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Winnica „ Julia” w Starym Kisielinie, wsi 
pięknie położonej wśród wzgórz pokrytych 
malowniczymi lasami powstała w 2003 roku, 
na terenie dawnych plantacji winorośli. 
Właściciele Małgorzata i Roman Grad 
z rodziną spędzają tu czas na pracy oraz 
odpoczynku przy lampce wina w otoczeniu 
bujnie owocujących krzewów winorośli. Tym 
uczuciem chcemy  podzielić się z gośćmi, 
którzy mają ochotę nas odwiedzić. Zaprezen-
tujemy 2 arową plantację, na której rośnie 
ponad tysiąc krzewów winnej latorośli 
szlachetnych odmian. Mają tu swoje miejsce 
także stare szczepy winorośli pozyskane 
z dawnych zielonogórskich rewirów winiar-
skich. Na terenie winnicy zbudowano, nawią-
zującą wyglądem do dawnych nabotów 
winiarskich, dużą drewnianą altanę z wie-
życzką widokową. Tu właśnie, w cieniu ota-
czających obiekt wysokich brzóz odbywają 
się spotkania z winiarską tradycją. Poza 
zwiedzaniem winnicy oferujemy biesiadę 
w altanie (do 50 osób), porady i szkolenia 
w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina. 
Zapraszamy na pokazy tłoczenia winogron, 
prezentacje historii miejscowych tradycji 
winiarskich, oraz omówienie cyklu prac na 
winnicy. Wkrótce otwarty zostanie tu sklep 
z winami, pamiątkami, akcesoriami winiar-
skimi oraz produktami regionalnymi.
„To zdumiewające, że w odległości zaledwie 
5 km od centrum miasta udało wam się stwo-
rzyć taką enklawę spokoju – mały winny raj” – 
stwierdzili odwiedzający „ Julię” w czerwcu 
tego roku, znamienici winiarze z francus-
kiego regionu Beaujolais. Czy mają rację, 
sprawdzić trzeba osobiście.
Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów 
i szczegółów odwiedzin.
Kontakt:
tel. 68 320 19 53 , kom. 603 382 854
e-mail: vinograd@vp.pl
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Województwo lubuskie od lat koja-
rzone jest z bogactwem lasów, czystymi 
jeziorami oraz tradycją winiarską. W na-
szym regionie powstał pierwszy w Polsce 
szlak wina i miodu.

Na szlaku można przekonać się 
o gościnności lubuskich gospodarzy, po-
znać tradycje kulinarne, degustować 
lokalne trunki oraz spróbować pszcze-
larskich wyrobów. Ścieżka prowadzi przez 
zalesione tereny województwa, ze śla-
dami winiarskiej przeszłości, gospo-
darstwami agroturystycznymi oraz muze-
ami.

Szlak obejmuje kilkanaście miejsc, 
m.in. Muzeum Etnograficzne w Ochli, 
gdzie co roku w połowie lipca odbywa się 

“

Święto miodu, chleba, wina i ogrodów”, 
Skansen Pszczelarski w Pszczewie, Winne 
Wzgórze w Żarach z pozostałością domku 
winiarskiego oraz Muzeum Budownictwa 
i Techniki Wiejskiej w Bogdańcu.

Zapraszam Państwa do odwiedzin 
zakątków naszego regionu. Warro poznać 
specyfikę urokliwych lubuskich miejsco-
wości, w których kultywowane są tradycje 
i umacniają się produkty regionalne.

“

Niech Winobranie” nie będzie 
jedynym spotkaniem z tradycją winiarską, 
a początkiem fascynującej przygody na 
Lubuskim Szlaku Wina i Miodu.


