
Szlakiem Opolskich
WINNIC

W listopadowym numerze Kuriera Rolniczego prezen-
tujemy kolejn! winnic" województwa opolskiego:

„WINNICA „VIADRUS” ! MICHA"A PRZYBYLSKIEGO

Historia mojej uprawy winoro!li si"ga lat 80. i sentymen-
tu do ogrodu babci w Brzegu, gdzie na przedwojennym 
domu i w ogrodzie ros#a poniemiecka winoro!l o ja-
snych owocach, dojrzewaj$ca w drugiej po#owie wrze-
!nia. Smak tej winoro!li, a do tego zapach wrze!niowych 
brzoskwi% i orzechów w#oskich towarzyszy mi przez ca#e 
&ycie. Dlatego wszystko zacz"#o si" w tym 14 arowym 
ogrodzie, gdzie w 2010 r. posadzi#em pierwsze krzewy ku-
pione w jednej z dolno!l$skich winnic: Riesling, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Chardonnay. W 2011 dosadzi#em 
kolejne winoro!le: Gewurztraminer, Traminer, Pinot Noir, 
Pinot Blanc, Elbling i Silvaner. W 2013 r. do#$czy#y kolejne 
odmiany: Pinot Gris, Muller-Thorgau, Portugieser i Saint 
Laurent, a w kolejnym, 2014 roku Pinot Meunier i Veltli-
ner.  W roku 2014, jako mi#y prezent od rodziców moich 
uczniów z wroc#awskiej szko#y, otrzyma#em sadzonki krze-
wów Pinot Blanc (15 szt.) i Riesling (10 szt.). W roku 2013 
swój ogród winoro!lowy przenios#em do ogrodu drugiej 
babci w Ko!cierzycach pod Brzegiem. Do szlachetnych od-
mian winoro!li do#$czy#y lokalne klony Chasselas i innych 
poniemieckich kultywarów, które ukorzenia#em, otrzymu-
j$c na ten cel sztobry od gospodarzy z naszej Ziemi Brze-
skiej. Od kilku lat jestem mieszka%cem wsi Oldrzyszowi-
ce i tu nast$pi# rozwój mojego ogrodu winoro!lowego.

Winnica prowadzona jest w ca#o!ci w sposób ekologicz-
ny i biodynamiczny. Znajduje si" w centrum Niziny 
'l$skiej, na samym skraju Doliny Nysy K#odzkiej, 

#$cz$cej si" par" kilometrów dalej z szerok$ Dolin$ 
Odry. Klimatycznie to Dolno!l$ska Dzielnica Klima-
tyczna, w samym centrum tzw. klimatologii “wro-
c#awsko-opolskiego obszaru ciep#a”. Pod#o&e geolo-

giczne to stare, wierzchnie warstwy, naniesione przez 

Odr", a pod nimi s$ te naniesione przez Nys" K#odz-
k$. W cz"!ci uprawy mamy mad" rzeczn$, glin", w wi"kszo-
!ci jednak dominuje czerwony piach krzemowy. Pod ca#ym 
terenem uprawy, na g#"boko!ci ca. 1m zaczyna si" nato-
miast warstwa &ó#tego piachu rzecznego. Warunki klima-
tyczne sprzyjaj$ tu uprawie szlachetnych odmian winoro-
!li. Nasze terroir, jak #adnie nazywaj$ lokalizacj" winnicy 
Francuzi, lubi$ nasze krzewy i mamy nadziej", &e dzi"ki 
temu nasze wina b"d$ mia#y indywidualny smak i charak-
ter, w#a!ciwy dla tego w#a!nie miejsca.

Czas sp"dzony po!ród krzewów pozwoli# mi równie& 
na dopracowanie pomys#u na swoj$ upraw", gdzie obok 
uprawy historycznej, w której rosn$ po trzy sztuki naj-
wa&niejszych odmian winoro!li szlachetnej, zak$tka z lo-
kalnymi kultywarami i tzw. uprawy sentymentalnej z#o-
&onej z prezentu od swoich uczniów, znajdzie si" miejsce 
na upraw" przerobow$, z której wino stanie si" mark$ mo-
jej winnicy. Dlatego wiosn$ 2020 roku powi"kszy#em win-
nic" o 100 sadzonek Chasselas, w roku 2021 dosadzi#em 
100 szt. Pinot Blanc i 50 szt. odmiany Johanniter. Wiosn$ 
2022 roku dosadz" natomiast 100 szt. Rieslinga, którego 
zamówienie z#o&y#em ju& w niemieckiej szkó#ce.

Moim marzeniem jest, by Winnica “Viadrus” sta#a si" 
cz"!ci$ enoturystycznego szlaku wiod$cego mi"dzy 
Odr$, a Sudetami, gdzie go!( odwiedzaj$cy nasz$ winnic" 
lub turysta zatrzymaj$ si" u nas i z zadowoleniem spró-
buj$ lokalnego wina. Mój cel to d$&enie do tego, by Zie-
mia Brzeska odnowi#a swoje tradycje winiarskie, &ywe od 
XIV w. do XIX w. i sta#a si" na powrót okr"giem winiar-
skim, jak to mia#o miejsce jeszcze na prze#omie wieku 
XVIII i XIX.
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