Szlakiem Opolskich

WINNIC
W wakacyjnym wydaniu Kuriera Rolniczego prezentujemy kolejną winnicę województwa opolskiego:

WINNICA OPOLE

graficzny, który został dla nas stworzony, pokazuje naszą ideę, to co najcenniejsze - rodzinę!
A rok 2020 będzie długo na językach, bo zupełnie nas zaskoczył!
Jednak dla Winnicy Opole był dobry. Nie idealny, nie pozbawiony

To przedsięwzięcie rodzinne, prowadzone przez ojca Piotra i dwóch
synów: Mateusza i Adriana.

zmartwień, ale mimo to naprawdę dobry. Przeżyliśmy go najlepiej, jak
potrafiliśmy. Tak dzisiaj czujemy. Zrealizowaliśmy kolejny punkt naszego planu i zbudowaliśmy altanę służącą do degustacji win dla osób in-

Nasze najstarsze krzewy winorośli posadzone przez tatę za domem,

dywidualnych, jak również grup zorganizowanych.

mają 13 lat i miały posłużyć do zrobienia jednego dymionu domowego
wina. Z czasem zaczęliśmy dosadzać i ten proces trwa do dziś. Kolejne

Każdy rok przynosi nam coś nowego, więc i 2021 nie może być

parcele dopełniają naszą winnicę, kształtują majestatyczny krajobraz i z

inny. W kwietniowy poranek, kiedy było jeszcze chłodno, a na niebie

przyjemnością obserwujemy co daje nam natura. Dokładnie od 2017r.

słońca brak, wyruszyliśmy na pole. Nawet najmłodsi członkowie na-

powiększamy areał winnicy, który obecnie zajmuje 1,5 ha. Wystarczyło

szej rodziny ochoczo wstali o świcie, żeby towarzyszyć przy sadzeniu

trochę czasu, słońca i deszczu, aby powiedzieć: „Zobacz, nasza winnica

winorośli. Jedna parcela jest dopełnieniem już istniejącej o kolejne

rośnie w siłę!”. To właśnie sprawia iż wierzymy, że znaleźliśmy miejsce,

krzewy Muscarisa, a druga na przepięknym zboczu została obsadzo-

gdzie dzięki kombinacji klimatu i gleby możemy wytwarzać najlepsze

na czerwonym winogronem – Cabernet Cortis. Teraz żyjemy odde-

wina.

chem ziemi i czekamy na mnóstwo słońca, bo siła natury jest większa
niż możemy to sobie wyobrazić. Latem wprowadzamy pierwszą partię

Droga do założenia winnicy wcale nie była tak prosta i czytelna.
Jeszcze nie tak dawno myśleliśmy, że nasze marzenia są odległe. Do-

wina do sprzedaży – rocznik 2020, wina białe: Riesling, Solaris, Seyval
Blanc i Souvignier Gris oraz Rondo - wino różowe.

piero po latach i kilku istotnych niepowodzeniach znaleźliśmy pasję,
która daje nam szczęście. Teraz wiemy, że to jest nasz świat, nasza ziemia i nasze wino.

Na uczucie szczęścia składa się tak wiele maleńkich rzeczy. Dla
nas jedną z nich jest odwaga by marzyć. Posiadanie własnej winnicy
zawróciło nam w głowie kilka lat temu. Stało się to nagle i bez słów wy-

Zanim podjęliśmy decyzję o posadzeniu krzewów winorośli, dys-

jaśnienia. Większość ludzi traktuje marzenia jak coś nierealnego i nie-

kutowaliśmy, obmyślaliśmy plan działania, kalkulowaliśmy, rodzinnie

osiągalnego, a siła wydarzeń jest większa niż się wydaje. Dzisiaj jesteśmy

oglądaliśmy filmy o winnicach i jeszcze więcej dyskutowaliśmy. Pewnie

zapracowani, ale również wdzięczni, że podjęte przed laty decyzje przy-

niejedna winnica powstała inspirując się ekranizacją powieści „Dobry

noszą upragnione efekty. Winnica Opole zna nasze najskrytsze marze-

rok” Petera Mayle’a. Film, którego akcja toczy się we Francji, a zdjęcia

nia. Nasza winnica zna nas. To jej jako pierwszej mówiliśmy o naszych

powstały w bajecznej Prowansji, jest obrazem idealnej winnicy. Jednak

planach na przyszłość i to ona nas wspiera. To ona została stworzona

okazało się, iż nic nie jest takie jak w filmie, ponieważ droga do sukcesu

przez nas, ale teraz to my jesteśmy jej całkowicie oddani.

nie jest łatwa. Ale dzięki ciężkiej pracy, dążeniu i pasji, dzisiaj nie żałujemy podjętej decyzji.
W 2019 roku rozpoczęliśmy intensywny etap rozwoju i reali-

Anna Borkowska

zacji. To właśnie wiosną tego roku znacznie powiększyliśmy naszą

Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

winnicę i zaczęliśmy tworzyć winiarnię. Przy sadzeniu wykorzystujemy maszynę przez nas skonstruowaną i bez niej pewnie nie
dalibyśmy rady. Również w 2019 roku powstało nasze logo. Logo,
które wyraża nas i jest obrazem naszej wspólnej pracy, siły, a przede
wszystkim wsparcia. Trzy butelki wina - chociaż każda jest
inna, o innym smaku i aromacie, to zrobione są wspólnie. Znak
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