
W marcowym wydaniu Ku-
riera Rolniczego prezentu-
jemy kolejn! winnic" wo-

jewództwa opolskiego:

Pa!acowa Winnica Godyla

Tradycja uprawy winoro#li na zie-
mi paw$owickiej si"ga dalekiej prze-
sz$o#ci, kiedy to pierwsi gospodarze 
pa$acu w Paw$owicach dokonali na-
sadze% winoro#li. Pierwotna upra-
wa nie przetrwa$a jednak do czasów 
wspó$czesnych. Dzisiaj w odrestauro-
wanych murach 150 - letniego pa$acu 
znajduj! si": hotel, restauracja oraz 
strefa SPA. Ofert" obiektu wzbogaca 
cz"#& enoturystyczna, która dope$nia 
ca$o#ci tworz!c magiczn! atmosfer" 
tego miejsca. 

Winnica dzi"ki swojej lokalizacji, 
blisko szlaków komunikacyjnych, 
ale jednak na uboczu - wieczora-
mi pozwala ws$ucha& si" w odg$osy 
przyrody. Ma ona w swojej ofercie 
zwiedzanie, jednak osoby zaintereso-
wane zwiedzaniem z degustacj!, które 

prowadzi w$a#ciciel, powinny si 
wcze#niej umowi&.

 Przybytek ten prowadzi Szy-
mon Godyla, absolwent Uniwer-
sytetu Przyrodniczego we Wro-

c$awiu, który wiedz" praktyczn! 
oraz umiej"tno#ci zdoby-

wa$ w trakcie prak-

tyk w niemieckiej winiarni Vier 
Jahreszeiten, w ramach programu 
Erasmus+ oraz partnerstwa miast 
Kluczbork - Bad Dürkheim. 

Pa$acowa Winnica Godyla za$o'o-
na zosta$a w roku 2015 na po$udnio-
wym wzgórzu Paw$owickiej Góry 
(249,5 m. n.p.m.). Na powierzchni 
2,6 ha uprawiane jest 10.000 krzewów 
winoro#li odmian: Solaris, Johanniter, 
Siegerrebe, Muscaris, Rondo, Regent 
oraz Cabernet Cortis. Poniewa' krze-
wy bardzo dobrze si" przyj"$y i zaakli-
matyzowa$y na ci"'kim gliniastym 
pod$o'u, w$a#ciciel ma zamiar roz-
szerzy& swoj! dzia$alno#& o kolejne 
odmiany, by zapewni& swoim klien-
tom bogactwo smaków i aromatów, 
których nie sposób spotka& nigdzie 
indziej. Dodatkowo: - (eby wino do-
brze smakowa$o, to przede wszyst-
kim trzeba je pi& z lud)mi, z którymi 
chce si" je pi&, nast"pnie musi by& 
odpowiedni klimat i nastrój. Do nie-
których win musi by& odpowiednie 
danie i ci"'ko powiedzie&, które wino 
jest najlepsze, bo w ró'nych sytu-
acjach wino smakuje ró'nie. Zdarza 
si" tak, 'e na wyje)dzie pij" ze znajo-
mymi wino i smakuje #wietnie, a gdy 
wracam do domu to niestetety nie 
jest ju' to samo - mówi$ Szymon Go-
dyla. Przyzna$ tak'e, 'e na pocz!tku 
zdobycie i dopracowanie przepisów 
na trunki by$o du'ym problemem. - 
Kiedy rozpocz!$em starania to prze-
razi$em si" i stwierdzi$em, 'e chyba 
sobie odpuszcz". Ale wtedy pojecha-
$em na moj! uczelni", na Uniwersytet 
Przyrodniczy we Wroc$awiu, gdzie 
odbywa$ si" zjazd dolno#l!skich wi-
niarzy. Spotka$em tam ludzi, którzy 
mi pomogli” - opowiada$. 

Pa$acowa Winnica Godyla jest 
urokliwym miejscem, które doce-
ni! zarówno osoby zainteresowane 
enoturystyk!, jak i Ci, którzy pragn! 
odrobiny arystokratycznego luksusu.

Oferta win:
Wina bia!e:

• Solaris 2018 wytrawne 

• Solaris 2019 wytrawne 

• Johanniter 2019 wytrawne 

• Johanniter 2019 pó$wytrawne 

• Siegerrebe & Johanniter 2019 
pó$wytrawne 

Wina ró"owe (pó!wytrawne):

• Rose 

Wina czerwone (wytrawne):

• Rondo 2018

• Regent 2018

Anna Borkowska
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