
SZLAKIEM OPOLSKICH WINNIC 
HISTORIA POLSKIEGO WINIARSTWA SI!GA CZASÓW PIERWSZYCH 
PIASTÓW, NATOMIAST NA ZIEMIACH POLSKICH ZADOMOWIONO 
JE W WRAZ Z PRZYJ!CIEM PRZEZ POLSK! CHRZTU, WÓWCZAS TO 
ZRODZI"A SI! POTRZEBA WYTWARZANIA WINA DO CELÓW LITUR#
GICZNYCH. PRZEZ OKRES PONAD TYSI$CA LAT POLSKIE WINIAR#
STWO ODNOTOWYWA"O WZROSTY PRODUKTU ABY NAST!PNIE 
PRZECHODZI% KRYZYSY.

Obecny okres to czas prawdziwego renesan-
su i !mia"o mo#na stwierdzi$, i# polskie 
winiarstwo powraca do tradycji, staj%c 
si& z roku na rok coraz mocniejsze. Winiar-

stwo i  wino to nie tylko produkt, czy te# przyjemne 
uzupe"nienie do konsumowanych potraw, ale równie# 
styl #ycia, który dociera do nas swoim urokiem co-
raz cz&!ciej. Mimo i# mamy z nim do czynienia na co 
dzie', nie zastanawiamy si& jak i gdzie powsta"o, dla-
czego smakuje inaczej ni# inne? Odpowied( jest pro-
sta – najlepiej smakuje u gospodarza w winnicy.

W celu promowania opolskich winnic zosta"a na-
wi%zana wspó"praca pomi&dzy Opolskim O!rodkiem 
Doradztwa Rolniczego w )osiowie, a w"a!cicielami 
winnic. W zwi%zku z tym, bardzo mi"o b&dzie nam 
zaprezentowa$ comiesi&czny cykl spotka' z „Opolski-
mi winnicami”.

PODRÓ& T! ROZPOCZYNAMY OD WINNICY 
RODZINNEJ CWIELONG # OLSZEWSKI

Jest ona prowadzona przez prawdziwych mi"o!ni-
ków winoro!li i wina. Pocz%tkowo niewielki hobby-
styczny projekt sta" si& bardzo istotn% cz&!ci% #ycia 
obydwu rodzin. Przed podj&ciem uprawy winoro!li 
przyszli winiarze zwiedzali winnice w Niemczech, 
Austrii, Czechach i na W&grzech, gdzie dopytywali 
do!wiadczonych winiarzy jak uzyska$ dobre wino. 
Na Uniwersytecie Jagiello'skim w Krakowie uko'czy-
li kierunek Enologi&, gdzie zdobyli wiedz& o uprawie, 
produkcji i degustacji win. Winnica powsta"a w 2013 
r. na dwóch parcelach w powiecie strzeleckim w gmi-
nie Ujazd: jedna w Balcarzowicach, druga w Grze-
boszowicach. Winnica rodzinna Cwielong - Olszew-
ski po"o#ona jest na po"udniowo-zachodnim stoku. 
Wielko!$ winnicy to by"o oko"o 1 ha, ale w roku 2020 
dosadzono kolejn% winnic& pomi&dzy miejscowo!cia-
mi Grzeboszowice a Sieroniowice i "%cznie winnice 

maj% ju# 2,5 ha. Winnica obsadzona jest winogrona-
mi pochodz%cymi ze starannie dobranych szczepów: 
Riesling, Muscat, Solaris, Chardonee, Traminer, Pinot 
Noir, Regent, Rondo, Zweigelt i Gewurztraminer.Z 
powy#szych szczepów produkowane s% wina: bia"e, 
czerwone oraz ró#owe – wina wytrawne, pó"wytraw-
ne i pó"s"odkie. Wina wytwarzane s% z najwi&ksz% do-
k"adno!ci% i z zachowaniem najwy#szych wymogów, 
przechodz% cykl produkcyjny "%cznie z kilkukrot-
nym *ltrowaniem, a nast&pnie le#akuj% kilka miesi&-
cy. O jako!ci !wiadcz% nagrody zdobywane na wszel-
kiego rodzaju konkursach i wystawach.

NAGRODY I WYRÓ&NIENIA
• 2017 r. - najlepsze +l%skie Wino;
• 2017 r. - wino bia"e „MUSCATO” rocznik 2016 

- uznane przez mi&dzynarodowe jury jako naj-
lepsze wino w Polsce w kategorii win wytraw-
nych oraz 6 miejsce w Europie w Konkursie 
Galicja Vitis 2017;

• 2018 r. - Najlepszy produkt powiatu Strzelec-
kiego 2018 - wygrywaj%c w obu kategoriach tj. 
- SUPERPRODUKT i WYBÓR KONSUMEN-
TA - wina bia"e, czerwone i ró#owe;

• 2019 r. - wino ró#owe „RONDOROSE” rocz-
nik 2018 - otrzyma"o z"oty medal oraz zosta"o 
nagrodzone tytu"em Champion Galicia Vitis 
2019 w kategorii win ró#owych, jako najlepsze 
wino w Europie.

• 2020 r. – wino ró#owe „RONDOROSSE” rocz-
nik 2019 –  otrzyma"o zloty medal w konkursie 
Galicja Vitis 2020 w kategorii win ró#owych – 
czyli nr 1 w Europie.

- Cieszy nas to, #e nasz% winnic& odwiedza coraz to 
wi&ksze grono osób, a nasza winnica staje si& rozpo-
znawana na rynku win polskich oraz Europejskich - 
mówi pan Marcin Cwielong, wspó"w"a!ciciel rodzin-
nej winnicy. - Ale to wszystko nie by"oby mo#liwe bez 
pomocy ca"ej naszej rodziny, jak równie# s%siadów 
oraz osób, które nam pomagaj% w pracy. To dzi&ki ich 
zaanga#owaniu i bezinteresownej pracy udaje si& nam 
uzyska$ wina, które s% uznawane w Polsce jak i w Eu-
ropie. W planach na przysz"o!$ mamy dalsze rozwi-
janie umiej&tno!ci winiarskich, doko'czenie budowy 
winiarni i wprowadzenie na rynek wina musuj%cego 
typu Champan.

Serdecznie gratulujemy zdobytych nagród i wy-
ró#nie' oraz #yczymy kolejnych sukcesów w rozwoju 
winnicy w nast&pnych latach dzia"alno!ci.

Zach&camy do odwiedzenia Rodzinnej winnicy, 
która jest doskona"ym przyk"adem dzia"alno!ci go-
spodarczej na obszarach wiejskich.
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