
ZGODNIE Z WCZE!NIEJSZ" ZAPOWIEDZI" W STYCZ#
NIOWYM NUMERZE KURIERA ROLNICZEGO, PREZEN#
TUJEMY KOLEJN" WINNIC$ OPOLSZCZYZNY.

WINNICA NAD DWOMA STAWAMI

Przedsi!biorca z gminy Re"ska Wie#, Pan Wal-
demar Wczasek jest pasjonatem wina od roku 2009, 
kiedy to wraz z ma$%onk& sp!dzali wakacje w mie-
#cie Eger na W!grzech. Pi!kna okolica oraz trwaj&-
cy w tym czasie festiwal wina da$y okazj! do tego, aby 
pozna' osobi#cie, dotkn&' z bliska i posmakowa' co 
oznacza kultura winiarska. Do#wiadczenie to by$o 
dla" inspiracj&. Przepi!kne winnice, ch$odne i prze-
pastne piwnice po brzegi wype$nione ró%norakimi 
gatunkami win, otwarto#' ludzi spotykaj&cych si! 
przy lampce wy#mienitego trunku, po to by snu' roz-
wa%ania o winie, troskach i rado#ciach dnia codzien-
nego. „To co zobaczy$em i do#wiadczy$em zachwyci$o 
mnie i uj!$o. Ja po prostu w kulturze i ludziach wina 
si! zakocha$em” wspomina nasz rozmówca.

Posiadaj&c kawa$ek wolnej ziemi postanowi$ zacz&' 
uprawia' winoro#l i wyrabia' ten ze wszech miar szla-
chetny trunek. Pocz&tek dzia$alno#ci przyniós$ chwile 
zw&tpienia, ze wzgl!du na to, %e teren i warunki at-
mosferyczne nie do ko"ca by$y odpowiadaj&ce ro#li-
nom. Ale po czasie okaza$o si!, i% winoro#l jest niesa-
mowicie wdzi!czn& ro#lin& i je#li po#wi!ci jej si! swój 
czas i si$!, to potra( odp$aci' niesamowitym plonem.

Winnica w Wi!kszycach obsadzona jest winogro-
nami odmiany „Solaris” oraz „Seyval Blanc”, z któ-
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rych wytwarzane jest wino bia$e oraz winogronami 
odmiany „Monarch”,wraz z „Cabernet Cortis”, z któ-
rych tworzone jest wino czerwone. W roku 2014 zo-
sta$a otwarta winiarnia na ówczesne potrzeby go#ci, 
którzy nader ch!tnie odwiedzali winnic! i kupo-
wali nietuzinkowe wyroby jej w$a#ciciela. Nato-
miast w 2017 roku wybudowana zosta$a przepi!kna 
piwniczka, mog&ca pomie#ci' 45 osób - degustatorów 
napoju boga Dionizosa. Ju% rok pó)niej dosadzono 
winoro#li i ma$a winniczka powi!kszy$a si! do 0,4 ha 
powierzchni. Obecnie wiod&ce wino to wino bia$e 
wytrawne „SOLER”, o pro(lu niemieckiego Rislinga, 
ale gospodarz serwuje swoim klientom równie% Pinot 
Noir i Cabernet. Nasz rozmówca lubi eksperymen-
towa' tworz&c tak%e wina owocowe, np. z wi#ni, czy 
czarnej porzeczki oraz bia$e wino z kwiatów czarnego 
bzu, o w$a#ciwo#ciach leczniczych - ca$kowicie niszo-
we wino.

Wytwarzanie miodów pitnych - typowego pol-
skiego trunku, ale z dodatkiem owoców b&d) te% so-
ków owocowych, to nowe wyzwanie, dzi!ki któremu 

powsta$y: „Miód Malina” i „Miód Multi Fruit”, b!d&ce 
przys$owiowym strza$em w dziesi&tk!. Miód z dodat-
kiem malin, czyli „Miód Malina” na tyle spodoba$ si! 
wszystkim zainteresowanym, i% b!dzie pretendowa$ 
do miana „produktu regionalnego”.

Ka%dego roku na pocz&tku wrze#nia Pan Walde-
mar Wczasek zaprasza do swojej winiarni na imprez! 
pn. „*wi!to wina”, które z roku na rok cieszy si! coraz 
wi!kszym zainteresowaniem. Z jednej strony jest to 
promocja winiarstwa wraz z jego kultur&, a z drugiej 
strony #wietny sposób na integracj! spo$eczno#ci lo-
kalnej. Wydarzenie to przyci&ga równie% wystawców 
win, miodów pitnych i ekologicznej %ywno#ci z ró%-
nych zak&tków kraju.

Gratulujemy serdecznie osi&gni!tych sukce-
sów i %yczymy powodzenia w zrealizowaniu wszel-
kich podejmowanych przedsi!wzi!'.

Anna Borkowska

Dzia' Rozwoju Obszarów Wiejskich
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