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Trendy

L
ech Ja wo rek naj bar -
dziej na świe cie
chciał strze lać go le
na mun dia lu. Ale
przez dia gno zę kar -
dio lo ga, któ ry ka te -

go rycz nie za ka zał mu upra wiać sport,
za miast Boń kiem zo stał naj więk szym
wi nia rzem w Pol sce.

Win słod kich ni gdy nie lu bił. 
Awy traw ne sma ko wa ły mu tyl ko
pod czas wa ka cji zro dzi ną wsło necz -
nej Buł ga rii. Sie dem lat te mu prze czy -
tał wga ze cie, że wPol sce moż na zro -
bić wi no ta kiej sa mej ja ko ści, jak te
zBor de aux. Wy star czy przy do mo wa
dział ka. Tro chę nie chcia ło mu się
wie rzyć, ale ar ty kuł na pi sał Fran cuz.
–Po sta no wi łem spraw dzić, bo mia -
łem aku rat tro chę zie mi, zktó rą nie
wie dzia łem, co ro bić –śmie je się55-
let ni Lech Ja wo rek podja snym wą -
sem, po pi ja jąc czer wo ne go pi not no ir
rocz nik2004. Wła snej pro duk cji,
oczy wi ście. 

Win ni ca ro bi wra że nie. Wi do ki
jak z fil mu „Pod słoń cem To ska nii”.
Na 24 hek ta rach w re gu lar nych rzę -
dach ro śnie w niej po nad 40 od mian
wi no ro śli. Wśród nich da ją cy bia łe
wi no gro na rie sling, upra wia ny z po -
wo dze niem w nie miec kiej Nad re nii
i fran cu skiej Al za cji. I doj rze wa ją cy
wcze śnie, ob fi cie owo cu ją cy
w Szam pa nii i Bur gun dii, char don -
nay. Ale też ciem ny pi not no ir z Bur -
gun dii. Sza le nie ka pry śny: po tra fi
za paść na każ dą cho ro bę, któ ra cze -
pia się wi no ro śli. A po za tym, z po -
wo du 18 ami no kwa sów, któ re za -
wie ra w so bie, ni gdy nie wia do mo,
jak prze bie gnie je go fer men ta -
cja. I czy pi not no ir da się za mknąć
w bu tel ce w po sta ci po ma rań czo we -
go trun ku, o owo co wych ak cen tach
wi śni i ma li ny, roz wi ja ją cych się
w słod ki won ny kwia to wy bu kiet,
czy też za mie ni się w... win ny ocet. 

–No nie, już ata ku ją –zło ści się
Grze gorz No wa kow ski, pra wa rę ka
Ja wor ka wwin ni cy, nawi dok chma ry
szpa ków. Zwy kształ ce nia po li to log,
zza mi ło wa nia znaw ca win. Tłu ma -
czy: –Oprócz grzy ba szpa ki są naj -
więk szym szkod ni kiem win nic. Część
od mian wła śnie doj rze wa. Aone wy -
pusz cza ją zwia dow cę, że by spraw -
dził, czy jest poco le cieć, apo tem na -
pa da ją ca łym sta dem. Wy star czy, że
każ dy raz dziob nie ikrza ki są go łe
–de ner wu je się, ła du je re wol wer sy -
gna ło wy istrze la wstro nę skrzy dla -
tych kłu sow ni ków. 

Zbio ry wwin ni cy wMię ki ni za czy -
na ją się póź ną je sie nią. Cza sem już
mróz szczy pie wpal ce.

–Wze szłym ro ku trze ba by ło ubie -
rać ko żu szek irę ka wicz ki –wspo mi na
Ewa Ja wo rek, żo na wła ści cie la win ni -
cy, eko no mist ka zwy kształ ce nia.
Wspie ra mę ża nakaż dym kro ku
iwkaż dym po my śle, ale zo sta wia mu
wol ną rę kę wpro wa dze niu fir my
Win ni ce Ja wo rek. Wie, że mąż za wsze
do pnie swe go.Ina wet, je śli przy da rzą
się kło po ty, sam je roz wią że. 

–Ja moc no stą pam pozie mi
–uśmie cha się Lech Ja wo rek.–Je stem
opty mi stą -re ali stą. Cze go so bie nie
wy pra cu ję gło wą irę ka mi, te go nie
bę dę miał. Dla te go nie gram wto to -
lot ka –za strze ga. 

Skąd miał pie nią dze naza kup hal
izie mi, po zo sta ło ści zruj no wa ne go
przez PGR fol war ku zprze ło -
muXIXiXXwie ku? Naj pierw pra co -
wał napań stwo wych po sa dach, po -
tem za ło żył wła sną fir mę, wktó rej
pro du ko wał an te ny sa mo cho do we.
Na stęp nie ze wspól ni kiem za jął się
ro bie niem śrub dla ko palń. Gdy ko -
pal nie pła ci ły wę glem, mu siał też
inim han dlo wać. Ana wet pro wa dził
hur tow nię al ko ho li. Te raz pro du ku je
śru by iprę ty dla gór nic twa mie dzi. 
Ipom py stra żac kie. Win ni ca by ła tyl -
ko poto, by spraw dzić, czy wPol sce
moż na zro bić do bre wi no. Te raz wie,
że moż na...

Win ni cę chciał za ło żyć na pró bę,
ale za brał się do te go bar dzo pro fe -
sjo nal nie. Na po cząt ku spo tkał się
z ne sto rem wi niar stwa w Pol sce:
Wła dy sła wem Dep tu łą z Lu bi na. Ten
go rą co na ma wiał go na upra wę wi -
no ro śli. Był go to wy sprze dać na wet
sa dzon ki z wła snych win nic. Ale Ja -
wo rek wszyst ko chciał zro bić tak, jak
w Eu ro pie. Nie in te re so wa ły go od -
mia ny z Moł da wii al bo Ukra iny. Za -

mie rzał ku pić ra so we sa dzon ki.
Po nie z Dep tu łą po je chał do Nie -
miec, bo wi no rośl szla chet na w Pol -
sce nie by ła upra wia na od II woj ny
świa to wej. Z miej sca za ku pił 10 tys.
sa dzo nek, że by ob sa dzić 3 hek ta ry
zie mi.

–Dep tu ła wy krzy ki wał, że już je -
stem naj więk szym wi nia rzem –śmie -
je się Ja wo rek. Cel ni cy nagra ni cy też
zdę bie li, wi dząc za ła do wa ny pa ty ka -
mi ca ły ba gaż nik je go va na. Otym, co
ro bić zowo ca mi wi no gron do wia dy -
wał się uAn drze ja Kra sow skie go, któ -
ry od15 lat jest Kel le me iste rem (spe -
cja li stą odmie sza nia win) usły ną ce go
zwin reń skich Ar no Spec ker ta wPa -
la ty na cie. Spec kert to ko le ga zdzie -
ciń stwa Hel mu ta Koh la, by łe go kanc -
le rza Nie miec. Dodziś przy jeż dża tam
powi na. –Mu szą być do bre. Żad na
przy jaźń by nie po mo gła, gdy by to by -
ły si ka cze –Ja wo rek nie ma wąt pli wo -
ści. 

Pozwie dze niu win ni cy czas zaj -
rzeć dopiw nicz ki, wktó rej wdę bo -
wych becz kach ibu tel kach le ża ku ją
ko lej ne rocz ni ki. –Na sze bia łe wi no
zrie slin ga jest nawy so kim, eu ro pej -
skim po zio mie –skrom nie oznaj mia
Ja wo rek. –Sam to czu ję, ale ici, co się
zna ją, nie ma ją wąt pli wo ści. Gdy eu -
ro de pu to wa ny Jó zef Pi nior za wiózł je
doBruk se li ipo czę sto wał An gli ków,
by li za chwy ce ni. Nie mo gli uwie rzyć,
że to pol skie wi no. 

Wła ści ciel win ni cy po ka zu je bu -
tel ki zrie slin giem, zktó re go bę dzie
wi no mu su ją ce ro bio ne me to dą
szam pań ską. Czy li nie sy co ne dwu -
tlen kiem wę gla, ale zdo dat kiem droż -
dży. Gdy za czy na sięzbie rać osad,
trze ba wspe cjal nym sto ja ku co dzien -
nie prze krę cać bu tel kę tak, by wkoń -

cu znaj do wał się on wszyj ce bu tel ki.
Wte dy mro zi się bu tel kę iwy cią ga
osad. –Zmie nia się kli mat iwSzam -
pa nii, atak że Nad re nii ro bi się dla rie -
slin ga zacie pło –wy ja śnia Ja wo rek.
–Dla te go tym bar dziej ma my szan sę
wy pro du ko wać coś na praw dę in te re -
su ją ce go.

Wy ci ska nie gron, mie sza nie ich
wka dziach pod czas fer men ta cji, kla -
ro wa nie –to wszyst ko dzie je się wby -
łej staj ni fol warcz nej. Te raz tam jesz -
cze pu sto. Idzie my więc dobiu ra. Tu
go spo darz na le wa rie slin ga zWin nic
Ja wo rek rocz nik2003. Wy traw ny,
kwa sko wa ty, rześ ki wza pa chu isma -
ku. 

Ukaż de go moż na wy ro bić smak
dowi na. Ja wo rek wie to poswo ich ko -
le gach, zktó ry mi wkaż dej wol nej
chwi li gra wdru go li go wych Old Boy -
ach wMię ki ni. Pome czu otwie ra ją
bu tel ki z je go win ni cy.–Napo cząt ku
krę ci li no sem, że to kwas –wspo mi na.
–Ale te raz zmie ni li zda nie. 

Gdy miał 16 lat, grał ja ko na past -
nik w re pre zen ta cji Dol ne go Ślą ska.
Chciał zo stać za wo do wym pił ka -
rzem. Wte dy kar dio log, któ ry go
ba dał, nie miał wąt pli wo ści: Ja wo -
rek mu siał po że gnać się ze spor -
tem. Po wód? Po waż na wa da ser ca.
Aż do dnia, kie dy z bo lą cym ser -
cem, 15 lat te mu, tra fił do szpi ta la
woj sko we go we Wro cła wiu. Kar -
dio log stwier dził, że,  o dzi wo, Ja -
wo rek ma ser ce jak dzwon, a kłu je
go ze stre su. 

–Wogól nym roz li cze niu wy szło
mi, że wca le źle się nie sta ło. Prze cież
wca le nie mu sia łem zo stać Boń kiem.
Atak, kil ka rze czy już mi się uda ło, jak
to, że ro bię naDol nym Ślą sku praw -
dzi we wi no. 

Największa winnica w Polsce jest na Dolnym Śląsku. Na 24 hektarach pól 
w Miękini rośnie ponad 40 odmian winnych krzewów. Anna Gabińska

Szampany spod Wrocławia

W Miękini pod
Wrocławiem
Lech Jaworek
robi wino na
prawdziwie
europejskim
poziomie.
Smakiem 
i barwą  jego
win zachwycają
się w całej
Europie. 

Kraina winem płynąca

A
W całym kraju
działa obecnie

100 winnic, które
zajmują ponad 250
hektarów. 
Aż 30 winnic znajduje
się na Dolnym Śląsku. 
Lech Jaworek 
z Miękini chce
produkować 50 000
butelek rocznie.
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