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THE TOURIST ATTRACTIVENESS OF VINEYARD IN LUBUSZ TRAIL  
OF THE WINE AND HONEY 

Wprowadzenie

Uprawa winorośli i produkcja wina posiadają bardzo długą tradycję sięgającą okresu 
7 000 lat p.n.e., gdzie prawdopodobnie na zboczach Kaukazu, czyli w dzisiejszej Gruzji, 
po raz pierwszy założono pierwszą winnicę1. Obecnie jest to potężny światowy przemysł, 
który jak podawał w 2015 r. magazyn Forbes2, dzieli się na tzw. stary i nowy świat3, pro-
dukujący razem ponad 275 mln litrów wina rocznie, a jego największymi producentami 
są Włochy, Francja i Hiszpania.

W ostatnich latach na polskim rynku turystycznym można zauważyć rozwój oferty eno-
turystycznej, przyjmującej coraz częściej postać kompleksowych produktów turystycznych, 
obejmujących nie tylko odwiedzanie winnic, smakowanie wina oraz zakupy pamiątek, 
lecz także komfortowy nocleg z wyżywieniem o charakterze regionalnym i ekologicznym. 
Ponadto często takie oferty stanowiące samowystarczalny pobyt w gospodarstwie są 
urozmaicone możliwością uprawiania różnych form turystyki aktywnej (wycieczki piesze, 
rowerowe, kajakowe) oraz ciekawego spędzania czasu w okolicy np. grzybobranie i/lub 
zbieranie owoców runa leśnego. Dzięki temu gospodarze będący najczęściej zawodowo 
związani z wytwarzaniem wina mogą niemalże za każdym razem indywidualnie podejść do 
potrzeb każdego odwiedzającego gospodarstwo gościa, niezależnie czy jest on wyłącznie 
odwiedzającym, czy również nocującym w nim turystą.

Polskę na arenie międzynarodowej rzadko kojarzy się z produkcją wina, co jest spo-
wodowane nie tylko uwarunkowaniami historycznymi i klimatycznymi, lecz także dużą 

1 G. Petryszak, Gruzja w pigułce. Przewodnik, Oficyna Wyd. Rewasz, Pruszków 2013, s. 12.
2 http://life.forbes.pl/biznes-przy-winie,artykuly,178218,1,1.html# [7.09.2016].
3 Stary świat – państwa, które posiadają najdłuższą tradycję wytwarzania wina, należą do nich m.in. Włochy, 
Hiszpania, Francja, Grecja; nowy świat – państwa, w których uprawa winorośli rozpoczęła się w okresie, kiedy 
europejscy kolonialiści zaczęli zakładać winnice na terenach dzisiejszych Australii, Nowej Zelandii, RPA, Chile, 
Argentyny czy Kalifornii; źródło: http://www.owinie.info/stary-czy-nowy-swiat-oto-jest-pytanie [3.09.2016].
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konkurencją na arenie europejskiej oraz coraz większym zainteresowaniem konsumentów 
winami tzw. nowego świata. To wszystko sprawia, że warunki rozwoju oferty enotury-
stycznej w Polsce nie są najlepsze, lecz pomimo tego winogrodnictwo z roku na rok jest 
coraz prężniej rozwijającą się gałęzią gospodarki, która coraz lepiej wykorzystuje swój 
potencjał turystyczny. Rozwój oferty enoturystycznej zauważalny jest w naszym kraju 
głównie w regionie lubuskim i dolnośląskim oraz małopolskim, podkarpackim i Małopol-
skiego Przełomu Wisły. To właśnie na tych obszarach, jak podaje portal Vinisfera.pl4, jest 
obecnie zlokalizowanych najwięcej winnic.

Celem pracy jest ocena atrakcyjności turystycznej winnic znajdujących się na Lubuskim 
Szlaku Wina i Miodu metodą bonitacji punktowej. Oceniono łącznie 20 wybranych winnic, 
które przypisano do trzech kategorii: o wysokim, średnim i niskim stopniu atrakcyjności 
turystycznej. Wybór winnic do oceny został dokonany w oparciu o ich charakterystykę 
oferty zamieszczonej w dwóch wiarygodnych opracowaniach: Kraina wina i miodu5 oraz 
mapy turystycznej Lubuski Szlak Wina i Miodu6.

Enoturystyka – idea i charakterystyka zjawiska

Współcześnie podróże kulinarne odbywa coraz więcej osób, intensywniej odkrywając 
i poznając kulturę i tradycję odwiedzanego miejsca. W ramach turystyki kulinarnej, jak 
podają M. Woźniczko i inni, enoturystyka jest obecnie najszybciej rozwijającą się gałęzią 
światowego przemysłu turystycznego7. Początki współcześnie pojmowanej enoturystyki 
(ang. wine tourism) sięgają końca XX w. Dotyczyły podróży do regionów związanych 
z uprawą winorośli oraz miejsc produkcji wina, a także uczestnictwa w imprezach i fe-
stynach związanych z tym trunkiem8. W polskiej literaturze turystyka winiarska obejmuje 
wszystkie wyjazdy o charakterze turystycznym, których celem jest poznanie regionów 
winiarskich, uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych związanych z winem, jak również 
chęć przebywania w specyficznym krajobrazie kulturowym charakterystycznym dla terenów 
uprawy winorośli z powodów turystyczno-rekreacyjnych9. Podobnie twierdzi W. Bosak10, 
który skupił się głównie na charakterystyce oferty enoturystycznej w gospodarstwie wi-
niarskim. Enoturystyka zaliczana jest najczęściej do turystyki kulturowej11, rzadziej do 
turystyki alternatywnej12.

4 http://www.vinisfera.pl/wina,0,241,0,0,LPW,polskiewinnice.html [29.01.2017].
5 D. Borówka-Sitnik et al., Kraina wina i miodu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 
2014.
6 Lubuski Szlak Wina i Miodu, oprac. kartograficzne Sygnatura, Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa, 
Zielona Góra 2014.
7 M. Woźniczko, T. Jędrysiak, D. Orłowski, Turystyka kulinarna, PWE, Warszawa 2015, s. 28.
8 Wine Tourism Around the World. Development, Management and Markets, red. C.M. Hall et al., Butterworth 
Heinemann, Oxford–Amsterdam 2000, s. 348.
9 A. Kowalczyk, Turystyka winiarska, [w:] Turystyka zrównoważona, red. A. Kowalczyk, Wyd. Naukowe PWN, 
Warszawa 2010, s. 209.
10 W. Bosak, Wino i turystyka, http://www.winiarze.zgora.pl [12.05.2016].
11 Wine Tourism Around…, op. cit., s. 348.
12 J. Yuan et al., A Model of Wine Tourist Behavior. A Festival Approach, „International Journal of Tourism Re-
search” 2008, Vol. 10, Issue 3, s. 207–219.
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Przegląd literatury światowej wskazuje na rosnącą liczbę badań dotyczących turystyki 
winiarskiej. Najczęściej podejmowana jest analiza preferencji enoturystów dla potrzeb 
określenia ich profilu i motywacji. Ponadto analizowane są także atrakcje i szlaki winiar-
skie. Zagadnienie to zostało kompleksowo ujęte w opracowaniu autorstwa C.M. Halla 
i innych13, w którym przedstawiono m.in. perspektywy rozwoju enoturystyki w różnych 
częściach świata wraz z charakterystyką rozwoju popytu i podaży w enoturystyce oraz 
wyróżnieniem grup enoturystów. Są to następujące grupy:

 – wielbiciele wina (ang. wine lovers) – osoby, których głównym zainteresowaniem jest 
wino jako hobby, przyjeżdżające do winnic lub regionów winiarskich wyłącznie z powodu 
tej pasji. Charakteryzują się one dojrzałością, wyższym wykształceniem oraz wysokimi 
dochodami;

 – zainteresowani winem (ang. wine interested) – osoby wykazujące duże zainteresowanie 
winem, dla których nie jest ono wyłącznym celem wizyty. Dokonują zakupów w winni-
cy, mogą stać się stałymi konsumentami wina z powtarzającymi się wizytami w winnicy;

 – zaciekawieni winem (ang. courious tourist) – osoby słabo zainteresowane winem, dla 
który winnica jest kolejną atrakcją przy okazji odwiedzania regionu turystycznego. 
Grupa ta charakteryzuje się średnimi dochodami i średnim wykształceniem14.
W publikacjach M. Alebaki i O. Iakovidou oraz The W.A. Franke College of Business 

scharakteryzowano uczestników turystyki winiarskiej w Nowej Zelandii i Stanach Zjed-
noczonych, dzięki czemu udało się wyodrębnić profil potencjalnego enoturysty oraz jego 
motywacje. Enoturysta według autorów to przede wszystkim:

 – osoba w wieku od 35 do 50 lat,
 – posiadająca wyższe wykształcenie,
 – mająca dochody wyższe od przeciętnych,
 – przyjeżdżająca najczęściej z grupą przyjaciół lub znajomych,
 – wykazująca zainteresowanie szeroko pojętym winiarstwem15.

Natomiast pośród motywacji przeważają następujące:
 – chęć spróbowania wina,
 – okazja do wspólnego spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi,
 – zakup wina,
 – odpoczynek i relaks – „ucieczka za miasto”,
 – możliwość poszerzenia wiedzy o produkcji wina,
 – jazda szlakiem winiarskim – możliwość odczucia niepowtarzalnej atmosfery miejsc, 

w których powstaje wino16.

13 Wine Tourism Around…, op. cit., s. 348.
14 Ibidem, s. 349.
15 M. Alebaki, O. Iakovidou, Segmenting the Greek Wine Tourism Market using a Motivational Approach, http://
www.iamb.it/share/img_new_medit_articoli/320_31alebaki.pdf [13.03.2016]; The Arizona Wine Tourism Industry, 
Arizona Hospitality Research & Resource Center, Center for Business Outreach, The W.A. Franke College of 
Business, Northern Arizona University 2011, s. 12–26.
16 M. Alebaki, O. Iakovidou, op. cit.; The Arizona Wine…, op. cit., s. 12–26.
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Dzięki wyróżnionym cechom i motywacjom możliwa jest analiza oferty służąca dopa-
sowaniu jej do potrzeb potencjalnych klientów.

Ziemia Lubuska jako obszar uprawy winorośli

Ziemia Lubuska w czasach historycznych stanowiła wschodni kraniec państwa pru-
skiego, gdzie uprawiano winorośl i produkowano wino. Teren ten jest traktowany jest 
jako najdalej na północ wysunięty region winiarski w Europie, w którym na przemysłową 
skalę uprawia się winorośl17. Dla lubuskiego regionu winiarskiego można wyróżnić cztery 
uwarunkowania nadające produkowanym tu winom niepowtarzalny charakter:

 – peryferyjna lokalizacja,
 – specyficzny lokalny mikroklimat,
 – wyjątkowe warunki geologiczno-glebowe,
 – istnienie cennych lokalnych odmian szczepów.

Warunki klimatyczne Ziemi Lubuskiej są wyjątkowe i nie ustępują warunkom właściwym 
Nadrenii, regionu Mozeli czy Szampanii. Klimat jest umiarkowany przejściowy z przewa-
żającymi wpływami oceanicznymi. Najkorzystniejsze warunki klimatyczne występują na 
stokach południowo-zachodnich, natomiast najmniej korzystne warunki panują w obniże-
niach dolinnych, gdzie zalegają masy zimnego powietrza18. Gleba jest decydującym czyn-
nikiem jakości lubuskiego wina. Region lubuski posiada lekkie piaszczyste gleby dobrze 
przystosowane do uprawy winorośli. Pagórkowaty krajobraz jest najbardziej zauważalny 
w okolicach Zielonej Góry, co sprzyja rozwojowi winorośli, gdyż dzięki głębokiemu sys-
temowi korzeniowemu może czerpać wilgoć z warstw gliny zalegającej pod piaskiem19.

Podstawowym wskaźnikiem określającym możliwość uprawy winorośli na danym 
obszarze jest suma aktywnych temperatur (SAT), będąca sumą wszystkich średnich do-
bowych temperatur powietrza (TD) wynoszących ponad 10°C odnotowanych w okresie 
od 1 kwietnia do 31 października20. Dla Ziemi Lubuskiej SAT wynosi 27 000°C, a okres 
wegetacyjny ze średnią temperaturą dobową powyżej 10°C trwa 161 dni, co jest wystarcza-
jące dla odmian średnich i wczesnych winorośli. Te odmiany dojrzewają w drugiej połowie 
września21. Inny często stosowany wskaźnik, zwany sumą temperatur efektywnych – GDD 
(ang. growing degree days), oblicza się na podstawie średnich miesięcznych temperatur 
powietrza (TM) w okresie od kwietnia do października.

Z obu wskaźników to właśnie SAT w sposób bardziej precyzyjny określa możliwości 
dojrzewania poszczególnych odmian winorośli w danej lokalizacji. Natomiast GDD to 
wskaźnik zdecydowanie częściej dziś stosowany przy różnego rodzaju porównaniach, 

17 M. Kuleba, Topografia winiarska Zielonej Góry, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, Zielonogórskie 
Stowarzyszenie Winiarskie, Zielona Góra 2010, s. 15.
18 Program Rozwoju Lubuskiego Winiarstwa na lata 2012–2022, Zarząd Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 
2012, s. 5–7.
19 M. Kuleba, op. cit., s.17.
20 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, PWRiL, Warszawa 2003, s. 34–37.
21 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, Plantpress, Kraków 2009, s. 36–38.
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gdyż jest stosunkowo łatwy do wyliczenia na podstawie ogólnie dostępnych danych klima-
tycznych. Aby te wskaźniki porównać, należy do wartości GDD dodać liczbę dni trwania 
okresu wegetacyjnego w danym miejscu pomnożoną przez 10,5°C, co daje wartość SAT. 
Jako minimalne wymagania dla towarowej uprawy winorośli uznaje się 2 500°C SAT (co 
w przybliżeniu odpowiada wartości 800°C GDD przy 160 dniach wegetacji)22. Tabela 1 
przedstawia skumulowaną ilość ciepła w okresie wegetacyjnym (wyrażoną jako SAT 
i GDD) w wybranych lokalizacjach w Polsce i w Europie.

Tabela 1. Porównanie wskaźników SAT i GDD oraz okresu wegetacyjnego dla wybranych miast euro-
pejskich

Miasto Suma aktywnych 
temperatur (SAT)

Suma efektywnych 
temperatur (GDD) Okres wegetacji

Wrocław 2 774°C 905°C 178 dni

Zielona Góra 2 785°C 884°C 181 dni

Kraków 2 641°C 877°C 172 dni

Tarnów 2 738°C 932°C 168 dni

Fryburg (Badenia) 3 082°C 1 108°C 188 dni

Reims (Szampania) 2 885°C 869°C 192 dni

Dijon (Burgundia) 3 203°C 1 134°C 197 dni

Bordeaux 3 584°C 1 326°C 215 dni

Źródło: http://www.winologia.pl/poradnik_klimat.htm [5.10.2016].

Położenie nad poziomem morza również wpływa na smak i jakość wina. Dopuszczalna 
wysokość zakładania winnicy stanowi 300 m n.p.m. Powyżej niej średnia temperatura 
powietrza spada o 0,6°C, wzrasta wielkość opadów (suma roczna dla uprawy winorośli 
wynosi 500–600 mm) oraz liczba dni z zachmurzeniem, co powoduje spadek zawartości 
cukru w soku winogron oraz wzrost ich kwasowości, a w konsekwencji nie sprzyja doj-
rzewaniu owoców23. Warunki wodne również mają ogromny wpływ na wzrost winorośli, 
gdyż potrzebuje ona znacznych ilości wody, a jej podstawowym źródłem są opady atmos-
feryczne. Ilość wody, z której mogą korzystać rośliny, zależy od intensywności rocznych 
opadów w danym rejonie, pojemności wodnej gleby i intensywności parowania24. Ziemia 
Lubuska, a w szczególności okolice Zielonej Góry bogate są w gleby bielicowe i posiadają 
roczny opad rzędu 650 mm rocznie, co decyduje o najlepszej jakości wina lubuskiego.

22 http://www.winologia.pl/poradnik_klimat.htm [5.10.2016].
23 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, Plantpress, Kraków 2009, s. 25–27.
24 R. Myśliwiec, Uprawa winorośli, PWRiL, Warszawa 2003, s. 37–38.
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Tradycja uprawy winorośli na Ziemi Lubuskiej sięga 1150 r. Pierwsze winnice założyli fla-
mandzcy osadnicy, którzy przyjechali nad Odrę, przywożąc ze sobą sadzonki, i przekazali 
umiejętność zakładania i prowadzenia plantacji25. Pierwsza pisemna wzmianka o uprawie 
winorośli na Ziemi Lubuskiej sięga XIV w. Ówcześni władcy historycznego regionu Dolnego 
Śląska, jakim byli Piastowie śląscy, mieli duży wpływ na rozwój winogrodnictwa na tym 
obszarze, które w XV w. przeżywało swój największy rozkwit26.

W kolejnych wiekach uprawa winorośli i produkcja wina odbywały się ze zmiennym 
szczęściem. Ochłodzenie klimatu w XVII w. i wojny szwedzkie spowodowały liczne straty, 
ale już XVIII w. przyniósł korzystniejszą temperaturę i obfitsze plony. Wzrost liczby win-
nic zauważalny był w szczególności w XIX w., w 1825 r. rozpoczęto produkcję wina na 
skalę przemysłową, którą zajęli się Friedrich August Grempler, Samuel Häusler i Fredrich 
Förster – założyli oni niemiecką wytwórnię gronowego wina musującego27. W następ-
nych latach kolejni przedsiębiorcy rozwijali działalność winiarską, jednakże na początku 
XX stulecia zauważalny był wyraźny upadek zielonogórskich winnic, który był związany 
z rozwojem przemysłu oraz z konkurencją producentów innych alkoholi28.

Swoisty renesans zielonogórskich winnic rozpoczął się na przełomie XX i XXI w. 
Pierwsza powstała Winnica Kinga w Nowej Soli, która istnieje od 1985 r. Większość go-
spodarstw założono latach 2003–2006 i były to: Cantina w Mozowie, Cosel w Świdnicy, 
Hiki w Bytomiu Odrzańskim, Miłosz w Łazie, Senator w Niedoradzu oraz winnica Pałac 
Mierzęcin w Mierzęcinie i w Paradyżu. Intensywny rozwój inicjatyw winiarskich w tych 
latach spowodował utworzenie w 2007 r. Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu z inicjatywy 
Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego. Kolejne winnice powstały już po tym 
wydarzeniu, dołączając do szlaku. Były to winnice Marcus w Sterkowie, winnica przy 
Pałacu Wiechlice w Szprotawie oraz Saint Vincent w Borowie Wielkim. Obecnie Lubuski 
Szlak Wina i Miodu skupia 33 winnice.

Dzisiaj właściciele winnic starają się nawiązać do dawnej tradycji. Obecnie istnieje kilka 
instytucji wspierających rozwój winiarstwa i enoturystyki. W Zielonej Górze i okolicach prężnie 
działa Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie, którego zadaniem jest promowanie winnic, 
popularyzacja wieloletniej tradycji uprawy winiarstwa, wdrażanie najnowszych technologii 
oraz tworzenie regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi winiarstwa29. Ponadto z inicjatywy 
stowarzyszenia utworzono Lubuski Szlak Wina i Miodu, natomiast reprezentowaniem inte-
resów rozwijających się winnic lubuskich i działalnością na rzecz wzmocnienia i konsolidacji 
tego środowiska zajmuje się Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa Winnice Lubuskie30. 
Obecna działalność sprzyja rozwojowi nowych winnic oferujących szeroki zakres usług.

25 M. Kuleba, op. cit., s. 19.
26 A. Toczewski, Zielonogórskie winobrania, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, 
MZL, Zielona Góra 2005, s. 42.
27 http://www.winobranie.pl/artykul y.php/12/222, prekursorzy,przemyslu,winiarskiego,w,zielonej,gorze [7.02.2016].
28 Zielonogórskie winiarstwo dawniej i dziś, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Polsko-Niemieckie Centrum 
Promocji i Informacji Turystycznej, Zielona Góra 2010, s. 12.
29 http://www.winiarze.zgora.pl/homepage [14.09.2016].
30 Ibidem.
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W lubuskich winnicach uprawia się wiele różnorodnych odmian winorośli, wśród których 
najbardziej rozpowszechnionymi są: riesling, regent, st. laurent, aurora, pinot noir, pinot 
banc, pinot gris, saphira, traminer, bianca, silvaner, müller-thurgau. Z punktu widzenia 
wielkości winnicy oraz różnorodności uprawianych odmian wina region lubuski plasuje się 
w średniej kategorii regionów winiarskich w Polsce, co można porównać do podobnego 
typu regionów Francji, Włoch czy Hiszpanii. Lubuskie winnice były analizowane przez 
J. Smogóra31, P. Charzyńskiego i innych32 oraz A. Grada33. Lubuskim winnicom poświę-
cono również dwie konferencje, z których pierwsza miała charakter winiarski34, a druga 
turystyczny35.

Metoda oceny atrakcyjności turystycznej winnic 

Z uwagi na pojawiającą się w ostatnich latach coraz większą liczbę turystów zainte-
resowanych winem można spróbować wyodrębnić grupy odbiorców przy uwzględnieniu 
dwóch kryteriów, jakimi są cel i czasu pobytu. W przypadku celu są to trzy grupy:

 – głównie enoturystyczny,
 – wypoczynkowo-enoturystyczny,
 – wypoczynkowo-poznawczo-enoturystyczny.

W przypadku długości pobytu można wyróżnić:
 – jednodniowych odwiedzających,
 – pobytowych krótkoterminowych (np. weekendowych),
 – pobytowych długoterminowych.

Ponadto by w lepszy sposób dostosować ofertę dla określonej grupy gości, ważne 
jest dokonanie oceny atrakcyjności turystycznej, w przypadku której autorzy posłużyli 
się składowymi tego pojęcia wyróżnionego przez T. Lijewskiego i innych obejmującego 
walory turystyczne, zagospodarowanie turystyczne oraz dostępność komunikacyjną36 
przy uwzględnieniu aspektów oferty enoturystycznej i zagospodarowania turystycznego 
winnic. Atrakcyjność turystyczną można utożsamiać z siłą, z jaką dane miejsce, obiekt 
lub zjawisko przyciąga turystów. Stopień atrakcyjności turystycznej zależy od wielu zróż-
nicowanych i często niewymiernych czynników i kryteriów.

W zaproponowanej metodzie utworzono 7 kryteriów bonitowanych w skali od 1 do 
3 pkt. Dodatkowo uwzględniono dwie sytuacje, za które obiekt uzyskuje 2 dodatkowe 
punkty. Są to udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością (podjazdy dla osób na 

31 J. Smogór, Wpływ autostrady Warszawa–Berlin na rozwój enoturystyki w województwie lubuskim, „Studia 
Periegetica. Zeszyty Naukowe Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Turystyki i Zarządzania w Poznaniu” 2012, nr 7, 
s. 121–130.
32 P. Charzyński, A. Nowak, Z. Podgórski, Turystyka winiarska na Ziemi Lubuskiej – historycznie uwarunkowana 
konieczność czy nowatorskie rozwiązanie?, „Journal of Health Sciences” 2013, nr 3 (15), s. 198–216.
33 A. Grad, Uwarunkowania rozwoju klastra winiarskiego w województwie lubuskim, praca dyplomowa, Wydział 
Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny, Poznań 2009.
34 http://wino.org.pl/old-swimp/content/view/254/1 [14.09.2016].
35 http://szlakwinaimiodu.pl/pl/konferencja-podsumowanie-projektu-lubuski-szlak-wina-i-miodu [14.09.2016].
36 T. Lijewski, B. Mikułowski, J. Wyrzykowski, Geografia turystyki Polski, PWE, Warszawa 2002, s. 16. 
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wózkach, szerokie drzwi, schodołazy, specjalnie przystosowane pokoje) oraz znajo-
mość języków obcych. Kryteria oceny dotyczą różnych aspektów w zakresie zarówno 
posiadanych walorów o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, stopnia rozwoju 
oferty noclegowo-gastronomicznej w winnicy oraz możliwości dojazdu własnym środ-
kiem transportu bądź środkami komunikacji publicznej (tab. 2). Każda z winnic była 
oceniana w oparciu o posiadaną ofertę zamieszczoną na oficjalnej stronie internetowej 
oraz opracowanie Kraina Wina i Miodu37. Każda oceniana winnica mogła uzyskać od 
6 do 23 pkt.

Pierwsze kryterium dotyczyło wielkości winnicy. Założono, że im większa winnica, tym 
więcej można pokazać turystom. Z tego względu zestawiono powierzchnię analizowanych 
gospodarstw (0,05 ha do 6,75 ha) i utworzono trzy równe przedziały. Najniższą punktację 
otrzymały winnice o powierzchni poniżej 2,25 ha, a najwyższą punktację winnice o po-
wierzchni ponad 4,5 ha.

Drugim kryterium była liczba uprawianych odmian. Przyjęto, że im więcej odmian jest 
hodowanych, tym dana winnica posiada bogatszą ofertę enoturystyczną. Ze względu 
na istotne różnice między niektórymi winnicami w liczbie uprawianych odmian najniższą 
punktację uzyskały gospodarstwa posiadające do 10 odmian, średnią wartość uzyskały 
winnice, w których uprawia się od 10 do 20 odmian winorośli, a wysoką uprawiające 
ponad 20 odmian.

Trzecie kryterium dotyczyło rozwoju oferty enoturystycznej. Właściciele każdej z winnic, 
chcąc zachęcić do odwiedzin, oferują możliwie najszerszy zakres usług. Dlatego najniż-
sza ocena (1 pkt) została przydzielona gospodarstwom, których oferta enoturystyczna 
jest uboga i ogranicza się wyłącznie do zwiedzania z degustacją. Średnią ocenę (2 pkt) 
przyznawano za bardziej rozwiniętą ofertę obejmującą zwiedzanie z degustacją wraz 
z dodatkowymi atrakcjami w postaci sklepu winiarskiego ze sprzedażą win, sadzonek 
i innych pamiątek, zabiegów spa z wykorzystaniem wyrobów winiarskich oraz organizo-
wania imprez integracyjnych. Najwyżej oceniane (3 pkt) były winnice oferujące oprócz 
ww. usług warsztaty enoturystyczne.

Czwarte kryterium dotyczyło bazy pobytowo-żywieniowej. W tym przypadku najwyżej 
oceniano (3 pkt) obiekty oferujące nocleg z wyżywieniem na miejscu. Niższą ocenę (2 pkt) 
uzyskały winnice oferujące wyłącznie wyżywienie bez możliwości noclegu, natomiast 
najniższą ocenę (1 pkt) przyznawano gospodarstwom nieposiadającym oferty noclego-
wo-gastronomicznej.

Kolejne kryterium uwzględniało możliwość bezpiecznego postoju, stanowiącą istot-
ny element zagospodarowania, ponieważ większość winnic znajduje się na obszarach 
wiejskich, do których dojazd wymaga posiadania samochodu bądź autokaru. Najniższą 
punktację (1 pkt) przyznano winnicom niemającym parkingu, gdzie miejsca postojowe 
znajdują się wyłącznie przy drodze. Wyżej oceniano (2 pkt) winnice posiadające mały 

37 D. Borówka-Sitnik et al., Kraina wina i miodu, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, Zielona Góra 
2014.
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parking przeznaczony dla samochodów osobowych, natomiast najwyżej (3 pkt) oceniano 
te gospodarstwa, które posiadają przygotowany parking dla autokarów.

Ostatnie dwa kryteria dotyczyły dostępności komunikacyjnej w zakresie dojazdu włas-
nym środkiem transportu i komunikacją publiczną. Za dojazd do winnicy drogą lokalną 
przyznawano 1 pkt, drogą powiatową 2 pkt, a drogą krajową 3 pkt. W przypadku dojazdu 
środkami komunikacji publicznej również wyróżniono 3 sytuacje. Najwięcej punktów (3 pkt) 
przyznawano winnicom, do których można dojechać zarówno pociągiem, jak i autobusem, 
a przystanki znajdują się w odległości mniejszej niż 1 km. 2 pkt przyznawano gospodar-
stwom zlokalizowanym w tej samej odległości od przystanków, ale z dojazdem możliwym 
wyłącznie jednym środkiem lokomocji (autobusem lub koleją). Najniższa punktacja była 
związana z możliwością dojazdu jednym środkiem transportu i koniecznością dojścia 
od przystanku z odległości większej niż 1 km. Zestawienie kryteriów oceny i punktacji 
przedstawia tabela 2.

Tabela 2. Zestawienie kryteriów oceny i punktacji

Kryterium oceny Punkty
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1.Wielkość winnicy

0,05–2,25 ha 1

2,25–4,5 ha 2

4,5–6,75 ha 3

2. Ilość uprawianych odmian

< 10 1

10–20 2

> 20 3
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3. Oferta enoturystyczna

zwiedzanie z degustacją 1

zwiedzanie z degustacją i dodatkową atrakcją (np. SPA, 
sprzedaż sadzonek, imprezy integracyjne) 2

zwiedzanie z degustacją i dodatkową atrakcją oraz 
warsztaty enoturystyczne 3

znajomość języków obcych +1
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Kryterium oceny Punkty
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4. Baza pobytowo-żywieniowa

nocleg w okolicy (poza winnicą) 1

nocleg w winnicy bez wyżywienia 2

nocleg z wyżywieniem w winnicy 3

5. Parking przy winnicy

miejsca postojowe przy drodze 1

parking dla samochodów 2

parking dla samochodów i autokarów 3

Udogodnienia dla niepełnosprawnych (np. podjazdy itp.) +1
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6. Dojazd własnym środkiem transportu

drogą lokalną 1

drogą wojewódzką 2

drogą krajową 3

7. Dojazd komunikacją publiczną

przystanek autobusowy lub stacja kolejowa w odległości 
> 1 km od winnicy 1

przystanek autobusowy lub stacja kolejowa w odległości 
< 1 km od winnicy 2

przystanek autobusowy i stacja kolejowa w odległości > 
1 km od winnicy 3

Źródło: opracowanie własne.

Atrakcyjność turystyczna winnic Lubuskiego Szlaku Wina 
i Miodu 

Przy uwzględnieniu kryteriów podanych w tabeli 2 każda winnica uzyskała określo-
ną liczbę punktów, dzięki czemu przyporządkowano ją do jednej z 3 klas atrakcyjności 
turystycznej:

 – wysokiej: 18–23 pkt,
 – średniej: 13–17 pkt,
 – niskiej: 7–12 pkt. 
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Zestawienie punktacji przedstawia tabela 3, a lokalizację na mapie województwa 
lubuskiego rycina 1.

Tabela 3. Ocena atrakcyjności turystycznej winnic Lubuskiego Szlaki Wina i Miodu

Źródło: opracowanie własne.
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Stara Winna 
Góra 3 2 2 +1 3 2 1 1 1 16

Cantina 2 2 2 +1 2 3 1 2 15
Cosel 1 2 2 +1 2 1 1 3 13
Equus 1 2 3 +1 2 3 1 2 3 18
Hiki 2 2 1 - 2 2 1 1 11
Ingrid 1 2 3 +1 2 1 2 2 14

Jędrzychów 1 1 2 - 1 2 2 2 11

Julia 1 2 3 +1 1 1 1 2 12
Krucza 3 2 1 +1 1 1 1 2 12
Kinga 2 3 3 +1 2 3 1 2 3 20

Na Leśnej 
Polanie 2 3 3 +1 2 2 1 1 15

Marcus 2 1 1 +1 1 1 1 2 10
Miłosz 2 2 3 +1 2 2 2 2 16
Mozów 2 2 3 +1 2 2 1 1 14
Wiechlice 2 1 3 +1 3 2 1 1 14

Saint  
Vincent 3 2 2 +1 1 2 2 1 14

Senator 1 3 1 +1 1 2 1 2 12

Pałac  
Mierzęcin 3 3 3 +1 3 2 1 2 3 21

Paradyż 1 2 1 +1 2 2 3 2 14

Winiarka.pl 1 2 2 +1 2 1 1 2 12
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Rycina 1. Rozmieszczenie i ocena winnic Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu
Źródło: opracowanie własne.

Winnice o wysokim stopniu atrakcyjności turystycznej

Pierwszą grupę tworzą winnice w Pałacu Mierzęcin w Dobiegniewie, Kinga w Sta-
rej Wsi i Equus w Dobiegniewie. Winnice te są zróżnicowane pod względem wielko-
ści oraz ilości uprawianych odmian winorośli. Winnica Kinga posiada 1,5 ha, Winnica 
Equus 0,25 ha i winnica Pałac Mierzęcin 6,75 ha. Bez względu na takie zróżnicowanie 
w wielkości analizowane obiekty charakteryzują się najbogatszą ofertą enoturystyczną, 
obejmującą zwiedzanie połączone z degustacją, bogatą ofertą warsztatów i szkoleń 
enoturystycznych dotyczących m.in. łączenia wina z jedzeniem, uprawy i produkcji win 
białych, różowych i czerwonych czy wiedzy o winie w ramach inicjatywy Akademia Pol-
skiego Wina38. Gospodarstwa te sprzedają swój asortyment win i sadzonek, dysponują 

38 http://www.polskiewina.com.pl [12.09.2016].
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parkingiem dla samochodów, co umożliwia jednorazowe przyjęcie większej liczby gości 
indywidualnych podróżujących własnym środkiem transportu. Przy niektórych winnicach 
znajdują się miejsca postojowe dla autokarów umożliwiające wizytę grup turystycznych. 
Nie mniej ważnym kryterium jest stan dróg dający sposobność bezpośredniego dojazdu 
do danego obiektu. Skoro większość winnic to obiekty agroturystyczne, to znajdują się 
one na obszarach wiejskich i prowadzą do nich najczęściej drogi wojewódzkie. Ponadto 
w ich pobliżu zlokalizowane są stacja kolejowa lub przystanek autobusowy umożliwiające 
przyjazd turystom nieposiadającym własnych środków transportu. Co więcej, właściciele 
winnic mogą się wykazać znajomością języków obcych, takich jak angielski, niemiecki 
czy rosyjski, dzięki czemu mogą przyjąć enoturystów z zagranicy. Ponadto obiekty te są 
przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnością.

Każda z winnic przyciąga gości, oferując dodatkowo coś, co ją wyróżnia. Winnica 
Pałac Mierzęcin posiada w ofercie „Grape Spa” wykorzystujące wszechstronne właści-
wości zdrowotne i kosmetyczne winorośli. W swojej ofercie pałac posiada kosmetyki 
opracowane przy współpracy z niemieckim producentem. Poza zabiegami można tak-
że zrelaksować się w łaźni winnej oraz w gabinetach masażu i kąpieli. Nie można nie 
wspomnieć o znakomitej kuchni, oferującej dania typu slow food, która została wyróż-
niona w najnowszej edycji przewodnika Gault & Millau39. Dodatkowo istnieje możliwość 
zorganizowania tzw. wine dinner obejmującego nie tylko smakowanie potraw i wina, 
lecz także możliwość wysłuchania opowieści na temat uprawy wina, które prowadzi 
dyplomowany enolog i sommelier.

Winnica Kinga wyróżnia się na tle pozostałych szeroką ofertą kursów winogrodniczych 
i sommelierskich, oferując także specjalne pakiety degustacyjne ze zwiedzaniem oraz 
przetwory winogronowe. Atrybutem Winnicy Equus jest enomasaż realizowany przez 
fizjoterapeutkę. Do masażu wykorzystuje się grona, olejki winogronowe i samo wino. 
Ponadto winnica ta jest największym z importerów sadzonek w Polsce.

Winnice o średnim stopniu atrakcyjności turystycznej

Druga grupa winnic (13–17 pkt) posiada węższą ofertę enoturystyczną, obejmuje 
skromniejszą propozycję warsztatów i szkoleń, na ogół nie oferując zabiegów, a asor-
tyment oferty kulinarnej jest uboższy. W grupie tej znalazło się 10 winnic: Stara Winna 
Góra w Górzykowie, Miłosz w Łazie, Cantina w Mozowie, Na Leśnej Polanie w Proczkach, 
Ingrid w Łazie, Mozów w Mozowie, Wiechlice w Szprotawie, Saint Vincent w Borowie 
Wielkim, Paradyż i Cosel w Świdnicy. Oferta tych obiektów obejmuje głównie degustacje 
wina ze zwiedzaniem, poczęstunki i biesiady z winem oraz doradztwo w uprawie winorośli. 
Ponadto winnice te zlokalizowane są najczęściej przy drogach lokalnych, co może utrudniać 
dojazd nie tylko własnym środkiem transportu, lecz także komunikacją publiczną. Stacje 
kolejowe i przystanki autobusowe zlokalizowane są przeciętnie w odległości około 2 km.

39 Gault & Millau. Polska, Żółty przewodnik 2016, Gault & Millau.
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Należy jednak podkreślić, że winnice te są warte odwiedzin, gdyż można w nich 
skosztować produkowanego wina, a poza tym każda z nich wyróżnia się czymś wy-
jątkowym. Winnica Stara Winna Góra słynie z uprawy szlachetnej odmiany winorośli 
o nazwie riesling, a dzięki lokalizacji w pagórkowatym krajobrazie istnieje możliwość 
organizacji plenerów malarskich. Winnica Cantina jest przyjazna dzieciom, gdyż posia-
da plac zabaw oraz boisko do gry w siatkówkę. W winnicy Cosel winogrodnictwo jest 
wieloletnią tradycją i wytwarza się tu wina zgodnie z dawną recepturą, bez domieszek 
drożdży czy siarczanów. Atutem winnicy Ingrid są warsztaty lawendowe i zielarskie. 
Winnica Na Leśnej Polanie serwuje gościom regionalne przysmaki m.in. tradycyjne zupy 
dyniowe i gulasze z dziczyzny. Dumą winnicy Miłosz jest odmiana zweigelt, która ma 
delikatny zapach papryki oraz smak dojrzałej czereśni. Do winnicy Mozów warto zajrzeć, 
by spróbować wykwintnej nalewki truskawkowej i delektować się nią w stylizowanej 
sali o ceglanych ścianach. Osobliwością winnicy w Pałacu Wiechlice jest oferta spa, 
pole golfowe i boisko do piłki plażowej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wiedzy, 
właściciele winnicy Saint Vincent stosują dawne sposoby zbiorów m.in. zbiór ręczny. 
Winnica w Paradyżu przyciąga turystów dzięki zespołowi klasztornemu, uważanemu 
za najcenniejszy walor architektury regionu lubuskiego.

Winnice o niskim stopniu atrakcyjności turystycznej

Trzecią grupę (7–12 pkt) tworzą winnice ze słabo rozwiniętą ofertą enoturystyczną 
ograniczoną praktycznie do zwiedzania i degustacji. Gospodarstwa te nie oferują noclegu, 
brakuje także odrębnego parkingu – ograniczają się do miejsc postojowych przy drodze. 
Natomiast do każdej winnicy można dojechać środkami komunikacji publicznej. Grupę tę 
tworzy 7 winnic: winnica Julia w Starym Kisielinie, Winnica Krucza w Buchałowie, winnica 
Senator w Niedoradzu, Winiarka.pl. w Kiełpinie, Hiki w Bytomiu Odrzańskim, Jędrzychów 
w Zielonej Górze, Marcus w Sterkowie. Gospodarstwa te posiadają także swoje atuty. 
Winnica Jędrzychów oferuje lokalne wino Aurora z przyjemnym półsłodkim smakiem, które 
zdobywało nagrody na regionalnych konkursach. Z kolei w winnicy Julia znajduje się Park 
Miniatur Historycznych Obiektów Winiarskich, gdzie znajdziemy repliki niegdyś istniejących 
w Zielonej Górze obiektów związanych z winogrodnictwem. Winnica Marcus charaktery-
zuje się uprawą odmian eksperymentalnych, których nie można spotkać nigdzie indziej 
i są to m.in. syrah, merlot, cabernet, sauvignion i tannat. W Winnicy Krucza znajdziemy 
historyczne odmiany winorośli pozyskane z rdzennych gatunków rosnących w regionie 
zielonogórskim. Winiarka.pl szczyci się lubuskim winem musującym, poza tym wytwarza 
się tu również soki winogronowe, słodkie marmolady oraz ocet winny. Winnica Senator 
na swojej działce uprawia zapomnianą grecką odmianę winorośli, z której kiedyś wyra-
biano małmazję, czyli słodkie wino o ciemnej barwie – cenione dawniej w Polsce wyżej 
niż wina francuskie czy reńskie. Pomimo zakwalifikowania tych winnic do grupy o niskim 
stopniu atrakcyjności należy podkreślić, że z roku na rok oferta enoturystyczna rozwija 
się i obiekty w dużej mierze decydują o atrakcyjności Lubuskiego Szlaku Wina i Miodu.
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Wnioski

Powyżej przedstawiona procedura oceny daje satysfakcjonujące wyniki uwzględnia-
jące zróżnicowany stopień rozwoju oferty enoturystycznej. Najwyżej ocenione winnice 
charakteryzują się nie tylko najbogatszą ofertą i najlepszym przystosowaniem do obsługi 
enoturystów, lecz także posiadają duży potencjał turystyczny i wizerunkowy w kontekście 
całego szlaku. Oferta tych winnic nie ogranicza się do zwiedzania z degustacją i obejmuje 
inne składowe, jakimi są szkolenia, kursy, pokazy, warsztaty, wycieczki po okolicy czy re-
gionalne przysmaki. Trzy najwyżej ocenione winnice podnoszą reprezentatywność całego 
szlaku, oferując zwiedzanie, degustacje, warsztaty, możliwość zakupu win i sadzonek 
oraz nocleg z wyżywieniem. Pozostałe winnice posiadają skromniejszą ofertę oraz są 
słabiej przystosowane do obsługi enoturystów, jednak uwzględniając aktualne tendencje, 
należy wskazać że wszystkie te elementy mogą się rozwinąć. W przypadku wszystkich 
analizowanych winnic należy podkreślić, że mediana uzyskanych ocen wynosi 14 punktów, 
wskazując, że ich atrakcyjność jest średnia, jednakże obserwując dynamiczny ich rozwój, 
należy stwierdzić, iż w kolejnych latach ulegnie ona podwyższeniu. Cennym zabiegiem 
będzie powtórzenie tych badań w kolejnych latach, by móc to zweryfikować.

Zastosowana w niniejszym tekście metoda umożliwiła dokonanie oceny atrakcyjności 
turystycznej winnic i wyróżnienie obiektów o najwyższym stopniu atrakcyjności. Wyniki tych 
badań należy zweryfikować przeprowadzeniem badań ankietowych pośród turystów oraz 
wywiadów standaryzowanych z właścicielami winnic. Dzięki temu można uzyskać szereg 
informacji na temat aktualnych trendów, oczekiwań enoturystów i planów dalszego rozwoju 
oferty. Pomimo subiektywizmu w przyjęciu kryteriów oceny uzyskano wyniki obrazujące 
faktyczny rozwój oferty i przystosowanie winnic do enoturystów.

Przyjęte w metodzie kryteria stanowią podstawę do dyskusji dla potrzeb ulepszenia 
i modyfikacji procedury oceny. Spośród zagadnień, które można uwzględnić, są zdobyte 
nagrody, uczestnictwo w imprezach enoturystycznych, estetyka krajobrazu kulturowego 
oraz stopień rozwoju szlaków turystycznych. Należy także pamiętać, że lubuskie winnice 
biorą udział w kolejnych edycjach największej tego typu imprezy w kraju, jaką jest zie-
lonogórskie „Winobranie”, co nie jest bez znaczenia dla ich atrakcyjności turystycznej.

Podsumowanie

Niniejsze opracowanie jest pierwszą tego typu próbą oceny polskich winnic posiada-
jących ofertę turystyczną, co może stanowić podstawę do dalszych prac. W przyszłości 
należałoby zastosować tę metodę do oceny kolejnych obszarów winiarskich w Polsce 
np. Małopolskiego lub Jasielskiego Szlaku Winnego. Dzięki temu uzyska się porówny-
walne wyniki umożliwiające analizę obiektów w skali kraju z możliwością wyróżnienia 
najatrakcyjniejszych z nich. 

Turystyka winiarska w regionie lubuskim rozwija się w szybkim tempie. Sprzyjające 
warunki klimatyczne, dobra jakość gleb, tradycja i wysoka kultura winogrodnictwa spra-
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wiają, że tutejsze wina można zaliczyć do elitarnych, porównując je ze światowymi, a co-
raz bogatsza oferta enoturystyczna sprawia, że Ziemia Lubuska staje się coraz bardziej 
liczącym się graczem na arenie krajowej i międzynarodowej. Dalszy rozwój oferty powinien 
doprowadzić do wyodrębnienia różnych grup odbiorców i sprawić, że gośćmi winnic mogą 
być nie tylko entuzjaści, lecz także zaciekawieni turyści rozpoczynający przygodę z winami 
oraz inne grupy o motywach niezwiązanych z enoturystyką, np. turyści aktywni czy grupy 
motywacyjne, a także uczestnicy turystyki zdrowotnej wellness i spa.
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Streszczenie

Celem opracowania była ocena atrakcyjności winnic na Lubuskim Szlaku Wina i Miodu – ob-
szaru słynącego od dawna z uprawy winorośli. W pracy dokonano oceny wybranych winnic na 
szlaku w oparciu o metodę bonitacji punktowej. Na podstawie wyników badań uwzględniających 
walory turystyczne, zagospodarowanie i dostępność komunikacyjną winnic wyodrębniono grupy 
gospodarstw o wysokim, średnim i niskim stopniu atrakcyjności turystycznej.

Słowa kluczowe: enoturystyka, atrakcyjność turystyczna, Lubuski Szlak Wina i Miodu

Abstract

The article analyses touristic attractiveness of particular vineyards, with the application of the 
bonitation method, and evaluates their status quo. In addition, on the basis of the results achieved, 
the research is concerned with touristic values and infrastructure, as well as transport accessibil-
ity being identified vineyards groups with high, medium and low degree tourism attractiveness.

Keywords: enotourism, tourism attractiveness, Wine and Honey Lubusz Trail
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