Jasło

i okolice

EnoPrzewodnik
EnoPortalu

W przygotowaniu e-booka udział wzięli:
Katarzyna Korzeń – tekst
Tatiana Mucha – opis tras enoturystycznych Winnicomanii
Tomasz Steinmetz – opis trasy eno-rowerowej BikeTrip
Projekt i skład - EnoPortal
Redakcja i korekta – EnoPortal
©2021 EnoPortal.pl

Ten e-book jest darmowy, ale powstanie wymagało sporo pracy i zaangażowania.
Jeżeli chcesz wykorzystać jego treści do swoich potrzeb,
np. w jakiejś innej publikacji – podaj proszę jego źródło,
tzn. oznacz w nim tytuł i autora e-booka.
E-book przygotowany przez Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy w ramach
realizacji zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa,
współfinansowanego ze środków budżetu Miasta Jasła.
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Witajcie!
Nazywam się Katarzyna Korzeń. W polskie winiarstwo
jestem zamieszana już od blisko 10 lat. To ja będę w tym
przewodniku oprowadzać Was po fascynującym świecie
winnych przyjemności. Przedstawię Wam ludzi, opiszę
miejsca, pokażę obrazy i spróbuję przekazać emocje jakie
towarzyszą enoturystycznym wojażom.

Jeśli chcecie od razu rozpocząć Waszą eno-przygodę przeskoczcie do
spisu treści i podążcie interesującą Was ścieżką…
Ja się tutaj jeszcze przedstawię. Napiszę też jak i dlaczego powstał ten
3
e-przewodnik.

W tym przewodniku chciałabym pokazać Wam piękno i różnorodność winnic
Jasła i okolic, opisać czekające tutaj na Was eno-przyjemności i niezwykle
interesujących ludzi, których możecie spotkać, jeśli się do nas wybierzecie.

Mam wielkie szczęście pracować
z polskimi winami i winnicami w
stowarzyszeniach
winiarskich,
jestem
także
członkinią
Stowarzyszenia
Sommelierów
Polskich.
Przez
trzy
lata
współtworzyłam Winnicomanię
– pionierski i niepowtarzalny
koncept enoturystyczny (o niej
więcej
później
TUTAJ).
Założyłam i prowadzę EnoPortal
– stronę internetową w całości
poświęconą
polskiemu
winu,
winiarstwu i enoturystyce –
możecie zerknąć TUTAJ.

O mnie
Moja przygoda z winem zaczęła się
jak u wszystkich, niewinnie – od
degustowania.
Seria
szczęśliwych
zbiegów okoliczności sprawiła, że od
2012
roku
jestem
szczęśliwą
posiadaczką własnej winnicy.
Potem było mnóstwo przeczytanych
książek (jako „zawodowy” naukowiec
– dr nauk biologicznych, podeszłam
do
sprawy
metodycznie),
dużo
winiarskiej
praktyki
i
wielu
wspaniałych, inspirujących ludzi, od
których nauczyłam się najwięcej.
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Kocham
wino
i
uwielbiam
podróżować! Znam wiele osób, które

Spis

mają podobnie. Niektórzy, tak jak ja,
z powodzeniem łączą te dwie pasje. Nie
wszyscy jednak wiedzą, że tak można
i umieją to zrobić. Między innymi dla
nich powstał ten e-przewodnik. Jego
głównym celem jest pokazanie, że
enoturystyka
jest
przyjemnością
dostępną dla każdego. Nie trzeba być
koneserem, żeby miło spędzać czas przy
winie. Każdy musi od czegoś zacząć…

treści

O EnoPrzewodniku
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Ciągle spotykam entuzjastów enoturystyki. Wielu z nich
twierdzi, że łatwiej jest im zaplanować daleki wyjazd na
południe lub zachód Europy niż ułożyć sobie plan
eno-wycieczki po Polsce. Od kilku lat EnoPortal próbuje
temu zaradzić. Ten przewodnik ma być wygodnym
i użytecznym narzędziem w rękach turysty; zaprowadzić
go dokładnie tam, gdzie chciałby się udać i udzielić mu
wszystkich niezbędnych wskazówek na drodze do celu.
Jego cyfrowa, multimedialna forma to oczywista
odpowiedź na oczekiwania współczesnego podróżnika,
który
już
dawno
papierowe
mapy
zamienił
na nawigację w smartfonie.

Zebrane w EnoPrzewodniku treści są
tak dobrane, żeby były jasne i zrozumiałe
dla początkujących, a jednocześnie nie
okazały
się
nudne
dla
bardziej
doświadczonych. Znalazło się tutaj sporo
wiedzy podstawowej, ale nie brakuje też
ciekawostek
i
nieco
bardziej
zaawansowanej wiedzy.
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Winnice i inne:
Winnice Czajkowski
Winnica Dwie Granice
EuroWin
Winnica Ewy
Winnica Golesz
Winnica Jana

Winnica Jasiel
Winnica Jasło
Winnica Kolacz
Winnica Milena
Muchówka
Podkarpacka Manufaktura Win
Winnica Siepietnica
Winnica Spotkaniówka
Winnica Sztukówka
Winnica Vanellus
Winnica Vetus

Winnica Wiarus
Winnica Zacisze
Winnica Źródło
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Mogłabym
mądre
i

turystyki

przytaczać
tu
złożone
definicje

winiarskiej,

pisać że jej nazwa pochodzi do
greckiego „onos” czyli wino,
opisywać kiedy i jak zaczęła
się rozwijać… Jeśli interesuje
was teoria zajrzyjcie TUTAJ.
Skupmy
się
na
tym
co
najważniejsze: enoturystyka to
wszelkie
formy
czerpania
podróżniczych
przyjemności
z
wszystkiego co
związane
z winem.
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► kolacja skomponowana z pysznych,
regionalnych produktów i dobranych do nich
win, podana na ustawionym w winnicy stole
► maraton poznawczo - edukacyjny od
winnicy do winnicy pełen coraz to nowych
doznań sensorycznych
► gwar i radość uczestnictwa w festiwalu
winiarskim skupiającym w jednym miejscu
wielu producentów wina i przyciągającym
tłum winopijców
► wyprawa do położonego na drugim
końcu
Polski
miasta
na
degustację
komentowaną specjalnej selekcji win w
wykonaniu biegłego w swoim fachu
sommeliera
To tylko kilka przykładów tego, czym tak
naprawdę jest enoturystyka.

Spis

Enoturystyka jest fajna!

►
niezobowiązujący
chillout,
albo
kontemplacja sensu życia w cieniu winnych
krzewów,
nad
kieliszkiem
dobrze
schłodzonego białego wina

treści
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Turystyka

frajda

winiarska

to

po

prostu

poznawania win, ich twórców,
miejsc w których winorośl wydaje
owoce. Daje możliwość oderwania się od
codzienności,
kontaktu
z
naturą,
poznania
interesujących
ludzi,
przyjemnego i ciekawego spędzenia
czasu.

Spis

Jeśli już jesteście enoturystami
to dokładnie wiecie co mam
na myśli. Jeśli jeszcze nie, to
koniecznie musicie spróbować!
Zobaczycie,
że
wam
się
spodoba.

treści
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Dlaczego Jasło?
Zacznijmy od tego, że powiat jasielski
swoim kształtem przypomina winne grono.

Spis

r

treści

To oczywiście nie jest najważniejsze,
ale kto wie, może gdyby tak nie było
historia potoczyłaby się

zupełnie inaczej…
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Jasło jest jedną z najważniejszych kolebek
„odrodzenia” polskiego winiarstwa.

Winnice z powodzeniem rosły już na ziemiach polskich w wiekach średnich.
Potem wiele różnych czynników sprawiło, że praktycznie całkowicie zniknęły
z krajobrazu. Winiarstwo zaczęło rozwijać się w Polsce na nowo pod koniec
ubiegłego stulecia.

Spis

Więcej o historii winiarstwa w
Polsce przeczytacie TUTAJ.

treści
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To właśnie w Jaśle, na początku lat 80-tych ubiegłego stulecia
swoje winogrodnicze i winiarskie eksperymenty rozpoczął
Roman Myśliwiec – postać dla polskiego winiarstwa bardzo
zasłużona – możecie poczytać o nim TUTAJ.
Eksperymenty były bardziej niż udane. Winiarstwem zaczęło
zarażać się coraz to więcej osób, a winne krzewy pojawiły się
na wielu podkarpackich stokach.
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Jasielskie Stowarzyszenie
Winiarzy
Vinum pro Cultura
To aktualnie jedna z głównych sił
sprawczych jasielskiej winiarskości. Działa
już od siedmiu lat. Zrzesza prawie
wszystkie winnice w regionie. Mimo, że
jest jednym z najmniejszych stowarzyszeń
winiarskich w Polsce, działa bardzo
prężnie i dynamicznie. Ogrom energii
i pracy swoich członków skupia na
organizacji Międzynarodowych Dni Wina
w Jaśle – jednej z największych
i
najfajniejszych
imprez
winiarskich
w naszym kraju (w tym roku XV edycja)
– więcej o MDW znajdziecie TUTAJ.
Od ośmiu lat, przy okazji MDW odbywa
się Konkurs Polskich Win – duży,
profesjonalny
konkurs
winiarski
organizowany przez JSW, we współpracy
ze
Stowarzyszeniem
Sommelierów
Polskich. Więcej o Konkursie znajdziecie
TUTAJ.

Vinum pro Cultura
edukuje, propaguje dobrą
kulturę winiarską,
promuje polskie i
regionalne wina oraz
winiarstwo.
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Właśnie dlatego i z miłości do wina, żeby podzielić się
z Wami tym co mamy tutaj najlepszego… powstał ten
EnoPrzewodnik.

treści

W Jaśle od dawna wiele się wokół wina
dzieje. Włodarze miasta chętnie
i często
współpracują z tutejszymi winiarzami. Jedno
z rond, przy głównej drodze wlotowej do
Jasła obsadzone jest winoroślą, winiarstwo
i enoturystyka wpisane są w strategię
rozwoju i promocji miasta, a hasło „Jasło
winne klimaty” jest realizowane w praktyce
dzięki
utworzeniu
Jasielskiego
Szlaku
Winnego, a od kilku lat również winnicy
miejskiej.
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Kto jeszcze stoi za EnoPrzewodnikiem…
Do współpracy przy tworzeniu tego przewodnika zaprosiłam
najlepszych praktyków polskiej enoturystyki:

Winnicomania

w wino zaplątana, to w dwóch słowach
TURYSTYKA WINNA. Wyjazdy do winnic, degustacje
w plenerze, warsztaty winno-kulinarne, niekonwencjonalne
wydarzenia, ludzie i miejsca czyli wszystko co w winie
najlepsze.
Przyciąga luźną i
przyjazną atmosferą,
jednocześnie starając się przekazywać solidną dawkę
rzetelnej wiedzy. Pokazuje, że winem można się cieszyć na
wiele
sposobów.
Zawsze
wkłada
mnóstwo
serca
i zaangażowania. Nie można z nią się nudzić.
Winnicomania to mieszanka energii, pogody ducha,
niezmąconego spokoju, kreatywności, świetnej organizacji,
absolutnego profesjonalizmu, rzeczowości i ogromnej pasji.
Jako pierwsi zajęli się zorganizowaną turystyką winiarską
w Polsce i wciąż pozostają liderem na rodzimym rynku.
Winnicomania to także enoturystyczny blog. Polskie
winnice znają od podszewki i opisują je na 1001 sposobów.

BikeTrip

– krakowski kolektyw skupiony wokół podróży
rowerowej i enoturystyki. Wypożyczysz u nich rowery,
zorganizujesz rowerowy event firmowy albo wynajmiesz
przewodników. Prowadzą kanał na YouTube z poradami
i relacjami z wypraw, a dla kochających wino organizują
wycieczki z cyklu VeloWino w najciekawsze regiony
winiarskie Polski.
Przemka i Tomka z BikeTrip spotkacie na
Zwierzynieckiej 30 w Krakowie, gdzie znajduje się baza na
weekendowe wypady, wycieczki trip za tip i regularne
wspólne zwiedzanie Miasta Królów. Wpadnij kiedyś na
otwarty Dzień Serwisowy, gdzie uczą naprawy rowerów
albo zaproś ich do swojej firmy na serwisowanie rowerów
pracowników w ramach indywidualnych Bike Day.
VeloWino, rowerowe wycieczki BikeTrip i Winnicomanii,
ruszają co miesiąc na Jurę Krakowsko-Częstochowską,
w sandomierskie, na Pogórze Ciężkowickie i Wzgórza
Trzebnickie. Tomasz pisze o krajobrazach i winach
w mediach społecznościowych i zawsze chętny do wspólnej
przygody czeka na Wasze komentarze.
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Gdzie to w ogóle jest
lokalizacja i komunikacja

treści

Gdańsk
8,5h
Poznań

Warszawa
7h

Wrocław
4,5h

4,5h
t
Kraków
2h

Jasło

Jasło

to miasto powiatowe w południowo
– wschodniej Polsce, w województwie
podkarpackim. Leży w miejscu połączenia
trzech rzek: Wisłoki, Ropy i Jasiołki. Liczy
nieco ponad 35 tyś. mieszkańców. Źródła
historyczne wskazują, że już w połowie XIII
wieku Jasiel lub Jasioł było osadą o dużym
znaczeniu gospodarczym.
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Jasło jest dość dobrze
skomunikowane ze
światem:
•

drogą krajową nr 28

•

drogą krajową nr 73

•

drogą wojewódzką nr
992 z naszą południową

z Bieczem, Gorlicami,
Nowym Sączem, a w
drugą stronę z Krosnem
i Sanokiem,
z Pilznem, Tarnowem
i Kielcami,

granicą.
•

•

•

Z jasielskiej stacji PKP
wychodzą linie: nr 106
w stronę Rzeszowa i nr
108 do Stróż i Zagórza.
Z dworca PKS możecie
wyruszyć komunikacją
samochodową na wiele
lokalnych i dłuższych tras.
Najbliższe lotnisko
obsługujące linie
pasażerskie znajduje się
w Jasionce pod
Rzeszowem.

To tylko 60 km
od autostrady A4
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Podkarpacka Manufaktura Win

Vetus

Spotkaniówka

Muchówka

Jana

Kolacz

Czajkowski

Sztukówka

Golesz
Siepietnica

Źródło Ewy Jasło
Zacisze Jasiel
Milena

Dwie Granice

EuroWin

Vanellus
Wiarus
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Szlak powstał przy współpracy
Wydziału Kultury Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle
i Jasielskiego Stowarzyszenia Winiarzy „Vinum pro cultura”
oraz Stowarzyszenia Winiarzy Podkarpacia.
Zrzesza 16 winnic

20

Spis

Co tu rośnie?

treści

Najczęściej uprawiane w regionie,
odmiany winorośli na wina czerwone to:
rondo, regent, cabernet cortis, leon milot
marechal foch, cabernet cantor, cabernet dorsa.

Najczęściej uprawiane w regionie,
odmiany winorośli na wina białe to:
solaris, johanniter, hibernal, bianka, sibera,
jutrzenka, seyval blanc, aurora, muskat,
muscaris, sauvignier gris.

Najodważniejsi producenci, w najlepszych lokalizacjach
uprawiają również mniej odporne szczepy Vitis vinifera:
pinot noir, cabernet franc, merlot, souvignon blanc,
chardonnay.
21

„vinifery” -> <- „hybrydy”

W drugiej grupie znajdują się
zarówno starsze krzyżówki, które
lepiej znoszą zimowe mrozy
i
skuteczniej
opierają
się
chorobom grzybowym, ale dają
owoce o nieco niższym potencjale
winifikacyjnym; jak i najnowsze
efekty
pracy
genetyków
i winogrodników – PIWI, które
cechują się zarówno wysoką
odpornością jak i bardzo dobrą
jakością produkowanych z nich
win.

Spis

W Polsce uprawia się dwie
grupy winorośli: winorośl
szlachetną (Vitis vinifera), do
której
należą
znane
wszystkim szczepy takie jak
np.: riesling, chardonnay czy
pinot noir oraz odmiany
winorośli
o
podwyższonej
odporności, potocznie zwane
„hybrydami”, np.: johanniter,
solaris, muscaris, cabernet
cortis.

treści
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Zanim wyruszysz do winnicy!
enoturystyka w praktyce

Po pierwsze – plan
Planując eno-wypad w okolice Jasła oczywiście sięgniecie
po ten oto e-przewodnik. Dla innych regionów nie
powstały jeszcze takie opracowania dlatego będziecie
musieli
posiłkować
się
mapą
i
bazą
winnic
EnoPortalu.

Po drugie – plan
Tylko do niektórych winnic możecie wpaść „na spontanie”.
Przykłady takich miejsc znajdziecie TUTAJ.
Z wszystkimi innymi winiarzami warto wcześniej się
umówić. To zapracowani ludzie. Jeśli uszanujecie ich czas,
poświęcą Wam go więcej.
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jest nieco
inna i każda ma trochę inną
ofertę. Przed wizytą warto
poczytać trochę o danym
miejscu,
a
po
przyjeździe
słuchać
osoby,
która
jest
naszym przewodnikiem. Dzięki
temu będziecie mogli nie tylko
sporo
się
dowiedzieć,
ale
również cieszyć się spotkaniem
i winem z pełni.

Spis

Każda winnica

treści

Jeśli jesteście początkującymi
enoturystami i kompletnie nie
macie pojęcia jak degustować
i jak zachowywać się w winnicy,
zaufajcie swojemu przewodnikowi
– wszystko Wam wyjaśni.

I najważniejsze:
Nie bójcie się pytać! Dobry przewodnik po winiarskim
świecie dobrze wie, że każdy kiedyś zaczynał swoją
przygodę z winem i cierpliwie odpowie na wszystkie
wasze pytania.
24

EN

- obsługa anglojęzyczna

- parking
- noclegi

- miejsce dla namiotów
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EuroWin

Dwie Granice
EuroWin
Ewy
Golesz
Jana
Jasiel
Jasło
Kolacz
Milena
Muchówka
PMW
Siepietnica
Spotkaniówka
Sztukówka
Vanellus
Vetus
Wiarus
Zacisze
Żródło

Dwie Granice

Czajkowski

- miejsce dla kamperów
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Zacisze

- miejsce przyjazne dla dzieci

treści

Wiarus

- miejsce przyjazne dla zwierząt

Vetus

- sprzedaż wina

Vanellus

- degustacja

Sztukówka

Wyruszamy do winnic!

- zwiedzanie winnicy

7
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Winnice

Czajkowski
Rok założenia:

2010

Powierzchnia:

10 ha

ul. Dworska 52
38-430 M. Piastowe

winniceczajkowski@gmail.com

EN
Gdy
Tomasz
Czajkowski
sadził
w Krośnie krzewy Sauvignon Blanc
i Chardonnay niektórzy patrzyli na
niego jak na wariata. Kiedy trzy lata
później w łękach Dukielskich posadził
Cabernet Franc i Zweigelta uśmiechali
się pod nosem.
Gdy po kolejnych pięciu latach zaczął
dziesięciohektarową,
piękną
działkę
w miejscowości Podniebyle obsadzać
szczepami Vitis vinifera, jak Pinot Noir,
Sauvignon Blanc, czy Merlot, żarty się
skończyły – prawie wszyscy wróżyli
mu katastrofę.

Dziś Winnice Czajkowski mają za

sobą ponad 10 lat doświadczenia,
a powstające w nich wina otrzymują
medale
na
prestiżowych,
międzynarodowych
konkursach
winiarskich. Odwaga i wytrwałość
oraz
współpraca
z
kilkoma
renomowanymi
enologami
dały
bardzo dobry i dla wielu zaskakujący
efekt. Tak, na Podkarpaciu można
z powodzeniem uprawiać szczepy
Vitis vinifera i da się z nich zrobić
bardzo dobre wina.

Winnice
Czajkowski
dbają
o jakość swoich win, na każdym
etapie produkcji; od starannej,
możliwie
zgodnej
z
naturą
uprawy,
przez
winifikację
angażującą nowoczesny sprzęt
i technologię, po majestatyczne
dojrzewanie
w
dębowych
beczkach.
Ogromną
wagę
przywiązują do butelek, korków
i etykiet. Efektem całej tej pracy
jest dość drogi produkt premium,
ale stosunek jakości win do ich
ceny jest naprawdę dobry. Nawet
najbardziej wybredni koneserzy
nie powinni być rozczarowani.

do Jasła:

najbliższe winnice:

33 km

Wiarus – 17 km
Sztukówka – 32 km
Jasło – 33 km
26

W

aktualnej

ofercie

Winnice
Czajkowski posiadają 7 etykiet –
wszystkie znajdziecie TUTAJ. Ja
chciałabym szczególnie zwrócić Waszą
uwagę na bardzo rześkie i owocowe
Sauvignon Blanc - Thoma 6 oraz
czerwienie, które w tej winnicy są
naprawdę zaskakujące - Thoma 25
(Merlot, Cabernet Frank) musicie
spróbować koniecznie.

Po wcześniejszym umówieniu się
możecie wpaść do Winnic Czajkowski
na zwiedzanie i degustację.

27
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Czerwone wina Winnic Czajkowski
produkowane są z podsuszanych
winogron, w sposób podobny do
włoskiej metody appassimento.
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Winnica

Dwie Granice
Rok założenia:

2004

Powierzchnia:

6 ha

Przysieki 412
38-207 Przysieki

winnicadwiegranice@gmail.com

EN
Lidia i Marek Nowińscy będąc pod
wrażeniem winiarstwa węgierskiego
zamarzyli o własnej winnicy w Polsce.

Swoje
marzenie
zrealizowali
w 2004 roku obsadzając winoroślą

pierwszą działkę w Przysiekach.
Niedługo potem wybudowali dużą
winiarnię
z
zapleczem
enoturystycznym.
Winne
krzewy
zaczęły porastać kolejny stok –
w
Bączalu
Górnym.
Całkowita
powierzchnia winnicy to 6 ha,
a szczęśliwi i dumni właściciele
wprowadzili na rynek już blisko
dziesięć roczników win.
Winnica Dwie Granice stoi otworem
dla wszystkich entuzjastów wina.
Codziennie, od poniedziałku do soboty
możecie wpaść do przywinnicznego
sklepiku. Możecie też umawiać się na

degustacje

i

zwiedzanie

przetwórni oraz piwnic. Mroczny,
chłodny
klimat
wypełnionego
dębowymi beczkami pomieszczenia
robi spore wrażenie.
W tym sezonie winnica uruchamia
również noclegi.

Winnica Dwie Granice przygotowuje
właśnie nową
ofertę win –
szczegóły
znajdziecie
TUTAJ.
W kolejnych rocznikach powstają
gównie
wina
wytrawne,
jednoodmianowe
lub
połączone
w kupaże. Ci, którzy poszukują
w winach odrobiny słodyczy też
znajdą coś dla siebie – wina z słodkie
z Dwóch Granic wielokrotnie były
nagradzane medalami w konkursach
winiarskich, warto więc zwrócić na
nie uwagę przy degustacji. Bardzo
przyjemne są tutejsze biele pełne
świeżej
owocowości
i
bardzo
aromatyczne – zwłaszcza kupaże
z jutrzenką.
do Jasła:

8,5 km

najbliższe winnice:

Zacisze – 2 km
Milena – 3 km
Jasiel, Vanellus – 6 km
29

W Winnicy Dwie Granice, od ośmiu
lat odbywa się Konkurs Polskich
Win
–
profesjonalny
konkurs
winiarski
organizowany
przez
Jasielskie Stowarzyszenie Winiarzy
Vinum Pro Cultura i Stowarzyszenie
Sommelierów Polskich.
Więcej

TUTAJ.

o

Konkursie

przeczytacie
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EuroWin
Rok założenia:

Powierzchnia:

-

2004

Warzyce 528
38-200 Jasło

biuro@euro-win.pl

EN

EuroWin nie jest winnicą. Jest
sklepem
z
asortymentem
dla
winiarzy. Jednym z najstarszych
i najbardziej wszechstronnych. Jego
klientami są producenci nie tylko
z regionu, ale z całej Polski. Nawet
najwięksi winiarze, robiący na co
dzień zakupy głównie bezpośrednio w
hurtowniach miewają momenty –
często w czasie zbiorów, kiedy
potrzebują czegoś „na już”. Dla wielu,
w
takiej
sytuacji
pierwszym,
wybieranym w telefonie kontaktem
jest Mariusz Wójtowicz, właściciel
sklepu. Chętnie pomaga i doradza
każdemu,
cierpliwie
wysłuchując
i rozwiązując najróżniejsze, winniczne
problemy.

Jak EuroWin może się przydać
enoturyście?
Otóż
pomijając
sytuację,
w
której
miłośnik
podróżowania
po
winnicach
zapragnie założyć własną uprawę
i robić wino – to wcale nie jest
rzadkością, musicie wiedzieć, że
w EuroWinie stoi bardzo poręczna
lodówka z winami regionalnymi,
które możecie tam nabyć po drodze
do Krosna, Rzeszowa lub Krakowa.
Warto tam zajrzeć.

do Jasła:

6 km

najbliższe winnice:

Jasło – 5 km
Ewy – 6 km
Jasiel, Vanellus – 8 km
32

EuroWin

zaczął
swoją
działalność 1 maja 2004 roku
– w dniu wejścia Polski do

Unii Europejskiej

Spis

– stąd połowa nazwy sklepu.

treści
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Winnica

Ewy
Rok założenia:

2006

Powierzchnia:

0,15 ha

ul. Gorajowicka 15
38-200 Jasło

redakcja@naszewinnice.pl

Maleńka, rodzinna winnica Ewy
i
Janusza
Wawro
pozwala
właścicielom na produkcję wina na
własne potrzeby. Jest też czymś
więcej – przyjemną, bliską naturze
odskocznią od stresów i trudów
dnia codziennego oraz realizacją
pasji winiarskiej. Ewa Wawro
zajmuje się winem w swojej
dziennikarskiej pracy zawodowej.
Jest
autorką
wielu
tekstów
i
kilku
większych
publikacji
o podkarpackim i polskim winie.

Ewa Wawro przez wiele lat
działała
w
Stowarzyszeniu
Winiarzy Podkarpacia i Fundacji
Galicja Vitis, była dyrektorem
Podkarpackiej Akademii Wina,
prowadzi
także
poświęcony
polskiemu winiarstwu portal
internetowy Nasze Winnice.

Winnica Ewy nie prowadzi sprzedaży
wina,
ale
po
wcześniejszym
umówieniu
spotkania
chętnie
przyjmuje gości. Nie muszę chyba
dodawać, że właścicielka winnicy jest
w
stanie
opowiedzieć
Wam
o winiarstwie na Podkarpaciu oraz
w okolicach Jasła jak mało kto –
była obecna w wielu miejscach
i chwilach, w których tworzyła się
historia polskiego winiarstwa.

do Jasła:

1,5 km

najbliższe winnice:

Jasło – 3 km
Jasiel, Vanellus – 4 km
Golesz, Źródło – 5 km
34
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Mimo, że w Winnicy Ewy
powstają
wina
na
własne
potrzeby, wiele z nich zdobywało
nagrody
na
konkursach
winiarskich. Jeśli zajrzycie do tej
winnicy,
koniecznie
spytajcie
o wina likierowe – to ich
specjalność.
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Winnica

Golesz
Rok założenia:

1982

Powierzchnia:

3 ha

ul. Krakowska 100a
38-200 Jasło

wino@golesz.pl

Już niemal legendarna, najstarsza
winnica na Podkarpaciu. To tu,
w tej części Polski, a potem też
w kilku innych wszystko się zaczęło…
Roman Myśliwiec – postać niezwykle
zasłużona dla rozwoju polskiego
winiarstwa (wszystko na jego temat
przeczytacie
TUTAJ),
pierwsze
krzewy winorośli posadził w 1982
roku. Jego pionierskie i wizjonerskie
próby na początku spotkały się z co
najmniej chłodnym przyjęciem, ale
po kilku latach zaczął zarażać swoją
pasją innych. Jak to dokładnie było
przeczytacie TUTAJ – to historia
na co najmniej jedną osobną książkę.
Jeśli będziecie mieć szczęście spotkać
Romana Myśliwca w Winnicy Golesz
będziecie mogli go o to wszystko
zapytać. Dziś winnicę i szkółkę
winorośli przejęło drugie pokolenie –
córka
Justyna
i
syn
Bartek.
Najpewniej to oni zabiorą Was do
winnicy,
poczęstują
winem
i opowiedzą o historii tego miejsca.

W winnicy z tak długą tradycją powstało
już wiele roczników wina. Kiedyś Winnica
Golesz słynęła z win likierowych. Obecnie
produkuje się tam przede wszystkim
wytrawne kupaże rosnących w winnicy
odmian białych i czerwonych. Wina cieszą
się
dużym
powodzeniem
wśród
konsumentów. Zeszłoroczna klęska gradu,
która miała miejsce w Jaśle i okolicy
przyczyniła się do tego, że aktualnie
w sprzedaży są dosłownie ostatnie butelki.
Warto spróbować szczególnie bieli –
bardzo dobrze skomponowanych; świeżych
i aromatycznych. Koniecznie zapytajcie też
o ciekawostkę – białe wino lodowe Polaris.
Wina lodowe, ze względu na coraz
cieplejszy
charakter
zim
stają
się
rzadkością, również w Polsce.
do Jasła:

6 km

najbliższe winnice:

Jasiel, Vanellus – 2 km
Źródło – 4 km
Ewy, Jasło – 5 km
36
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Winnica Golesz bardzo
chętnie przyjmuje u siebie
enoturystów, ale tylko

grupy

zorganizowane

–
musicie
znajomych.

skrzyknąć

Spis

Po umówieniu się na
spotkanie zawsze możecie
zobaczyć
winnicę
oraz
zdegustować wina.
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Winnica

Jana
Rok założenia:

2009

Powierzchnia:

0,5 ha

Zarzecze 328
38-220 Zarzecze

kontakt@winnicajana.pl

Niewielka,
rodzinna,
malowniczo
położona winnica, której głównym
sprawcą i opiekunem jest nestor rodu
– Jan Kruczak, który winiarstwem
zajmuje się już od kilkunastu lat.
Realizację swojej pasji rozpoczął
zakładając
małe
winniczki
w Sobniowie i Dębowcu. Winiarskie
skrzydła
rozwinął
dopiero
w Zarzeczu. Właściciele z wielką
atencją dbają o wszystkie swoje
krzewy. Widać to w każdym rzędzie
winorośli i czuć w każdym kieliszku
powstającego tam wina.
Wszystkie prace w Winnicy Jana
wykonywane
są
ręcznie
z poszanowaniem praw natury. Wina
powstają bez pośpiechu i są robione
z wielką troską. Oczywiście przekłada
się to na aromaty i smaki zawartości
kieliszków, zwłaszcza białe, które są
szczególnie
delikatne.
Są
pełne
owocowości i kwiatowości muscarisa,
hibernala i solarisa, ale też elegancji
johannitera i bianki.

Winnica
Jana
przez
kilka
lat
produkowała
wina
komercyjnie
i przyjmowała u siebie enoturystów.
Aktualnie,
z
różnych
względów
ogranicza nieco swoją działalność
i w tym sezonie nie możecie jej
odwiedzić. Szkoda, bo zachody słońca
są tam naprawdę piękne.

do Jasła:

9 km

najbliższe winnice:

Ewy – 10 km
Jasiel, Jasło
Vanellus, Źródło - 11 km
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Winnica

Jasiel
Rok założenia:

2001

Powierzchnia:

2 ha

Jareniówka 163
38-200 Jasło

wiktor@winnicajasiel.pl

Jedna z pierwszych i zdecydowanie
najpiękniej zaprojektowana winnica
z okolic Jasła. W tym roku obchodzi
swoje
dwudziestolecie.
Jej
zasadnicza część to winnica tarasowa
o walorach estetycznych założenia
ogrodowego. Elwira i Wiktor Szpak
są z zawodu nauczycielami. Ani
trochę nie przeszkodziło im to
w realizacji swojego winnicznego
pomysłu. Wręcz przeciwnie - tym
bardziej, że Wiktor uczy biologii.
Zaczęli
od
niewielkiego,
przydomowego nasadzenia. Szybko
okazało się, że tak samo jak
uprawiane już wcześniej w tej
okolicy wiśnie, również winorośl daje
tutaj naprawdę dobre owoce.

Pierwsze
wina
wyszły
świetnie,
a potem, jak nie trudno się domyślić –
nie było już odwrotu. Kolejne sukcesy
przekładały się na setki dosadzanych
krzewów. Ostatecznie winnica osiągnęła
powierzchnię 2 ha.

Oferta

enoturystyczna

Winnicy
Jasiel obejmuje nie tylko zwiedzanie
i degustacje (pamiętajcie, żeby się
wcześniej
umówić),
ale
również
kameralny, bardzo klimatyczny nocleg.

do Jasła:

2,5 km

najbliższe winnice:

Vanellus – 0,5 km
Źródło – 1,5 km
Ewy, Jasło, Milena – 4 km
41

Winorośl stała się absolutnym
priorytetem dla właścicieli. Ciężko
pracują na każdy rocznik, ale
dobre owoce to podstawa dobrego
wina. Na etykietach znajdziecie
łacińskie
nazwy
roślin,
a w butelkach jednoodmianowe,
jedyne w swoim rodzaju wina,
świetnie oddające wyjątkowy
charakter siedliska.

spersonalizowanymi
etykietami – specjalnie
dla Was.

Spis

W Winnicy Jasiel możecie
zamówić
wina
ze

treści

Czerwienie z cabernet dorsa i cabernet
cortis to bardzo charakterne wina – im
starsze
roczniki,
tym
przyjemniej
poukładane. Wśród bieli coś dla siebie
znajdą nie tylko wielbiciele wytrawności
i
świeżej
owocowości.
W
winnicy
powstaje również kilka etykiet win
półwytrawnych i półsłodkich – np.
Johannitera możecie spróbować w42obu,
tych wersjach.

Winnica

Jasło
Rok założenia:

2018

Powierzchnia:

0,5 ha

ul. Na Kotlinę
38-200 Jasło

fundacja@galicjavitis.pl

Winnica

miejska
to
prawdziwy
ewenement. Jasło jest jednym
z niewielu miast, które mogą się
takową poszczycić. Nie wyobrażajcie
sobie tylko, że wśród winnych
krzewów spotkacie urzędników UMJ
z sekatorami, albo że podpatrzycie
jak włodarze miasta tłoczą wino.
Winnica jest pod opieką Fundacji
Galicja Vitis. Na stoku pojawia się,
więc czasem ekipa Podkarpackiej
Akademii Wina – jeśli zaintrygowała
Was ta nazwa zajrzyjcie TUTAJ.

Na
zorganizowane
zwiedzanie
winnicy
musicie
umówić
się
z wyprzedzeniem, ale warto tam
zajrzeć również spontanicznie,
będąc w pobliżu; samochodem przy winnicy jest duży parking, albo
spacerem
z
centrum
miasta.
Oryginalne zdjęcia i super doznania
widokowe gwarantowane.

Winnica
jest
niewielka,
ale
niezwykle malowniczo położona.
Tuż obok znajduje się punkt
widokowy z panoramą na Jasło,
całą dolinę i część Beskidu. Wina
z Winnicy Jasło, od zeszłego roku są
w sprzedaży. Aktualnie dostępne
etykiety to: Cuvee Galicja, Cuvee
Lodomeria, Seyval Blanc i musujące
Vidal
Blanc.
Kupaże
i
wina
jednoodmianowe
są
efektem
nadzwyczajnej lokalizacji miejsca
oraz doświadczenia produkcyjnego.

do Jasła:

najbliższe winnice:

2 km

Ewy – 3 km
Vanellus, Jasiel – 4 km
Źródło – 5 km
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Winnica Jasło idealnie wpisuje się
w strategię wizerunkową miasta
- „Jasło winne klimaty”.
Winiarstwo i enoturystyka to
jeden z ważnych kierunków jego
rozwoju i promocji.
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Winnica

Kolacz
Rok założenia:

2005

Powierzchnia:

0,5 ha

Nawsie Kołaczyckie 303A
38-213 Kołaczyce

jansniegowski@gmail.com

EN

W Polsce mamy kilka miejsc, w których
natura daje właścicielom wina i miody.
W
okolicach
Jasła
takim
właśnie
miejscem jest winnica Kolacz. Wina
z miodem nie mają niczego wspólnego.
Co najwyżej w pewnych, wyjątkowych
okolicznościach pszczoły mogą odwiedzać
jagody winorośli, jeśli są bardzo słodkie
i uszkodzone. Ale jakaż to przyjemność
dla enoturysty, gdy niechcący może stać
się api-turystą i zabrać ze sobą do domu
nie tylko butelki z winem, ale też
słoiczek ze słodką zawartością pszczelej
pracy. Jan Śniegowski - właściciel
winnicy, jest zdolnym winogrodnikiem
i winiarzem, a do tego pszczelarzem.
Wszystkim tym profesjom poświęca
sporo uwagi i oddaje mnóstwo serca.
Ofertę tej winnicy można określić
bardziej jako serdecznie-przyjacielską
niż enoturystyczną. Bynajmniej nie
dlatego,
że
brakuje
jej
czegoś
w kwestii eno. Dlatego, że winnica
jest malutka, degustacje kameralne,
a właściciele otwarci i przemili –
przyjmą Was (prawie) jak starych
znajomych.

Ta mała, rodzinna winnica nie
produkuje win komercyjnie. Spotkacie
je praktycznie wyłącznie na suto
zastawionym
stole
na
tarasie
właścicieli. Jeśli tylko umówicie się na
wizytę zostaniecie miło przyjęci,
oprowadzeni po winnicy i ugoszczeni
regionalnymi pysznościami. Warto
spróbować win z Winnicy Kolacz;
czerwony kupaż ronda z regentem
jest absolutnie obłędny – owocowy,
lekko pikantny i bardzo elegancko
poukładany, praktycznie w każdym
roczniku. Biele są świeże i soczyste.
Każda z nich bardzo dobrze oddaje
potencjał odmiany, z której powstała.

do Jasła:

najbliższe winnice:

Golesz, Źródło – 8 km
Jasło – 9 km
Ewy, Jasiel, Vanellus – 10 km

10,5 km
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Winnica Kolacz niezwykle zadbana
i przepięknie położona – wizyta tam
to przyjemność dla oka i ducha.

treści

46

Winnica

Milena
Rok założenia:

Powierzchnia:

2007

0,6 ha

Trzcinica 312
38-207 Trzcinica

p.tarczynski@gmail.com

EN

Z pasji i długoletniej tradycji

sadowniczej i miłości do wina
musiała
powstać
winnica.
Stanisław Marszałek i Przemysław
Tarczyński pochodzą z rodziny,
która od wielu lat uprawiała sady;
najpierw wiśnie, potem porzeczki
i agrest. W końcu zdecydowali się
posadzić
winnicę.
Niezwykle
zadbana i przepięknie położona
uprawa służy głównie właścicielom.
Wino
produkowane
jest
na
potrzeby własne, ale goście zawsze
są mile widziani. Jeśli umówicie się
na spotkanie właściciele chętnie
was oprowadzą, pokażą krzewy
i
poczęstują winem.

W winnicy uprawianych jest aż
czternaście odmian winorośli.
Powstają z nich bardzo różne
rodzaje win. Właściciele poszukują
swojego, optymalnego stylu.

Winnica Milena ma w planach
rozwój
swojej
działalności
i komercyjną produkcję wina.
Kiedyś być może będzie to również
produkcja
wina
musującego
metodą tradycyjną. Na razie
jednak
ciągle
się
uczą
i eksperymentują poszukując swojej
winiarskiej drogi.

do Jasła:

8,5 km

najbliższe winnice:

Zacisze – 2,5 km
Dwie Granice – 3 km
Jasiel, Vanellus – 4 km
47

Spis

"Milena" to starosłowiańskie
imię zawierające pierwiastek
mil, znaczący - miła.
Właściciele chcą, żeby ich
winnica i wino właśnie takie
były.
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Muchówka
Rok założenia:

Powierzchnia:

2012

-

Na Stoku 26a
33-190 Ciężkowice

winnicomania@gmail.com

EN

To niezwykłe winne siedlisko… bez
winnicy. Winnicę zjadły owce – to
długa,
barwna
opowieść
pełna
nieoczekiwanych
zwrotów
akcji.
Najlepiej
jak
usłyszycie
ją
bezpośrednio od właścicielki. Tatiana
Mucha, siedząca po uszy w polskim
winie, enoturystyką zajmuje się od
lat,
promując
nasze
rodzime
winiarstwo
i
pyszne,
regionalne
jedzenie. Nikt nie ugości Was tak jak
ona.
W
ramach
dobrej,
sąsiedzkiej
współpracy w Muchówce nie brakuje
nigdy lokalnych serów, domowego
chleba, miodów i pogórzańskich win.
Zawsze
znajdziecie
tam
butelki
z
kotem
–
wina
z
Winnicy
Siepietnica; aromatycznego Solarisa,
rześkiego
swawolnego
Hibernala,
ułożonego Johannitera, soczysty róż,
a od niedawna również czerwony
kupaż ronda i regenta.

W Muchówce możecie zamieszkać

(na chwilę – chętnych jest sporo),
umówić się na degustację win –
pogórzańskich i nie tylko, albo załapać
się na jedną z organizowanych od czasu
do
czasu
imprez
z
lokalnymi
przysmakami,
polskimi
winami
i niesamowitym klimatem miejsca.

do Jasła:

43,5 km

najbliższe winnice:

Siepietnica – 29 km
Milena – 34 km
Dwie Granice – 35 km
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Muchówka nie byłaby tym samym
miejscem bez owiec. Mieszkająca
tam na stałe niesforna, owcza
rodzinka jest wcieleniem luzu
i swobody definiujących warunki
pobytu w siedlisku. Ciekawskie
i przyjacielskie zwierzaki zajrzą do
Was przez okno, potowarzyszą
przy stole, a nawet sprawdzą co
macie
w
kieliszku.
Wełniany
ładunek sympatii rozbraja każdego
i bezwzględnie poprawia nastrój.
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Tatiana
Mucha,
właścicielka
Muchówki enoturystyką i polskimi
winami
zajmuje
się
również
w ramach Winnicomanii –
fantastycznego konceptu, który
zabiera Pijców polskiego wina
i Winnicomaniaków do naszych
rodzimych winnic, częstuje winem,
edukuje
i
promuje
turystykę
kulinarną. Więcej o Winnicomanii
przeczytacie TUTAJ.
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Podkarpacka

Manufaktura Win
Rok założenia:

Powierzchnia:

2016

0,45 ha

ul. Wielopolska 141a
39-200 Dębica

kontakt@manufaktura-win.pl

EN
To jest przedsięwzięcie zespołowe.
Manufakturę tworzą Adam Gałat
i Andrzej Ligęzka, którzy znają się
jeszcze z czasów szkolnych. Kilka lat
temu połączyli siły i winnice. To był
bardzo
dobry
pomysł,
bo
w kolektywie można więcej. Na
Podkarpacką
Manufakturę
Win
składają się więc dwie działki, na
których rośnie winorośl – w sumie
niespełna pół hektara oraz jedna
piwnica.
Jak
na
manufakturę
przystało we wszystkie prace wkłada
się tutaj mnóstwo serca.
Wina Podkarpackiej Manufaktury Win
to przeważnie kupaże. Ich nazwy to
łacińskie
określenia
pierwiastków
chemicznych. W ofercie na ten sezon
znajdziecie:
białe,
półwytrawne
Silicium i Cobaltum, różowe Nicollum
oraz poważne, beczkowane, czerwone
Borollum. Każdy znajdzie tam coś dla
siebie. Jeżeli wpadniecie do nich na
degustację do bieli zaproponują Wam
regionalne
sery,
do
czerwieni
kiełbaskę z grilla lub ogniska, a do
różu… relaks w cieniu winnych
krzewów,
albo
na
hamaku
z widokiem na ogród.

PMW bardzo chętnie przyjmuje gości.
Możecie umówić się na degustację,
albo
na
większą
imprezę
z regionalnymi produktami. Dla
enoturystów często rozpalają ognisko,
albo nawet uruchamiają wędzarnię.
Niedawno w Manufakturze pojawiła
się również nowa atrakcja, nie tylko
dla dzieci – alpaki. Trzy urodziwe
i charakterne koziołki są ważnym
punktem
każdej
imprezy.
Bez
skrupułów kradną serca gości.

do Jasła:

46,5 km

najbliższe winnice:

Vetus – 21 km
Kolacz – 37 km
Sztukówka – 40 km
52

53

Spis

Winnica w Dębicy, ta w której
Podkarpacka Manufaktura Win
przyjmuje gości, otoczona jest
pięknym, bukowym lasem, co
stwarza specyficzne, idealne
do relaksu okoliczności.
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Winnica

Siepietnica
Rok założenia:

Powierzchnia:

2012

0,5 ha

Siepietnica 74
38 – 340 Biecz

winnicasiepietnica@gmail.com

To mój kawałek winiarskiego wyzwania.
Blisko dwa tysiące krzewów, od których
wszystko
się
zaczęło.
Piękny,
południowy stok w dolinie rzeki
Ropy został winnicą w 2012 roku
Ze względu na to, że nie mieszkam
w
Siepietnicy
na
stałe,
a
gdy
przyjeżdżam to poświęcam całą swoją
uwagę
winorośli
i/lub
winu,
nie
przyjmuję u siebie enoturystów. Moja
winnica
jest
dla
mnie
swoistą
odskocznią od zagonionego i pełnego
ludzi świata. Po prostu potrzebuję jej
tylko dla siebie. Bardzo chętnie za to
dzielę się swoim winem. Nie ma go
dużo, bo przy niewielkiej powierzchni
winnicy i dbałości o jakość produkcja
pozostaje niewielka. Swoim winem
częstuję
na
degustacjach
u zaprzyjaźnionych sąsiadów-winiarzy.
Moje butelki pojawiają się czasem gdzieś
na półce małego winiarskiego sklepu
(są dostępne w EuroWinie), albo w
karcie restauracji, ale ze względu na
małe partie moje koty nie zagościły na
stałe nigdzie poza Muchówką.

Wszystkie
moje
wina powstają
w
wersji
wytrawnej.
Solaris,
Souvignier gris i mój ulubiony
Hibernal to wina świeże i owocowe
o soczystej kwasowości. Johanniter
prezentuje się nieco bardziej cieliście
i elegancko. Róż jest orzeźwiający
i pełny owocowości. W czerwieniach
staram się jak najlepiej pokazać
charakter owoców, robię wina lekkie
– dokładnie takie jakie najlepiej
wychodzą w naszych warunkach
klimatycznych.

do Jasła:

najbliższe winnice:

15 km

Dwie Granice, Milena – 7 km
Zacisze – 8 km
55

Spis

Sąsiednie
wzgórze
(część
miejscowości Skołyszyn) nosi
nazwę Winnica. W źródłach
pisanych nie ma dowodów,
ale można przypuszczać, że
krzewy winorośli kiedyś już
rosły w tej okolicy.

treści

56

Winnica

Spotkaniówka
Rok założenia:

Powierzchnia:

2006

1,2 ha

Połomia 645
38-115 Połomia

winnica@polomia.pl

EN

Jak podpowiada już sama nazwa
jest to miejsce stworzone dla
ludzi. To nie tylko winnica
i przetwórnia, ale przede wszystkim
klimatyczne okoliczności stworzone
po to, żeby można było się spotkać
przy
winie.
Do
swojego
6,5
hektarowego gospodarstwa Grażyna
Barć
i
Krzysztof
Kotowicz
przeprowadzili się z Rzeszowa. Była
to dla nich duża zmiana. Trochę
nieporadnie radzili sobie z tak
dużym terenem. Nie chcieli być
typowymi rolnikami. Przypadkiem
dowiedzieli
się
o
programie
szkoleniowym
„Podkarpackie
Winnice”, który przekonał ich do
rozpoczęcia winiarskiej przygody.
Od początku wiedzieli, że nie tylko
chcą posadzić krzewy i robić wino.
Stworzyli
klimatyczne
miejsce,
w którym od lat przyjmują gości,
a właściwie spotykają się z nimi, bo
atmosfera jaka tam panuje sprawia,
że nikt nie czuje się tam obco.

W Spotkaniówce uprawia się pięć odmian
winorośli – to stosunkowo niewiele jak na
winnicę
zakładaną
w
czasach
podkarpackich, pionierskich eksperymentów.
Bianca, seyval blanc i hibernal dają bardzo
dobre
wina
białe
o
zdecydowanych
charakterach; z ronda i regenta powstają
wina różowe i czerwienie, które są absolutną
specjalnością
winnicy.
To
jedne

z najlepszych w Polsce czerwonych
win z tych odmian. Powstają w zbiornikach
ze
stali
nierdzewnej.
W
niektórych
rocznikach mają kontakt z dębowymi
klepkami. Roczniki nieco się między sobą
różnią, ale wszystkie są bardzo udane
i
niezwykle
intrygujące.
Spotkaniówka
zaczęła też niedawno produkcję pierwszych
partii win musujących.
do Jasła:

8,5 km

najbliższe winnice:

Sztukówka – 25 km
Vetus – 38 km
Wiarus – 40 km
57

W Spotkaniówce goście mają
do dyspozycji nie tylko
osobny
domek
z
wielkim
tarasem, ale również ogromny
teren zielony z miejscem na
ognisko,
biesiadowanie
oraz
leniuchowanie
na
wszystkie,
dowolne sposoby oraz boisko do
siatkówki.
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Spis
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Winnica

Sztukówka
Rok założenia:

Powierzchnia:

2009

3,6 ha

Glinik Średni 153
38-130 Frysztak

winnica@sztukowka.pl

EN

Nie wiem czy ktoś kiedyś opisał
genezę
wszechogarniającego
nas
w
niektórych
miejscach
uczucia
nieograniczoności
przestrzeni.
W Sztukówce nie potrzebujecie dla
niego żadnego uzasadnienia. Tam po
prostu to poczujecie.
2,5 ha otwartego terenu to sporo,
a do tego położenie (blisko szczytu
wzniesienia)
powoduje
naprawdę
niesamowite wrażenie. Zwiększa je
dodatkowo, kultowa już altana –
symbol
tego
miejsca,
położona
dosłownie
nad
winnicą.
Razem
z pomostem, który do niej prowadzi
imituje przystań na brzegu morza
winorośli.
Wyobraźcie
sobie
jak
w takich okolicznościach degustuje się
wino…

Sztukówka jest winnicą rodzinną,
ale kojarzy się przede wszystkim
z Leszkiem Szczęchem – właścicielem
–
„bosym
winiarzem”.
Każde
spotkanie z nim to seria ciekawych
i długich opowieści nie tylko o winie.
Niedawno do zespołu dołączyła na
stałe jego siostra Barbara, która
czuwa nad tym, żeby to trochę
artystyczne i niezwykle magiczne
miejsce funkcjonowało w sposób
chociaż trochę zorganizowany – to
z nią będziecie uzgadniać szczegóły
rezerwacji
i
umawiać
się
na
degustację

do Jasła:

17 km

najbliższe winnice:

Kolacz – 16 km
Jasło – 17 km
Ewy – 18 km
60

Winnica Sztukówka to też
swoiste epicentrum dobrej
eno-zabawy. Z sezonu na
sezon organizują u siebie więcej
imprez, w tym słynne już
„Wesele” – przeczytacie o nim
TUTAJ. Zapraszają do siebie
innych
winiarzy,
autorów
pysznego, regionalnego jedzenia
i producentów rękodzieła. Do
tego zawsze dorzucają koncert
i/lub tańce. Od sierpnia dla
enoturystów dostępne będę też
dwa ogromne apartamenty –
będzie można tam zostać na
dłużej.
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Wina

ze

Sztukówki

Spis

prezentują się w oryginalnej,
dopracowanej
oprawie.
Etykiety
zdobią
wzory
ludowe oraz stare, ludowe
instrumenty muzyczne, od
których wina biorą swoje
nazwy: Cymbały, Żłóbcoki,
Suka, Lira Korbowa, Fidel
czy Harmonia Polska i chyba
najsłynniejsza,
różowa
Maryna.
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Winnica

Vanellus
Rok założenia:

Powierzchnia:

2005

1,2 ha

Jareniówka 189
38-200 Jasło

b_czajka@op.pl

EN
Ta podjasielska winnica jest jedną
z
najlepiej
rozpoznawalnych
w regionie. Jakość powstających
tutaj
win
oraz
charyzma
właścicielki – Barbary Czajki, która
zawsze chętnie wita wszystkich
gości, sprawiają że jest to miejsce,
o którym długo się pamięta i do
którego chętnie się wraca.

Winnica Vanellus jest historią ludzi,
którzy po latach spędzonych we
Francji wrócili do Polski i poczuli
ogromną tęsknotę za dobrym winem
(był początek lat dwutysięcznych). Z
wielkim zaskoczeniem i radością
przyjęli informację, że po sąsiedzku
mają
winnicę
Jasiel.
Ośmieleni
faktem, że niemożliwe jednak jest
możliwe posadzili pierwsze 300
krzewów – dokładnie wyliczone na
wino na własne potrzeby. Oczywiście
na tym się nie skończyło. Zatracenie
w miłości do winorośli doprowadziło
do tego, że dziś winnica ma ponad
hektarową
powierzchnię,
wina
z Winnicy Vanellus są znane i cenione
– znajdziecie je w kartach win
bardzo dobrych restauracji w całej
Polsce.

Wina z Winnicy Vanellus noszą

łacińskie nazwy pór dnia – można je
pić od świtu (Ortus – biały,
wytrawny
seyval
blanc),
przez
poranek (Mane – biały, wytrawny
muscat), południe (Meridium – biały,
wytrawny johanniter), po wieczór
(Vesperum – biały wytrawny kupaż
muscarisa i solarisa), aż po noc
(Noctis – czerwony, wytrawny kupaż
ronda, regenta i cabernet cortis). Jest
jeszcze idealny o każdej porze dnia
róż. Wszystkie mają swój charakter
i niepowtarzalny urok. Razem tworzą
naprawdę kompletny zestaw smaków
i aromatów
do Jasła:

2,5 km

najbliższe winnice:

Jasiel – 0,5 km
Golesz, Źródło – 2 km
63

Nazwa winnicy to łacińskie słowo
oznaczające czajkę, czyli nazwisko
właścicieli.
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Spis

Winnica Vanellus słynie ze swojej
gościnności. Jeśli tylko wcześniej
zadzwonicie na pewno zostaniecie
zaproszeni
na
wino,
winiarskie
opowieści i lokalne pyszności.
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Możecie też umówić się degustację
dla całej grupy.
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Winnica

Vetus
Rok założenia:

Powierzchnia:

2013

1,2 ha

Brzeziny 540
39-111 Brzeziny

winnicavetus@gmail.com

To miejsce jest spełnieniem marzeń
właścicieli. Ewa i Marek Kąkolewscy
długo
szukali
właściwej
lokalizacji
i odpowiedniej dla uprawy winorośli
działki.
W
końcu
osiedlili
się
w podkarpackich Brzezinach, gdzie
wybudowali dom i posadzili winnicę.
Ciężka praca szybko zaczęła przynosić
efekty, a wino trafiło do sprzedaży.
Mimo, że niektóre roczniki okazały się
trudne z powodu niesprzyjającej aury
(zimowe mrozy, wiosenne przymrozki,
bardzo deszczowe lato) właściciele
konsekwentnie realizują swój plan. Chcą
stworzyć
zaplecze
enoturystyczne,
a w przyszłości również zwiększyć
powierzchnię uprawy.
Do Winnicy Vetus, po wcześniejszym
umówieniu się możecie wpaść na

degustację

i

spotkanie

z właścicielami. Nie tylko poczęstują
Was swoim winem i specjalnie
przygotowanymi przekąskami, ale
dokładnie
opowiedzą
o
trudach
i
radościach
realizacji
marzeń.
Zobaczycie też oczywiście winnicę
i piwnicę.

Winnica Vetus ma w swojej

aktualnej
ofercie:
wina
białe
z
rocznika
2019;
wytrawne
Carrie,
półwytrawne
Vivienne
i półsłodkie Bevin, półwytrawne
Rose z 2020 oraz dwa wina
czerwone - Conroy i Ferris,
obydwa z rocznika 2016, spędziły
dwa lata w dębowych beczkach.
W
2019
roku
powstał
też
pierwszy musiak – Gertruda.
Koniecznie musicie sprawdzić co
z tego zestawu najlepiej Wam
odpowiada.

do Jasła:

35 km

najbliższe winnice:

Sztukówka, PMW – 21 km
Jasło, Wiarus – 34 km
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Winnica jest usytuowana
koło Wielopola Skrzyńskiego,
na obrzeżach Czarnorzecko
Strzyżowskiego
Parku
Krajobrazowego.
Możecie
więc zaplanować dłuższy

Spis

wypad w tamte okolice.
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Winnica

Wiarus
Rok założenia:

Powierzchnia:

2008

0,6 ha

ul. Grunwaldzka 18
38 – 460 Jedlicze

winnica@vp.pl

jedna
z najwęższych winnic w Polsce.
To

prawdopodobnie

jest

Ma zaledwie 12 metrów szerokości
i aż 850 metrów długości. To
naprawdę niebywały widok. Cztery
rzędy winorośli ciągnące się po
horyzont
między
tradycyjnymi
uprawami zbóż i ziemniaków. Jakby
tego było mało, przez prawie całą
długość działki, między pierwszym,
a drugim rzędem biegnie droga,
którą
możemy
przejechać
samochodem – rajd przez winnicę?
Czemu nie!

Właścicielami winnicy są Barbara
i Tadeusz Kruczek. Swoje winiarskie
przedsięwzięcie
rozbudowywali
stopniowo od 2008 roku. Tadeusz
jest pomysłodawcą nazwy i niezwykle
oryginalnego logo-symbolu winnicy.
Husarz na beczce wina może i budzi
kontrowersje, ale nie ma żadnych
wątpliwości,
że
jest
niezwykle
charakterystyczny. Koresponduje też
z
dynamicznym charakterem
właściciela.

Z czternastu uprawianych w winnicy
odmian powstaje dość duży i bardzo
różnorodny zestaw win. Biele,
czerwienie
i
róże
w
wersjach
wytrawnych,
półwytrawnych,
półsłodkich i słodkich. Jak nie trudno
się domyślić, winom z husarzem na
etykiecie nie brakuje charakteru.
Również ich nazwy zapowiadają
niebanalną zawartość butelek – od
białej, wytrawnej Gwiazdy Porannej,
przez białą półsłodką Zadymę po
białą,
słodką
Słodką
Anielkę.
Właściciele wychodzą z założenia, że
wino powinno sprawiać przyjemność
i cieszyć. I dokładnie tak jest.
do Jasła:

najbliższe winnice:

17,5 km

Jana – 15 km
Czajkowski, Jasło – 17 km
Ewy – 18 km
68

Z właścicielami Winnicy Wiarus
możecie umówić się zarówno
w winnicy jak i w winiarni. Na
zwiedzanie i degustację. Na
Wasze
życzenie
chętnie
przygotują
również
większą
imprezę
z
poczęstunkiem,
ogniskiem lub jakąś inną opcją.
Wszystko trzeba tylko wcześniej
ustalić.
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Spis

Obok winnicy znajduje się
urokliwe miejsce udostępniane
przez właścicieli enoturystom,
którzy chcą rozbić namiot –
mówią na nie „dzikie pole”.
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Winnica

Zacisze
Rok założenia:

Powierzchnia:

2003

0,8 ha

Trzcinica 671
38-207 Trzcinica

p.szynal@bud-win.pl

Nazwa idealnie oddaje charakter tego
miejsca. Jest usytuowane nie całkiem
daleko od „cywilizacji” – drogi
krajowej nr 28 (Jasło – Gorlice), ale
na tyle na uboczu, że specyficzne
ukształtowanie terenu powoduje, że
mamy
wrażenie
zanurzenia
w swoistym, alternatywnym świecie
ciszy i spokoju. Wrażenie to
potęguje ogromna, stara jabłoń,
która wygląda co najmniej bajkowo.
Aż chce się usiąść przy stojącym pod
nią wielkim stole i delektować się
winem i chwilą.
Właściciele, Magda i Paweł Szynal,
zachęceni
rozwojem
winiarstwa
w regionie i sukcesami sąsiadów
obsadzili winoroślą pierwsze 10 arów.
Efekty ich pracy okazały się na tyle
obiecujące, że po kilku latach posadzili
blisko
hektar
winnicy.
Plany
dotyczące profesjonalnej produkcji
wina
na
większą
skalę
oraz
przygotowanie bardziej rozbudowanej
oferty enoturystycznej rozciągnęły się
nieco w czasie, ale pozostają aktualne.

Wina z Winnicy Zacisze powstają

głównie na własne potrzeby, a szkoda
bo warto ich spróbować. Szczególnie
biele
(johanniter,
seyval
oraz
aromatyczna Jutrzenka) są godne
uwagi. Po wcześniejszym umówieniu
się właściciele chętnie Was ugoszczą.
Opowiedzą o winnicy i swoim
winiarstwie.
Będziecie
też mogli
spróbować win. W gospodarstwie
mieszkają również konie, które dla
wielu enoturystów będą dodatkową
atrakcją.

do Jasła:

6 km

najbliższe winnice:

Dwie Granice – 2 km
Milena – 2,5 km
Jasiel, Vanellus – 6 km
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Spis

Z tej malowniczo położonej winnicy
rozciąga się fantastyczny widok można podziwiać panoramę Pogórza
i Beskidu Niskiego, a przy dobrej
widoczności również Tatry.

treści
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Winnica

Źródło
Rok założenia:

Powierzchnia:

2010

0,2 ha

ul. Mickiewicza 121
38-200 Jasło

rakbud@wp.pl

U podnóża wzniesienia, na którym
rośnie winnica znajduje się źródło,
które zasila płynący w dolince ciek
wodny – stąd pochodzi nazwa
winnicy. Ta miniaturowa, 15arowa winnica tak jak i reszta
ogrodu jest oczkiem w głowie
właścicieli – Marii i Henryka Rak.
Każdy krzew jest czule doglądany
i pielęgnowany. Winiarstwo to
wielka pasja właścicieli, którzy od
lat poznają i degustują zagraniczne
i polskie wina nieustannie się
doszkalając. W produkcję swoich
win wkładają całe serce.

W

Winnicy

Źródło

powstają
bardzo małe partie win, prawie
wyłącznie na własne potrzeby. Są to
bardzo
przyjemne
dla
nosa
i podniebienia efekty pracy właścicieli.
Bielom
charakteru
i
aromatów
dodają muskat i jutrzenka, a bardzo
ekstraktywne czerwienie powstają
z ronda, regenta i leon millot.

Właściciele Winnicy Źródło chętnie
przyjmują gości. Może być pewni, że
będziecie się u nich czuli zawsze jak
mile widziani goście – niemal jak
starzy
znajomi.
To
niezwykle
serdeczni ludzie, którzy z nieudawaną
przyjemnością poświęcą Wam swój
czas.
Podzielą
się
swoimi
wspomnieniami i doświadczeniami.
Możecie być pewni, że nie wypuszczą
Was ze swojego pięknego ogrodu
dopóki nie poczęstują Was wszystkimi
swoimi
winami
i
nie
ugoszczą
przynajmniej
domowym
chlebem
i lokalnymi serami i wędlinami.
do Jasła:

3,5 km

najbliższe winnice:

Jasiel – 1,5 km
Vanellus – 2 km
Golesz – 4 km
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Wina z Winnicy Źródło najlepiej

Spis

smakują pite na wielkiej, drewnianej
huśtawce w ogrodzie właścicieli
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Wino w podróży…
Najważniejsze o czym musicie
pamiętać podróżując z winem to

wino
nie
lubi
wysokich temperatur. Nie
to,

że

tylko w kieliszku, ale również
w
butelce
i
w
bagażniku
samochodu!

W temperaturze powyżej 25°C
czuje się źle, a powyżej 35°C
może nieodwracalnie przestać
„być sobą”. Wiele polskich win
jest produkowanych ekologicznie
lub niskoingerencyjnie – nie są
mocno
konserwowane.
Dzięki
temu są bardziej aromatyczne
i świeże, ale również wrażliwsze
na warunki przechowywania.
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Odwiedzając winnice warto zakupić
które przypadnie Wam do gustu.

wino,

Wiele polskich etykiet powstaje w bardzo małych
partiach i często ma ograniczoną dystrybucję.
Możecie mieć problem ze znalezieniem ich
w sklepach, nawet w dużych miastach. Do tego
pamiętajcie, że u producenta zawsze nabędziecie
wino w najkorzystniejszej cenie.

Po podróży

dajcie winu odpocząć.

Wino to bardzo złożony (wrażliwy) roztwór
chemiczny. Po wstrząsach i wahaniach temperatur
będzie potrzebować co najmniej kilku godzin, żeby
się „uspokoić”. Szczególnie tyczy się to musiaków!

Spis

Najlepiej jeśli dacie swoim butelkom dzień lub dwa
w chłodnym, ciemnym miejscu.
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W podróży czasem trudno
o
zestaw
profesjonalnych

kieliszków
win.

do

różnych

Jeśli planujecie degustacje
„w terenie” zaopatrzcie się
w
kieliszki
uniwersalne.
Najważniejsze, żeby:

-

były dość duże, żeby
nalane do nich wino można
było łatwo zamieszać

-

ich czasza zwężała się ku
górze, żeby dobrze skupiać
aromaty

W czasie wyprawy do winnic
jesteście kierowcami? Wcale
nie
musicie
rezygnować
z
degustacji.
Podkreślam
słowo
DEGUSTACJA.
Wypluwając całe, próbowane
wino i przepłukując usta
wodą nie narażacie się na
nadmierne
wchłanianie
promili.
Dla
absolutnej
pewności, po kilku próbkach
możecie
chwilę
odczekać
i zjeść trochę pieczywa.

-

nóżka była stabilna
i wygodna do trzymania.

Wino w podróży…
77

Spis

Z czym to się je

treści

Najważniejsza zasada łączenia wina z potrawami to:

Najlepsze, podkarpackie przepisy
znajdziecie na blogu Trzeci Talerz.

lokalne wino + regionalne produkty

Tutejsza tradycyjna, lokalna kuchnia bardzo
lubi się winami z naszego regionu.
Absolutnym,
uniwersalnym
pewniakiem
w połączeniu z (prawie) wszystkimi winami są

prołziaki

– rodzaj pszennego pieczywa
spulchnionego sodą (prołzą); Kiedyś były
przygotowywane na blasze kuchni opalanej
drewnem. Dziś robi się je w piekarniku lub na
patelni.
Soda
nadaje
prołziakom
lekko
zasadowy charakter, który świetnie współgra
z kwasowością wina.
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Inne tradycyjne przepisy opierają się na kaszy
gryczanej, fasoli, kapuście, grzybach i ziemniakach.
Przygotowuje się również sporo potraw mącznych,
gołąbki i oczywiście mięsa. Do wszystkiego tego można
znaleźć odpowiednią parę wśród lokalnych win.
Każdy z tutejszych producentów podpowie Wam też
jakie sery i wędliny sąsiadów pasują do jego win

Oto kilka sprawdzonych zestawów:
- ruskie pierogi i klasyczny

johanniter

- pasztet z fasoli i wytrawny

solaris

- placki ziemniaczane z kiszoną kapustą i wytrawny róż

z

regenta

- gołąbki ziemniaczane i wytrawny
-

kaczka

nadziewana

i czerwony kupaż

cortis

kaszą

seyval blanc

gryczaną

z

wątróbką

ronda, regenta i cabernet

- kasza ze śliwkami i słodki, biały kupaż z dodatkiem

jutrzenki.
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Dzieje się!

– imprezy winiarskie

Największą
imprezą
winiarską
w regionie są, odbywające się tutaj od

Międzynarodowe
Dni Wina w Jaśle. Ta duża,
piętnastu lat

ekscytująca,
ogólnopolska
impreza
odbywa się co roku, w ostatni weekend
wakacji.

W sezonie enoturystycznym, w wielu tutejszych
winnicach odbywają dni otwarte, degustacje i mini
festiwale z muzyką na żywo.
80

Międzynarodowe Dni Wina w Jaśle
to cały zestaw eno-atrakcji. Prezentacji winnic
i kiermaszowi produktów regionalnych na jasielskim
Rynku towarzyszą:

- Enologiczne Warsztaty Degustacyjne
- Konkurs Polskich Win

Spis

- Dni Otwartych Winnic

treści

i…

Pociąg
Enoturystyczny

Kraków – Jasło (MDW) – Kraków

Wszystko o tegorocznej edycji
znajdziecie TUTAJ
81

Niezbędnik turystyczny

Komenda Policji w Jaśle

ul. Tadeusza Sroczyńskiego 7

tel. 47 829 53 10

Straż miejska
ul. PCK 2a
tel. 13 44 86 370 82

gdzie zjeść
Niezbędnik turystyczny:

Spis

gdzie spać

treści
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Niezbędnik turystyczny

VET
Szpital

Apteka 24h

ul. Lwowska 22

ul. Kazimierza
Wielkiego 114

TAXI
Kafejka IT
tel. 665 301 798

ul. Tadeusza
Czackiego 11

Mobilny przewodnik
po powiecie jasielskim
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Jeszcze więcej do zobaczenia:

przyroda
zabytki

szlaki turystyczne

Spis

inne atrakcje
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Eno-przygoda z Winnicomanią
Ach Podkarpacie!
Magia i tajemnice, zielone wzgórza,
zachwycająca, dzika przyroda, baśniowe
cerkiewki, urokliwe dworki, pałace i
zamki, niebo pełne gwiazd i niebo w gębie
czyli wyśmienita kuchnia regionalna oraz
to co kochamy najbardziej - malownicze
WINNICE! Zajrzyj na Jasielski Winny
Szlak.
Mamy dla Ciebie gotowe scenariusze
winnych i tych całkiem niewinnych
podróży. Obiecujemy Ci, że nie będziesz
żałować.
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1

1

Podkarpacka Manufaktura Win

2

Winnica Vanellus

3

Skansen Karpacka Troja

4

Muchówka.
87

Podkarpacka Manufaktura Win – Winnica Vanellus – Skansen Karpacka Troja – Muchówka.

Błogo… 1-dniowa

Błogo… 1-dniowa
Podkarpacka Manufaktura Win
Spacer z puchatą alpaką między
rzędami winorośli? Takie rzeczy w
Podkarpackiej Manufakturze Win.
Malowniczo
położona
winnica
prowadzona przez dwóch przyjaciół
Andrzeja i Adama zaprasza na
niecodzienne
wędrówki
po
winnicznych zboczach w towarzystwie
przyjaznych
zwierzaków.
Potem
degustacja świetnych win i opcjonalnie
tulenie przyjaznych futrzaków. A jeśli
dopisze Ci szczęście to może załapiesz
się na kilka smakołyków z domowej
wędzarni. I nie żałuj sobie. Smacznego!

2

Winnica Vanellus
Degustacja z widokiem na winne
krzewy. Stół zastawiony doskonałymi
winami i lokalnymi smakołykami.
Zabawne anegdoty z winnicznego
życia w opowieściach charyzmatycznej
winiarki Basi. W dwóch słowach
Winnica
Vanellus.
Przystanek
obowiązkowy, bez marudzenia.
88

Podkarpacka Manufaktura Win – Winnica Vanellus – Skansen Karpacka Troja – Muchówka.

1

Błogo… 1-dniowa
Skansen Karpacka Troja
Skansen Karpacka Troja w Trzcinicy pozwoli
Ci doświadczyć życia sprzed 3,5 tysiąca lat.
Zobaczysz odtworzoną wioskę słowiańską z IX
wieku oraz kuźnię – w sumie zwiedzisz aż 18
chat. A kiedy już wrócisz do nas z przeszłości
to
będzie
dobry
czas
na
zasłużony
odpoczynek.

Spis

4
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Muchówka
Czarujące siedlisko Muchówka. Owce i wino
pozwolą
Ci
na
łagodny
powrót
do
rzeczywistości.
Tutaj
odepniesz
wrotki,
złapiesz oddech i pomarzysz w spokoju.
Obejrzysz wschodzący księżyc, posłuchasz
koncertu świerszczy, poczujesz zapach mięty i
lipy. Prześpisz się w wiekowej stodole wśród
pięknie odrestaurowanych mebli dawnej
epoki. Rano wypijesz kawę w filiżance z
delikatnej porcelany z widokiem na zielone
lasy. A przy odrobinie szczęścia odwiedzą Cię
sarny i bociany. I koniecznie zamów
arcywyjątkową kolację – duszoną baraninę
czyli
specjalność
siedliska
i
wino
z
zaprzyjaźnionej,
podjasielskiej
Winnicy
Siepietnica. Czegoś takiego nie spróbujesz w
żadnym innym miejscu.
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Podkarpacka Manufaktura Win – Winnica Vanellus – Skansen Karpacka Troja – Muchówka.

3

Z przytupem! 2-dniowa

Pałacu Sroczyńskich

2

Winnica Golesz

3

Winnica Kołacz

4

Winnica Sztukówka

5

Centrum Dziedzictwa Szkła

6

Pijalnia Czekolady w Korczynie

7

Winnica Spotkaniówka

Pałacu Sroczyńskich - Winnica Golesz – Winnica Kołacz – Winnica Sztukówka - Centrum Dziedzictwa Szkła - Pijalnia Czekolady – Winnica Spotkaniówka

1
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Z przytupem! 2-dniowa
Pałac Sroczyńskich
Zaczniesz niemalże po królewsku czyli
wizytą
w
jasielskim
Pałacu
Sroczyńskich. Imponujący, neogotycki
pałac
otoczony
parkiem
krajobrazowym
wprawi
Cię
w
znakomity nastrój. Po takim starterze
czas podbijać podkarpackie winnice.

2

Winnica Golesz
Rozpoczynasz z grubej rury czyli w
legendarnej
Winnicy
Golesz.
Przystanek
obowiązkowy,
bo
to
właśnie tutaj wszystko się zaczęło. Bo
najpierw był Roman i jego nietypowy
pomysł na życie. Założył plantację
winnych krzewów i rozkochał w winie
następne pokolenia. Winnice zaczęły
wyrastać jak grzyby po deszczu i dziś,
po wielu latach możemy cieszyć się
winnymi szlakami praktycznie w całej
Polsce. Taki z niego jest siłacz!

Pałacu Sroczyńskich - Winnica Golesz – Winnica Kołacz – Winnica Sztukówka - Centrum Dziedzictwa Szkła - Pijalnia Czekolady – Winnica Spotkaniówka
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Z przytupem! 2-dniowa
Winnica Kolacz
Winnica Kolacz to podkarpacki fenomen
w
skali
mikro.
Strome
zbocze
z
malowniczym widokiem na miejscowość
Kołaczyce, efektowną wieżę neogotyckiego
kościoła i górę Liwocz, obsadzone jest
popularnymi w regionie odmianami.
Doskonale
nasłonecznione
krzewy
prowadzone perfekcyjnie, z ogromną
troską i poczuciem estetyki, dają zdrowe,
dorodne i pyszne owoce. Bezpośrednia
przemiana dojrzałego i urodnego grona,
bez wyrafinowanej inwazji winiarza, w
wina czyste, doskonale zharmonizowane,
z szeroką paletą pięknych aromatów i
smaków,
skutkuje
absolutnie
stuprocentową przyjemnością ich picia.
Życzliwi Gospodarze, Maria i Jan chętnie
przyjmują
Gości.
Możesz
liczyć
na
przyjazną atmosferę, obficie zastawiony
stół
lokalnymi
smakołykami
oraz
naprawdę świetne wina.

Pałacu Sroczyńskich - Winnica Golesz – Winnica Kołacz – Winnica Sztukówka - Centrum Dziedzictwa Szkła - Pijalnia Czekolady – Winnica Spotkaniówka
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Z przytupem! 2-dniowa
Winnica Sztukówka
Fenomenalnym zakończeniem pierwszego
dnia winnej podróży będzie Winnica
Sztukówka. Poznasz jej bosego gospodarza
Leszka. Wyjątkowo gadatliwy, absolutnie
harmonijny i pokojowo nastawiony do
ludzi i świata, w rozpiętej białej koszuli i
zazwyczaj bez butów, wychodzi do
urokliwej altanki zanurzonej (dosłownie)
w winnych krzewach i ze spokojem, ale
nie
pozbawionym
emocjonalnego
zabarwienia,
oczarowuje
Cię
swoją
osobowością. I niech Cię nie wprawią w
konsternację te bose stopy. To historia tak
samo niewinna jak ich właściciel. Nic
więcej nie zdradzimy, tylko z czystym
1
sumieniem polecimy Ci tą niesamowitą
eno-miejscówkę, z noclegiem!

Pałacu Sroczyńskich - Winnica Golesz – Winnica Kołacz – Winnica Sztukówka - Centrum Dziedzictwa Szkła - Pijalnia Czekolady – Winnica Spotkaniówka
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Z przytupem! 2-dniowa
Centrum Dziedzictwa Szkła
Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
to miejsce, gdzie nie wieje nudą.
Możesz
wziąć
czynny
udział
w
interaktywnych pokazach produkcji i
zdobienia szkła.
Oczy nacieszysz
wystawą
nietuzinkowego
szkła
artystycznego,
wykonanego
przez
najlepszych polskich twórców. I uwierz
nam,
że
z
niekłamanym
zainteresowaniem
obejrzysz
doświadczenia optyczne i posłuchasz o
zastosowaniu szkła w fizyce.

6

Pijalnia
Czekolady w Korczynie
1
Czas
na
coś
pysznego
i
energetycznego. Pijalnia Czekolady
Pelczar w Korczynie to przystanek
obowiązkowy. Czekoladowa randka we
dwoje a może czekoladowa rozpusta
dla całej rodziny? Jedno jest pewne gęsta,
aksamitna,
aromatyczna
czekolada bez wątpliwości doda Ci sił
na
dalszą
wędrówkę
Jasielskim
Szlakiem Winnym.

Pałacu Sroczyńskich - Winnica Golesz – Winnica Kołacz – Winnica Sztukówka - Centrum Dziedzictwa Szkła - Pijalnia Czekolady – Winnica Spotkaniówka
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Z przytupem! 2-dniowa
Winnica Spotkaniówka

Spis

I najlepsze z możliwych zakończeń.
Podkarpacka perełka czyli
Winnica
Spotkaniówka. Kiedy pan Krzysztof
opowiada o swoich winach to serce
zaczyna bić mocniej. Nos zatopiony w
kieliszku mógłby już w nim pozostać. A
smakowanie wina to hipnotyzujący
moment. Jeśli wydaje Ci się, że można
tam wpaść tylko na chwilę to... tylko Ci
się wydaje. Tam czas staje w miejscu.
Spotkaniówka to przede wszystkim
wina czerwone klasy premium. To
czarujące miejsce, do którego zawsze
chce się powracać. A jak to się stało, że
para
mieszczuchów
uległa
temu
czarowi i wywróciła swoje życie do
góry nogami? Pojedź tam i wsłuchaj się
w czarujące opowieści.

Pałacu Sroczyńskich - Winnica Golesz – Winnica Kołacz – Winnica Sztukówka - Centrum Dziedzictwa Szkła - Pijalnia Czekolady – Winnica Spotkaniówka
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Eno-przygoda z BikeTrip
Winnice: Jasło, Vetus, Spotkaniówka, Sztukówka
Atrakcje: widok na Jasło, kościoły drewniane w

Gogołowie i Lubli, schrony kolejowe Hitlera w Stępinie
i Strzyżowie, dom rodzinny Tadeusza Kantora w
Wielopolu Skrzyńskim, drewniana pierzeja rynku w
Czudcu, oryginalna zabudowa miasta Strzyżowa,
cmentarz wojenny w Jazowej, pałac w Wiśniowej,
kościół drewniany w Lubli

Trasa na 2 dni niespiesznej jazdy; więcej trasy w
dniu pierwszym, bądź opcja wyrównania odległości w
obu dniach.
Trudność: 8/10.
Długość i Przewyższenia dzień 1: 86 km, 1630 mw
górę, 1642 m w dół
Długość i Przewyższenia dzień 2: 44 km, 777 m w
górę, 777 m w dół

96

Dzień 1
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Etap 1:
Winnica w samym mieście i zaczarowany las
Masyw Babiej Góry nad Jasłem
Wyjazd od jasielskiego rynku poprowadzi nas przez
most na Jasiołce i fragment szosy nr 73 na ulicę Na
Kotlinę. Po krótkiej wspinaczce, u szczytu wzgórza
zobaczymy
pomnik
Chrystusa
Króla,
wersję
przypominającą nieco o tym z Głowy Cukrowej w
Rio de Janeiro, ale znacznie mniejszą i ze złotymi
elementami. Tuż obok Chrystusa rozciąga się
Winnica Jasło z widokiem na miasto i
przydatnymi
oznaczeniami
szczepów,
byśmy
wiedzieli, czy sfotografować się przy ulubionym
Seyvalu czy może Cabernet Cortis.
Za pomnikiem i winnicą trasa prowadzi dalej na
Bieździedzę
przez
zaczarowany
las
pełen
powyginanych wiekowych buków i sosen. To masyw
Babiej Góry, tajemniczo dominującej północną
stronę Jasła. Dalsza droga to mała malownicza
dolina, z której wspiąć się należy na kolejny grzbiet
po wyjątkowym stromym podjeździe z widokiem na
Pogórze. Nie martwmy się – zaraz czeka równie
efektowny zjazd.
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Etap 2:
Drewniany kościół i schron kolejowy z betonu
Gogołów – Stępina
Na szczycie kolejnego grzbietu, jadąc żółtym
szlakiem, miniemy restaurację z winiarnią Trzy
Siostry i zjedziemy po 16% nachylenia do
Gogołowa, gdzie czeka drewniany kościół św.
Katarzyny z XVII w. Wnętrze jest barokowe, zdobne
i rzadko otwarte do zwiedzania.
Z Gogołowa poprowadzi dalej oznaczony szlak
rowerowy – w górę na grzbiet i w dół w stronę
doliny Stępinki do miejscowości Stępina. Przy
zjeździe z grzbietu miniemy charakterystyczną
pogórzańską dolinę rzeczki, która przebija się
między stokami i zostawia zielone obszary
rozlewowe.
W samej Stępinie czeka na nas wyjątkowy zabytek
– schron kolejowy Adolfa Hitlera zbudowany w
1940-41 r. na potrzeby kwatery głównej „Anlage
Süd”. To tutaj, w czterystumetrowym betonowym
tunelu, spotkał się Adolf Hitler z włoskim Duce,
Benito Mussolinim 27-28 sierpnia 1941 r. Były
tutaj też lotnisko i drewniana willa dla notabli, a
bieg Stępinki specjalnie zmieniono. Dziś miejsce jest
otwarte do zwiedzania, wyposażone w oświetlenie i
tablice informacyjne z opowieścią o historii.
Uzupełnieniem dla schronu kolejowego w Stępinie
będzie tunel schronowy Hitlera w Strzyżowie, pod
Górą Żarnowską. Zatrzymał się tu pociąg sztabowy
Hitlera „Amerika” w sierpniu 1941 r. Tunel
również jest udostępniony do zwiedzania, możemy
więc podjechać tam pod koniec etapu 4.
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Etap 3:
Dziewicze pola i lasy – esencja pogórza
Góra Chełm
Skrzyńskie

–

Winnica

Vetus

–

Wielopole

Ze Stępiny trasa wiedzie nas pod Górę Chełm z
dziewiczym rezerwatem przyrody i skałkami. Za
grzbietem roztaczają się wyjątkowe widoki na
bezkresne pola pszenicy i pokryte lasem wzgórza.
Wśród nich usytuowała się Winnica Vetus, miejsce
bardzo fotogeniczne i gościnne.
Spróbujmy tutejszych win o imionach celtyckich
dziewcząt, zwłaszcza lekko musującego Seyvala, i
pojedźmy dalej w stronę Wielopola Skrzyńskiego. W
tym gminnym centrum regionu mieszkał jako
dziecko Tadeusz Kantor, a jego dom za kościołem
parafialnym przerobiono dziś na otwarte od środy
do niedzieli muzeum. Zastaniemy zadbany ogród i
ciekawą
kolekcję
skupioną
wokół
rodziny
dramatopisarza.
W Wielopolu znajdziemy też takie dogodności jak
niepozornie ulokowana, ale serwująca dobre,
nowoczesne jedzenie Gospoda Wielopole (opodal
Rynku) i bankomaty PKO oraz lokalnego Banku
Spółdzielczego.
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Etap 4:
Powrót do Strzyżowa i winnica wśród wzgórz
Czudec – Winnica Spotkaniówka – Strzyżów
Ostatni etap pierwszego dnia to przejazd dość
ruchliwą drogą pomiędzy Wielopolem Skrzyńskim a
Strzyżowem. Po drodze zahaczymy o ciekawą
miejscowość Czudec (najpierw czeka nas pokonanie
pasma gór…). Mamy tam piękną drewnianą
zabudowę rynku (cała pierzeja jest autentyczna!) i
barokowy kościół.
Dalej, na południe, poprowadzi nas dolina Wisłoka
– bardzo malownicza w swoich różnych odcinkach i
warta osobnej wycieczki w stronę Rzeszowa. Przed
zjazdem
do
Strzyżowa
odwieźmy
Winnicę
Spotkaniówka dla tutejszych czerwieni, rok w rok
doskonalszych i na pewno jednych z lepszych w
Polsce.

W Strzyżowie można zatrzymać się w centralnie
położonym Hoteliku Midas lub spokojniejszych
agroturystykach w dolinie ze stokiem narciarskim –
Łętowni. Latem na rynku stoją ogródki, nie brakuje
też bazy zakupowej do wykorzystania przed
kolejnymi etapami wycieczki.
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OPCJA

KRÓTSZEJ

odległości w dniach):

TRASY

(wyrównanie

Spis

Jeśli trasa wyda nam się za długa na jeden dzień z
atrakcjami, spróbujmy ominąć Czudec i pojechać
wprost do Strzyżowa z Wielopola Skrzyńskiego.
Wizytę w Winnicy Spotkaniówka, położonej nad
Strzyżowem,
możemy
odłożyć
do
poranka
następnego dnia!
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Dzień 2
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Etap 5:
Dawna dworska świetność znów opowiada historię
w Wiśniowej
Strzyżów – Wiśniowa – Winnica Sztukówka
Wyjazd ze Strzyżowa to południowa strona
Wisłoka, wzgórza i brzozowe aleje. Napotkamy kilka
starszych bogatych gospodarstw wiejskich o ładnych
budynkach i ucieszymy się widokiem na okoliczne
wzgórza i pola. Przejazd przez Gbiska i Jazową
doprowadzi nas do Wiśniowej.
Wiśniowa szczyci się okazałym pałacem Mycielskich
z dostępnym dziś dla publiki zespołem parkowym i
centrum
konferencyjnym
w
zabudowaniach
folwarcznych.
Wielokrotnie
przebudowywane
założenie (stan współczesny z 2 poł. XIX w.) dziś
okazale prezentuje się na wzgórzu nad szosą, a jego
park warto objechać dla wiekowych dębów i lip.
Było tu kiedyś ważne centrum życia artystycznego i
odrobinę dawnej szlacheckiej atmosfery poczujemy i
dziś…
Z Wiśniowej wróćmy na prawy brzeg Wisłoka i
dokończmy trasę w stronę Frysztaka i Winnicy
Sztukówka. W winnicy odbywają się comiesięczne
wydarzenia pełne muzyki, rzemiosła i sztuki,
zawsze w dobrym guście i o pełnej spokojnego luzu
atmosferze. Bywają na nich też inne winnice
Podkarpacia ze straganami, więc nie wahajmy się
zarezerwować miejsca.
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Etap 6:
Drewno na bis i przez góry do Jasła
Lubla – Bieździedza – Jasło
Ostatni etap to dwa piękne motywy sakralne.
Najpierw urocza kapliczka na grzbiecie wzgórza,
którą miniemy w drodze ze Sztukówki. Miejsce
doskonale zdjęciowo-instagramowe. Potem zaś
kościół drewniany św. Mikołaja w Lubli, który
góruje nad doliną i przyciąga wzrok już z dalekich
wzgórz.
Budowla
ta
pochodzi
z
XV
w.
i
była
przebudowywana w XVII w. Wewnątrz znajdziemy
piętnastowieczny gotycki obraz Misericordia Domini,
kilka zabytkowych kaplic i krucyfiks z XVII w. na
belce tęczowej.

Spis

Droga z Lubli to albo bardzo niebezpieczny przejazd
drogą powiatową nr 988 przez Warzyce (duży
grzbiet z podejściem i długi zjazd) lub bezpieczny ze
względu na mały ruch powrót przez nadjasielskie
wzgórza do Bieździedzy, gdzie gościliśmy w etapie
pierwszym.
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Podsumowanie
Całość trasy nadaje się zarówno na rower
trekkingowy jak i szosowy. W 100% szlak prowadzi
drogami i dróżkami asfaltowymi, gdzieniegdzie
gorzej utrzymanymi lub posypanymi żwirem. Kto
kocha lekką jazdę z minimum bagażu, może wybrać
się bikepackingowo na rowerze typu gravel, ale
pojemne sakwy mogą okazać się przydatne do
transportu wina z gościnnych winnic.
Baza noclegowa jest przyjazna i na koniec etapu 4
obejmuje takie miejsca jak:
Ranczo Chmurówka, Brzeziny (koło Winnicy Vetus)
Hotelik Midas, Strzyżów

Agroturystyka „Zacisze”, Łętownia
Agroturystyka „Zielony Gaj”, Łętownia

Spis

Zajazd Magyar, Wyżne
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To już wszystko, co zebrałam dla Was w tym e-przewodniku.
Pamiętajcie, że to tylko najważniejsze rzeczy. Wszystko czego
nie zmieściłam - podlinkowałam. W całym przewodniku jest
również mnóstwo odsyłaczy ułatwiających nawigację.
Koniecznie sprawdźcie je wszystkie.
Mam nadzieję, że ten mini
przewodnik będzie dla Was
interesujący i przydatny…
Dajcie znać co się Wam
podobało, a co chcielibyście
żebym poprawiła – to
pozwoli mi przygotowywać
dla Was jeszcze lepsze
opracowania w przyszłości.
Bądźmy w kontakcie:
Jeśli macie pytania lub uwagi, śmiało piszcie:
enoportal@gmail.com
Odwiedzajcie mnie na:

enoportal.pl

Spis

Zaglądajcie też na:
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Do zobaczenia
Nie żegnamy się.

na eno-szlaku!
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