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DNI ZIELONEJ GÓRY

CZAS NA WINOBRANIE!

Beczki z najprzedniejszym trunkiem już 
odkorkowane, odświętne szaty wypraso-

wane, najpiękniejsze Bachantki do orszaku 
wybrane… - Ja jeszcze szlifuję formę i odli-

czam dni do zabawy. Został tylko tydzień! 
- cieszy się Bachus. W sobotę, 4 września 

startuje Winobranie. Rządy w mieście przej-
mie bóg wina i uciech! Będzie się działo!

Informator  winobraniowyInformator  winobraniowy
na stronach  3-12na stronach  3-12

- Za tydzień prezydent przekaże mi klucze do bram miasta. To znak, że przejmuję władzę w Zielonej Górze! Gotowi na zabawę? - pyta Bachus. A na razie spaceruje po Winnym Wzgórzu  
z lampką ulubionego trunku. Jakoś trzeba skrócić sobie czas oczekiwania… FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI
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P I Ó R K I E M  C E P R A  > > > WINO WINOBRANIOWE

Białe i czerwone 
na święto miasta
Wybrano oficjalne winobra-
niowe wina. Podczas święta 
miasta skosztujemy wina 
białego Riesling 2019 z winni-
cy Milsko i czerwonego Regent 
2019 z winnicy Żelazny.

Elżbieta Kuligowska 
z winnicy Milsko nie 
ukrywa satysfakcji. - Je-
steśmy w siódmym nie-
bie, zwłaszcza moi ro-
dzice, Zdzisław i Bernar-
da, którzy marzyli o tej 
winnicy. To nasz debiut 
podczas Winobrania. Na-
sze wino zawiera w so-
bie nutę cytryny, zielo-
nego jabłuszka, grejpfru-
ta i zapach białych kwia-

tów - podkreśla pani Elżbie-
ta. Winnica na 10 hektarach 
działa od 2016 r.

Winnica Żelazny w ze-
szłym roku zaoferowała zie-
lonogórzanom wino białe. 
W tym roku komisja konkur-
sowa znów ją doceniła. - Na-
sze czerwone wino jest de-
likatne, aksamitne, desero-
we, ma owocowy smak z nu-
tą dębową. Bardzo przyjem-
nie je się pije - mówi Piotr 
Żelazny. Pierwsze nasadze-
nia na winnicy Żelazny by-
ły w 2013 r., od 2016 r. wi-
no Regent jest w sprzeda-
ży. - Wszystko zaczęło się 
od mojego dziadka, który 
młodość spędził we Fran-
cji i pracował tam na winni-
cy. Pasją zaraził mojego oj-
ca. Wspólnie założyli win-
niczkę pod Krosnem. Obec-
nie z żoną gospodarujemy 
w winnicy samorządowej 
w Zaborze.     (rk)

WINOBRANIE

Wystawi się rekordowa liczba winnic - aż 35!
W sobotę, 4 września rusza Winobranie 2021. I potrwa do 12 września. W tym roku na starówce zagości aż 35 stoisk winiarskich, a na 
scenie winobraniowej wystąpi m.in. Kasia Nosowska, Mrozu i Maryla Rodowicz.
Na rozpoczęcie Winobrania, 
w sobotę, 4 września wystą-
pi Orkiestra Filharmonii Zie-
lonogórskiej. Gościem kon-
certu będzie Krzesimir Dęb-
ski, znany kompozytor mu-
zyki filmowej.

W tym roku koncerty od-
będą się na jednej scenie, na 
parkingu przy Filharmonii. 
Tu zaprezentują się ogól-
nopolskie gwiazdy i arty-
ści związani z Zieloną Gó-
rą. Zielonogórski Ośrodek 
Kultury, odpowiedzialny 
za stronę artystyczną świę-
ta miasta, jak co roku zapy-
tał mieszkańców, jakich ar-
tystów chcieliby zobaczyć. 
Wpłynęło aż 800 propozy-
cji! Organizatorzy postanowi-
li połączyć ogień z wodą i za-
spokoić różne gusta muzycz-
ne, zarówno starszych, jak 
i młodszych zielonogórzan. 
Tych pierwszych z pewno-
ścią ucieszy występ Maryli 
Rodowicz, jednej z najwięk-
szych gwiazd polskiej mu-
zyki rozrywkowej. Młodzie-
ży spodoba się raper Sokół, 
Mrozu czy Mery Spolsky, któ-
ra z powodzeniem pracuje na 
sympatię fanów muzyki al-
ternatywnej.

Podczas konferencji praso-
wej dotyczącej tegoroczne-
go święta, prezydent Janusz 

Kubicki wspominał pierwsze 
Winobrania, które organizo-
wał jako gospodarz miasta. - 
Brakowało lokalnego wina, 
mieszkańcy i turyści musieli 
się zadowolić piwem. Od kil-
ku lat wzrasta liczba winnic 
oferujących swoje produkty. 
Z dumą zapraszamy do mia-
steczka winiarskiego. Mamy 

też bardzo fajny zestaw wy-
konawców na scenie, każ-
dy powinien znaleźć coś dla 
siebie. Ale główną gwiazdą 
Winobrania i tak będzie jak 
zwykle Bachus… - żartował 
prezydent.

Do dyspozycji mieszkań-
ców będzie Winne Wzgórze 
przy Palmiarni, które zosta-

nie wyjątkowo podświetlo-
ne. Iluminacjom towarzyszyć 
będzie muzyka elektroniczna 
grana przez lokalnych DJ-ów. 
W weekendy dodatkowo zoba-
czymy teatr ognia. Codziennie 
otwarta będzie bogato wypo-
sażona piwniczka winiarska.

W programie Dni Zielonej 
Góry znalazły się też wyda-

rzenia, które na stałe wpi-
sały się w obchody święta - 
np. Winobraniowe Breako-
wisko (w tym roku na pl. Te-
atralnym), animacje dla dzieci 
w Ogrodzie Botanicznym i wi-
zyty Bachusa w sołectwach 
dzielnicy Nowe Miasto.

- Ze swoją świtą, w której 
znajdą się też młodzi muzy-
cy, sporo pojeżdżę po Win-
nym Grodzie - przyznał Ba-
chus. - Cieszę się, że w mia-
steczku winiarskim pokaże 
się jeszcze więcej winnic. 
A dobrą pogodę już zamó-
wiłem!

Bartłomiej Gruszka z Fun-
dacji Tłocznia zaprosił na im-
prezy winiarskie. -Proponuje-
my spacery winiarskie po za-
bytkach Zielonej Góry, głów-
nie po piwnicach, ale i z latar-
niami po Rodelandzie, daw-
nym rewirze winiarskim - 
wyliczał. - Otworzymy sześć 
piwnic winiarskich przy uli-
cach Jedności, Grottgera, Ku-
pieckiej i Wodnej. Planujemy 
degustacje wina, Galę Lubu-
skiego Wina z 30 lubuskimi 
winami, spotkania z cyklu 
Wino i Literatura - będziemy 
gościć winiarza Krzysztofa 
Fedorowicza, autora powie-
ści „Zaświaty”. Nie zabrak-
nie też 12. edycji Ogólopol-
skiego Konkursu Win.

Agata Miedzińska, szefo-
wa ZOK dodała: - Bardzo za-
leży nam tym, aby jeszcze le-
piej niż zwykle pokazać ca-
ły potencjał winiarski Zielo-
nej Góry.

Zdzisław Strach, prezes 
spółki Centrum Biznesu, 
organizator Winobrania, 
zaprosił do piwniczki wi-
niarskiej przy Palmiarni, 
będzie czynna codzien-
nie w godz. 12.00-22.00. - 
W tym roku tradycyjnie za-
mówiliśmy po 250 butelek 
wina białego i czerwonego, 
oficjalnych trunków wino-
braniowych - poinformo-
wał. - I bijemy rekordy, bo 
wystawi się aż 35 winnic, 
z tego sześć pojawi się po 
raz pierwszy.

Nie zabraknie tradycyj-
nego jarmarku, choć z po-
wodu pandemii drugi rok 
z rzędu ograniczono liczbę 
stoisk handlowych. Pomię-
dzy nimi będzie przepiso-
wa odległość półtora metra. 
Na deptaku będzie działało 
ok. 30 ogródków gastrono-
micznych.

Korowód, z powodu pan-
demii, nie odbędzie się, ale 
wesołe miasteczko jak zwy-
kle rozstawi się na placu Bo-
haterów i na parkingu przy 
Centrum Biznesu.     (rk)

KONKURS

Sprawdzą jakość win
Podczas Winobrania odbędzie się 
Ogólnopolski Konkurs Win o nagro-
dę „Grand Prix Winobranie 2021”. 
To już jego 12. edycja. - Wina już 
przyjeżdżają. Jak na razie - wszystkie 
butelki całe - informuje Przemysław 
Karwowski z Fundacji na rzecz Lu-
buskiego Dziedzictwa Gloria Monte 
Verde, organizator konkursu. Oce-
nianych będzie ok. 200 win z Polski. 
Zajmą się tym uznani sommelierzy 
- na czele jury stoi Maciej Nowicki 
z Ferment & Winicjatywa. Wina 
będą oceniane 31 sierpnia, oficjalne 
ogłoszenie wyników zaplanowano 
4 września, o 19.00, w hotelu Ruben. 
W tym miejscu kiedyś znajdowała się 
wytwórnia braci Mannigel, a hotel 
nawiązuje do tej tradycji.     (tc)

Do konkursu przystąpiło 16 winnic, zaproponowały 56 win. 
Wygrały trunki z winnicy Milsko i Żelazny. Będą one dostęp-
ne w ogródku Palmiarni koło pomnika Bachusa.
        FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

- Zapraszamy na święto wina i dobrej zabawy! - mówią Bachus, czyli Marcin Wiśniewski i 
prezydent Janusz Kubicki        FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

VISIT ZIELONA GÓRA

Pamiątki z Winnego Grodu
W gąszczu winobraniowych atrakcji 
(tyle ich jest!) pogubić mogą się nawet 
zielonogórzanie, a co dopiero przyjezd-
ni. Na ratunek rusza Visit Zielona Góra 
- Informacja Turystyczna. Kto zbłądzi, 
znajdzie pomoc w jej siedzibie, w ra-
tuszu. Oprócz informacji i propozycji na 
ciekawe spędzenie czasu, znajdziecie tu 
mnóstwo pięknych pamiątek z Win-
nego Grodu. Co ważne przygotowali 
je miejscowi i okoliczni twórcy… Są tu 
miniatury zielonogórskich kamieniczek, 
magnesy z Bachusikami, maski z Mu-
zeum Tortur, a nawet karty z bogiem 
wina… Podczas Winobrania Visit Zielo-
na Góra zaprasza: 4-11 września, w godz. 
9.00-19.00, 12 września - od 9.00 do 
17.00. Facebook/Instagram:  
@visitzielonagora        (dsp)
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SOBOTA, 4 września
KOŚCIÓŁ PATRONALNY PW. ŚW. URBANA I
ul. Braniborska 17
* 20.00 Uroczysta msza św. w intencji władz i miesz-
kańców miasta

SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
* 20.00 Uroczyste rozpoczęcie Dni Zielonej Góry - przeka-
zanie przez prezydenta kluczy do bram miasta Bachusowi.
Winobraniowy koncert symfoniczny w wykonaniu Or-
kiestry Symfonicznej Filharmonii Zielonogórskiej, dyry-
gent Krzesimir Dębski, w programie: muzyka fil-
mowa Krzesimira Dębskiego

WYJAZDOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM
* 15.00-15.30 Sucha (plac przy remi-
zie OSP)
* 16.30-17.00 Ochla (park)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam Płoń-
ski, Aris, Bachusowe Pole, Cantina, Gostcho-
rze, Hiki, Ingrid, Jakubów, Julia, Katarzyna, Kru-
cza, Kinga, Łukasz, Marcinowice, Marcus, Mar-
garet, Milsko, Miłosz, Mozów, Na Leśnej Polanie, Od 
Nowa, Pasieka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod Lubuskim 
Słońcem, Pod Wieżą, Saganum, Saint Vincent, Sena-
tor, Stara Winna Góra, Świętej Jadwigi, Trojan, Win-
nogóra - Winnica w ogrodzie, U Romana, Vae Soli, Że-
lazny oraz Palmiarnia

NIEWINNY OGRÓDEK W WINNYM OGRODZIE
Winne Wzgórze przy Palmiarni
* 18.00-22.00 Rozkoszuj się Winobraniem - strefa chil-
lout’u z DJ MNSL
* 18.00-22.00 Piwniczka Gremplera zaprasza (regional-
ne lubuskie wina)
* 21.30-22.00 Karmazyn Fireshow - pokaz w stylu Ste-
ampunk

O WINIE PRZY STOLIKU I SPACERZE
(organizator Fundacja Tłocznia)
* 11.00-12.30 Spacer z przewodnikiem po winiarskich za-
bytkach Zielonej Góry (zbiórka Planetarium Wenus, bile-
ty po 10 zł do nabycia przed spacerem)
* 12.00-21.00 Piwnica winiarska przy ul. Wodnej 32 za-
prasza
* 18.00-19.30 Spacer z przewodnikiem do piwnicy przy 
ul. Wodnej
(zbiórka Plac Praw Kobiet, bilety po 10 zł do nabycia 
przed spacerem)

* 20.00 Z cyklu „Wino i literatura” - „Podróż w Zaświa-
ty do Pragi Śląskiej”, spotkanie z Krzysztofem Fedorowi-
czem prowadzi Magda Piekarska (piwnica winiarska, ul. 
Wodna 32, wstęp wolny)

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 10.00-18.00 Produkty od regionalnych twórców, po-
siłki z lubuskich produktów regionalnych, miody prosto 
z pasieki, domowe wędliny, warzywa i owoce, oleje ręcz-
nie tłoczone, wyroby piekarniczo-cukiernicze, warsztaty 
rękodzieła, fotościanka, Miś LCPR… i wiele innych sma-
ków i przysmaków (organizator: Lubuskie Centrum Pro-

duktu Regionalnego, www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
plac Teatralny
* 12.00-19.00 Program PIONA: strefa 
animacji dla dzieci, zabawy, gry edu-
kacyjne i eksperymenty (organizator: 

Radosław „Rademenez” Blonkowski, 
FBrademenez)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TE-
ATRALNE

Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl
* 19.00 „Gwałtu, co się dzieje!”, reż. Jacek Głomb, Teatr 
im. Juliusza Osterwy z Gorzowa Wlkp.

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FBwycieczkipoodrzecigacice, 
rezerwacja 531 559 930, impreza biletowana
* 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Winobraniowe rejsy 
barkami wzdłuż winnic w Górzykowie

HOLI - ŚWIĘTO KOLORÓW
parking przy Centrum Przyrodniczym, ul. gen. Jarosła-
wa Dąbrowskiego 14
* 15.00-18.00 Holi - Święto Kolorów - baw się i tańcz przy 
muzyce najlepszych DJów

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* 10.00-14.00 Międzypokoleniowy rajd rowerowy ślada-
mi świdnickich zabytków (start Pałac Kitlittzów - siedzi-
ba Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, or-
ganizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Archeolo-
gicznego Środkowego Nadodrza)

* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka z dmuchańcami oraz ścież-
ką i planszą pneumatyczną (park Tysiąclecia, ul. Wazów 
3, organizator: Centrum Pomocy „Warto jest pomagać”, 
Park Trampolin Zajawka, www.wartojestpomagac.pl)
* 13.00-18.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskie-
go Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyj-
na wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, wystawa 
malarstwa, pamiątki, zbiory kolekcjonerów, wydawnic-
twa łowieckie (ul. Pod Filarami, organizator: Polski Zwią-
zek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, www.
zielonagora.pzlow.pl)
* 13.30 Otwarcie wystawy: „Z historii konkursu na pla-
kat winobraniowy” (Galeria Pro Arte, ul. Stary Rynek 2-3, 
organizator: Galeria Pro Arte Okręgu Zielonogórskiego 
ZPAP, www.zpap.zgora.pl)
* 20.00 Koncert Winobraniowy „Barokowe Quodlibet”, 
wykonanie: Cappella Viridimontana pod dyrekcją Jerzego 
Markiewicza, Joanna Klisowska (sopran), Maciej Gocman 
(tenor), Dawid Biwo (bas), Marcin Suszycki (skrzypce), To-
masz Lisiecki (wiolonczela), Henryk Kasperczak (teorba), 
Michał Kocot (pozytyw), w programie: dzieła Jana Seba-
stiana Bacha, Georga Friedricha Haendla, Claudio Mon-
teverdiego, Henry Purcella, Georga Philippa Telemanna 
(konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej, organizator: Zielo-
nogórskie Towarzystwo Śpiewacze „Cantores”, www.zt-
scantores.pl)

IMPREZY SPORTOWE
* 9.00 Narodowy Dzień Tenisa Stołowego (WOSiR 
w Drzonkowie, ul. Olimpijska 20)
* 9.00 Turniej Winobraniowy w strzelectwie sportowym 
(strzelnica, ul. Strzelecka 22, organizator: Zielonogórski 
Klub Sportowy „Gwardia”, www.gwardia.zgora.com.pl)
* 10.00 IV Turniej Winobraniowy o Puchar Prezydenta 
Miasta Zielona Góra w minipiłce siatkowej (Zespół Eduka-
cyjny nr 4, ul. Drzonków-Szkolna 2, organizator: Uczniow-
ski Klub Sportowy „Świt” Drzonków)
* 10.00 III Edycja Tenisowego Turnieju „Babskie Granie 
2021” (Bajkowe Korty, ul. Kąpielowa 19)
* 17.00 Drużynowy Bieg Winobraniowy o Puchar Gazety 
Lubuskiej, dystans 2,5 i 5 km (ul. Boh. Westerplatte w po-
bliżu biurowca PGNiG, organizator: Polska Press Sp. z o.o. 
oraz Lubuskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycz-
nej, www.tkkf.zgora.pl)
* 17.00 Mecz piłki nożnej IV liga KS Lechia Zielona Gó-
ra vs. Meprozet Stare Kurowo (boisko MOSiR, ul. Sule-
chowska 41, organizator: MOSiR w Zielonej Górze, www.
mosir.zgora.pl)
* 19.00 36. Nocny Bieg Bachusa, dystans 10 km (ul. Boh. 
Westerplatte w pobliżu biurowca PGNiG, organizator: 
Polska Press Sp. z o.o. oraz LTKKF, www.tkkf.zgora.pl)
* Wojskowe Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Nowocze-
snym (Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzon-
kowie, ul. Olimpijska 20)

Coraz więcej regio-
nów w Polsce opowiada 
o winiarskich tradycjach. 
Pewnie kilka miast chcia-
łoby się mianować stoli-
cą polskiego winiarstwa. 
W kraju powstaje wiele 
nowych winnic.

Tymczasem w Zielo-
nej Górze pewnych rze-
czy nie musimy budo-
wać. Wystarczy je tylko 
na nowo odkryć. Pod zie-
mią. Mowa o winiarskich 
piwnicach. Sporo z nich 
zmarnowaliśmy, jednak 
na szczęście, wiele oca-
lało. Niektóre z nich ma-
ją po kilkaset lat. Są frag-
mentem tradycji. Przez 
wieki uprawiano tutaj wi-
norośl na małych i du-
żych winnicach, a wino 
przechowywano m.in. 
w piwnicach. Dużych 

i małych. Zbudowanych 
pod kamienicami, obok 
nich lub pod dużymi wy-
twórniami. Robili to kon-
kretni ludzie: Grempler 
przy Moniuszki, Franke 
i Kulczynski przy Kupiec-
kiej, Seidel przy Drzew-
nej, Mühle przy parku 
Sowińskiego, Engmann 
przy Wrocławskiej. A taki 
Seydel wkopał się nawet 
we wzgórze przy Wod-
nej. Ich budowle prze-
trwały do dzisiaj. Część 
z nich będzie można zo-
baczyć podczas tegorocz-
nego Winobrania. I ku-
pić w nich wino. Które 
piwnice będą dostępne - 
można sprawdzić na pu-
blikowanym obok planie 
śródmieścia. A my przed-
stawiamy je na kolejnych 
stronach „Łącznika”.     (tc)

PIWNICE WINIARSKIE

Wino lubi podziemia
Powoli, krok po kroku, Winobranie 
otwiera się na stare piwnice. Setki lat 
temu, dawni zielonogórzanie trzymali 
w nich beczki z winem.
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Winnica Julia, takim zdjęciem na łamach „Łącznika Zielonogórskiego”, zapraszała czytelników do odwiedzin dwa lata temu. W tym roku do 
gościnnego Starego Kisielina będzie można pojechać 4, 5, 11 i 12 września.  FOT. ARCHIWUM WINNICY JULIA

* WinoBusy będą odjeżdżać z parkin-
gu dla autokarów (zatoczka przy Fil-
harmonii Zielonogórskiej).
* Bilety w przedsprzedaży po 50 zł 
do nabycia na www. lubuskielove.pl; 
od 4 do 12 września w Biurze Podró-
ży MEGA TOURS, ul Żeromskiego 8, 
w godz. 10.00-17.00.
* Bilety w dniu wyjazdu po 55 zł, 
sprzedaż w punkcie odjazdu Wino-
Busów (parking przy Filharmonii Zie-
lonogórskiej), w godz. 10.00-17.00.
* W cenie biletu: przejazd autokarem, 
opieka przewodnika lokalnego na tra-
sie do winnicy, spotkanie z winiarzem 
- spacer po winnicy, zapoznanie z hi-
storią winnicy i jej specjalnościami.
* Program wycieczki przewiduje po-
byt na świeżym powietrzu. Organizato-
rzy radzą, by założyć praktyczne, prze-
wiewne ubranie (przyda się sweter lub 
polar na wieczór) i wygodne buty. Po-
lecają też, by zaplanować wydatki na 
trofea z wyprawy…

*** BEZPIECZNY WINOBUS 2021 - COVID-19
Organizatorzy proszą, żeby dla 
komfortu współpodróżnych pa-
miętać o maseczce na twarz. - Pań-
stwa współpraca w tym zakresie 
jest dla nas nieoceniona - przyzna-
ją. W trakcie wydarzenia organiza-
torzy na bieżąco będą modyfiko-
wać zasady bezpieczeństwa, za-
leżnie od zmieniających się regu-
lacji państwowych.

XII FESTIWAL KULTURY WINIARSKIEJ

Wybierz się WinoBusem na winnicę
To jeden z najpopularniejszych punktów Winobrania. W tym roku wsiądziemy do WinoBusów już po raz dwunasty. Autokary za-
wiozą nas do miejskich i podmiejskich winnic, zapuszczą się też w dalsze rejony.

SOBOTA, 4 września
* winnica Hiki w Byczowie 
k. Bytomia Odrz. - WinoBus 
nr 1: odjazd 10.00, powrót 
ok. 13.00
* winnica Bachusowe Po-
le w Zaborze - WinoBus nr 
2: odjazd 10.00, powrót ok. 
13.00
* winnica Pod Lubuskim 
Słońcem w Łaskach k. Prze-
łaz - WinoBus nr 3: odjazd 
9.30, powrót ok. 13.00
* winnica Julia w Starym Ki-
sielinie - WinoBus nr 4: od-
jazd 13.30, powrót ok. 16.30

* winnica Pod Wieżą, Trze-
bule - WinoBus nr 5: odjazd 
13.30, powrót ok. 16.30
* winnica Saganum Trakt 
Winny w Żaganiu - Wino-
Bus nr 6: odjazd 13.00, po-
wrót ok. 16.30
* winnica Miłosz w Zabo-
rze - WinoBus nr 7: odjazd 
13.45, powrót ok. 16.45
* winnica Mozów w Mozo-
wie - WinoBus nr 8: odjazd 
16.30, powrót ok. 19.30
* winnica Equus w Zabo-
rze - WinoBus nr 9: odjazd 
16.30, powrót ok. 19.30

* winnica Ingrid w Łazie 
- WinoBus nr 10: odjazd 
16.30, powrót ok. 19.30
* winnica Cantina w Mo-
zowie - WinoBus nr 11: od-
jazd 16.30, powrót ok. 19.30

NIEDZIELA, 5 września
* winnica Bachusowe Po-
le w Zaborze - WinoBus nr 
12: odjazd 10.00, powrót ok. 
13.00
* winnica Julia w Starym 
Kisielinie - WinoBus nr 13: 
odjazd 10.00, powrót ok. 
13.00

* winnica Miłosz w Zabo-
rze - WinoBus nr 14: odjazd 
10.30, powrót ok. 13.30
* winnica Ingrid w Łazie 
- WinoBus nr 15: odjazd 
10.30, powrót ok. 13.30
* winnica Pod Wieżą, Trze-
bule - WinoBus nr 16: od-
jazd 13.30, powrót ok. 16.30
* winnica Saganum Trakt 
Winny w Żaganiu - Wino-
Bus nr 17: odjazd 13.00, po-
wrót ok. 16.30
* winnica Marcinowice 
w Marcinowicach k. Krosna 
Odrz. - WinoBus nr 18: od-
jazd 13.30, powrót ok. 17.00
* winnica Mozów w Mozo-
wie - WinoBus nr 19: odjazd 
14.00, powrót ok. 17.00
* winnica Hiki w Byczowie 
k. Bytomia Odrzańskiego 
- WinoBus nr 20: odjazd 
16.30, powrót ok. 19.30
* winnica Equus w Zabo-
rze - WinoBus nr 21: odjazd 
16.30, powrót ok. 19.30
* winnica Cantina w Mo-
zowie - WinoBus nr 22: od-
jazd 17.00, powrót ok. 20.00
* winnica Żelazny w Łazie 
- WinoBus nr 23: odjazd 
17.00, powrót ok. 20.00

WTOREK, 7 września
* winnica Saganum Trakt 
Winny w Żaganiu - Wino-
Bus nr 24: odjazd 13.00, po-
wrót ok. 16.30
* winnica Hiki w Byczowie 
k. Bytomia Odrz. - WinoBus 
nr 25: odjazd 16.30, powrót 
ok. 19.30

ŚRODA, 8 września
* winnica Żelazny w Łazie 
- WinoBus nr 26: odjazd 
13.30, powrót ok. 16.30

* winnica Marcinowice 
w Marcinowice k. Krosna 
Odrz. - WinoBus nr 27: od-
jazd 13.30, powrót ok. 16.30
* winnica Łukasz w Wity-
niu k. Świebodzina - Wino-
Bus nr 28: odjazd 16.45, po-
wrót ok. 19.45
* winnica Kinga w Starej 
Wsi k. Nowej Soli - Wino-
Bus nr 29: odjazd 16.45, po-
wrót ok. 19.45

PIĄTEK, 10 września
* winnica Pod Wieżą, Trze-
bule - WinoBus nr 30: od-
jazd 13.30, powrót ok. 16.30
* winnica Marcinowice 
w Marcinowicach k. Krosna 
Odrz. - WinoBus nr 31: od-
jazd 13.30, powrót ok. 16.30
* winnica Bachusowe Po-
le w Zaborze - WinoBus nr 
32: odjazd 13.45, powrót ok. 
16.30
* winnica Mozów w Mozo-
wie - WinoBus nr 33: odjazd 
13.45, powrót ok. 16.30
* winnica Miłosz w Zabo-
rze - WinoBus nr 34: odjazd 
16.45, powrót ok. 19.45
* winnica Łukasz w Wity-
niu k. Świebodzina - Wino-
Bus nr 35: odjazd 16.45, po-
wrót ok. 19.45
* winnica Cantina w Mo-
zowie - WinoBus nr 36: od-
jazd 17.00, powrót ok. 20.00

SOBOTA, 11 września
* winnica Ingrid w Łazie 
- WinoBus nr 37: odjazd 
10.00, powrót ok. 13.00
* winnica Julia w Starym Ki-
sielinie - WinoBus nr 38: od-
jazd 10.00, powrót ok. 13.00
* winnica Pod Lubuskim 
Słońcem w Łaskach k. Prze-

łaz - WinoBus nr 39: odjazd 
9.30, powrót ok. 13.00
* winnica Łukasz w Wity-
niu k. Świebodzina - Wino-
Bus nr 40: odjazd 10.00, po-
wrót ok. 13.00
* winnica Bachusowe Po-
le w Zaborze - WinoBus nr 
41: odjazd 10.00, powrót 
ok. 13.00
* winnica Marcinowice 
w Marcinowicach k. Kro-
sna Odrz. - WinoBus nr 42: 
odjazd 13.00, powrót ok. 
16.30
* winnica Saganum Trakt 
Winny w Żaganiu - Wino-
Bus nr 43: odjazd 13.00, po-
wrót ok. 16.30
* winnica Żelazny w Łazie 
- WinoBus nr 44: odjazd 
13.30, powrót ok. 16.30
* winnica Mozów w Mo-
zowie - WinoBus nr 45: 
odjazd 13.30, powrót ok. 
16.30
* winnica Pod Wieżą, Trze-
bule - WinoBus nr 46: od-
jazd 16.30, powrót ok. 
19.30
* winnica Cantina w Mo-
zowie - WinoBus nr 47: od-
jazd 17.00, powrót ok. 20.00

NIEDZIELA, 12 września
* winnica Żelazny w Łazie 
- WinoBus nr 48: odjazd 
10.00, powrót ok. 13.00
* winnica Julia w Starym 
Kisielinie - WinoBus nr 49: 
odjazd 10.00, powrót ok. 
13.00
* winnica Ingrid w Łazie 
- WinoBus nr 50: odjazd 
13.30, powrót ok. 16.30
* winnica Miłosz w Zabo-
rze - WinoBus nr 51: odjazd 
13.30, powrót ok. 16.30

Winnica Ingrid również zapraszała w 2019 r. naszych czytelników w swoje gościnne progi. 
Do Zaboru będzie można pojechać w tym roku 4, 5, 11 i 12 września.
  FOT. ARCHIWUM WINNICY INGRID

DNI I GODZINY ODJAZDÓW WINOBUSÓW:



27 sierpnia 2021    łącznik zielonogórski 5Winobranie 2021

NIEDZIELA, 5 września
KONKATEDRA PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ
ul. Mickiewicza 14
* 12.00 Uroczysta msza święta w intencji winiarzy, miesz-
kańców i gości winobraniowych, celebrowana przez ks. 
biskupa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Tadeusza Li-
tyńskiego

SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
* 15.00 Bolero, Nietkowianki, Raculanki, Nasza Łężyca
* 18.00 „Jak wędrowne ptaki”, koncert Studentów i Big 
Bandu Uniwersytetu Zielonogórskiego
* 20.00 Nosowska

WYJAZDOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM
* 16.30-17.00 Kiełpin (park)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam Płoński, Aris, Ba-
chusowe Pole, Cantina, Gostchorze, Hiki, Ingrid, Jaku-
bów, Julia, Katarzyna, Krucza, Kinga, Łukasz, Marcino-
wice, Marcus, Margaret, Milsko, Miłosz, Mozów, Na Le-
śnej Polanie, Od Nowa, Pasieka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod 
Lubuskim Słońcem, Pod Wieżą, Saganum, Saint Vincent, 
Senator, Stara Winna Góra, Świętej Jadwigi, Trojan, Win-
nogóra - Winnica w ogrodzie, U Romana, Vae Soli, Żela-
zny oraz Palmiarnia

NIEWINNY OGRÓDEK W WINNYM OGRODZIE
Winne Wzgórze przy Palmiarni
* 18.00-22.00 Rozkoszuj się Winobraniem - strefa chil-
lout’u z DJ Verlake
* 18.00-22.00 Piwniczka Gremplera zaprasza (regional-
ne lubuskie wina)
* 21.30-22.00 Karmazyn Fireshow - pokaz w stylu Elec-
troswing

O WINIE PRZY STOLIKU I SPACERZE
(organizator Fundacja Tłocznia)
* 11.00-12.30 Spacer z przewodnikiem po winiarskich za-
bytkach Zielonej Góry (zbiórka Planetarium Wenus, bile-
ty po 10 zł do nabycia przed spacerem)
* 12.00-21.00 Piwnica winiarska przy ul. Wodnej 32 za-
prasza
* 16.00 „Szlakiem Fryderyka Seydela i jego stu winiarek”, 
spacer z degustacją win (zbiórka Wzgórze Augustyna, ul. 
Kilińskiego, bilety 45 zł do nabycia www.winnicamilosz.pl)

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 10.00-18.00 Produkty od regionalnych twórców, posiłki 
z lubuskich produktów regionalnych, miody prosto z pa-
sieki, domowe wędliny, warzywa i owoce, oleje ręcznie 
tłoczone, wyroby piekarniczo-cukiernicze, warsztaty rę-
kodzieła, fotościanka, Miś LCPR… i wiele innych smaków 
i przysmaków (organizator: Lubuskie Centrum Produktu 
Regionalnego, www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
plac Teatralny
* 12.00-19.00 Program PIONA: strefa animacji dla dzieci, 
zabawy, gry edukacyjne i eksperymenty (organizator: Ra-
dosław „Rademenez” Blonkowski, FBrademenez)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl
* 16.00 i 19.00 „Najsłodszy owoc”, reż. Dariusz Tarasz-
kiewicz, Teatr Skene z Warszawy

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FBwycieczkipoodrzecigacice, 
rezerwacja 531 559 930, impreza biletowana

* 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Winobraniowe rejsy 
barkami wzdłuż winnic w Górzykowie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* od 10.00 „Insect day”, spotkania ze specjalistami, wy-
stawa, warsztaty (Centrum Nauki Keplera - Centrum 
Przyrodnicze, ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, or-
ganizator: CNK Centrum Przyrodnicze, www.centrum-
przyrodnicze.pl)
* 12.00 Pokaz pracy bartnika, wystawa, warsztaty (par-
king Centrum Nauki Keplera - Centrum Przyrodnicze, ul. 
gen. Jarosława Dąbrowskiego 14, organizator: CNK Cen-
trum Przyrodnicze, www.centrumprzyrodnicze.pl)
* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka z dmuchańcami oraz ścież-
ką i planszą pneumatyczną (park Tysiąclecia, ul. Wazów 3, 
organizator: Centrum Pomocy „Warto jest pomagać”, Park 
Trampolin Zajawka, www.wartojestpomagac.pl)
* 12.00-18.00 „Zostań żołnierzem RP”, piknik wojsko-
wy, w programie m.in. pokaz sprzętu wojskowego (Wo-
jewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzonkowie, ul. 
Olimpijska 20)
* od 13.00 „Voyager”, pokaz premierowy - bilety (Cen-
trum Nauki Keplera - Planetarium Wenus, ul. gen. Włady-
sława Sikorskiego 10, organizator: CNK Planetarium We-
nus, www.planetariumwenus.pl)
* 13.00-18.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskie-
go Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyj-
na wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, wystawa 
malarstwa, pamiątki, zbiory kolekcjonerów, wydawnic-
twa łowieckie (ul. Pod Filarami, organizator: Polski Zwią-
zek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, www.
zielonagora.pzlow.pl)

IMPREZY SPORTOWE
* 10.00 III Edycja Tenisowego Turnieju „Babskie Gra-
nie 2021” (Bajkowe Korty, ul. Kąpielowa 19)
* Wojskowe Mistrzostwa Świata w Pięcioboju Nowocze-
snym (Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji w Drzon-
kowie, ul. Olimpijska 20)

Tuż u jej wylotu, w drugiej 
połowie XIX wieku, z ra-
cji bliskości centrum mia-
sta i dużego ruchu pieszego, 
właściciele domów przy Her-
renstraße (tak nazywała się 
przed wojną) chętnie prowa-
dzili wyszynki i sprzedawali 
własne wino. Świadczą o tym 
m.in. liczne ogłoszenia w lo-
kalnej prasie. W domu przy 
ul. Grottgera 3 w drugiej poło-
wie XIX wieku mieszkał pie-
karz Robert Bieß. W 1880 r. 
w gazecie „Grünberger Wo-
chenblatt” zamieścił ogło-
szenie, w którym informo-
wał o prowadzonym przez 
siebie wyszynku.

Kamienicę razem z piw-
nicą kilka lat temu pieczo-
łowicie odrestaurował pry-
watny inwestor. Przygotował 
też całą koncepcję rewitaliza-
cji domów na skrzyżowaniu 
ul. Grottgera i Wawrzynia-
ka (miejsce nazwał „kwarta-
łem Grottgera”). Wychodząc 
z piwnicy, warto zobaczyć są-
siednią kamienicę, gdzie na 
parterze zachowały się pięk-
ne, ręcznie malowane kafle 
ścienne z barwnymi motywa-
mi roślinnymi i zwierzęcymi.

W XIX wieku pl. Pocztowy 
był swoistym zagłębiem ga-
stronomicznym. Jeszcze na 
początku wieku po drugiej 

stronie stał zajazd Pod Trze-
ma Wzgórzami, później za-
anektowany na siedzibę księ-
garni i wydawnictwa „Grün-
berger Wochenblatt”. Nato-
miast w narożniku placu przy 
Grottgera funkcjonowała wi-
niarnia, należąca do znanej 
w mieście rodziny Dehme-
lów. To obok niej, w 1871 r. 
wybudowano gmach pocz-
ty cesarskiej. Około pół wie-
ku później gospodę Dehme-
lów zburzono, poszerzając 
pocztę.

Tuż obok przez wiele lat 
funkcjonowała kawiarnia (do 
niedawna działała tam pizze-
ria).     (ft, tc)

PIWNICA WINIARSKA, UL. GROTTGERA 3

Piwnica koło poczty
Krótka i wąska ulica Grottgera ma XVI-wieczny rodowód.

Plac Pocztowy na początku XX wieku ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ

To jedna z najładniejszych, odremontowanych piwnic w mieście. Kilkadziesiąt metrów od niej za-
czyna się deptak. FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA

PIWNICA WINIARSKA, UL. GROTTGERA 3

Gospodarz: winnice Equus i Folwark Pszczew
(na planie otwartych piwnic nr 2)

Czynna:
Sobota, 4 września od 10.00 do 1.00
Niedziela, 5 września od 10.00 do 20.00
Czwartek, 9 września od 10.00 do 22.00
Piątek, 10 września od 10.00 do 1.00
Sobota, 11 września od 10.00 do 1.00
Niedziela, 12 września od 10.00 do 16.00
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PONIEDZIAŁEK, 6 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
* 16.00 Studio Tańca Street Dance
* 17.00 Andriej Kotin & Załoga
* 18.30 Łukasz Łyczkowski & 5 Rano
* 20.00 Mery Spolsky

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam Płoński, 
Aris, Bachusowe Pole, Cantina, Gostchorze, Hiki, 
Ingrid, Jakubów, Julia, Katarzyna, Krucza, Kin-
ga, Łukasz, Marcinowice, Marcus, Margaret, Mil-
sko, Miłosz, Mozów, Na Leśnej Polanie, Od No-
wa, Pasieka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod Lubuskim 
Słońcem, Pod Wieżą, Saganum, Saint Vincent, 
Senator, Stara Winna Góra, Świętej Jadwigi, Tro-
jan, Winnogóra - Winnica w ogrodzie, U Roma-
na, Vae Soli, Żelazny oraz Palmiarnia

NIEWINNY OGRÓDEK W WINNYM OGRODZIE
Winne Wzgórze przy Palmiarni
* 18.00-22.00 Rozkoszuj się Winobraniem - stre-
fa chillout’u z DJ Gleba
* 18.00-22.00 Piwniczka Gremplera zaprasza 
(regionalne lubuskie wina)

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 12.00-18.00 Produkty od regionalnych twór-
ców, posiłki z lubuskich produktów regional-
nych, miody prosto z pasieki, domowe wędliny, 
warzywa i owoce, oleje ręcznie tłoczone, wy-
roby piekarniczo-cukiernicze, warsztaty ręko-
dzieła, fotościanka, Miś LCPR… i wiele innych 
smaków i przysmaków (organizator: Lubuskie 
Centrum Produktu Regionalnego, www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
plac Teatralny
* 16.00-22.00 PIONA strefa animacji dla dzieci - 
zabawy teatralne (16.00-19.00), Show z elemen-
tami Breaking’u (Break Dance), Beat Box i Fre-
estyle w wykonaniu Rademenez (19.00-21.00), 
Taneczna Walka Wieczoru (21.00-22.00), (or-

ganizator: Radosław „Rademenez” Blonkow-
ski, FBrademenez)

TEATR ROZRYWKI TRÓJKĄT W WIGWAMIE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogór-
skiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny
* 16.00-18.00 „Z bajką ku przygodzie: Piraci 
na start” (organizator: Teatr Rozrywki Trójkąt)

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FBwycieczkipood-
rzecigacice, rezerwacja 531 559 930, impreza 
biletowana
* 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Winobraniowe rejsy 
barkami wzdłuż winnic w Górzykowie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* 10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Ksią-
żek przed budynkiem WiMBP im. C. Norwida, 
al. Wojska Polskiego 9 (organizator: WiMBP im. 
C. Norwida, www.wimbp.zgora.pl)
* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka z dmuchańca-
mi oraz ścieżką i planszą pneumatyczną (park 
Tysiąclecia, ul. Wazów 3, organizator: Centrum 
Pomocy „Warto jest pomagać”, Park Trampo-
lin Zajawka, www.wartojestpomagac.pl)

Jedną z imprez w piwnicy będzie spotkanie z Krzyszto-
fem Fedorowiczem, autorem książki „Zaświaty”
FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA

PIWNICA WINIARSKA, UL. WODNA 32
Gospodarz: winnica Miłosz
(na planie otwartych piwnic nr 6)
* Piątek, 3 września - Przedsmak Winobrania
(piwnica czynna od 18.00 do 22.00)
* Sobota, 4 września
(piwnica czynna od 12.00 do 21.00)
O 20.00 - Z cyklu „Wino i literatura” - „Podróż w Zaświaty do Pragi 
Śląskiej” - spotkanie z Krzysztofem Fedorowiczem prowadzi Magda 
Piekarska. Wstęp bezpłatny.
* Niedziela, 5 września
(piwnica czynna od 12.00 do 21.00)
* Czwartek, 9 września
(piwnica czynna od 15.00 do 21.00)
* Piątek, 10 września
(piwnica czynna od 15.00 do 21.00)
O 20.00 - Z cyklu „Wino i literatura” - „Świat na winnych szlakach” 
- spotkanie z Tomaszem Prange-Barczyńskim i jego książkami, 
połączone z degustacją wina. Bilety: Sklep Winnica Miłosz (winnica-
milosz.pl), 60 zł/osoba.
* sobota, 11 września
(piwnica czynna od 12.00 do 21.00)
O 19.00 - Hity dziesięciolecia - degustacja niemłodych zielono-
górskich win ze szczepów vitis vinifera - prowadzi Maciej Nowicki 
(Ferment/Winicjatywa). Bilety: Sklep Winnica Miłosz (winnicami-
losz.pl), 60 zł/osoba.
* niedziela, 12 września
(piwnica czynna od 12.00 do 18.00)

Do piwnicy prowadzi niepozorne wejście 

Olbrzymie pomieszczenia piwnicy podzielone są na różne sektory

- Jest wkopana w stok wzgó-
rza. Tu, nieopodal wejścia, 
przykrywa ją około dwume-
trowa warstwa ziemi. Jed-
nak gdy wejdziemy w głąb 
wzgórza, to na końcu piwni-
cy ta warstwa będzie miała 
już siedem metrów grubo-
ści. Dzięki temu cały czas 
utrzymuje się tutaj stała 
temperatura - 12 stopni Cel-
sjusza - opowiada winiarz 
Krzysztof Fedorowicz, wła-
ściciel winnicy Miłosz w Ła-
zie, który podczas tegorocz-
nego Winobrania zaprasza 
gości do unikatowej, XVIII-
-wiecznej piwnicy.

Jest wymurowana z ce-
gieł. Ma ok. 50 metrów 

długości, 4 m szerokości 
i ok. 4 m wysokości. Ko-
los wkopany w ziemię. 
Jej twórcy zadbali o do-
brą cyrkulację powietrza, 
stąd kilka szybów wenty-
lacyjnych wystających po-
nad powierzchnię.

Piwnica ma ponad 
200 lat. Kiedyś o dacie za-
łożenia i pierwszym wła-
ścicielu informowała ka-
mienna tablica, umiesz-
czona nad wejściem do 
pomieszczenia.

Widniała na niej data 
1786 i inicjały kupca Johan-
na Seydela. To bardzo zna-
na postać w XVIII-wiecz-
nej Zielonej Górze. W kro-

nice Johna, przetłumaczo-
nej przez Jarosława Kucze-
ra, Seydel wymieniany jest 
jako największy producent 
winogron i wytwórca oc-
tu w mieście na przełomie 
XVIII i XIX wieku. Był wła-
ścicielem tzw. Rodelandu, 
czyli winnic obejmujących 
również dzisiejszą ul. Wod-
ną. Zmarł w 1839 r. w wieku 
96 lat. Jego rodzina zarzą-
dzała piwnicą jeszcze przez 
100 lat. W XX wieku swoje 
wyroby przechowywała tu-
taj wytwórnia koniaków Al-
berta Buchholza, właścicie-
la zakładu przy ul. Jedno-
ści (dzisiaj Wyborowa).   (tc)

PIWNICA WINIARSKA, UL. WODNA 32

Wnęki w ścianach  to otwory wentylacyjne - unikatowe rozwiązanie
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Wkopana w stok wzgórza
To rarytas na skalę Polski. 
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WTOREK, 7 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
* 16.00 Studio Tańca Let’s 
Dance
* 17.00 „Z miłości do filmu” 
spektakl z muzyką filmową, wy-
konanie: Justyna Szafran, Emo-
se Katarzyna Uhunmwangho, Ar-
tur Caturian, Tomasz Leszczyński, Ra-
fał Karasiewicz, Jakub Olejnik, Jarosław 
Perduta
* 18.30 Yanika
* 20.00 Mrozu

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam 
Płoński, Aris, Bachusowe Pole, Can-
tina, Gostchorze, Hiki, Ingrid, Jaku-
bów, Julia, Katarzyna, Krucza, Kinga, 
Łukasz, Marcinowice, Marcus, Marga-
ret, Milsko, Miłosz, Mozów, Na Leśnej 
Polanie, Od Nowa, Pasieka Dziki Miód, 
Pod Lipą, Pod Lubuskim Słońcem, Pod 
Wieżą, Saganum, Saint Vincent, Sena-
tor, Stara Winna Góra, Świętej Jadwigi, 
Trojan, Winnogóra - Winnica w ogro-
dzie, U Romana, Vae Soli, Żelazny oraz 
Palmiarnia

NIEWINNY OGRÓDEK W WINNYM OGRO-
DZIE
Winne Wzgórze przy Palmiarni
* 18.00-22.00 Rozkoszuj się Winobraniem 
- strefa chillout’u z DJ Lepiey
* 18.00-22.00 Piwniczka Gremplera za-
prasza (regionalne lubuskie wina)

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 12.00-18.00 Produkty od regionalnych 
twórców, posiłki z lubuskich produktów 
regionalnych, miody prosto z pasieki, do-
mowe wędliny, warzywa i owoce, oleje 
ręcznie tłoczone, wyroby piekarniczo-
-cukiernicze, warsztaty rękodzieła, foto-
ścianka, Miś LCPR… i wiele innych sma-
ków i przysmaków (organizator: Lubu-
skie Centrum Produktu Regionalnego, 
www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
plac Teatralny
* 16.00-21.30 PIONA strefa animacji dla 
dzieci - zabawy teatralne (16.00-19.00), 
Show z elementami Breaking’u (Break 
Dance), Beat Box i Freestyle w wykona-
niu Rademenez (19.00-21.00), Taneczna 
Walka Wieczoru (21.00-21.30), (organiza-
tor: Radosław „Rademenez” Blonkowski, 
FBrademenez)

TEATR ROZRYWKI TRÓJKĄT 
W WIGWAMIE
Ogród Botaniczny Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego, ul. 
Botaniczna 50a, wstęp wolny

* 16.00-18.00 „Z bajką ku przygo-
dzie: Zmiana klimatu” (organiza-

tor: Teatr Rozrywki Trójkąt)

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. 
Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 
10.00 Deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FB wycieczki-
poodrzecigacice, rezerwacja 531 559 930, 
impreza biletowana
* 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Winobranio-
we rejsy barkami wzdłuż winnic w Gó-
rzykowie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* 10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz 
Książek przed budynkiem WiMBP im. C. 
Norwida, al. Wojska Polskiego 9 (organi-
zator: WiMBP im. C. Norwida, www.wim-
bp.zgora.pl)
* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka z dmuchań-
cami oraz ścieżką i planszą pneumatyczną 
(park Tysiąclecia, ul. Wazów 3, organiza-
tor: Centrum Pomocy „Warto jest poma-
gać”, Park Trampolin Zajawka, www.war-
tojestpomagac.pl)
* 16.30 19. Objazdowy Festiwal Filmo-
wy Watch Docs. Prawa Człowieka w Fil-
mie „Zielone Prawa Człowieka - environ-
mental justice” cykl filmów o tematyce 
ekologicznej (Centrum Nauki Keplera - 
Centrum Przyrodnicze, ul. gen. Jarosła-
wa Dąbrowskiego 14, organizator: CNK 
Centrum Przyrodnicze, www.centrum-
przyrodnicze.pl)

IMPREZY SPORTOWE
* 14.30 Mityng Winobrania 2021 (stadion 
MOSiR, ul. Sulechowska 37, organizator: 
Zielonogórski Ludowy Klub Lekkoatle-
tyczny, www.zlkl.zgora.pl)
* 17.00 XI Winobraniowy Turniej Speedro-
werowy - Cycle Speedway 2021 (tor spe-
edrowerowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy SP 
nr 2, organizator: zielonogórski Klub Spe-
edrowerowy, www.speedrower.zgora.pl
* V Międzynarodowy Winobraniowy 
Turniej o Puchar Bachusa - Bachus Cup 
2021 (Bowling Club Zielona Góra, ul. Za-
cisze 16, organizator: Bowling Club, www.
bachus.kreglezg.pl)

Następny rok, 1827, Ernest Theodor 
Franke podawał jako datę założe-
nia firmy (Schmidt podaje rok 1821). 
W swojej reklamie Franke pisał, że 
handluje artykułami kolonialnymi 
i materiałami. Najważniejsza jednak 
była hurtownia wina i mieszcząca się 
w budynku „stara zielonogórska wi-
niarnia”.

Sklep z artykułami kolonialnymi 
mieścił się na rogu budynku, nato-
miast winiarnia zajmowała następ-
ne pomieszczenia. Firma Ernest Th. 
Franke zajmowała sporą część placu 
pomiędzy dzisiejszą ul. Kupiecką i ko-
ściołem św. Jadwigi. Umiejscowiony 
tutaj parking strzeżony znajduje się na 
dawnym podwórku Frankego, przed 
laty otoczonym licznymi szopami.

Kiedy budynek powstał - dokład-
nie nie wiadomo. W dokumentach 

niemieckiej policji budowlanej za-
chowały się jedynie plany kolejnych 
szopek na zapleczu budynku i prze-
róbek wewnątrz domu.

Po I wojnie światowej potomkowie 
Ernesta powoli zaczęli wyprzedawać 
rodzinny majątek. W 1920 r. od Gerar-
da Teodora Samuela Franke dom ku-
pił Wilhelm Kulas.

Popatrzcie na stare zdjęcie. Zostało 
zrobione prawdopodobnie po wino-
braniu. Po jego prawej stronie, na środ-
ku budynku, widać tyczkę wystającą 
ponad ulicę. Na niej zawieszono wie-
niec. Tak w Grünbergu oznaczano wi-
niarnię. Często taki znak wisiał nad lo-
kalami tymczasowymi, w których wła-
ściciele sprzedawali wino z własnych 
winnic. Wino się skończyło, lokal za-
mykano, wieniec chowano i… do na-
stępnego winobrania.     (tc)

PIWNICA WINIARSKA, UL. KUPIECKA 22

Ta piwnica ma 200 lat

Przedwojenne zdjęcie ul. Kupieckiej i winiarni E.T. Franke
 ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ

Kupiecka 22 - widok współczesny FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA

Kupiecka 22 - prezentacja win w czerwcu br.
 FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA

Zarys budynku odnajdziemy już na planach z 1826 r.

PIWNICA WINIARSKA, UL. KUPIECKA 22

Gospodarz: winnica Aris
(na planie otwartych piwnic nr 4)

Czynna:
* Sobota, 4 września od 
14.00 do ostatniego klienta
* Niedziela, 5 września od 

14.00 do ostatniego klienta
* Poniedziałek, 6 września 

od 17.00 do ostatniego klienta
* Wtorek, 7 września od 17.00 do 

ostatniego klienta
* Środa, 8 września od 17.00 do 

ostatniego klienta
* Czwartek, 9 września od 14.00 do 

ostatniego klienta
* Piątek, 10 września od 14.00 do ostatnie-

go klienta
* Sobota, 11 września od 14.00 do ostatniego klienta
* Niedziela, 12 września od 14.00 do ostatniego klienta

Na budynku
wisi przedwojenna
dekoracja
- kiść winogron
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ŚRODA, 8 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
* 16.00 Studio Tańca Break Hill
* 16.30 Laser ft. DJ Mekso/ŁysolMan/Gruku
* 17.30 Poete x GRB & DJ Strugi
* 18.30 Charyzma
* 20.00 Sokół

WYJAZDOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM
* 17.30-18.00 Jeleniów (świetlica, ul. Jele-
niów 26A)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam Płoński, 
Aris, Bachusowe Pole, Cantina, Gostchorze, Hi-
ki, Ingrid, Jakubów, Julia, Katarzyna, Krucza, 
Kinga, Łukasz, Marcinowice, Marcus, Marga-
ret, Milsko, Miłosz, Mozów, Na Leśnej Polanie, 
Od Nowa, Pasieka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod Lu-
buskim Słońcem, Pod Wieżą, Saganum, Saint 
Vincent, Senator, Stara Winna Góra, Świętej Ja-
dwigi, Trojan, Winnogóra - Winnica w ogrodzie, 
U Romana, Vae Soli, Żelazny oraz Palmiarnia

NIEWINNY OGRÓDEK W WINNYM OGRODZIE
Winne Wzgórze przy Palmiarni
* 18.00-22.00 Rozkoszuj się Winobraniem - 
strefa chillout’u z DJ Old Spice
* 18.00-22.00 Piwniczka Gremplera zapra-
sza (regionalne lubuskie wina)

O WINIE PRZY STOLIKU I SPACERZE
* 20.00-22.00 Nocny spacer z przewodnikiem 
i latarniami naftowymi do piwnicy przy ul. 
Wodnej (zbiórka Plac Praw Kobiet, bilety po 
10 zł do nabycia przed spacerem)

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 12.00-18.00 Produkty od regionalnych twór-
ców, posiłki z lubuskich produktów regional-
nych, miody prosto z pasieki, domowe wędliny, 
warzywa i owoce, oleje ręcznie tłoczone, wy-
roby piekarniczo-cukiernicze, warsztaty ręko-
dzieła, fotościanka, Miś LCPR… i wiele innych 
smaków i przysmaków (organizator: Lubuskie 
Centrum Produktu Regionalnego, www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
plac Teatralny
* 16.00-19.00 Program PIONA: strefa anima-
cji dla dzieci - zabawy, gry edukacyjne i eks-
perymenty (organizator: Radosław „Rade-
menez” Blonkowski, FBrademenez)

TEATR ROZRYWKI TRÓJKĄT W WIGWAMIE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielono-
górskiego, ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny
* 16.00-18.00 „Z bajką ku przygodzie: Groszek 
czy fasola” (organizator: Teatr Rozrywki Trójkąt)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.
teatr.zgora.pl
* 19.00 Tadeusz Kuta „Pralnia”, reż. Jadwiga 
i Tadeusz Kuta, Lubuski Teatr z Zielonej Góry

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00 Deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FBwycieczkipo-
odrzecigacice, rezerwacja 531 559 930, im-
preza biletowana
* 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Winobraniowe 
rejsy barkami wzdłuż winnic w Górzykowie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* 10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Ksią-
żek przed budynkiem WiMBP im. C. Norwi-
da, al. Wojska Polskiego 9 (organizator: WiM-
BP im. C. Norwida, www.wimbp.zgora.pl)
* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka z dmuchańca-
mi oraz ścieżką i planszą pneumatyczną (park 
Tysiąclecia, ul. Wazów 3, organizator: Centrum 
Pomocy „Warto jest pomagać”, Park Tram-
polin Zajawka, www.wartojestpomagac.pl)
* 17.00 Otwarcie wystaw: „Winnica Julia w Zie-
lonej Górze - czy wino jest kobietą?” oraz „Win-
nice lubuskie. Wczoraj i dziś - retrospektywa” 
(Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Niepodległo-
ści 15, organizator: MZL, www.mzl.zgora.pl)

IMPREZY SPORTOWE
* 17.00 Mecz piłki nożnej III liga KS Lechia 
Zielona Góra vs. MKS Kluczbork (boisko MO-
SiR, ul. Sulechowska 41, organizator: MOSiR 
w Zielonej Górze, www.mosir.zgora.pl)
* 17.00 XI Winobraniowy Turniej Speedro-
werowy - Cycle Speedway 2021 (tor speedro-
werowy, ul. Wyszyńskiego 101 przy SP nr 2, 
organizator: zielonogórski Klub Speedrowe-
rowy, www.speedrower.zgora.pl
* 19.00 Finał Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski na żużlu (stadion żużlowy, ul. Wro-
cławska 69, organizator: ZKŻ SSA)
* V Międzynarodowy Winobraniowy Turniej 
o Puchar Bachusa - Bachus Cup 2021 (Bowling 
Club Zielona Góra, ul. Zacisze 16, organiza-
tor: Bowling Club, www.bachus.kreglezg.pl)

Dom Stanów Ziemskich, ul. Sikorskiego 6 (na planie otwartych piwnic nr 7), 
będzie dostępny podczas spacerów przedpołudniowych.
Został zbudowany w latach 1690-1692 na potrzeby samorządu powiatowe-
go. Nocowali tu m.in. król Polski i elektor Saksonii August II Mocny, a także 
królowie Prus - Fryderyk Wilhelm I i Fryderyk II Wielki. W latach 1858-1945 w 
budynku znajdowała się winiarnia Zum Alten Fritz.

Jest ich trzech. Krzysztof 
Fedorowicz - pisarz, poeta 
i właściciel winnicy Mi-
łosz, Szymon Płóciennik - 
dziennikarz „Gazety Wy-
borczej” oraz Bartłomiej 
Gruszka - archeolog. Dzia-
łają w Fundacji Tłocznia. 
Podczas Winobrania popro-
wadzą 11 spacerów winiar-
skich po mieście. Za dnia 
i w nocy. - Mamy przygoto-
wanych 30 lamp naftowych 
- zapewnia B. Gruszka.
Prawie wszystkie spacery 
są płatne w formie cegie-
łek rozprowadzanych tuż 
przed rozpoczęciem impre-
zy (najczęściej 10 zł od oso-
by, spacer z degustacją wi-
na jest droższy).
* Nocne spacery
Odbędą się w piątek, 3 wrze-
śnia i w środę, 8 września. Po-
czątek o 20.00. Zbiórka na 
Placu Praw Kobiet (park przy 
komendzie, ul. Partyzantów). 
Czas trwania 2 godziny. Gru-
pa wyruszy zwiedzać rejon al. 
Słowackiego, gdzie kiedyś by-
ły olbrzymie winnice. Przy-
stanie również przy starych 
obiektach winiarskich - domu 

Försterów i kaplicy mariac-
kiej. Wycieczka skończy się 
w piwnicy przy ul. Wodnej.
* Spacery popołudniowe
Podobną trasę będzie moż-
na odbyć za dnia. Bez lamp 
będzie mniej tajemnicza, 
w zamian będzie można 
podziwiać piękne widoki 
ze wzgórza na tyłach Do-
mu Pomocy Społecznej. 
Czas trwania 1,5 h. Start 
o 18.00 w sobotę, 4 wrze-
śnia i w piątek, 10 września.
* Spacery przedpołudniowe
Wszystkie spacery rozpo-
czynają się o 11.00 i trwa-
ją ok. 1,5 godziny. Zbiórka 
przy Planetarium Wenus, ul. 
Sikorskiego 10. Będą obej-
mowały zwiedzanie piw-
nic winiarskich. Zobaczymy 
m.in. dwie piwnice, w któ-
rych nie będzie sprzedaży 
wina w czasie Winobrania: 
Salę Szeptów przy ul. So-
wińskiego 3 i Dom Stanów 
Ziemskich przy ul. Sikor-
skiego 6. Spacerowicze tra-
fią też do piwnic, w których 
będzie sprzedaż wina. Tu 
winiarze opowiedzą o swo-
im winie i winnicach.

Terminy: sobota, 4 września; 
niedziela, 5 września; piątek, 
10 września; sobota, 11 wrze-
śnia i niedziela, 12 września.
* Spacery literackie
To dwa spacery „Szlakiem 
Fryderyka Seydela i jego stu 
winiarek”, czyli śladami bo-
hatera książki Krzysztofa 
Fedorowicza „Zaświaty”.
Pierwszy spacer odbędzie 
się w niedzielę, 5 września, 
początek o 16.00 przy ul. Ki-
lińskiego, przy I LO. Tutaj, 
na Wzgórzu Augusta, wśród 
winnic, stał dom Försterów 
zamieniony w restaurację, 
przed wojną uwiecznioną 
na dziesiątkach pocztówek. 
Stąd spacerowicze przejdą 
ul. 1 Maja i Jedności, by na 
końcu dotrzeć na pl. Poczto-
wy pod dawny dom Seyde-
la. Spacer z degustacją, bile-
ty po 45 zł do nabycia www.
winnicaMilosz.pl
Drugi spacer zaplanowano na 
sobotę, 11 września, o 16.00. 
Start na Placu Praw Kobiet. 
Trasa wiedzie przez rewiry 
winiarskie Löbtenz i Rode-
land. Udział bezpłatny.   (tc)

Nocne zielonogórzan wędrówki
Chodziliście kiedyś po Zielonej Górze nocą, z lampą naftową 
w dłoni? Nie? To jest okazja. Podczas Winobrania.

SPACERY WINIARSKIE
SPACERY DO TYCH MIEJSC
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Piwnica Eduarda Seidela „Sala Szeptów”, ul. Sowińskiego 3 (na planie otwar-
tych piwnic nr 8), będzie dostępna podczas spacerów przedpołudniowych.
Budynek był częścią zakładów Eduarda Seidela, producenta wina i kupca. Na 
rogu ul. Drzewnej i Sowińskiego znajduje się dawna rezydencja Seidela, zbu-
dowana w 1857 r. Na tyłach znajdowały się obiekty produkcyjne, w tym piw-
nice do leżakowania wina, z racji dobrej akustyki nazywane „Salą szeptów”.

Plac Pocztowy 2-3. To jeden z elementów spaceru „Szlakiem Fryderyka Sey-
dela i jego stu winiarek”. Do 1788 r. w tym miejscu stały jeszcze dwa domy, 
które kupił kupiec Johann Seydel. Wyburzył je i postawił w tym miejscy je-
den, nowy dom, który przetrwał do dzisiaj. Do tej rodziny należał do końca 
XIX wieku.

Dom przy al. Słowackiego 35, dzięki unikatowej wieżyczce to jeden z najbar-
dziej rozpoznawalnych budynków w tym rejonie. Obok niego przejdzie kil-
ka wycieczek prowadzonych na rewiry winiarskie Löbtenz i Rodeland. Dom 
zbudował dla swoich dzieci Friedrich Förster w 1864 r. Z wieży można było 
swobodnie obserwować panoramę Zielonej Góry.
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CZWARTEK, 9 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
* 15.30 Spoko Family
* 17.00 Finaliści The Voice of Senior
* 18.30 NAN Project
* 20.00 Michał Szczygieł

WYJAZDOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM
* 13.00-13.30 Racula (plac festynowy)
* 15.00-15.30 Park pałacu w Starym Kisielinie (ul. Pionie-
rów Lubuskich 53)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam Płoński, Aris, Ba-
chusowe Pole, Cantina, Gostchorze, Hiki, Ingrid, Jaku-
bów, Julia, Katarzyna, Krucza, Kinga, Łukasz, Marcino-
wice, Marcus, Margaret, Milsko, Miłosz, Mozów, Na Le-
śnej Polanie, Od Nowa, Pasieka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod 
Lubuskim Słońcem, Pod Wieżą, Saganum, Saint Vincent, 
Senator, Stara Winna Góra, Świętej Jadwigi, Trojan, Win-
nogóra - Winnica w ogrodzie, U Romana, Vae Soli, Żela-
zny oraz Palmiarnia

NIEWINNY OGRÓDEK W WINNYM OGRODZIE
Winne Wzgórze przy Palmiarni
* 18.00-22.00 Rozkoszuj się Winobraniem - strefa chillo-
ut’u z DJ Two Gun Billy
* 18.00-22.00 Piwniczka Gremplera zaprasza (regional-
ne lubuskie wina)

O WINIE PRZY STOLIKU I SPACERZE
* 15.00-21.00 Piwnica winiarska przy Wodnej 32 zaprasza
* 16.00-18.00 „Porozmawiajmy o winie” komentuje To-
masz Prange-Barczyński („Ferment”/„Winicjatywa”) i je-
go goście (Miasteczko Winiarskie, Stary Rynek)
* 20.00 „Gala lubuskiego wina”, degustację trzydziestu 
lubuskich win komentują Kinga Kowalewska-Koziarska 
i Tomasz Prange-Barczyński („Ferment”/„Winicjatywa”) 
(Zielonogórska Palmiarnia, bilety abilet.pl)

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 12.00-18.00 Produkty od regionalnych twórców, posiłki 
z lubuskich produktów regionalnych, miody prosto z pa-
sieki, domowe wędliny, warzywa i owoce, oleje ręcznie 
tłoczone, wyroby piekarniczo-cukiernicze, warsztaty rę-
kodzieła, fotościanka, Miś LCPR… i wiele innych smaków 
i przysmaków (organizator: Lubuskie Centrum Produktu 
Regionalnego, www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
plac Teatralny
* 16.00-21.30 PIONA strefa animacji dla dzieci – zabawy te-
atralne (16.00-19.00), Show z elementami Breaking’u (Bre-
ak Dance), Beat Box i Freestyle w wykonaniu Rademenez 
(19.00-21.00), Taneczna Walka Wieczoru (21.00-21.30), 
(organizator: Radosław „Rademenez” Blonkowski, FBra-
demenez)

TEATR ROZRYWKI TRÓJKĄT W WIGWAMIE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, ul. 
Botaniczna 50a, wstęp wolny

* 16.00-18.00 „Z bajką ku przygodzie: dawno, dawno te-
mu…” (organizator: Teatr Rozrywki Trójkąt)

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00 Deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FBwycieczkipoodrzecigacice, 
rezerwacja 531 559 930, impreza biletowana
* 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Winobraniowe rejsy barkami 
wzdłuż winnic w Górzykowie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* 10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Książek przed bu-
dynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9 (or-
ganizator: WiMBP im. C. Norwida, www.wimbp.zgora.pl)
* 12.00 uroczysta sesja rady miasta: wręczenie Nagród 
Kulturalnych Miasta (Muzeum Ziemi Lubuskiej, al. Nie-
podległości 15)
* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka z dmuchańcami oraz ścież-
ką i planszą pneumatyczną (park Tysiąclecia, ul. Wazów 3, 
organizator: Centrum Pomocy „Warto jest pomagać”, Park 
Trampolin Zajawka, www.wartojestpomagac.pl)

IMPREZY SPORTOWE
* 15.30 Winobraniowy konkurs skoku wzwyż (stadion MO-
SiR, ul. Sulechowska 37, organizator: Zielonogórski Ludo-
wy Klub Lekkoatletyczny, www.zlkl.zgora.pl)
* V Międzynarodowy Winobraniowy Turniej o Puchar Ba-
chusa - Bachus Cup 2021 (Bowling Club Zielona Góra, ul. Za-
cisze 16, organizator: Bowling Club, www.bachus.kreglezg.pl)

W reprezentacyjnym miej-
scu Zielonej Góry, naprze-
ciwko Winnego Wzgórza, 
znajduje się dawna rezy-
dencja Carla Engmanna, 
powszechnie określana 
jako Engmanns Palais. Są 
tu również dawne budyn-
ki produkcyjne wytwórni 
win. Engmann zbudował 
dom mieszkalny w 1836 r. 
Sześć lat później dobudo-
wał do niego tłocznię win, 

dziś budynek z telebimem 
na zewnętrznej ścianie. 
W tłoczni Carl Engmann po-
stawił sześć drewnianych 
pras winiarskich. Pomiesz-
czenie z prasami było połą-
czone z innymi budynkami 
produkcyjnymi. W podło-
dze tłoczni zamontowano 
szyny, po których pracow-
nicy pchali wózki towaro-
we. Na początku XX w. fir-
ma Engmanna należała do 

największych eksporterów 
win w mieście. Winiarz wy-
syłał swoje trunki m.in. do 
Gdańska, Berlina, Hambur-
ga, Brunszwiku czy Królew-
ca. Pod budynkami znajdu-
ją się piwnice winiarskie, 
które mogły pomieścić aż 
700 tys. litrów wina. Wiel-
kością ustępowały jedynie 
tym w słynnej wytwórni 
Augusta Gremplera przy ul. 
Moniuszki.  (ft)

Wytwórnia Carla Engmanna
Można było tutaj przechowywać aż 700 tysięcy litrów wina.

Podczas Winobrania dostępna będzie jedna piw-
nica, stanowiąca fragment całego podziemnego 
kompleksu FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA

Przedwojenny widok na budynek z piwnicą Kulczyńskiego - zdjęcie od strony pl. 
Teatralnego ZE ZBIORÓW MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ

PIWNICA WINIARSKA
UL. KUPIECKA 23

Gospodarz:  
winnica Saint Vincent
(na planie otwartych piwnic 
nr 5)
Czynna:
* Piątek, 10 września  
od 15.00 do 19.00
* Sobota, 11 września  
od 15.00 do 19.00

PIWNICA WINIARSKA, UL. WROCŁAWSKA 7 PIWNICA WINIARSKA 
 UL. WROCŁAWSKA 7
Gospodarze: winnice Julia i Vae Soli
(na planie otwartych piwnic nr 3)

•  Środa, 8 września
20.00 do 22.00 - Riesling czy solaris, 
klasyka czy hybryda - komentowana 
degustacja zielonogórskich win. Bi-
lety: 80 zł/osoba, do kupienia przed 
imprezą i w miasteczku winiarskim 
w domku winnicy Julia.
Oprócz tego: oprawa muzyczna, 
wystawa pocztówek przedwojen-
nych winiarni i restauracji ze zbiorów 
Grzegorza Biszczanika.

Dom przy ul. Kupieckiej 
23 jest związany z trzema 
ważnymi postaciami daw-
nej Zielonej Góry: kupcem 
Michaelem Thonke, który 
w 1816 roku zbudował ka-
mienicę, z prawnikiem i no-
tariuszem miejskim, w wol-
nej chwili uznanym winia-
rzem, Carlem Neumannem 
oraz z rodziną Kulczyńskich. 
Theodor Kulczyński, z po-
chodzenia Polak (do koń-
ca życia pisał swoje nazwi-
sko z literą ń), założył firmę 
winiarską w 1882 roku. Pro-
wadził hurtownię win, de-
stylował spirytusy koniako-
we, wytwarzał winiaki, wi-

na owocowe z jabłek, a tak-
że ocet winny. Po śmierci za-
łożyciela wytwórni (1905 r.), 
firma nadal funkcjonowała 
i na początku XX wieku była 
jednym z największych eks-
porterów win (obok wytwór-
ni Gremplera i Carla Engman-
na). Obecnie kamienica wraz 
piwnicą oraz pobliskimi za-
budowaniami dawnej wy-
twórni Kulczyńskiego (część 
budynków należy do Teatru 
Lubuskiego) są jednym z nie-
licznych przykładów dobrze 
zachowanego, przedwojen-
nego winiarskiego komplek-
su produkcyjnego.  (ft)

Piwnica Theodora 
Kulczyńskiego

PIWNICA WINIARSKA, UL. KUPIECKA 23

Kamienica, w której się mieści, powstała 
w 1816 r.

Winnica Saint Vincent już wcześniej prezentowała tutaj 
swoje wyroby FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA

Podczas wycieczki w piwnicy zmieściło się kilkadziesiąt 
osób FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA
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PIĄTEK, 10 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
* 16.00 Studio Tańca KeepOn! Dancing
* 17.00 Opresja
* 18.30 Meteroids
* 20.00 Sławek Uniatowski

WYJAZDOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM
* 11.00-11.30 Zawada (boisko przy ul. Szkolnej 24)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam Płoński, Aris, 
Bachusowe Pole, Cantina, Gostchorze, Hiki, In-
grid, Jakubów, Julia, Katarzyna, Krucza, Kinga, Łu-
kasz, Marcinowice, Marcus, Margaret, Milsko, Mi-
łosz, Mozów, Na Leśnej Polanie, Od Nowa, Pasie-
ka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod Lubuskim Słońcem, 
Pod Wieżą, Saganum, Saint Vincent, Senator, Sta-
ra Winna Góra, Świętej Jadwigi, Trojan, Winnogó-
ra - Winnica w ogrodzie, U Romana, Vae Soli, Żela-
zny oraz Palmiarnia

NIEWINNY OGRÓDEK W WINNYM OGRODZIE
Winne Wzgórze przy Palmiarni
* 18.00-22.00 Rozkoszuj się Winobraniem - strefa 
chillout’u z DJ Bleackbeard
* 18.00-22.00 Piwniczka Gremplera zaprasza (regio-
nalne lubuskie wina)
* 21.30-21.50 Karmazyn Fireshow - pokaz w stylu 
Electroswing
* 21.50-22.00 Pokaz pirotechniczny

O WINIE PRZY STOLIKU I SPACERZE
* 11.00-12.30 Spacer z przewodnikiem po winiar-
skich zabytkach Zielonej Góry (zbiórka Planetarium 
Wenus, bilety po 10 zł do nabycia przed spacerem)
* 15.00-21.00 Piwnica winiarska przy Wodnej 32 za-
prasza
* 16.00-18.00 „Porozmawiajmy o winie” komentu-
je Maciej Nowicki („Ferment”/„Winicjatywa”) i jego 
goście (Miasteczko Winiarskie, Stary Rynek)
* 18.00-19.30 Spacer z przewodnikiem do piwnicy 
przy ul. Wodnej (zbiórka Plac Praw Kobiet, bilety po 
10 zł do nabycia przed spacerem)
* 20.00 Z cyklu „Wino i literatura” - „Świat na win-
nych szlakach” - spotkanie z Tomaszem Prange-Bar-
czyńskim („Ferment”/„Winicjatywa”) i jego książkami, 
połączone z degustacją wina, poprowadzi Krzysztof 
Fedorowicz (piwnica winiarska, ul. Wodna 32, bilety 
po 60 zł do nabycia www.winnicamilosz.pl)

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 12.00-18.00 Produkty od regionalnych twórców, po-
siłki z lubuskich produktów regionalnych, miody pro-
sto z pasieki, domowe wędliny, warzywa i owoce, ole-
je ręcznie tłoczone, wyroby piekarniczo-cukiernicze, 
warsztaty rękodzieła, fotościanka, Miś LCPR… i wie-
le innych smaków i przysmaków (organizator: Lubu-
skie Centrum Produktu Regionalnego, www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
plac Teatralny
* 16.00-19.00 Program PIONA: strefa animacji dla 
dzieci, zabawy, gry edukacyjne i eksperymenty (or-
ganizator: Radosław „Rademenez” Blonkowski, FBra-
demenez)

TEATR ROZRYWKI TRÓJKĄT W WIGWAMIE
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 
ul. Botaniczna 50a, wstęp wolny
* 16.00-18.00 „Z bajką ku przygodzie: Kopciuszek” 
(organizator: Teatr Rozrywki Trójkąt)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.
zgora.pl
* 17.00 i 20.00 „Akt równoległy”, reż. Olaf Lubaszen-
ko, Teatr Capitol z Warszawy

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
Deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FBwycieczkipoodrzeci-
gacice, rezerwacja 531 559 930, impreza biletowana
* 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Winobraniowe rej-
sy barkami wzdłuż winnic w Górzykowie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* 10.00-17.00 Winobraniowy Kiermasz Książek przed 
budynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Pol-
skiego 9 (organizator: WiMBP im. C. Norwida, www.
wimbp.zgora.pl)
* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka z dmuchańcami oraz 
ścieżką i planszą pneumatyczną (park Tysiąclecia, 
ul. Wazów 3, organizator: Centrum Pomocy „Warto 
jest pomagać”, Park Trampolin Zajawka, www.war-
tojestpomagac.pl)
* 13.00-18.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Pol-
skiego Związku Łowieckiego, w programie m.in.: 
edukacyjna wyspa zwierząt, walory i zalety dziczy-
zny, wystawa malarstwa, pamiątki, zbiory kolekcjo-
nerów, wydawnictwa łowieckie (ul. Pod Filarami, 
organizator: Polski Związek Łowiecki Zarząd Okrę-
gowy w Zielonej Górze, www.zielonagora.pzlow.pl)

IMPREZY SPORTOWE
* V Międzynarodowy Winobraniowy Turniej o Pu-
char Bachusa - Bachus Cup 2021 (Bowling Club Zie-
lona Góra, ul. Zacisze 16, organizator: Bowling Club, 
www.bachus.kreglezg.pl)

WYSTAWY PODCZAS WINOBRANIA

CENTRUM NAUKI KEPLERA - CENTRUM 
PRZYRODNICZE
ul. gen. Jarosław Dąbrowskiego 14,  
www.centrumprzyrodnicze.pl
(4-12 września, wyłączając poniedziałek, 
w godz. 10.00-17.30)
- Wystawy czasowe: „Tradycje bartne”, „Moje 
Himalaje”
- Wystawy stałe: „ZOOM” wystawa interak-
tywna, „Zwierzęta naszych lasów”

LUBUSKIE MUZEUM WOJSKOWE W ZIE-
LONEJ GÓRZE Z/S W DRZONOWIE
Drzonów 54, www.muzeum.drzonow.eu
(4, 5 września oraz 11, 12 września  
w godz. 10.00-16.00, 8-10 września  
w godz. 8.30-15.30)
- Wystawy czasowe: „Czterej pancerni i pies 
- pamiątki Klubu Pancernych z Żagania” 
(w sobotę i niedzielę, 4 i 5 września), „Srebrne 
monety pamiątkowe NBP ze zbiorów Lubu-
skiego Muzeum Wojskowego”
- Wystawy stałe: „Żołnierz Polski 1914-1945”, 
„Wojsko Polskie po 1945 r.”, „Gabinet my-
śliwski”, „Kobiety żołnierze”, „Plenerowa 
ekspozycja ciężkiego sprzętu wojskowego”, 
„Pawilonowa ekspozycja ciężkiego sprzętu 
wojskowego”, „Skansen fortyfikacyjny

CENTRUM NAUKI KEPLERA -  
PLANETARIUM WENUS
ul. gen. Władysława Sikorskiego 10, 
www.planetariumwenus.pl
(4 września oraz 11 września w godz.  
10.30-18.30, 5 września oraz 12 września 
w godz. 10.30-17.30, 7-9 września w godz. 
15.30-17.30, 10 września 15.30-18.30)
- Projekcje 2D w technologii FullDome pod 
kopułą Planetarium: „Mała Gwiazdka”, „Ko-
mórki”, „Jesteśmy Gwiazdami!”, „Aurora”, 
„Powrót na Księżyc”, „Życie drzew”, „Błę-
kitna Polaris”, „Tajemnice Ciemnej Materii”, 
„Voyager” (bilety)
- Wystawa stała: „Zobacz meteoryty”

GALERIA PRO ARTE
ul. Stary Rynek 2-3, www.zpap.zgora.pl
(4-5 września oraz 11-12 września w godz. 
11.00-20.00, 6-10 września w godz.  
12.00-19.00)
- Wystawa czasowa: „Z historii konkursu na 
plakat winobraniowy”

 MUZEUM ZIEMI LUBUSKIEJ
al. Niepodległości 15, www.mzl.zgora.pl
(4-12 września, w godz. 11.00-17.00)
- Wystawy czasowe: „Helena Zadrejko. Malar-
stwo. 50-lecie pracy twórczej”, „Od winiarni 
Briegera do cerkwi grekokatolickiej”, „Ślady 
1962-2021 - wystawa Tomka Kawiaka”, „Sztu-

ka chińska ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Szczecinie”, „Chiny - tradycja i kultura. 
Fotografie Edwarda Grzegorza Funke”, „Win-
nica Julia w Zielonej Górze - czy wino jest 
kobietą?” (od środy, 8 września), „Winnice 
lubuskie. Wczoraj i dziś - retrospektywa” (od 
środy, 8 września)
- Wystawy stałe: „Muzeum Wina”, „Dziedzic-
two i współczesność. Zielona Góra - region 

lubuski”, „Galeria Złotego Grona. Kolekcja 
Sztuki Polskiej XX wieku”, „Galeria witraży 
Marii Powalisz-Bardońskiej”, „Sala Zegarowa”, 
„Galeria Mariana Kruczka”, „Muzeum Daw-
nych Tortur”, „Galeria piastowskich książąt 
śląskich”, „Galeria Śląskiej Sztuki Sakralnej”, 
„Galeria Tadeusza Kuntze”, „Winiarnia miesz-
czańska”

 BIURO WYSTAW ARTYSTYCZNYCH
al. Niepodległości 19, www.bwazg.pl
(4 września oraz 8-11 września w godz.  
12.00-19.00, 5 i 12 września w godz.  
11.00-17.00, 7 września w godz. 12.00-15.00)
- Wystawy czasowe: „Woda”, fotografie 
członków Klubu Fotograficznego „FOTOOKO”, 
działającego przy ZUTW Zielona Góra; Micha-
el Mayevsky „Rysunek satyryczny” - wystawa 
jest nagrodą w XXIII Otwartym Międzynaro-
dowym Konkursie na Rysunek Satyryczny ph. 
„Maska”, organizowanym przez WiMBP im. C. 
Norwida w Zielonej Górze

 CENTRUM POMOCY  
„WARTO JEST POMAGAĆ”
park Tysiąclecia, ul. Wazów 3,  
www.wartojestpomagac.pl
(od 6 do 10 września, w godz. 12.00-18.00)
- „Dawna Zielona Góra” - wystawa fotografii 
wybranych przez Tomasza Czyżniewskiego

Miłośnicy winnych tradycji powinni zaj-
rzeć do Muzeum Wina w Muzeum Ziemi 
Lubuskiej FOT. TOMASZ CZYŻNIEWSKI
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To jeden z kilku budynków 
w Zielonej Górze, które po-
stawił Jeremias Siegismund 
Förster, nestor znamienitego 
zielonogórskiego rodu För-
sterów. Reprezentacyjną sie-
dzibą rodu był sąsiedni bu-
dynek przy ul. Jedności 5, 
w którym gospodarze gości-
li między innymi cara Rosji 
Aleksandra I czy króla Prus 
Fryderyka Wilhelma III.

Budynek przy Jedności 3 po-
wstał na przełomie XVIII i XIX 
w. przy trakcie prowadzącym 
z Wrocławia do Berlina. Od 
północy graniczy z murami 
miejskimi, choć znajduje się 
już poza ich obrębem. Warto 
zwrócić uwagę na urokliwy 
zielony skwer na tyłach do-
mu. W cieniu dorodnej wierz-
by można odpocząć od zgieł-
ku deptaka. Tuż obok widać 

fragment dawnych murów 
miejskich. Pod budynkiem 
znajdują się okazałe piwnice 
przykryte dwoma sklepienia-
mi krzyżowymi. Przez kilka-
dziesiąt lat w budynku mie-
ścił się wyszynk, później tak-
że zajazd. Restauracja dzia-
łała tu, choć krótko, również 
w polskiej Zielonej Górze. Dziś 
mieszczą się tu kancelarie no-
tarialne i adwokackie.    (ft)

PIWNICA WINIARSKA, UL. JEDNOŚCI 3

Piwnica u Försterów
Budynek graniczy z dawnymi murami miejskimi.

To jedna z mniejszych piwnic, którą można odwiedzić
 FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA

SOBOTA, 11 września
SCENA WINOBRANIOWA
parking przy ul. Kasprowicza
* 13.00 Studio Mieszkalska Łap Taniec!
* 13.30 Lubuskie Konfrontacje Artystyczne – prezentacje 
artystyczne dzieci i młodzieży województwa lubuskiego
* 16.00 Mateusz Ciawłowski
* 17.00 Echa
* ok. 19.30 Zakończenie Dni Zielonej Góry - przekaza-
nie przez Bachusa kluczy do bram miasta prezydentowi
* 20.00 Maryla Rodowicz

WYJAZDOWE SPOTKANIA Z BACHUSEM
* 11.00-11.30 Przylep (park, ul. Kolejowa)
* 13.00-13.30 Krępa (boisko przy ul. Odrzańskiej)

MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam Płoński, Aris, Ba-
chusowe Pole, Cantina, Gostchorze, Hiki, Ingrid, Jaku-
bów, Julia, Katarzyna, Krucza, Kinga, Łukasz, Marcino-
wice, Marcus, Margaret, Milsko, Miłosz, Mozów, Na Le-
śnej Polanie, Od Nowa, Pasieka Dziki Miód, Pod Lipą, Pod 
Lubuskim Słońcem, Pod Wieżą, Saganum, Saint Vincent, 
Senator, Stara Winna Góra, Świętej Jadwigi, Trojan, Win-
nogóra - Winnica w ogrodzie, U Romana, Vae Soli, Żela-
zny oraz Palmiarnia

NIEWINNY OGRÓDEK W WINNYM OGRODZIE
Winne Wzgórze przy Palmiarni
* 18.00-22.00 Rozkoszuj się Winobraniem - strefa chil-
lout’u z DJ Hannah
* 18.00-22.00 Piwniczka Gremplera zaprasza (regional-
ne lubuskie wina)

O WINIE PRZY STOLIKU I SPACERZE
* 11.00-12.30 Spacer z przewodnikiem po winiarskich za-
bytkach Zielonej Góry (zbiórka Planetarium Wenus, bile-
ty po 10 zł do nabycia przed spacerem)
* 12.00-21.00 Piwnica winiarska przy ul. Wodnej 32 za-
prasza
* 13.00-15.00 „Porozmawiajmy o winie” komentuje Ma-
ciej Nowicki („Ferment”/„Winicjatywa”) i jego goście (Mia-
steczko Winiarskie, Stary Rynek)
* 16.00 „Korowód szlakiem Fryderyka Seydela i jego stu 
winiarek”, spacer przez rewiry winiarskie Löbtenz i Ro-
deland (zbiórka Plac Praw Kobiet, wstęp wolny)
* 19.00 Hity dziesięciolecia - degustacja niemłodych zie-
lonogórskich win ze szczepów vitis vinifera - prowadzi 
Maciej Nowicki („Ferment”/„Winicjatywa”), (piwnica wi-
niarska, ul. Wodna 32, bilety po 60 zł do nabycia www.
winnicamilosz.pl)

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 10.00-18.00 Produkty od regionalnych twórców, po-
siłki z lubuskich produktów regionalnych, miody prosto 
z pasieki, domowe wędliny, warzywa i owoce, oleje ręcz-
nie tłoczone, wyroby piekarniczo-cukiernicze, warsztaty 
rękodzieła, fotościanka, Miś LCPR… i wiele innych sma-
ków i przysmaków (organizator: Lubuskie Centrum Pro-
duktu Regionalnego, www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE BREAKOWISKO
plac Teatralny
* 16.00-21.30 PIONA strefa animacji dla dzieci - zabawy te-
atralne (16.00-19.00), Show z elementami Breaking’u (Bre-
ak Dance), Beat Box i Freestyle w wykonaniu Rademenez 
(19.00-21.00), Taneczna Walka Wieczoru (21.00-21.30), (orga-
nizator: Radosław „Rademenez” Blonkowski, FBrademenez)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TEATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, www.teatr.zgora.pl

* 19.00 Tadeusz Kuta „Szczęściarze”, reż. Tadeusz Kuta, 
Lubuski Teatr z Zielonej Góry

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY - od 10.00
deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FBwycieczkipoodrzecigacice, 
rezerwacja 531 559 930, impreza biletowana
* 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Winobraniowe rejsy 
barkami wzdłuż winnic w Górzykowie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* 10.00-14.00 Winobraniowy Kiermasz Książek przed bu-
dynkiem WiMBP im. C. Norwida, al. Wojska Polskiego 9 (or-
ganizator: WiMBP im. C. Norwida, www.wimbp.zgora.pl)
* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka z dmuchańcami oraz ścież-
ką i planszą pneumatyczną (park Tysiąclecia, ul. Wazów 
3, organizator: Centrum Pomocy „Warto jest pomagać”, 
Park Trampolin Zajawka, www.wartojestpomagac.pl)
* 13.00-18.00 „Zaułek Myśliwski” prezentacja Polskiego 
Związku Łowieckiego, w programie m.in.: edukacyjna 
wyspa zwierząt, walory i zalety dziczyzny, wystawa ma-
larstwa, pamiątki, zbiory kolekcjonerów, wydawnictwa 

łowieckie (ul. Pod Filarami, organizator: Polski Związek 
Łowiecki Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze, www.zie-
lonagora.pzlow.pl)

IMPREZY SPORTOWE
* 9.00 XX Lubuski Winobraniowy Festiwal Piłki Ręcznej 
„Handballobranie” (młodzik, młodziczka, junior młod-
szy), (hala VI Liceum Ogólnokształcącego, ul. Św. Cyry-
la i Metodego 9, organizator: Uczniowski Klub Sportowy 
„Spartakus”, www.spartakuszg.pl)
* 9.30 XVI Winobraniowy Mityng Lekkoatletyczny Ma-
sters (stadion MOSiR, ul. Sulechowska 37, organizator: 
Lubuski Związek Lekkiej Atletyki, www.lzla.pl)
* 11.00 Winobraniowy Turniej Piłki Ręcznej Mężczyzn 
(hala sportowa, ul. Szafrana 6, organizator Klub Uniwer-
sytecki AZS UZ)
* 16.00 Winobraniowy Turniej Piłki Noż-
nej Chłopców (rocznik 2009), (boisko, 
ul. Amelii, organizator: Lubuski Zwią-
zek Piłki Nożnej)
* V Międzynarodowy Winobraniowy 
Turniej o Puchar Bachusa - Bachus 
Cup 2021 (Bowling Club Zielona 
Góra, ul. Zacisze 16, 
organizator: Bowling 
Club, www.bachus.
kreglezg.pl)

PIWNICA WINIARSKA, 
UL. JEDNOŚCI 3

Gospodarze: winnice Cantina 
i Pod Winną Górą
(na planie otwartych piwnic 
nr 1)

Czynna:
Sobota, 4 września od 14.00 
do ostatniego klienta
Niedziela, 5 września od 
14.00 do ostatniego klienta
Poniedziałek, 6 września 
od 16.00 do ostatniego klienta
Wtorek, 7 września od 16.00 
do ostatniego klienta
Środa, 8 września od 16.00 
do ostatniego klienta
Czwartek, 9 września od 
16.00 do ostatniego klienta
Piątek, 10 września od 16.00 
do ostatniego klienta
Sobota, 11 września od 14.00 
do ostatniego klienta
Niedziela, 12 września od 
14.00 do ostatniego klienta

Marzenie i Tytusowi Fokszanom z winnicy Pod Winną Górą piwnica bardzo się 
podoba. Prezentowali się w niej w czerwcu i na Winobranie do niej wracają.
 FOT. WŁADYSŁAW CZULAK/FUNDACJA TŁOCZNIA

Również Karolina i Mariusz Pacholakowie z winnicy Cantina wystawiają się 
w tej piwnicy po raz drugi
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NIEDZIELA, 12 września
MIASTECZKO WINIARSKIE
Stary Rynek przy ratuszu
* od 10.00 Prezentacje winnic: Adam 
Płoński, Aris, Bachusowe Pole, Canti-
na, Gostchorze, Hiki, Ingrid, Jakubów, 
Julia, Katarzyna, Krucza, Kinga, Łu-
kasz, Marcinowice, Marcus, Marga-
ret, Milsko, Miłosz, Mozów, Na Le-
śnej Polanie, Od Nowa, Pasieka Dziki 
Miód, Pod Lipą, Pod Lubuskim Słoń-
cem, Pod Wieżą, Saganum, Saint Vin-
cent, Senator, Stara Winna Góra, Świę-
tej Jadwigi, Trojan, Winnogóra - Win-
nica w ogrodzie, U Romana, Vae Soli, 
Żelazny oraz Palmiarnia

O WINIE PRZY STOLIKU I SPACERZE
(organizator Fundacja Tłocznia)
* 11.00-12.30 Spacer z przewodnikiem 
po winiarskich zabytkach Zielonej Gó-
ry (zbiórka Planetarium Wenus, bilety 
po 10 zł do nabycia przed spacerem)
* 12.00-18.00 Piwnica winiarska przy 
ul. Wodnej 32 zaprasza

STREFA PRODUKTU REGIONALNEGO
Plac Powstańców Wielkopolskich
* 12.00-18.00 Produkty od regional-
nych twórców, posiłki z lubuskich pro-
duktów regionalnych, miody prosto 
z pasieki, domowe wędliny, warzywa 
i owoce, oleje ręcznie tłoczone, wyro-
by piekarniczo-cukiernicze, warszta-
ty rękodzieła, fotościanka, Miś LCPR… 
i wiele innych smaków i przysmaków 
(organizator: Lubuskie Centrum Pro-
duktu Regionalnego, www.lcpr.pl)

WINOBRANIOWE SPOTKANIA TE-
ATRALNE
Lubuski Teatr, al. Niepodległości 3/5, 
www.teatr.zgora.pl
* 18.00 Pam Valentine „Przyjazne du-
sze”, reż. Robert Czechowski, Lubu-
ski Teatr z Zielonej Góry

LUNAPARK - od 10.00
parking przy Centrum Biznesu, 
pl. Bohaterów

JARMARK WINOBRANIOWY 
- od 10.00
 deptak

REJSY BARKĄ PO ODRZE I OBRZYCY
Przystań Tu w Cigacicach, FBwy-
cieczkipoodrzecigacice, rezerwacja 
531 559 930, impreza biletowana
* 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 Wi-
nobraniowe rejsy barkami wzdłuż win-
nic w Górzykowie

IMPREZY TOWARZYSZĄCE
* 12.00-18.00 Strefa Dzieciaka 
z dmuchańcami oraz ścieżką i plan-
szą pneumatyczną (park Tysiąclecia, 
ul. Wazów 3, organizator: Centrum 
Pomocy „Warto jest pomagać”, Park 
Trampolin Zajawka, www.wartoje-
stpomagac.pl)

IMPREZY SPORTOWE
* 10.45 Winobraniowy Turniej Pił-
ki Nożnej Chłopców (rocznik 2009), 
(boisko, ul. Amelii, organizator: Lu-
buski Związek Piłki Nożnej)
* V Międzynarodowy Winobranio-
wy Turniej o Puchar Bachusa - Ba-
chus Cup 2021 (Bowling Club Zie-
lona Góra, ul. Zacisze 16, organi-
zator: Bowling Club, www.bachus.
kreglezg.pl)

Hej dożynki! Już siódme w Winnym Grodzie!
Na zielonogórskie święto plonów, które już w sobotę, 28 sierpnia, odbędzie się w Zatoniu, zaprasza miasto.
Zielona Góra jest jedynym 
miastem w kraju, które ma 
sołectwa, sołtysów, rolni-
ków i oczywiście... dożyn-
ki! W tym roku to nasze wy-
jątkowe miejskie święto plo-
nów odbędzie się już po raz 
siódmy. Tym razem, już ju-
tro, na spotkanie z rolniczą 
tradycją organizatorzy za-
praszają nas do Zatonia i ma-
gicznego Parku Książęcego, 
w którym odbędą się dożyn-
kowe zabawy. Ale najpierw, 
zgodnie z odwieczną trady-
cją, o godz. 14.00 w koście-
le pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej w sołectwie Zato-
nie odbędzie się msza św. 
w intencji rolników i pozo-
stałych mieszkańców Zie-
lonej Góry. Stąd, po mszy, 
w okolice ruin starego pa-
łacu ruszy dożynkowy ko-
rowód, prowadzony przez 
strażaków. W Parku Książę-
cym od godz. 15.45, przy za-
chowaniu dystansu sanitar-
nego, odbędą się wszystkie 
wydarzenia: tradycyjne wiej-
skie konkursy, występy na 
scenie, liczne animacje i za-
bawy plenerowe dla dzie-
ci, targi rzemiosła i warsz-
taty malowania jedwabnych 
szali dla dorosłych oraz dla 
wszystkich - małych i du-
żych - wieczorny występ Ele-
ni i jej muzyków na tle sta-
rych ruin. Oczywiście, naj-
ważniejszym punktem świą-

tecznego programu będzie 
rozstrzygnięcie konkursu 
na najpiękniejszy wieniec 
dożynkowy. W tym roku 
do rywalizacji zgłoszono aż 
10 wieńców - prawdziwych 
dzieł sztuki tradycyjnej i no-
woczesnej.

Przypominamy: w związ-
ku z sobotnim świętem w Za-
toniu, 28 sierpnia w godz. 

12.00-22.00 przejazdy auto-
busami MZK linii 30 B będą 
bezpłatne, autobusy kurso-
wać będą zgodnie z rozkła-
dem jazdy. Tego dnia przy ul. 
Księżnej Doroty zostanie zor-
ganizowana również jedno-
dniowa mobilna stacja rowe-
rowa, która umożliwi przy-
jazd na dożynki miejskim 
rowerem. Natomiast gości 

zmotoryzowanych organiza-
torzy zapraszają na parkingi 
zlokalizowane: wzdłuż dro-
gi Księżnej Doroty (za infor-
macją turystyczną), przy bo-
isku sportowym ul. Zatonie - 
Różana (parking oznaczony 
przy drodze wojewódzkiej) 
i przy placu zabaw w Marzę-
cinie. Będzie się działo!

(el)

Dożynkowe wieńce imponują rozmiarem i rozmachem. Te piękne dzieła dumnie pre-
zentowały się podczas ubiegłorocznego konkursu. FOT. PIOTR JĘDZURA

Bachus już sprawdził odporność leżaków na Win-
nym Wzgórzu FOT. BARTOSZ MIROSŁAWSKI

W naszej wędrówce po piw-
nicach winiarskich nie można 
pominąć piwniczki na Win-
nym Wzgórzu, wybudowa-
nej kilka lat temu tuż koło 
Palmiarni. Wiekowa nie jest, 
ale za to znakomicie zaopa-
trzona - oferuje ok. 100 róż-
nych rodzajów lokalnych 
win. Jest z czego wybierać. 
Podczas Winobrania - od so-
boty, 4 września, do sobo-
ty, 11 września - będzie funk-
cjonować każdego dnia od 
12.00 do 22.00.

To jeden z elementów 
przedsięwzięcia „Niewinny 
ogródek w winnym ogro-
dzie”, w ramach którego po-
wstanie strefa chillout’u pro-
wadzona w godz. 18.00-
22.00 przez różnych DJ-ów. 
Można przyjść, spróbować 
wina, posiedzieć na ławeczce 
lub leżaku i posłuchać muzy-
ki. O zmroku wzgórze rozbły-
śnie dodatkowymi ilumina-
cjami pośród winorośli oraz 
na specjalnie ustawionej in-
stalacji. Według organizato-
rów ma to być duża atrakcja.

Oświetlona będzie część 
wzgórza od strony ul. Wro-
cławskiej.    (tc)

PIWNICZKA WINIARSKA, WINNE WZGÓRZE

Wino, muzyka i światło
Podczas Winobrania DJ-e opanują okolice Palmiarni.

ZIELONOGÓRSKIE ŚWIĘTO PLONÓW – DOŻYNKI 2021

W PROGRAMIE DOŻYNEK:

* 14.00-15.00 - msza święta w intencji rolników i miesz-
kańców Zielonej Góry - kościół pw. Matki Boskiej Często-
chowskiej w sołectwie Zatonie
* 15.00-15.30 - przejście w korowodzie do Parku Książęcego
* 15.45-16.30 - Park Książęcy - uroczyste otwarcie święta 
w towarzystwie Bachusa: wręczenie ,,Nagród Prezydenta 
Miasta Zielona Góra” oraz rozstrzygnięcie konkursu na naj-
piękniejszy wieniec dożynkowy i konkursu kulinarnego
* 16.30-17.20 - występy Zespołu Pieśni i Tańca Maki i ze-
społu Nasza Łężyca

* 18.00-19.20 - koncert Eleni
* 14.00-19.00 - animacje i zabawy plenerowe
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MZK

Przewoźnik rezygnuje z części kursów
Miejski Zakład Komunikacji zawiesił część połączeń autobusowych na najważniejszych trasach, w tym li-
nie nocne. - To była niestety konieczność, brakuje nam kierowców - tłumaczy Robert Karwacki, dyrektor zakładu.

Linie o niskim obłożeniu za-
wieszono w nocy z niedzieli 
na poniedziałek (22-23 sierp-
nia). Miejski przewoźnik nie 
miał wyjścia, bo obecnie 
brakuje ośmiu kierowców. 
Pięciu z nich zdecydowało 
się przejść na tzw. emerytu-
rę pomostową, w przypad-
ku prowadzących autobusy 
obowiązuje ona od 60. roku 
życia. - Na każdej zmianie, 
rannej i popołudniowej bra-
kuje nam czterech kierow-
ców - wyjaśnia Robert Kar-
wacki. - Osoby, które ode-
szły z pracy na początku ro-
ku nie zapowiadały wcze-
śniej takiego kroku, jednak 
zmieniły zdanie. Przez kil-
ka miesięcy radziliśmy sobie 
z tą sytuacją, bo pozostali 
pracownicy brali nadgodzi-
ny. Z uwagi na prowadzone 
negocjacje płacowe, kierow-
cy zrezygnowali z nadgo-
dzin, a my zostaliśmy zmu-
szeni ograniczyć kursowa-
nie autobusów.

MZK stara się uzupeł-
nić wakaty. Zwrócił się do 
Powiatowego Urzędu Pra-
cy i prywatnych pośredni-
ków o pomoc w znalezieniu 
pracowników ze Wschodu, 
głównie z Ukrainy. W pla-
nach są bezpłatne szkolenia 

finansowane przez pośred-
niak, dla osób, które chcą 
prowadzić pojazdy. Ogłosze-
nia o pracę znalazły się też 
m.in. w mediach społeczno-
ściowych.

To może być ostatnia deska 
ratunku, bo jak przekonuje 
dyrektor Karwacki z roku na 
rok spada liczba osób robią-
cych prawo jazdy kategorii 
D, uprawniające do kierowa-

nia autobusami. Młodym lu-
dziom na przeszkodzie stoją 
nie tylko wysokie koszty eg-
zaminu. Barierą jest też wiek. 
Kandydat na kierowcę musi 
mieć minimum 24 lata. A jak 

ktoś skończy szkołę w wie-
ku 19 lat, to przez kilka lat 
znajdzie sobie inne zajęcie. 
- Dawniej młodzież przy-
chodziła do nas do pracy 
na warsztat, zapoznawa-
ła się z mechaniką pojaz-
du i kiedy osiągnęła odpo-
wiedni wiek, zasiadała za 
kółkiem. Ale te czasy już 
nie wrócą - wzdycha szef 
miejskiego przewoźnika.

Od 1 września wejdzie 
nowy rozkład jazdy, część 
zawieszonych połączeń 
wróci, inne mogą zostać zli-
kwidowane, jeśli nie uda się 
znaleźć nowych kierowców. 
Plan jest taki - do „skasowa-
nia” pójdą najmniej popu-
larne połączenia. Prioryte-
tem jest dowiezienie dzieci 
do szkół i mieszkańców do 
zakładów pracy, tak aby nie 
utrudniać zielonogórzanom 
dojazdu do pracy i szkoły.

Najwięcej połączeń znik-
nęło na popularnych tra-
sach linii nr 8 - 12 kur-
sów, 0, 14 i 80 - po 10 kur-
sów. Niemiła niespodzian-
ka czekała też na pasaże-
rów na linii nr 2, 5, 9, 10, 
17, 20 i 44. Na miejskie uli-
ce nie wyjechały też au-
tobusy linii nocnych N1, 
N2 i N3.    (rk)

Od 1 września zmienia się rozkład jazdy. W obszarze Chynowa, Zawady, Krepy i Jan: autobusy linii 
nr 21 zostają skierowane na stałą trasę dworzec główny - Staszica - Sulechowska - Poznańska - Za-
wada – Jany; autobusy linii nr 22 pojadą nową trasą stałą: dworzec główny - Staszica - Sulechowska 
- Poznańska - Truskawkowa - Chynów - Krępowska - Krępa - Zawada (wybrane kursy: Jany ). Przy-
wrócone zostają kursy autobusów szkolnych linii nr 4, 38,39 i 9 z Barcikowic do os. Czarkowo o 7.16. 
Aktualizacji ulegają też rozkłady linii 1, 5, 8, 10, 14, 17, 19, 20, 26, 44 i linii nocnych. 
Szczegóły na www.mzk.zgora.pl

PLAC BOHATERÓW

Rocznica wybuchu wojny
W środę, 1 września, odbędą się miej-
skie obchody 82. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej i Dnia Weterana Walk 
o Niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej. Program uroczystości: 10.00 - 
msza św. w kościele pw. Najświętszego 
Zbawiciela - w intencji weteranów 
i ofiar II wojny światowej oraz o pokój 
na świecie; 10.50 - przemarsz z ko-
ścioła kompanii honorowej, pocztów 
sztandarowych oraz pozostałych 
uczestników uroczystości na pl. 
Bohaterów; 11.00 - zgromadzenie 
mieszkańców, uroczyste podniesienie 
flagi i odtworzenie hymnu, wręczenie 
nagród Prezydenta Miasta Zielona 
Góra, widowisko słowno-muzyczne 
w wykonaniu uczniów ZE nr 10, apel 
pamięci, złożenie kwiatów.     (dsp)

FOCUS MALL

Większa galeria

Na ten weekend, 28 sierpnia, Focus 
Mall zapowiada otwarcie nowej części 
galerii. W niej stare i nowe marki: 
Sephora, House, Eobuwie.pl&Modivo, 
Mohito, Dowhan i CCC. Otwarcie 
strefy gastronomicznej nastąpi jednak 
dopiero bliżej końca roku. Przypomnij-
my: prace przy modernizacji galerii 
trwają od kwietnia 2018 r. i realizowane 
są etapami. Inwestycja warta 200 mln 
zł. zakłada zmiany w strukturze najem-
ców, zwiększenie ogólnej powierzchni 
handlowej, gabarytów istniejących 
salonów oraz liczby miejsc parkingo-
wych. Pierwotnie cała inwestycja, czyli 
rozbudowa i modernizacja Focus Mall, 
miała zakończyć się w lutym 2020 r.

(el)

KONSULTACJE

Strategia 
i rowery
Do 12 września trwają kon-
sultacje społeczne dotyczące 
„Strategii rozwoju komunikacji 
Miejskiego Obszaru Funkcjonal-
nego Miasta Zielona Góra”. W 
niedzielę, 29 sierpnia, magistrat 
zaprezentuje dokument zielono-
górzanom. Z tej okazji szykuje się 
impreza rowerowa przy ratuszu.

Czas na otwarte spotkanie 
z mieszkańcami, na którym 
zostaną przedstawione pro-
ponowane inwestycje i dzia-
łania. Spotkanie w sprawie 
trwających konsultacji od-
będzie się 29 sierpnia o godz. 
13.00 w ratuszu (sala sesyjna).

- Celem Strategii Rozwoju 
Komunikacji jest wyznacze-
nie wizji Zielonej Góry, odpo-
wiedź na pytania, jak wyobra-
żamy sobie centrum miasta 
i obrzeża, czyli jak to miasto 
chcemy kształtować, gdzie po-
winny znaleźć się nowe chod-
niki, drogi i ścieżki rowerowe - 
wyjaśnia Krzysztof Staniszew-
ski, zastępca dyrektora Depar-
tamentu Zarządzania Drogami 
w magistracie. - Oczywiście 

możemy sobie wyobrazić stra-
tegię bez nowych dróg i wy-
łącznie przebudowę dotych-
czasowego systemu komuni-
kacji. Zakładamy np. stworze-
nie woonerfów, wzorem Łodzi 
i Poznania, czyli dróg z uspo-
kojonym ruchem, ławeczkami 
i ogródkami gastronomiczny-
mi. Wszystko po to, aby pie-
szy w centrum czuł się bez-
piecznie.

Dyrektor zaprasza na pre-
zentację Strategii Rozwoju Ko-
munikacji. - Każdy zaintereso-
wany będzie mógł zadać pyta-
nie i rozwiać swoje wątpliwo-
ści - podkreśla K. Staniszew-
ski. - Przypominam, że uwagi 
można też wnosić do połowy 
września na miejskiej platfor-
mie poświęconej konsultacjom 
społecznym: konsultacjejst.pl.

Ostatni weekend wakacji 
zobowiązuje, także urząd 
miasta przygotował dla 
mieszkańców coś specjalne-
go. Od 12.00 do 17.00 przy ra-
tuszu zawita impreza „Zakrę-
cone rowery”. Do dyspozy-
cji uczestników będzie osiem 
nietypowych rowerów, któ-
re można przetestować na 
specjalnym torze przeszkód. 
Będą też inne nietuzinko-
we atrakcje, m.in. alkogo-
gle, trickboard oraz reflek-
somierz.      (rk)

BIBLIOTEKA

Jubileuszowe czytanie
Biblioteka im. Cypriana Norwida 
po raz kolejny włącza się do 
zainicjowanej przez Prezydenta 
RP ogólnopolskiej akcji pn. 
Narodowe Czytanie. W tym roku, 
na 10. jubileuszowe Narodowe 
Czytanie, para prezydencka 
zaproponowała do wspólnego, 
głośnego czytania „Moralność 
pani Dulskiej” Gabrieli Zapol-
skiej. Na zielonogórską edycję 
czytania Biblioteka Norwida 
zaprasza w czwartek, 2 września, 
o godz. 19.00 do Sali im. Janusza 
Koniusza, al. Wojska Polskiego 
9. Egzemplarze „Moralności pani 
Dulskiej” przyniesione przez 
publiczność zaopatrzone zostaną 
w specjalną, okolicznościową 
pieczęć otrzymaną z Kancelarii 
Prezydenta RP.     (dsp)

FILHARMONIA

Dyryguje Grabowski
Czesław Grabowski przez 
35 lat kierował Filharmonią 
Zielonogórską. Po przejściu na 
emeryturę ostatni raz pokieruje 
zielonogórskimi filharmonikami. 
Koncert, będący jednocześnie 
benefisem, muzycznie podsu-
muje pracę artystyczną maestro. 
Początek w niedzielę, 29 sierpnia, 
o 18.00 na placu przed filhar-
monią. W programie popularna 
muzyka symfoniczna. Plenerowe 
koncerty orkiestry od lat cieszą 
się popularnością, a widownia 
amfiteatru na pl. Powstańców 
Wielkopolskich w całości jest 
zapełniona. Koncert będzie 
można oglądać też na telebi-
mach. Wydarzenie odbędzie się 
w ramach Święta Województwa 
Lubuskiego.      (tc)
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Nie zgadzam się z tymi, którzy za spadek Falubazu do 
pierwszej ligi winią słabą postawę Włókniarza Częstochowa 
w Grudziądzu z GKM-em, ze szczególnym uwzględnieniem czo-
łowego zawodnika Grand Prix - Fredrika Lindgrena, który przywiózł 
w niedzielę wieczorem cztery jedynki.
Uważam, że spadek zespół zielonogórski ,,zaklepał” sobie już wcze-
śniej. W sumie potrafiliśmy pokonać u siebie tylko Apator Toruń i GKM. 
Z tym drugim zespołem zremisowaliśmy w Grudziądzu i z sześciu zdo-
bytych punktów aż cztery ,,ugraliśmy” na GKM-ie. A zdobycie zaledwie 
27 punktów na własnym torze z Betardem Spartą Wrocław? I dokonał 
tego zespół, który w ostatnim piętnastoleciu trzy razy był mistrzem, raz 
wicemistrzem i dwukrotnie zdobył brązowy medal! W sumie ten spa-
dek kroczył z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień. Słychać było w tak 

zwanych kuluarach o braku atmosfery, która 
gęstniała wraz z kolejnymi porażkami.

Oczywiście sukces ma wielu ojców, a porażka ma-
cochę. Nie ma sensu rozdzieranie szat i polowanie 

na winnych. Jedno jest pewne, rządzący Falubazem, 
w tym władze miasta, które są udziałowcem klubu, też 

muszą wziąć na przysłowiową ,,klatę” tę porażkę, szybko 
się z niej otrząsnąć i pomyśleć, co zrobić, by po roku wrócić do elity 
polskiego żużla.
Polski futbol ma nowego szefa. Jest nim prezes Cezary Kulesza, który 
pieniądze zrobił między innymi na promowaniu muzyki disco polo. 
Nowy włodarz polskiego futbolu od dawna przekonywał do siebie tak 
zwanych futbolowych ,,baronów”, czyli szefów regionalnych związ-
ków. Miał argumenty, potrafił rozmawiać. A jego kontrkandydat, były 
reprezentant Polski Marek Koźmiński skarżył się, że jeden z działaczy 
powiedział też, że czasem, w odróżnieniu od niego, potrafił pogadać 
i wypić flaszkę. Nie wiem, czy przekonywanie szefa Lubuskiego Związ-
ku Piłki Nożnej było oparte o ,,schłodzoną”, ale nasz prezes, który 
wcześniej był wpatrzony w Zbigniewa Bońka, szybko porzucił jego 

kandydata i opowiedział się za działaczem z Białegostoku. I proszę, szef 
najsłabszego okręgu w polskim piłkarstwie, który nie ma choćby jednej 
drużyny w rozgrywkach centralnych, zasiada w zarządzie PZPN! Ciekaw 
jestem, co z tego wyniknie dla piłkarstwa lubuskiego oprócz tego, że 
nasz prezes pojeździ sobie po świecie, poogląda mecze, spokojnie 
usadowiony na wygodnych VIP-owskich siedzeniach europejskich 
stadionów, a wieczorem podczas uroczystej kolacji przegryzie homara 
kawiorem. Pewnie nic.
Wiem, że Zbigniew Boniek musiał odejść, bo tak przewidują przepisy, 
ale liczyłem, że jego człowiek, czyli Marek Koźmiński, będzie kontynu-
ował dotychczasową politykę władz futbolowych. Biorąc pod uwagę 
to, jak obecny prezes zjednywał sobie kandydatów, może wrócić stara 
przaśność, kiedy niektóre sprawy zamiast na merytoryce opierały się 
na rozmowach po meczu okraszonych flaszką (żeby jedną!). Może się 
czepiam, może czarno widzę. Jednak polski futbol w rytmie disco polo? 
Coś mi tu zgrzyta...
Co tam centrala, prezesi i walka o władzę. Patrzmy na swoje małe, 
biedne - to prawda - podwórko. Lechia wygrała pierwszy mecz i to na 
wyjeździe. W sobotę czekam na powtórkę.

MOIM ZDANIEM
Andrzej Flügel

Homar z kawiorem

KOSZYKÓWKA

Zastal też  
w II lidze 
Na drugoligowym szczeblu 
ponownie ujrzymy koszykarski 
zespół z Zielonej Góry. Decyzją 
PZKosz, w tych rozgrywkach 
wystąpi SKM Zastal Fatto Dewe-
loper.
Po raz ostatni w II lidze rywa-
lizował Intermarche II Zielo-
na Góra, czyli rezerwy pierw-
szej drużyny Zastalu. Było 
to w sezonie 2018/2019. Te-
raz zespół zielonogórzan po-
wraca do grona drugoligow-
ców. Ponownie będzie w gru-
pie D i kolejny raz będzie po-
ligonem doświadczalnym dla 
młodych koszykarzy. - Dru-

ga liga działa w Polsce przy 
akademiach, projektach mło-
dzieżowych - mówi Dawid 
Mazur, trener drugoligowca. 
- Działacze o to długo i sku-
tecznie walczyli. To wrzuce-
nie zawodników na głęboką 
wodę. Zobaczymy, jak sobie 
poradzą. To nie będzie gra-
nie na wynik, a szkolenie, 
tak żeby potem jeden, dwóch 
czy trzech zawodników grało 
w wyższych ligach. Może na-
wet i w ekstraklasie - dodaje 
trener, który będzie koordy-
nował całe szkolenie w mło-
dzieżowym Zastalu.

W przeszłości związany 
był z Rosą Radom, pracował 
też z reprezentacjami mło-
dzieżowymi. - Pamiętam, 
że w 2019 roku byłem tre-
nerem reprezentacji Pol-
ski z rocznika 2003, 

tu odbyły się mistrzostwa 
Polski w kategorii kadetów. 
Jak przyjechałem i zobaczy-
łem obiekt przy Amelii, to 
pomyślałem sobie, że fajnie 
byłoby tutaj pracować. I po 
dwóch latach jestem - cieszy 
się nowy szkoleniowiec, któ-
ry uważa, że o takich warun-
kach do szkolenia wielu mo-
że pomarzyć. - Takich obiek-
tów jest bardzo mało w Pol-
sce, można policzyć na pal-
cach jednej ręki. Możliwości 
i potencjał są ogromne. Kil-
kunastu trenerów, zawod-
nicy, zawodniczki. Będę ko-
ordynował te grupy szkole-
niowe. Żebyśmy szkolili do-
brze, żebyśmy szli w jednym 
kierunku i żeby zawodnicy 
z dnia na dzień czuli, że ro-

bią postęp - zaznacza.

W II lidze grania i minut 
nie zabraknie. Sama run-
da zasadnicza to 28 spo-
tkań. Drugoligowy Zastal 
będzie jednym z najmłod-
szych zespołów w lidze. 
Najstarszy zawodnik ma 
19 lat. - Mamy 2-3 zawod-
ników z zewnątrz, którzy 
przyszli i jeśli się załapią, 
to będą grać. Generalnie 
wszyscy szkolili się tutaj. 
Wyniki będą ważne w hali 
obok, w CRS. Tu będzie się 
liczyć to, jaki robią postęp, 
jak walczą z bardziej do-
świadczonymi i silniejszy-
mi zespołami. Cały skład 
niebawem będzie znany - 
kończy D. Mazur.

Sezon Zastal rozpocznie 
25 września od wyjazdowe-
go meczu z WKK Wrocław.

(mk)

Drużynę w II lidze poprowadzi 
Dawid Mazur
 FOT. ŁUKASZ ZAMOJSKI/SKM ZASTAL

PIŁKA NOŻNA

Stworzyli tu taką małą, futbolową ojczyznę
Na pomysł założenia klubu wpadło przed kilkunastoma laty kilku byłych zawodników i futbolistów amatorów. Fani piłki, zapa-
leńcy, ludzie, którzy chcieli stworzyć coś swojego. Dziś TKKF Chynowianka Zielona Góra gra w klasie okręgowej.

Zawodnicy oraz byli gracze, 
którzy pozostali w klubie po 
zakończeniu czynnych wy-
stępów, świetnie się bawią 
i tworzą piłkarską rodzinę. 
Na boisku przez minione lata 
różnie bywało, bo zespół grał 
w klasie B, potem awansował 
o szczebel wyżej, by szyb-
ko spaść. Ostatnie lata by-
ły już udane, bo po awansie 
do okręgówki Chynowianka 
utrzymała się w niej, choć 
doszło do tego w dramatycz-
nych okolicznościach. Prze-
grywając w ostatnim meczu 
w Górzynie z LZS Kado 0:1, 
zielonogórski zespół - który 
potrzebował remisu, żeby 
się utrzymać - zdobył wy-
równującego gola w doliczo-
nym czasie gry.

Przez rundę wiosenną 
Chynowianka grała swo-
je mecze na stadionie Uni-
wersytetu Zielonogórskie-
go, bo jej obiekt był remon-
towany. Zrobiono renowację 
płyty, jest budynek klubowy, 
dobudowano wiatę na po-
meczowe spotkania, są faj-
ne trybuny i oświetlenie. Sło-
wem, jak na klasę okręgową, 
jest to bardzo ładny obiekt, 
który aż chce się odwiedzać. 
I jeszcze jedno. Piłkarze Chy-
nowianki to amatorzy. Bawią 

się w futbol, nie biorą za grę 
żadnych pieniędzy, co ponoć 
w naszej okręgówce jest bar-
dzo częste.

W  u b i e g ł ą  s o b o t ę , 
w pierwszym meczu po re-
moncie stadionu, w der-

bach Zielonej Góry podej-
mowali Zorzę Ochla. Ry-
wal wygrał 4:0. Gospoda-
rze byli nieco zawiedze-
ni, ale obiecali, że z poraż-
ki wyciągną wnioski i ko-
lejne spotkania w ich wy-

konaniu będą już znacz-
nie lepsze.

- Spodziewaliśmy się trud-
nego meczu - powiedział tre-
ner Chynowianki Maciej Wy-
socki. - Rywale byli podraż-
nieni niespodziewaną poraż-

ką w inauguracyjnym meczu. 
Zorza była lepsza i zasłuże-
nie wygrała. Szkoda tylko, 
że my nie stworzyliśmy so-
bie jakiejś klarownej sytuacji. 
Dopiero ten zespół układam 
i mam nadzieję, że będzie le-
piej. Nie można powiedzieć, 
że nic się nie stało, bo 0:4 to 
zbyt wysoki wynik, ale jak się 
nie sprawdza bramkarza ry-
wala przez 90 minut, to trud-
no oczekiwać dobrego wyni-
ku. Pracujemy dalej.

Prezesem klubu, który cią-
gle występuje na boisku, jest 
znany w Zielonej Górze biz-
nesmen, sponsor i fan spor-
tu, Piotr Turzański. Oto jak 
wspominał początki klubu, 
którego jest współzałoży-
cielem:

 - Zaczęło się w 2003 roku. 
Wspólnie z ówczesną dyrek-
torką Szkoły Podstawowej 
w Chynowie, Wioletą Haręź-
lak, zasialiśmy tutaj trawę. 
Potem założyliśmy druży-
nę i zgłosiliśmy ją do rozgry-
wek. Tworzyła ją paczka zna-
jomych, którzy chcieli sobie 
pograć w piłkę. Niektórzy, 
tak jak ja, dotrwaliśmy w niej 
do dzisiaj. Powoli, ale syste-
matycznie powstawał nasz 
obiekt. W ostatnim remon-
cie zmieniliśmy murawę, za-

montowaliśmy nowe alum-
iniowe bramki, zbudowali-
śmy wiatę, żeby można było 
po meczu, wspólnie z rywa-
lem, zjeść kiełbaskę z grilla 
i wypić piwo. Planujemy tu 
jeszcze kilka kolejnych rze-
czy. Cały czas mamy nowe 
pomysły - opowiadał. - Ja-
ko jeden z nielicznych klu-
bów w okręgówce bawimy 
się w futbol, gramy amator-
sko. Podczas przerwy letniej 
przyszedł nowy trener, do-
szło kilku zawodników. To 
wszystko dopiero się skle-
ja, jeszcze to nie trybi tak, 
jak byśmy chcieli, ale Zorza 
to był rywal z wyższej półki 
w naszej lidze. Liczymy jed-
nak, że się spokojnie utrzy-
mamy i to nie w ostatnim 
meczu i w ostatniej minucie. 
Radujemy się mogąc grać, nie 
patrzymy nikomu w metry-
kę, występują najlepsi. Skąd 
na to wszystko pieniądze? 
Pomaga nam sponsor, firma 
Francepol, rada miasta, ma-
my też kilku mniejszych dar-
czyńców.

Tyle trener i prezes. Jed-
no jest pewne. Chynowian-
ka to przykład, jak można 
pracą, zaangażowaniem i pa-
sją stworzyć klub, Taką małą 
futbolową ojczyznę...     (af)

W pierwszym meczu po remoncie stadionu, w derbach Zielonej Góry, chynowianie 
podejmowali Zorzę Ochla. Kibice, jak zwykle, dopisali! FOT. MARCIN KRZYWICKI

KOSZYKÓWKA

Obecni kontra legendy
To będzie wstęp do koszykarskiego 
sezonu i pierwsza okazja do zoba-
czenia nowej drużyny Enea Zastal 
BC Zielona Góra. Na razie w meczu 
pokazowym. Przeciwnikami pod-
opiecznych Olivera Vidina będą 
starzy, dobrzy znajomi. Mecz Stary 
Zastal kontra Enea Zastal BC w tę 
niedzielę, 29 sierpnia w hali CRS. 
Zielonogórscy kibice w akcji znów uj-
rzą takich zawodników jak: Brzózka, 
Chodkiewicz, Kalinowski, Kukiełka, 
Mazur, Michałowski, Morkowski, 
Olczak, Taberski i Wróbel. Początek 
o 15.30. Wstęp jest wolny. W środę, 
1 września, zielonogórzan będzie 
czekać już pierwszy mecz o stawkę 
- Superpuchar Polski. W Wałbrzychu 
przeciwnikiem będzie mistrz kraju 
Stal Ostrów Wlkp.     (mk)
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FUTBOL AMERYKAŃSKI

Dużo nauki 
Od porażki rozpoczęła sezon 
Polskiej Futbol Ligi Wataha 
Zielona Góra. W inauguracyjnym 
spotkaniu u siebie „wilki” uległy 
Bielawa Owls 16:29.
Spotkanie było wyrównane, 
a wynik tak naprawdę wa-
żył się do ostatnich minut. 
Końcówka ułożyła się jed-
nak po myśli przyjezdnych. 
- Zadecydowały szczegóły. 
Te błędy poprawimy w mia-
rę szybko - oceniał po spo-
tkaniu Tymoteusz Zienie-
wicz, jeden z liderów zielo-
nogórzan.
Bohaterem gości był Da-
wid Brzozowski. Zawod-
nik z numerem 10 mocno 

dał się we znaki gospoda-
rzom  mimo tego, że dosko-
nale znane były jego możli-
wości. - Dziwne, ale można 
tak powiedzieć, że jeden za-
wodnik nas pokonał. Nie-
samowicie atletyczny. Już 
dawno nie powinien grać 
w „dziewiątkach”. Marnu-
je się w tej lidze - stwierdził 
Krystian Wójcik, trener zie-
lonogórzan.
Wataha w mniejszej, dzie-
więcioosobowej lidze pla-
nuje grać jeszcze w tym se-
zonie. Od nowego roku chce 
już wrócić do ligi „jedena-
stek”. - Ludziom, którzy tu 
przyszli, mogło się podo-
bać. My z takiej porażki wy-
ciągniemy dużo nauki - do-
dał opiekun Watahy, za któ-
rą wyraźnie stęsknili się ki-
bice, którzy licznie przyby-

li na inauguracyjne spotka-
nie. I to mimo biletów, któ-
re wprowadzono ze wzglę-
du na pandemię i obowią-
zek kontroli liczby kibiców. 
- I właśnie po to się gra. Po 
10 latach zapomina się o wy-
niku, pojedynczych akcjach, 
ale atmosfery się nie zapo-
mni. Będziemy ją na starość 
wspominać - podkreśla K. 
Wójcik.
PFL9 podzielona jest na 
cztery grupy. Zielonogó-
rzanie występują w grupie 
C. Kolejny mecz Wataha ro-
zegra 12 września na wy-
jeździe z Towers Opole. Se-
zon zasadniczy potrwa do 
10 października. Do playof-
fs awansuje osiem drużyn, 
po dwie najlepsze z każdej 
z grup.

(mk)Wataha w tym sezonie mocno odmłodziła swój skład FOT. MARCIN KRZYWICKI

ŻUŻEL

Falubazie, to przecież nie tak miało być!
Gdy po raz ostatni zielonogórski klub jeździł na zapleczu ekstraligi… nie nazywał się Falubaz, Patryk Dudek jeszcze nie miał licencji, 
obecny mistrz świata Bartosz Zmarzlik ścigał się, ale na monitorze, a ze sceny schodził wielki Tony Rickardsson. Po 15 latach klub po-
nownie opuścił żużlową elitę.
Marwis.pl Falubaz formalnie 
spadł, bo w ostatnim meczu 
rundy zasadniczej PGE Eks-
traligi GKM Grudziądz po-
konał Włókniarza Często-
chowa 48:42, czym o punkt 
wyprzedził w tabeli właśnie 
zielonogórzan. Tym samym 
22 sierpnia 2021 roku Falubaz 
oficjalnie pożegnał się z naj-
wyższą klasą rozgrywkową. 
Oczywiście wielu powie, że 
mecz w Grudziądzu jedynie 
przypieczętował degrada-
cję, o którą zielonogórzanie 
„zatroszczyli się” sami, nie 
wykorzystując swoich szans 
w ostatnich meczach przy 
W69. I będzie miał rację. Pro-
ponujemy podsumowanie 
sezonu w liczbach. I zabie-
ramy też na małą wyciecz-
kę wspomnieniową w czasie, 
bo spadamy akurat na jubi-
leusz 75-lecia żużla w Zielo-
nej Górze.

15 
- tyle lat spędzili w najwyż-
szej klasie rozgrywkowej zie-
lonogórzanie. Wchodzili do 
elity jeszcze jako ZKŻ Krono-
pol, ale już od 2009 r. jecha-
li jako Falubaz i pod histo-
rycznym szyldem sięgnęli 
po trzy tytuły mistrzowskie, 
jeden srebrny i dwa brązo-
we medale. To bez wątpie-
nia był jeden z najlepszych 
okresów w historii zielono-
górskiego żużla. To właśnie 
Falubaz długo wyznaczał wi-
zerunkowe trendy w czar-
nym sporcie. Zielonogórza-
nie wchodzili 15 lat temu do 
ekstraligi, która była produk-
tem nie zawsze pokazywa-
nym w telewizji, a dziś spa-
dają z elity, która jest dosko-
nale opakowanym towarem 
wartym setki milionów zło-
tych. Jeszcze większe pienią-
dze będą od przyszłego roku, 
ale do tego tortu Falubaz się 
nie dosiądzie.

6 
- tyle  punktów zdoby-
li zielonogórzanie w sezo-
nie 2021. Nigdy tak mizer-
ny dorobek nie dał utrzy-
mania w elicie. W przeszło-
ści nie pozwoliło na to też 
7 „oczek”, które wywalczy-

li grudziądzanie. Falubaz 
2/3 swojego dorobku „uje-
chał” właśnie na GKM-ie, ale 
był też jedyną ekipą, która 
nie zapunktowała na nikim 
innym poza grudziądzana-
mi i torunianami.

3 
- tyle było spadków w XXI 
wieku - zielonogórski ze-
spół przez lata miał łatkę eki-
py balansującej między eli-
tą a jej zapleczem. 20 lat te-
mu, w 2001 roku, ówczesny 
ZKŻ Polmos przegrał czte-
ry ostatnie mecze z rzędu, 
będąc wcześniej w walczą-
cej ze sobą dolnej czwórce 
na autostradzie do utrzyma-
nia. Brzmi trochę znajomo, 
prawda? Banicja trwała tylko 
rok. Podobnie, jak po spadku 
w 2005 roku. Wtedy to zie-
lonogórzanie byli najsłab-
szą ekipą w stawce, ale mo-
gli jeszcze uciec spod topo-

ra, gdyby wygrali dwumecz 
o utrzymanie z Wybrzeżem 
Gdańsk. Cudu nie było. Dru-
żyna przegrała i znów spa-
dła. Zadomowić się w elicie 
miała dopiero w 2007 roku.

44 
-  z dorobkiem tylu punktów 
trzykrotnie kończyli mecze 
w tym sezonie żużlowcy Fa-
lubazu przy W69. Kolejno 
z Motorem Lublin, Włók-
niarzem Częstochowa i Unią 
Leszno. O ile to pierwsze spo-
tkanie można potraktować 
jako „najmniejszy wymiar 
kary”, bo gościom w odnie-
sieniu okazalszego zwycię-
stwa przeszkodziły defekty, 
o tyle ostatnie biegi spotkań 
z „Lwami” i „Bykami” kibice 
będą rozpamiętywać jeszcze 
długo. Przecież tuż po star-
cie 15. gonitwy z częstocho-
wianami to Falubaz prowa-
dził podwójnie, a na finiszu 

meczu z Unią, dystans dzie-
lący ostatniego Patryka Dud-
ka od trzeciego Emila Sajfut-
dinowa, można było zmie-
rzyć szkolną linijką.

45
- to punkty juniorów Faluba-
zu - najsłabszy wynik for-
macji młodzieżowej w całej 
PGE Ekstralidze. Tylko po-
twierdzający brutalną praw-
dę, że w żużlu drużyna bez 
punktujących juniorów nie 
ma czego szukać. Jak się oka-
zuje nie tylko na podium, ale 
też w konfrontacji o utrzy-
manie. Dla porównania np. 
dwaj młodzieżowcy Moto-
ru Lublin - Wiktor Lampart 
i Mateusz Cierniak - zdoby-
li trzy razy więcej punktów, 
a nie są najlepsi w tym ran-
kingu, ustępując młodzie-
żowcom Włókniarza, gdzie 
więcej od młodzieżowców 
Falubazu podniósł z toru sam 

Mateusz Świdnicki. Powrót 
do solidnej pracy u podstaw 
z juniorami to bez wątpie-
nia jeden z najistotniejszych 
czynników w procesie odbu-
dowy mocnego Falubazu.

20
- tyle sezonów startów Piotra 
Protasiewicza w Falubazie 
wybije w 2022 roku. Kapitan 
zostaje na pokładzie po spad-
ku i po raz pierwszy w karie-
rze pojedzie na zapleczu eks-
traligi. - Po tym, co wydarzy-
ło się w sezonie 2021, jako ka-
pitan nie wyobrażałem sobie 
innego rozwiązania jak dal-
sze starty w Zielonej Górze. 
Chcę pomóc naszej druży-
nie w szybkim powrocie do 
najwyższej klasy rozgrywko-
wej. Jestem świadomy, że za-
wiedliśmy naszych kibiców. 
Dziś nie pozostaje mi nic in-
nego, jak przeprosić, a że za 
słowami zawsze powinny iść 

czyny, to przedłużenie kon-
traktu jest najlepszym roz-
wiązaniem. Miejsce Zielonej 
Góry jest w ekstralidze. Zro-
bimy wszystko, aby szybko 
do niej wrócić - powiedział 
dla klubowego serwisu „Pe-
Pe”, który do Zielonej Gó-
ry powrócił przed sezonem 
2007, gdy drużyna awanso-
wała do elity. Teraz powal-
czy z nią o powrót do grona 
najlepszych.

78
- to dorobek biegów Patry-
ka Dudka przed startem fa-
zy play-off - największy spo-
śród ekstraligowców. „Du-
zers” w zakończonym dla 
zielonogórzan sezonie re-
gularnie wyjeżdżał z rezerw 
taktycznych, będąc zdecydo-
wanie najlepszym zawodni-
kiem Falubazu. Jako jedyny 
przekroczył średnią 2 punk-
tów na bieg, plasując się pod 
koniec pierwszej dziesiątki 
najskuteczniejszych jeźdź-
ców PGE Ekstraligi. Miniony 
weekend zapamięta pewnie 
do końca życia, bo tak słod-
ko-gorzkie dni nawet w eks-
presowo zmieniających się 
żużlowych wydarzeniach 
przytrafiają się bardzo rzad-
ko. Najpierw w sobotę awan-
sował do cyklu Grand Prix 
2022, a w niedzielny wieczór 
dowiedział się, że jego ma-
cierzysta drużyna opuszcza 
elitę. Dziś stoi przed nie la-
da dylematem, czy po raz 
pierwszy opuścić żużlowy 
dom, czy pozostać w pierw-
szoligowych realiach. To 
obecnie najgorętszy towar 
na żużlowej giełdzie i postać 
ciesząca się największym za-
interesowaniem żużlowych 
mediów, które ścigają się 
w pomysłach na to, co wy-
bierze były wicemistrz świa-
ta. Kibice też dyskutują. Jed-
ni uważają, że tylko z Dud-
kiem możliwy jest powrót 
do elity. Inni twierdzą, że 
Falubaz poradzi sobie w I li-
dze nawet bez swojego lide-
ra, a ten nie powinien tracić 
kontaktu ze ścisłą światową 
czołówką. Dylemat nie do 
pozazdroszczenia.

Marcin Krzywicki

To jedna z tych chwil, gdy Falubaz miał jeszcze los w swoich rękach. Ostatni bieg meczu z Włókniarzem. Po starcie 
zielonogórzanie prowadzili 5:1. A na mecie z podwójnego zwycięstwa cieszyli się częstochowianie.
 FOT. MARCIN KRZYWICKI
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Pustki na głównej ulicy Bohaterów Westerplatte
Tak się zastanawiam, czy dzisiejszego ranka ul. Bohaterów Westerplatte może być równie puściutka jak na zdjęciu? Rano jest 
tu dosyć luźno. A jak było pół wieku temu? Pustki to efekt wczesnej pory czy niewielkiej liczby samochodów?

- Czyżniewski! Postawi-
łabym na poranną porę 
robienia zdjęcia. Mam 
tylko jedną wątpliwość. 
Co oznacza w redak-
cji stwierdzenie „po-
ranna pora”? Z obser-
wacji wiem, że poranek 
u redaktorów oznacza 
coś innego niż u więk-
szości ludzi. Fotoreporter 
o 6.00 mknący do pracy, 
to niewyobrażalne - moja 
żona jakoś ostatnio mniej 
zajmuje się myciem patel-
ni (moimi rękoma), a wię-
cej meandrami życia.

Dylematu o godzinie 
robienia głównego zdję-
cia już nie rozstrzygnie-
my. Zwłaszcza, że minę-
ło pół wieku. Bronisław 
Bugiel stanął przy daw-
nym Domu Kultury Ko-
lejarz i sfotografował ul. 
Bohaterów Westerplatte. 
Pewnie chciał uwiecznić 
powstawanie nowego cen-
trum miasta. Trochę mu 
w tym przeszkadzała XIX-
-wieczna kamieniczka, za-
słaniająca budowę Klubu 
Międzynarodowej Prasy 
i Książki, czyli popular-
nego empiku.

Jest końcówka lat 60. 
W mieście zachodzą gi-
gantyczne zmiany, m.in. 
w rejonie pomiędzy ul. 
Chopina i Bohaterów We-
sterplatte. Pod spychacz 
idzie stara, niska zabu-
dowa. Powstaje gmach 
poczty głównej (otwarcie 
w 1968 r.) i empik (otwar-
cie w 1969 r.). Plany prze-
widują zbudowanie ca-
łej dzielnicy usługowo-
-biurowej, z domem to-
warowym z jednej stro-
ny i dużym sklepem spo-
żywczym z drugiej. Prze-
budowa zajmie ok. 10 lat 
i zmieni diametralnie ten 
rejon miasta.

Prezentowane dzisiaj 
zdjęcia, to fragment wy-
stawy „Dawna Zielona Gó-
ra”, którą podczas Wino-
brania będzie można oglą-
dać w Centrum Pomocy 
„Warto jest pomagać”.

- Mam pomysł i dobre 
miejsce. Może zrobimy 

wystawę zdjęć z dawnej 
Zielonej Góry? - w środ-
ku wakacji zadzwonił do 
mnie Grzegorz Hrynie-
wicz, szef fundacji. Sie-
dząc gdzieś pod białoru-
ską granicą, natychmiast 
się zgodziłem.

Dobre miejsce. Nie 
wiem, czy wiecie, gdzie 
mieści się Centrum Pomo-
cy „Warto Jest Pomagać”? 
Przy Wazów 3, w parku 
Tysiąclecia. Czyli w daw-
nym krematorium, na 
dawnym cmentarzu Zie-
lonego Krzyża. Zaraz so-
bie pomyślałem, że szko-
da, że nie mam starych, 
przedwojennych zdjęć te-
go obiektu. Natrafiłem na 
takie sprzed pół wieku. 
Dlatego na wystawie po-
kazuję Zieloną Górę z lat 
60. i 70. XX wieku. Na 
30 zdjęciach Bronisława 
Bugla i Czesława Łuniewi-
cza. W latach 60. pociągi 
zatrzymywały się jeszcze 
na starym dworcu PKP, 
a samochody jeździły bru-
kowaną al. Niepodległości 
i Żeromskiego, bo deptak 
miał powstać dopiero za 
kilka lat.

Cmentarz Zielonego 
Krzyża był największym 
przedwojennym cmen-
tarzem. Poświęcono go 
1 lipca 1628 r.

Krematorium urucho-
miono w 1924 r. Jak wy-
nika ze sprawozdania fi-
nansowego za lata 1923-
26, w 1926 r. spalono tu-
taj zwłoki 26 mężczyzn 
i 16 kobiet. Tylko 10 z nich 
było zielonogórzanami, aż 
dziewięć zwłok przywie-
ziono z Głogowa.

W latach 60. zapa-
dła decyzja o likwidacji 
cmentarza i ekshumacji 
pochowanych. W 1966 r. 
park Tysiąclecia był goto-
wy. Krematorium przesta-
ło funkcjonować. Wciąż 
zmieniali się jego gospo-
darze.

Tomasz Czyżniewski
Codziennie nowe opowie-
ści i zdjęcia: 

 Î Fb.com/czyzniewski.
tomasz

Ul. Bohaterów Westerplatte - trwa budowa Klubu Międzynarodowej Prasy i Książki. Budynek został oddany do użytku w 
czerwcu 1969 r.          FOT. BRONISŁAW BUGIEL

Stary dworzec kolejowy - został zburzony w 1967 r.       FOT. BRONISŁAW BUGIEL

Krematorium uruchomiono w 1924 r. FOT. BRONISŁAW BUGIEL

Al. Niepodległości pół wieku temu była jedną z najważniej-
szych ulic w mieście

FOT. CZESŁAW ŁUNIEWICZ/ZBIORY ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZG

WYSTAWA

Dawna Zielona Góra

Centrum Pomocy „Warto jest pomagać”

park Tysiąclecia, ul. Wazów 3.

Otwarcie: piątek, 3 września, godz. 17.00

- od 6 do 10 września, w godz. 12.00-18.00

- później do końca września od poniedziałku do piątku 

w godz. 11.00-19.00


