
W kolejnym wydaniu Kuriera 
Rolniczego prezentujemy nast!pn" 
winnic! województwa opolskiego:

WINNICA JANIA

Winnica Jania to stosunkowo 
m!oda winnica po!o"ona na równi-
nie grodkowskiej, na terenach Ziemi 
Brzeskiej, przy miejscowo#ci Krzy-
"owice na Opolszczy$nie. Zlokalizo-
wana jest na Nizinie %l&skiej w odle-
g!o#ci 10 km na po!udnie od miasta 
Brzeg, w s&siedztwie rzek Odry oraz 
Nysy K!odzkiej. Winnica prowadzona 
jest przez Pa'stwa Alicj( i Mateusza 
Jania. Wyj&tkowy mikroklimat oraz 
pod!o"e gliniasto-piaszczyste, w jed-
nym z najcieplejszych rejonów Polski 
pozwalaj& tworzy) niepowtarzalne 
wina. Do winnicy mo"na bezproble-
mowo dosta) si( drog& krajow& nr 94, 
autostrad& A4, b&d$ kolej&.

Plan na to miejsce powsta! w 2013 
roku – to wtedy w!a#ciciele zacz(li eks-
perymentowa) z krzewami winoro#li. 
Na pocz&tku w ma!ym przydomowym 
ogródku, a z roku na rok niezobo-
wi&zuj&ce hobby zacz(!o przeradza) 
si( w prawdziw& pasj( do winoro#li 
oraz samego wina. Aktualnie winni-

ca sk!ada si( z dwóch wiod&cych 
szczepów – Solaris i Johanniter, 

natomiast w!a#ciciele nie ogra-
niczaj& si( do eksperymentowa-
nia z nowinkami na rynkach 
#wiatowych, takimi jak nowe 

szczepy Pinot Noir, czy Cabernet 
Cortis. Uprawiaj& równie" Riesling, 
Chardonnay i Gewurztraminer, a w 
przysz!o#ci nie wykluczaj& tworzenia 
win owocowych z rodzimych owo-
ców, takich jak czarna porzeczka. 

Uzyskane do#wiadczenia w pracy 
na winnicy oraz wykszta!cenie z za-
kresu Technologii Winiarstwa Uni-
wersytetu Wroc!awskiego, pozwalaj& 
prowadzi) zarówno upraw(, jak i pro-
ces tworzenia wina na najwy"szym 
poziomie. W celu uzyskania naj-
lepszej jako#ci zbieranych owoców 
prowadzone s& codzienne kontrol( 
krzewów, a zbiory przeprowadzane 
s& wy!&cznie r(cznie. Podczas zbiorów 
wybierane s& jedynie zdrowe i nie-
uszkodzone grona, a bie"&ca ocena 
owoców dokonuje si( bezpo#rednio 
na polu.

Aktualny area! wynosi 1ha uprawy 
winoro#li, natomiast docelowo plano-
wany jest rozwój, który w przeci&gu 
najbli"szych kilku lat pozwoli zwi(k-
szy) powierzchni( uprawy nawet do 
3 ha.

Siedziba rodzinnej winnicy pro-
wadzonej przez ma!"e'stwo Ali-
cj( i Mateusza Jania, znajduje si( 
nieopodal najstarszego drewnianego 
ko#cio!a w Polsce, w Krzy"owicach. 
Pierwsze wzmianki na temat obiektu 
kultu religijnego datowane s& na okres 
1418 - 1428r, a ko#ció! znajduje si( 
na Szlaku Polichromii Brzeskich two-

rzonych przez artyst( malarza z Bur-
gundii, na zlecenie samego ksi(cia 
brzeskiego Ludwika II. Badania den-
drologiczne drewna u"ytego do bu-
dowy ko#cio!a opiewaj& na lata 1325 
oraz 1326. W okolicy mo"na zwiedzi) 
równie" „Ma!y Wawel” czyli zamek 
Piastów %l&skich w Brzegu. 

Na winnicy mo"na uczestni-
czy) w ró"nego rodzaju warsztatach, 
miedzy innymi ci(cia i prowadzenia 
winoro#li, zak!adania winnicy, czy 
szkolenia z kupa"owania win. W ofer-
cie znajduj& si( równie" indywidualne 
jak i grupowe degustacje win. Wi-
niarze z otwarto#ci& dziel& si( wie-
dz& i s!u"& pomoc& w za!o"eniu nawet 
ma!ej przydomowej winnicy.

Dla w!a#cicieli pe!nych pasji, ta 
winnica to sposób na "ycie, miejsce 
spotka' z najbli"szymi, a sam pro-
ces produkcji wina to ju" pe!na fan-
tazja i brak barier w eksperymento-
waniu i zabawie w tworzeniu wina. 
Pa'stwo Jania wierz&, "e w butelce 
rzemie#lniczego wina z Opolskiego 
jest zawarte wi(cej *lozo*i, ni" w nie-
jednej ksi&"ce. Warto si( o tym prze-
kona) osobi#cie!
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