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Uczniowie Jakub Golas i Maciej Krupa z klasy I BO oraz Przemysław Gałęziowski  

z klasy II LO b pojechali do Zbrodzic koło Buska Zdroju zapoznać się z działającą  od 
roku 2004  i sprzedającą wino marki  Herbowe Solaris (białe) i Herbowe Regent 
(czerwone)  Winnicą Zbrodzice. 

Zajęcia w winnicy miały charakter poznawczy i kształtowały umiejętności zawodowe 
i społeczne uczniów. 

W czasie zajęć uczniowie poznali ; 

-siedzibę winnicy, w której można degustować wina z różnych roczników, zakupić 
wina a nawet przenocować, 

-piwnicę pod siedzibą, stylowo urządzoną do degustacji i spotkań przy kieliszku 
wina, 

-winnicę na pobliskim kamienistym polu lekkiego południowego stoku , 

-szpalerowy sposób prowadzenia winorośli- uprawy ekologicznej z koszeniem 
chwastów i spulchnianiem międzyrzędzi, 

-ogrodzenie i osłonę z żywego żywopłotu ałyczy, która chroni winnicę przed 
zwierzętami i wiatrem, 

-sposób cięcia winorośli, 

-stan wegetacji winorośli w czerwcu po sześciu tygodniach słonecznej pogody 
wiosennej. 

Podczas spotkania z enologiem ,Panem Pawłem Szarkiem uczniowie mogli 
dowiedzieć się o takich szczegółach sztuki winiarskiej jak to, że; 

- wino w kulturze europejskiej jest traktowane jako żywność i pije się go degustując 
i smakując w niewielkich ilościach, 

-wina w większości należy spożyć do około 5 lat, 

-wina do długotrwałego przechowywania pochodzą z winnic o co najmniej 40-to 
letnich i z określonych dobrych roczników, 



-Polska ze względu na ocieplający się klimat ma bardzo dobre warunki do uprawy 
winorośli i wytwarzania wina, 

-wino polskie osiąga cenę min 30 do 40-tu zł za butelkę i jest bardzo poważane na 
rynkach, 

-każde wino zawiera siarkę z tego powodu, że np. fermentację przerywa się 
pirosiarczanem, naczynia dezynfekuje się też pirosiarczanem. 

 Szczególnym poznawczo i wychowawczo elementem zajęć była nauka zasad 
degustacji wina; 

-przygotowanie wody do płukania ust 

-przygotowanie wina do właściwej temperatury przez schłodzenie, 

-przygotowanie naczynia do wypluwania wody i wina, 

-przygotowanie kieliszków oraz pokaz sposobów prawidłowego trzymania kieliszków 

W toku zajęć uczniowie zadawali dużo pytań i prowadzili ożywioną rozmowę na 
temat obecności wina w kulturze polskie i zmian zachodzących w tej sferze. 

Należy podkreślić szczególną życzliwość i otwarcie Pana Pawła Szarka i to, że 
uczniowie mogą przyjechać na winobranie do Zbrodzic. 

 

 

Opracował  
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