
W czerwcowym wydaniu Kuriera Rolniczego prezen-
tujemy kolejn! winnic" województwa opolskiego:

WINNICA OPOLE

To przedsi"wzi"cie rodzinne, prowadzone przez ojca Piotra i dwóch 
synów Mateusza i Adriana. 

Nasze najstarsze krzewy winoro#li posadzone przez tat" za domem, 
maj! 13 lat i mia$y pos$u%y& do zrobienia jednego dymionu domowego 
wina. Z czasem zacz"li#my dosadza& i ten proces trwa do dzi#. Kolejne 
parcele dope$niaj! nasz! winnic", kszta$tuj! majestatyczny krajobraz i z 
przyjemno#ci! obserwujemy co daje nam natura. Dok$adnie od 2017r. 
powi"kszamy area$ winnicy, który obecnie zajmuje 1,5 ha. Wystarczy$o 
troch" czasu, s$o'ca i deszczu aby powiedzie&: „Zobacz, nasza winnica 
ro#nie w si$"!”. To w$a#nie sprawia, i% wierzymy, %e znale(li#my miejsce, 
gdzie dzi"ki kombinacji klimatu i gleby mo%emy wytwarza& najlepsze 
wina. 

Droga do za$o%enia winnicy wcale nie by$a tak prosta i czytelna. 
Jeszcze nie tak dawno my#leli#my, %e nasze marzenia s! odleg$e. Do-
piero po latach i kilku istotnych niepowodzeniach, znale(li#my pasj", 
która daje nam szcz"#cie. Teraz wiemy, %e to jest nasz #wiat, nasza zie-
mia i nasze wino. 

Zanim podj"li#my decyzj" o posadzeniu krzewów winoro#li dys-
kutowali#my, obmy#lali#my plan dzia$ania, kalkulowali#my, rodzinnie 

ogl!dali#my )lmy o winnicach i jeszcze wi"cej dyskutowali#my. 
Pewnie niejedna winnica powsta$a inspiruj!c si" ekranizacj! po-

wie#ci „Dobry rok” Petera Mayle’a. Film, którego akcja toczy si" 
we Francji, a zdj"cia powsta$y w bajecznej Prowansji, jest obrazem 
idealnej winnicy. Chocia% okaza$o si", i% nic nie jest takie jak w )l-
mie, poniewa% droga do sukcesu nie jest $atwa. Ale dzi"ki ci"%kiej 

pracy, d!%eniu i pasji, dzisiaj nie %a$ujemy podj"tej decyzji.

W 2019 roku rozpocz"li#my inten-

sywny etap rozwoju i realizacji. To w$a#nie wiosn! tego roku znacznie 
powi"kszyli#my nasz! winnic" i zacz"li#my tworzy& winiarni". Przy 
sadzeniu wykorzystujemy maszyn" przez nas skonstruowan! i bez 
niej, pewnie nie daliby#my rady. Równie% w 2019 roku powsta$o na-
sze logo. Logo, które wyra%a nas i jest obrazem naszej wspólnej pracy, 
si$y a przede wszystkim wsparcia. Trzy butelki wina - chocia% ka%da jest 
inna, o innym smaku i aromacie, to zrobione s! wspólnie. Znak gra)cz-
ny, który zosta$ dla nas stworzony pokazuje nasz! ide", to co najcenniej-
sze - rodzin"!

A rok 2020 b"dzie d$ugo na j"zykach, bo zupe$nie nas zaskoczy$! 
Jednak dla Winnicy Opole by$ dobry. Nie idealny, nie pozbawiony 
zmartwie', ale mimo to - naprawd" dobry. Prze%yli#my go najlepiej, 
jak potra)li#my. Tak dzisiaj czujemy. Zrealizowali#my kolejny punkt na-
szego planu i zbudowali#my altan" s$u%!c! do degustacji win dla osób 
indywidualnych jak równie% grup zorganizowanych. 

Ka%dy roku przynosi nam co# nowego, wi"c i 2021 nie mo%e by& 
inny. W kwietniowy poranek, kiedy by$o jeszcze ch$odno a na niebie 
s$o'ca brak, wyruszyli#my na pole. Nawet najm$odsi cz$onkowie na-
szej rodziny ochoczo wstali o #wicie, %eby towarzyszy& przy sadzeniu 
winoro#li. Jedna parcela jest dope$nieniem ju% istniej!cej o kolejne 
krzewy Muscarisa, a druga na przepi"knym zboczu zosta$a obsadzo-
na czerwonym winogronem – Cabernet Cortis. Teraz %yjemy odde-
chem ziemi i czekamy na mnóstwo s$o'ca, bo si$a natury jest wi"ksza 
ni% mo%emy to sobie wyobrazi&. Latem wprowadzamy pierwsz! parti" 
wina do sprzeda%y – rocznik 2020, wina bia$e: Riesling, Solaris, Seyval 
Blanc i Souvignier Gris oraz Rondo - wino ró%owe.

Na uczucie szcz"#cia sk$ada si" tak wiele male'kich rzeczy. Dla 
nas jedn! z nich jest odwaga by marzy&. Posiadanie w$asnej winnicy 
zawróci$o nam w g$owie kilka lat temu. Sta$o si" to nagle i bez s$ów wy-
ja#nienia. Wi"kszo#& ludzi traktuje marzenia jak co# nierealnego i nie-
osi!galnego, a si$a wydarze' jest wi"ksza ni% si" wydaje. Dzisiaj jeste#my 
zapracowani ale równie% wdzi"czni, %e podj"te przed laty decyzje przy-
nosz! upragnione efekty. Winnica Opole zna nasze najskrytsze 
marzenia. Nasza winnica zna nas. To jej jako pierwszej mó-
wili#my o naszych planach na przysz$o#& i to ona nas wspie-
ra. To ona zosta$a stworzona przez nas, ale teraz to my jeste-
#my jej ca$kowicie oddani. 
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