SPOTKANIA Z OPOLSKIMI WINNICAMI
mają już 2,5 ha. Winnica obsadzona jest winogronami pochodzącymi ze starannie dobranych szczepów:
Riesling, Muscat, Solaris, Chardonee, Traminer, Pinot
Noir, Regent, Rondo, Zweigelt i Gewurztraminer.Z
powyższych szczepów produkowane są wina: białe,
czerwone oraz różowe – wina wytrawne, półwytrawne i półsłodkie. Wina wytwarzane są z największą dokładnością i z zachowaniem najwyższych wymogów,
przechodzą cykl produkcyjny łącznie z kilkukrotnym filtrowaniem, a następnie leżakują kilka miesięcy. O jakości świadczą nagrody zdobywane na wszelHISTORIA POLSKIEGO WINIARSTWA SIĘGA CZASÓW PIERWSZYCH
kiego rodzaju konkursach i wystawach.
PIASTÓW, NATOMIAST NA ZIEMIACH POLSKICH ZADOMOWIONO

SZLAKIEM OPOLSKICH WINNIC

JE W WRAZ Z PRZYJĘCIEM PRZEZ POLSKĘ CHRZTU, WÓWCZAS TO
ZRODZIŁA SIĘ POTRZEBA WYTWARZANIA WINA DO CELÓW LITURGICZNYCH. PRZEZ OKRES PONAD TYSIĄCA LAT POLSKIE WINIARSTWO ODNOTOWYWAŁO WZROSTY PRODUKTU ABY NASTĘPNIE

O

PRZECHODZIĆ KRYZYSY.

becny okres to czas prawdziwego renesansu i śmiało można stwierdzić, iż polskie
winiarstwo powraca do tradycji, stając
się z roku na rok coraz mocniejsze. Winiarstwo i wino to nie tylko produkt, czy też przyjemne
uzupełnienie do konsumowanych potraw, ale również
styl życia, który dociera do nas swoim urokiem coraz częściej. Mimo iż mamy z nim do czynienia na co
dzień, nie zastanawiamy się jak i gdzie powstało, dlaczego smakuje inaczej niż inne? Odpowiedź jest prosta – najlepiej smakuje u gospodarza w winnicy.
W celu promowania opolskich winnic została nawiązana współpraca pomiędzy Opolskim Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Łosiowie, a właścicielami
winnic. W związku z tym, bardzo miło będzie nam
zaprezentować comiesięczny cykl spotkań z „Opolskimi winnicami”.

PODRÓŻ TĘ ROZPOCZYNAMY OD WINNICY
RODZINNEJ CWIELONG - OLSZEWSKI

Jest ona prowadzona przez prawdziwych miłośników winorośli i wina. Początkowo niewielki hobbystyczny projekt stał się bardzo istotną częścią życia
obydwu rodzin. Przed podjęciem uprawy winorośli
przyszli winiarze zwiedzali winnice w Niemczech,
Austrii, Czechach i na Węgrzech, gdzie dopytywali
doświadczonych winiarzy jak uzyskać dobre wino.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie ukończyli kierunek Enologię, gdzie zdobyli wiedzę o uprawie,
produkcji i degustacji win. Winnica powstała w 2013
r. na dwóch parcelach w powiecie strzeleckim w gminie Ujazd: jedna w Balcarzowicach, druga w Grzeboszowicach. Winnica rodzinna Cwielong - Olszewski położona jest na południowo-zachodnim stoku.
Wielkość winnicy to było około 1 ha, ale w roku 2020
dosadzono kolejną winnicę pomiędzy miejscowościami Grzeboszowice a Sieroniowice i łącznie winnice

•
•

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2017 r. - najlepsze Śląskie Wino;
2017 r. - wino białe „MUSCATO” rocznik 2016
- uznane przez międzynarodowe jury jako najlepsze wino w Polsce w kategorii win wytrawnych oraz 6 miejsce w Europie w Konkursie
Galicja Vitis 2017;
• 2018 r. - Najlepszy produkt powiatu Strzeleckiego 2018 - wygrywając w obu kategoriach tj.
- SUPERPRODUKT i WYBÓR KONSUMENTA - wina białe, czerwone i różowe;
• 2019 r. - wino różowe „RONDOROSE” rocznik 2018 - otrzymało złoty medal oraz zostało
nagrodzone tytułem Champion Galicia Vitis
2019 w kategorii win różowych, jako najlepsze
wino w Europie.
• 2020 r. – wino różowe „RONDOROSSE” rocznik 2019 – otrzymało zloty medal w konkursie
Galicja Vitis 2020 w kategorii win różowych –
czyli nr 1 w Europie.
- Cieszy nas to, że naszą winnicę odwiedza coraz to
większe grono osób, a nasza winnica staje się rozpoznawana na rynku win polskich oraz Europejskich mówi pan Marcin Cwielong, współwłaściciel rodzinnej winnicy. - Ale to wszystko nie byłoby możliwe bez
pomocy całej naszej rodziny, jak również sąsiadów
oraz osób, które nam pomagają w pracy. To dzięki ich
zaangażowaniu i bezinteresownej pracy udaje się nam
uzyskać wina, które są uznawane w Polsce jak i w Europie. W planach na przyszłość mamy dalsze rozwijanie umiejętności winiarskich, dokończenie budowy
winiarni i wprowadzenie na rynek wina musującego
typu Champan.
Serdecznie gratulujemy zdobytych nagród i wyróżnień oraz życzymy kolejnych sukcesów w rozwoju
winnicy w następnych latach działalności.
Zachęcamy do odwiedzenia Rodzinnej winnicy,
która jest doskonałym przykładem działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
Anna Borkowska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
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