SPOTKANIA Z OPOLSKIMI WINNICAMI

SZLAKIEM OPOLSKICH W
ZGODNIE Z WCZEŚNIEJSZĄ ZAPOWIEDZIĄ W STYCZNIOWYM NUMERZE KURIERA ROLNICZEGO, PREZENTUJEMY KOLEJNĄ WINNICĘ OPOLSZCZYZNY.
WINNICA NAD DWOMA STAWAMI
Przedsiębiorca z gminy Reńska Wieś, Pan Waldemar Wczasek jest pasjonatem wina od roku 2009,
kiedy to wraz z małżonką spędzali wakacje w mieście Eger na Węgrzech. Piękna okolica oraz trwający w tym czasie festiwal wina dały okazję do tego, aby
poznać osobiście, dotknąć z bliska i posmakować co
oznacza kultura winiarska. Doświadczenie to było
dlań inspiracją. Przepiękne winnice, chłodne i przepastne piwnice po brzegi wypełnione różnorakimi
gatunkami win, otwartość ludzi spotykających się
przy lampce wyśmienitego trunku, po to by snuć rozważania o winie, troskach i radościach dnia codziennego. „To co zobaczyłem i doświadczyłem zachwyciło
mnie i ujęło. Ja po prostu w kulturze i ludziach wina
się zakochałem” wspomina nasz rozmówca.
Posiadając kawałek wolnej ziemi postanowił zacząć
uprawiać winorośl i wyrabiać ten ze wszech miar szlachetny trunek. Początek działalności przyniósł chwile
zwątpienia, ze względu na to, że teren i warunki atmosferyczne nie do końca były odpowiadające roślinom. Ale po czasie okazało się, iż winorośl jest niesamowicie wdzięczną rośliną i jeśli poświęci jej się swój
czas i siłę, to potrafi odpłacić niesamowitym plonem.
Winnica w Większycach obsadzona jest winogronami odmiany „Solaris” oraz „Seyval Blanc”, z któ-
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rych wytwarzane jest wino białe oraz winogronami
odmiany „Monarch”,wraz z „Cabernet Cortis”, z których tworzone jest wino czerwone. W roku 2014 została otwarta winiarnia na ówczesne potrzeby gości,
którzy nader chętnie odwiedzali winnicę i kupowali nietuzinkowe wyroby jej właściciela. Natomiast w 2017 roku wybudowana została przepiękna
piwniczka, mogąca pomieścić 45 osób - degustatorów
napoju boga Dionizosa. Już rok później dosadzono
winorośli i mała winniczka powiększyła się do 0,4 ha
powierzchni. Obecnie wiodące wino to wino białe
wytrawne „SOLER”, o profilu niemieckiego Rislinga,
ale gospodarz serwuje swoim klientom również Pinot
Noir i Cabernet. Nasz rozmówca lubi eksperymentować tworząc także wina owocowe, np. z wiśni, czy
czarnej porzeczki oraz białe wino z kwiatów czarnego
bzu, o właściwościach leczniczych - całkowicie niszowe wino.
Wytwarzanie miodów pitnych - typowego polskiego trunku, ale z dodatkiem owoców bądź też soków owocowych, to nowe wyzwanie, dzięki któremu

powstały: „Miód Malina” i „Miód Multi Fruit”, będące
przysłowiowym strzałem w dziesiątkę. Miód z dodatkiem malin, czyli „Miód Malina” na tyle spodobał się
wszystkim zainteresowanym, iż będzie pretendował
do miana „produktu regionalnego”.
Każdego roku na początku września Pan Waldemar Wczasek zaprasza do swojej winiarni na imprezę
pn. „Święto wina”, które z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem. Z jednej strony jest to
promocja winiarstwa wraz z jego kulturą, a z drugiej
strony świetny sposób na integrację społeczności lokalnej. Wydarzenie to przyciąga również wystawców
win, miodów pitnych i ekologicznej żywności z różnych zakątków kraju.
Gratulujemy serdecznie osiągniętych sukcesów i życzymy powodzenia w zrealizowaniu wszelkich podejmowanych przedsięwzięć.
Anna Borkowska
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
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