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Winnice położone na południowych zboczach wzgórz należących
do Wału Zielonogórskiego i otoczone ze wszystkich stron lasami, ko-
rzystały z dobrodziejstwa lokalnego klimatu, który charakteryzował
się cieplejszymi zimami i niższą ilością opadów. Mimo spadku opła-
calności uprawy winorośli, winnice nigdy nie zniknęły z krajobrazu
Zielonej Góry, gdyż krzewy winnej latorośli zachowano na Górze
Ceglanej, nazwanej później Winnym Wzgórzem. Pojedyncze krzewy
szlachetnych odmian np. pinot noir czy sylvanera można jeszcze spo-
tkać na ścianach starych domów, a okazały krzew chrupki różowej co
roku rodzi dorodne grona na południowej elewacji miejskiego ratusza.

TROCHĘ HISTORII
Winiarstwo obok sukiennictwa było filarem dobrobytu mieszczan zie-
lonogórskich do czasu budowy linii kolejowych i rozwoju przemysłu
w drugiej połowie XIX wieku. Wielu właścicieli warsztatów tkackich
posiadało także winnice, a w pracach sezonowych pomagali im ucznio-
wie i czeladnicy. W latach słabego popytu na sukno budżet ratowała
sprzedaż wina – przez kilka miesięcy w roku zwolniona z podatku.
Był to obyczaj usankcjonowany prawem i ze względu na swoją specy-
fikę zwany wyszynkiem mieszczańskim. Ten model sprzedaży wyma-
gał posiadania domowej piwnicy, stąd tak dużo ich w mieście, a brak

na peryferiach. Wyjątkiem jest piwnica przy ulicy Wodnej, która na-
leżała do właściciela kilku rewirów. Jemu po prostu nie opłacało się
przewozić daleko tak dużych zbiorów i wino tłoczył na miejscu.

Piwnice stanowiące podziemne miasto winiarskie, to stosunkowo
dobrze zachowana część winiarskiego świata, z której istnienia wie-
lu przyjezdnych, a nawet zielonogórzan, w ogóle nie zdaje sobie spra-
wy. Od kilku lat sporo z nich się remontuje, a także udostępnia
zwiedzającym. Wśród nich jest m.in. potężna piwnica, gdzie w la-
tach 50. XX wieku importowane wina sprowadzane przez Lubuską
Wytwórnię Win nadzorował Grzegorz Zarugiewicz – słynny i zasłu-
żony instruktor winiarstwa, repatriant z Kresów Wschodnich.

LUBUSKI FESTIWAL
OTWARTYCH PIWNIC I WINNIC
Przedsięwzięciem, które w czerwcu 2021 r. sprowadziło wielu miło-
śników polskiego wina do Zielonej Góry był „I Lubuski Festiwal
Otwartych Piwnic i Winnic”. Na zwiedzających czekało 17 histo-
rycznych piwnic winiarskich, w których swoje wina prezentowało
25 winnic. W tym miejscu należy dodać, że lubuskie słynie z upra-
wy szlachetnych szczepów winorośli, była więc to świetna okazja by
sprawdzić, jak smakuje polski riesling, traminer czy pinot noir. Szcze-
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Lubuskie to jedyny region w Polsce mogący pochlubić się historyczną i kultywowaną po dzień dzisiejszy tradycją
winiarską. Winnice można spotkać dosłownie w całym województwie. Każda ma swoją specyfikę, a oprócz
degustacji większość z nich oferuje również szereg innych atrakcji, które świetnie nadają się do budowania progra-
mów MICE – zarówno dla polskich, jak i zagranicznych grup. Dobrym pretekstem wizyty w regionie jest też udział
w cyklicznie organizowanych tam wydarzeniach winiarskich.
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gólnie taki, który został czempionem „Lubuskiej Oceny Wina”,
która odbyła się przed festiwalem. Znani sommelierzy i dziennikarze
winiarscy ocenili wtedy 60 lubuskich win, z tego wiele z nowego
rocznika.

W tym roku, w dniach 29 kwietnia – 3 maja, planowana jest dru-
ga edycja Festiwalu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Wo-
jewództwa Lubuskiego i Lubuskie Centrum Winiarstwa w Zaborze.
Będzie to kolejna okazja do spróbowania lubuskiego wina w scenerii
historycznych piwnic, a także poznania ich historii i wysłuchania
opowieści lubuskich winiarzy. Tych co już byli rok temu, na pewno
zainteresuje degustacja rocznika 2021. Zwiedzając piwnice, warto też
odbyć spacer ulicami Zielonej Góry, gdzie co rusz natkniemy się
na miejsca związane z winiarską historią – siedziby słynnych winia-
rzy, gdzie nocowali nawet królowie i znani politycy czy zabudowania
dawnych wytwórni win i winiaków. Jednocześnie można podziwiać
winiarskie ornamenty na ścianach miejskich kamienic, a od czasu
do czasu, schronić się przed słońcem w zaciszu jednej z piwnic.

ŚWIĘTO WINOBRANIA
Zielona Góra – zwana stolicą polskiego wina – znana była nie tylko
z produkcji wyrobów winiarskich, ale i z organizacji Święta Wino-
brania, na które co roku licznie przybywali turyści z całej Polski.
Wydawało się, że po likwidacji w 1999 r. Lubuskiej Wytwórni Win,
święto to organizuje się bezpodstawnie. Wątpliwości zniknęły już
w 2006 r., gdy rodzimi winiarze znowu pojawili się w korowodzie.
Z roku na rok ich przybywa, dzięki czemu obecnie sprzedaż wina pro-
wadzi już ponad 40 winnic, które zajmują w regionie powierzchnię
ponad 100 hektarów.

Winnice można spotkać w całym województwie, szczególnie
w miejscach o pofałdowanym terenie. Na całym Wale Zielonogórskim
– od Zaboru aż do Sterkowa, niedaleko Nowogrodu Bobrzańskiego,
czy na skarpach nadodrzańskich w okolicach Krosna, Górzykowa
i Cigacic, a także nad Wartą w okolicach Gorzowa Wielkopolskiego.
Każda z winnic jest inna i ma swoją specyfikę. Oprócz degustacji win
i produktów regionalnych oferują one szereg różnorodnych atrakcji.
Niektóre z nich prowadzą agroturystykę, a są i takie, które świadczą
noclegi w wysokiej klasy hotelach wraz z usługami spa. To w większo-

ści rodzinne przedsięwzięcia, gdzie przy pracy często spotkać moż-
na kilka pokoleń. Lubuscy winiarze są gościnni i mają doświadczenie
w przyjmowaniu zarówno pojedynczych osób, jak i grup zorganizowa-
nych. Od maja do września zapraszają turystów do zwiedzania winnic.
Czekają na nich też podczas tradycyjnie już organizowanych i ogła-
szanych „Weekendów Otwartych Winnic”. Sezon zamyka winobra-
niowy „Tydzień Otwartych Winnic”, kiedy to turyści są dowożeni
na miejsce tzw. winobusami.

LUBUSKIE CENTRUM WINIARSTWA
W 2008 r. miejscowe winnice połączył Lubuski Szlak Wina i Mio-
du, który siedem lat później otrzymał drogowe oznakowanie tury-
styczne. Na terenie województwa lubuskiego zainstalowano
łącznie 109 znaków drogowych pionowych, znaków kierunku
i miejscowości w 76 lokalizacjach. Centralnym punktem szlaku jest
Lubuskie Centrum Winiarstwa otwarte w 2015 r. u podnóża naj-
większej w kraju winnicy samorządowej. Winnica znajduje się
na wzniesieniu o wysokości od 67 do 105 m n.p.m., między miejsco-
wościami Łaz i Zabór. Pod względem klimatycznym ta lokalizacja
należy do najlepszych miejsc w okolicach Zielonej Góry. Winnicę
podzielono na parcele, które uprawia obecnie 12 winiarzy.

W budynku Centrum znajdują się trzy główne sale: multimedial-
na – przystosowana do prowadzenia szkoleń, prelekcji czy prezentacji,
wystawowa – z ekspozycją lubuskich winnic oraz tablicami poświęco-
nymi historii uprawy winorośli i wytwarzaniu wina na tych terenach
oraz produkcyjno-pokazowa – z pomieszczeniem, gdzie ustawiono
urządzenia służące do produkcji wina i plansze objaśniające ten
proces. Dzięki takiemu rozwiązaniu Centrum spełnia wiele funkcji:
reprezentacyjną, turystyczną, rekreacyjną i muzealną, a także jest zna-
komitym miejscem do organizacji spotkań i konferencji. Lubuskie
Centrum Winiarstwa uczestniczy w weekendach otwartych winnic
i organizuje również własne imprezy np.: we wrześniu – „Winobranie
w Winnicy Samorządowej” czy w listopadzie – „Święto Lubuskiego
Młodego Wina”. Jest również promotorem nowych wydarzeń winiar-
skich w regionie.
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