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W GMINIE LEŚNA
Od ponad roku w gminie Leśna działa Koalicja na rzecz rozwoju turystyki wiejskiej. Koalicję tworzą osoby i organizacje pozarządowe – inicjatywy społeczne i aktywiści, przekonani o kluczowej roli turystyki dla rozwoju naszej gminy.
Turystyka zrównoważona, opierająca swój potencjał na lokalnych zasobach, umiejętnościach i pasjach mieszkańców
oraz poszanowaniu otaczającej przyrody to zdaniem osób
tworzących Koalicję pozytywny czynnik rozwoju całej gminy i poszczególnych sołectw.
To nie tylko podążanie za modą na wypoczynek blisko natury,
naturalną żywność czy rzemieślnicze pamiątki. Trendy opisywane jako turystyka „3E” (od trzech angielskich słów – entertainment – rozrywka, excitement – ekscytacja, emocje, education – edukacja), w opozycji do „tradycyjnego” modelu „3S”
(sun – słońce, sand – piasek, sea – morze) dodają nam wiatru
w żagle, ale kierunek wybraliśmy sami przekonani o tym, że
zrównoważona turystyka wiejska to koło zamachowe dla wysokiej jakości życia, mające dobroczynny wpływ nie tylko na
stan finansów gminy i jej mieszkańców, ale również na to czy
nam się w gminie Leśna dobrze i ciekawie mieszka.
Niniejszy katalog produktów lokalnych w gminie Leśna
przedstawia pasje jej mieszkańców. Jest efektem działań
projektowych skupionych wokół rozwoju turystyki wiejskiej
w naszej gminie. Naszym zadaniem było między innymi,
wyciągnięcie na światło dzienne pasjonatów – rzemieślników, twórców, rękodzielników działających dotychczas
w zaciszu swoich domów i warsztatów.
Krok po kroku znajdowaliśmy coraz więcej takich osób.
Służyły temu między innymi organizowane przez Koalicję
Turystyczną wiejskie konkursy na produkt lokalny. Odbyło
się ich pięć. Laureaci pięciu konkursów wiejskich przeszli
do ogólnogminnego konkursu finałowego. W finale, który
odbył się w 19 października 2019 r., w unikatowych wnętrzach Słomianego Dworu – sercu kompleksu turystycznego „Dolina Pereł”, wzieło udział ponad 50 produktów
i usług. W miejscu, które przypomina o tradycjach poławiania pereł w rzece Kwisie, teraz „łowimy perły” leśniańskich
talentów. Pomogło nam w tym Jury w składzie:
· Dorota Goetz – LGD Partnerstwo Ducha Gór
· Katarzyna Harbul-Bała – Karkonoska Agencja
Rozwoju Regionalnego
· Dorota Marek – Stacja Kultury Świeradów Zdrój
· Szymon Surmacz – burmistrz gminy Leśna
· Agnieszka Śliwińska – Zamek Czocha
· Grzegorz Żak – poeta i prozaik, twórca koncepcji
Izerbejdżanu
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Po podliczeniu punktów przyznanych przez każdego z jurorów, wyłoniono tuzin zwycięzców pierwszego leśniańskiego konkursu na produkt lokalny. Wszyscy finaliści zostali
wymienieni w tym katalogu. Dwunastu zwycięzców konkursu finałowego uhonorowaliśmy szczegółowymi opisami ich przedsięwzięć na kolejnych stronach katalogu. Na
ostatnich stronach znajdują się opisy, zdjęcia ich prac oraz
dane do kontaktu.
Organizując konkursy produktów lokalnych chcemy docenić aktywność mieszkańców naszej gminy, dodać pewności siebie twórcom i zachęcić do dalszych kreatywnych
działań. Równie ważne było wyjście poza krąg najbliższych
– rodziny i znajomych oraz pokazanie swoich produktów
szerszej publice. Wiele z nich ma szansę stać się istotnym
źródłem dochodu dla twórców, a tak rozumiana „profesjonalizacja” – kiedy pasja staje się źródłem utrzymania jest
ważnym celem działania naszej Koalicji.
Każdy twórca i każdy produkt jest inny. Różnice są widoczne w wielkości produkcji, dostępności, marketingu czy
stopniu „profesjonalizacji”. Dla nas najważniejsze jest to,
że wszystkie powstają na terenie naszej gminy i łączy je
pasja tworzenia oraz autentyczność. Różnorodność i oryginalność to klucze do zrozumienia przedstawianych tu
produktów.
Nie ma dwóch identycznych pamiątek, lokalna potrawa
za każdym razem może smakować troszkę inaczej. Oprócz
przedstawionej w katalogu oferty często można kupić także inne, podobne produkty. Tam gdzie oferta jest znacznie większa, a różnorodność jest dodatkowym walorem –
umieścilismy ikonkę śnieżynki:
Różnorodność! U twórcy można zamawiać podobne produkty (wykonane z innych materiałów lub w inny sposób)

W wielu przypadkach równie wartościowym jak sam efekt
(gotowy produkt) jest proces tworzenia i kontakt z twórcą.
Osoby, którym nie wystarczy „konsumpcja” i chcą poznać
coś nowego, mogą wziąć udział w samodzielnym wykonaniu produktu, potrawy, nauczyć się kolejnych umiejętności i poznać prawdziwych pasjonatów, którzy w zajmujący
sposób potrafią opowiedzieć o swojej twórczości:
Gotuj z nami! Produkt występuje też w formie warsztatów z degustacją.
Zrób to sam! Produkt można wykonać samemu podczas
warsztatów rękodzielniczych.

Dla niektórych twórców, których prace znajdują się w tym
katalogu był to absolutny debiut, inni mieli już za sobą sukcesy w innych konkursach i imprezach branżowych. Tych,
którzy oprócz naszego konkursu zdobywają inne nagrody
oznaczylismy ikonką medalu:
Mistrz! Twórca nagradzany w różnych konkursach
na produkt lokalny.
Strony 16-19 poświęcone są uznanym już twórcom mieszkającym i tworzącym w gminie Leśna. To artyści z długoletnim doświadczeniem, nagradzani podczas wielu wydarzeń
artystycznych i kulturalnych. Nie mogło ich zabraknąć w publikacji przedstawiającej produkt lokalny z naszej gminy.

Stawiamy na produkty naturalne
(nieprzetworzoną żywność, rzemiosło i sztukę
wykonane z naturalnych materiałów),
które mają żywy związek z lokalną historią,
kulturą, przyrodą.
Przedstawiane w katalogu produkty podzieliliśmy na kategorie zgodne z kategoriami konkursowymi:
· kulinaria potrawy – ciasta, zupy, pierogi, sery,
chleb, wszystko co jest do zjedzenia „na miejscu”
· kulinaria przetwory – nalewki, dżemy, soki, miody, żywność o dłuższym okresie przydatności do
spożycia i co można zabrać ze sobą w słoiku lub
butelce
· rzemiosło i pamiątki – przedmioty ozdobne, użytkowe, wyprodukowane z wykorzystaniem przede
wszystkim lokalnych surowców (w tym także z recyklingu)
· usługi – warsztaty edukacyjne, zajęcia podczas
których możemy nauczyć się nowych rzeczy i spędzić kreatywnie czas
Zapraszamy do zapoznania się z bogactwem produktów
lokalnych z gminy Leśna.
Koalicja na rzecz rozwoju turystyki
wiejskiej w gminie Leśna
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CHLEB ŻYTNI

Chleb, który piecze Bartek Jankowski to chleb na zakwasie z mąki żytniej, z domieszką orkiszowej mąki razowej.
Kwestia dodatków jest wyborem indywidualnym. Dobrze
sprawdza się smak czarnego sezamu. To dość rzadko spotykany dodatek do chleba (najczęściej dodaje się białego
sezamu), który nadaje mu wyraźnie orzechowy aromat,
a dodatkowo posiada wiele korzystnych dla zdrowia właściwości. Wśród tych najistotniejszych można wymienić:
· wyższą niż w przypadku sezamu białego zawartość wapnia
· obniżanie poziomu cholesterolu i glukozy we krwi
· obniżanie podatności organizmu na stres
· wspomaganie detoksykacji organizmu
· zawartość sezaminy, silnego przeciwutleniacza
O swoim chlebie Bartek Jankowski mówi: „Chleb jaki jest,
każdy widzi. Jednak dzisiaj nie każdy umie upiec chleb.
Zastanawiałem się dlaczego. Przecież jest to tak proste. Tak
proste, że ja się nawet tego nauczyłem. Mężczyzna który umie upiec chleb postrzegany jest dziś jak mały heros.
Taki „herosik”, powiedzmy. Dziwne to trochę, ale żyjemy
w czasach kiedy zwykłe umiejętności z czasów naszych
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dziadków urastają do miana supermocy. Czy chciałem mieć
supermoce? A kto by nie chciał? Ja jednak chciałem też
zadbać o zdrowie mojej rodziny, o jakość jedzenia, które
pojawia się na naszym stole oraz o to, aby goście odwiedzający nasz pensjonat łączyli w swoich wspomnieniach
obrazy z Wolimierza ze smakiem domowego chleba”.
Co do składników są to mąka żytnia, mąka orkiszowa, miód,
sól, woda, dodatki. To wszystko. No prawie, bo jak mówi
Róża, Bartka Mistrzyni pieczenia chleba: „... i do tego duuuuuużo miłości”. Bartek dodałby jeszcze odrobinę cierpliwości.
Pieczenie chleba to tylko jedna z wielu pasji Bartka
Jankowskiego – zainteresowanie łucznictwem dało impuls do stworzenia popularnej szkółki łuczniczej „Zefar”
w Wolimierzu.

BARTŁOMIEJ JANKOWSKI
Wolimierz 29
tel. 600 584 799

| LAUREACI

PRODUKTY LOKALNE W GMINIE LEŚNA (KONKURS 2019)

SYTA KOZA

PRODUKTY Z MLEKA
KOZIEGO: SERY,
JOGURTY, KAJMAK

Gospodarstwo Magdy i Piotra Sytów oferuje kozie mleko,
jogurty, sery dojrzewające, sery smakowe z ziołami, kajmak.
Od siedmiu lat prowadzona jest tutaj hodowla kóz. Myślą
przewodnią, która przyświecała od początku tej działalności była chęć hodowli kóz polskich ras i tworzenia ekologicznych produktów z mleka koziego.
Marzenie się spełniło – sery produkowane są w systemie
ciągłym przez cały rok. W procesie produkcji serów nie
używa się żadnych chemicznych dodatków. Ważny jest
również dobrostan zwierząt – kozy żywione są wyłącznie

paszami ekologicznymi, mają duże pastwiska, cieszą się
swobodą, wiatrem i słońcem. Kozi kajmak izerski i bryndza
zostały nagrodzone w konkursach na produkt lokalny prowadzonych przez Stowarzyszenie „Wolimierz”.

MAGDA I PIOTR SYTA
Giebułtówek 77
tel. 792 400 590
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DZIK PO IZERSKU

Dziczyzna była obecna w domu pani Ewy Męciny od zawsze. Z racji tego, że jej mąż był leśnikiem i myśliwym na
ich stole często gościły dania z dziczyzny. Życie blisko natury, znajomość jej sekretów, przydomowy ogródek i sad
określały domowe menu. Zdrowa, naturalna kuchnia to tutaj podstawa. Inspiracją do powstania „Dzika po Izersku”
był przepis z książki z tradycyjnymi przepisami kuchni myśliwskiej.
Składniki potrzebne do przygotowania tej potrawy to schab
z dzika, jabłka, najlepiej bez chemii z domowego sadu, oraz
różne zioła i przyprawy. Mięso jest pokrojone w plastry
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i duszone co najmniej kilka godzin. Za to po wyjściu z piekarnika jest odpowiednio kruche i gotowe do podania.
Związek tej potrawy z lokalną przyrodą podkreśla sposób podawania dzika po izersku – na półmisku przystrojonym iglastymi gałązkami z lasu, z plastrami jabłek i świeżymi ziołami.

EWA MĘCINA
Świecie 145
tel. 601 808 189
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DOM PIWNY

W STANKOWICACH

Piwo górnołużyckie zyskało powszechne uznanie wiele
wieków temu. Kamienne XIX-wieczne budynki po ogromnych gospodarstwach rolnych (dom z częścią dla bydła,
ogromne stodoły, inne budynki gospodarcze), tak charakterystyczne dla górnych Stankowic, to idealne miejsce na
produkcję tego szlachetnego trunku. Takiego zdania jest
również Janusz Majchrzak, który w Stankowicach uruchamia Dom Piwny i produkcję piwa rzemieślniczego. Jego
zamierzeniem jest przygotowywanie napoju opartego na
wspaniałej wodzie płynącej z Gór Izerskich z wykorzystaniem miejscowych ziół i produktów regionalnych takich jak
lokalny słód, jęczmień, miody oraz pieczołowicie dobrane
drożdże. Taka tradycja istniała w przeszłości na terenie powiatu lubańskiego. W większości gospodarstw warzono
własne piwo. Domy piwne przeradzały się w wyszynki, jeden znajdował się również we wsi Stankowice.
Piwo rzemieślnicze powstaje na podstawie autorskiej,
unikalnej receptury z wyłącznie naturalnych składników:
wody, chmielu, drożdży, słodu. Opcjonalnie przy warzeniu

do piwa rzemieślniczego można dodać lokalne zioła, owoce, rośliny leśne. Z założenia browary rzemieślnicze są małe
i działają na skalę lokalną. Ważna jest tu postać piwowara
– Janusz Majchrzak to człowiek z pasją i wykształceniem
piwowarskim, miłośnik i znawca piwa, twórca autorskich
przepisów browarniczych. Warzenie piwa trwa od miesiąca
do wielu lat. W procesie stosowana jest energia pochodząca ze źródeł ekologicznych.
Przed oficjalnym rozpoczęciem sprzedaży Janusza powstrzymuje jeszcze żmudny proces uzyskania zezwoleń.
Na razie piwo ze Stankowic dostępne jest dla przyjaciół
Domu.

JANUSZ MAJCHRZAK
Stankowice 62
tel. 602137163
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SZYSZKOWA OMACKA

Szyszkowa Omacka to gęsta pasta, której podstawowym
składnikiem jest papryka. To nie keczup, ani rumuńska zakuska czy węgierskie leczo, choć przewaga papryki i dodatek pomidorów przywołują właśnie takie skojarzenia. Do
rodziny Pauliny Strzałkowskiej przepis na omackę przywędrował z niedalekich Czech. Omackę robiła już babcia
Pauliny, potem mama, aż do dziś cieszy się dużym powodzeniem podczas rodzinnych spotkań przy grillu.
Kluczowe w przygotowaniu omacki jest dokładne zmielenie surowej papryki, potem już tylko pomidory, ocet, cukier,
różne przyprawy i odpowiednia kolejność przygotowania.
Najtrudniejsze jest rozlewanie gorącej masy do słoiczków.
Trud się opłaca – omacka smakuje wszystkim i słoiczki znikają jeden po drugim.
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Szyszkowa omacka pewnie pozostawałaby jedynie rodzinnym skarbem pani Pauliny Strzałkowskiej gdyby nie zachęty znajomych do zgłoszenia przetworów do konkursu na
produkt lokalny, jaki prowadzony był latem w Szyszkowej.
Estetycznie opakowana i przystrojona w szyszki
z Szyszkowej omacka zdobyła nagrodę, a potem kolejną
w konkursie finałowym. To początek drogi od rodzinnego
przysmaku do produktu lokalnego.

PAULINA STRZAŁKOWSKA
Szyszkowa 87
tel. 530 181 810
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IZERSKI PSZCZELNIK

Gospodarstwo pasieczne
„Izerski Pszczelnik” to bogata oferta dżemów i konfitur,
ziołomiodów oraz syropów izerskich. Wszystkie przetwory powstają z owoców pochodzących wyłącznie z dzikich
stanowisk okolic Leśnej i Pogórza Izerskiego, z własnych
upraw lub od lokalnych drobnych dostawców. Miód wykorzystywany do ich produkcji pozyskiwany jest z własnej
pasieki. Poprzez wykorzystanie w procesie wytwórczym
pszczół (udział miodu) produkcja wspiera ilość naturalnych
zapylaczy w środowisku lokalnym.
Dżemy i konfitury
Rodzinna tradycja wytwarzania przetworów według stosowanej przez nas receptury i technologii sięga trzech
pokoleń wstecz. Oferujemy serię produktów – dżemów,
konfitur i powideł wytwarzanych bez użycia sztucznych
środków konserwujących i zagęszczających (żelatyny, żel-fixów, etc.), na bazie miodu z własnej pasieki z dodatkiem
własnej kompozycji przypraw. Poszczególne przetwory
wytwarzane są sezonowo adekwatnie do naturalnego pojawienia się bazy surowcowej.
Ziołomiody Izerskie
Seria produktów wytworzonych zgodnie z technologią
produkcji ziołomiodów przez podawanie pszczołom do
przerobienia syropu cukrowo-ziołowego. Cukry złożone z syropu zostają rozłożone na cukry proste za pomocą enzymów dodawanych przez pszczoły. Mieszanka jest
również wzbogacana o znoszony do ula pyłek kwiatowy,
nektar kwiatowy oraz spadź. Ziołomiody są łatwym w uży-

ciu preparatem ziołowym, nie trzeba zaparzać, macerować,
czy sporządzać odwarów ziołowych. Ziołomiód to produkt
o charakterze leczniczym i profilaktycznym zależnym od
użytych składników. Ma wybitne i wyjątkowe właściwości
łącząc działanie syropów ziołowych z działaniem miodów.
Ziołomiód melisowy z dodatkiem pomarańczy w roku
2018 otrzymał dwie nagrody: pierwsze miejsce podczas
jarmarku ekologicznego w Świeradowie Zdroju w kategorii „Produkt z mojego gospodarstwa” oraz pierwsze miejsce podczas Dożynek Gminnych w Leśnej w Konkursie na
Produkt Regionalny.
Syropy Izerskie
Seria produktów – syropy owocowo-miodowe i ziołowo-miodowe. Syropy wytwarzane według tradycyjnej receptury stosowanej w domu rodzinnym od trzech pokoleń.
Rodzaje syropów oparte są na owocach i ziołach występujących naturalnie w okolicach Leśnej.
Warsztaty
Pszczelnik Izerski organizuje też warsztaty pszczelarskie
u siebie w pasiece lub wyjazdowe, np. w szkole lub przedszkolu. Z warsztatami odwiedza również różne imprezy.

PAWEŁ POLAKIEWICZ
Smolnik 54
tel. 600 579 527

9

PRODUKTY LOKALNE W GMINIE LEŚNA (KONKURS 2019)

| LAUREACI

STADNINA IZERY
RAJDY I WYCIECZKI KONNE
Joanna i Grzegorz od wielu lat hodują konie. W 1999 roku
zainteresowali się rasą konik polski, którą pokochali tak bardzo, że nie wyobrażają sobie bez nich życia.
Koniki polskie to rodzima, prymitywna rasa koni wywodząca się od dzikich koni Europy Wschodniej, zwanych tarpanami, które jeszcze w XVIII wieku można było spotkać
na lesistych terenach Polski, Litwy i Prus. Najlepsze warunki dla koników polskich to życie na wolności, w tabunie, na nieograniczonej przestrzeni przez okrągły rok. Asia
i Grzegorz dokładają starań, by ich konie przez cały rok
były na pastwiskach, gdzie korzystają z naturalnej paszy,
zachowując wrodzoną tej rasie odporność, wytrzymałość
i zdrowie. Są to bardzo przyjazne, ciekawskie i inteligentne
zwierzęta.
W oryginalnych, przedwojennych zabudowaniach gospodarskich Asia i Grzegorz prowadzą gospodarstwo agroturystyczne „Stadnina Izery”, w którym można między innymi
umówić się na jazdy konne i w zaprzęgu. Organizują wycieczki konne, rajdy i pikniki dla gości. W gospodarstwie
można poznać stare rodzime rasy zwierząt gospodarskich.
Jest również baza noclegowa.
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Rajdy konne to oferta kilkudniowej (od dwóch dni) wyprawy po Pogórzu Izerskim odbywającej się na grzbiecie konia.
Dla prawdziwych twardzieli organizowane są dłuższe rajdy,
np. sudeckim szlakiem konnym. Daje to niepowtarzalne
możliwości odkrywania szlaków, miejsc i zakamarków, które są trudno dostępne innymi środkami transportu. Okolica
widziana z perspektywy końskiego grzbietu to cisza z dala
od zgiełku masowej turystyki, oszałamiające piękno dzikiej przyrody, przyjemne tempo przemieszczania się. Jazda
konna poprawia ogólną sprawność organizmu oraz kojąco wpływa na psychikę. Podczas postojów Asia i Grzegorz
chętnie dzielą się ekspercką wiedzą na temat historii i hodowli koników. Bez smrodu benzyny i zanieczyszczania
środowiska da się przejechać okolicę wzdłuż i wszerz.
Zarówno długość trasy jak i czas trwania rajdu jest ustalana
indywidualnie.
Jednym słowem KOŃSKA DAWKA WYPOCZYNKU!

JOANNA I GRZEGORZ CHYŁKOWIE
Stankowice 86
tel. 665 304 202 lub 661 189 132

| LAUREACI

PRODUKTY LOKALNE W GMINIE LEŚNA (KONKURS 2019)

CERAMIKA

MALWINY GAJEWSKIEJ

Wykonywanie przedmiotów z ceramiki to czynność wieloetapowa. Pierwsza faza to formowanie kształtów z gliny, zaraz po tym jest czas na pierwszy podstawowy wypał. Glina po tym wypale, tzw. biskwit, nadal nadaje się
do mechanicznego modelowania i szkliwienia. Malwina
dobiera szkliwa i nakłada je pędzelkiem tak, aby szkliwo
nie odkruszało się lub nie ściekało podczas kolejnego, tak
zwanego „ostrego” wypału. Jak tylko szkliwo wyjdzie gładziutkie z pieca, bez zarysów, zacieków lub odprysków
można zacząć wymyślać ostateczny projekt. Tak dzieje się
w przypadku biżuterii. Jest ona stworzona dla alergików,
nie posiada dodatków niklu i ołowiu, na czym bardzo zależało Malwinie przy jej tworzeniu.
Ceramika to pasja rodzinna. Ceramiką zajmuje się również
mąż Malwiny Radek Gajewski, który tworzy duże formy,

np. rzeźby Rajcy i Mnicha stojące w centrum Lubania oraz
toczone filiżanki lub szkatuły. W przypadku wypalania
prac Radka również potrzebne są co najmniej dwa wypały
w piecu, czasami trzy, jeśli szkliwa, np. dwa różne kolory
występujące na produkcie, mają różne temperatury topnienia. Podstawowa sprawa przy takich dużych przedsięwzięciach to projekt.

MALWINA GAJEWSKA
Zacisze 45
tel. 695 718 762
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PRODUKTY LOKALNE W GMINIE LEŚNA (KONKURS 2019)

SPA z ULA

Kosmetyki SPAzULA powstały przez dobre zrządzenie
losu. Tata Kasi Męciny wiele lat temu założył pasiekę. Kasia
odkryła kosmetyczne właściwości miodu przypadkiem, gdy
pomagała tacie przy myciu sprzętu pszczelarskiego – skóra
dłoni stała się po tym niezwykle gładka. Wtedy stwierdziła,
że swoją pulę miodu przeznaczy do pielęgnacji ciała, tym
bardziej że sama nie lubi za wiele słodkiego i miód spożywa rzadko. Nieco później zrobiła swoje pierwsze mydełka
miodowe wykorzystując szare mydło, potem przyszła kolej
na mydła naturalne robione od podstaw na bazie olejów
roślinnych. W międzyczasie Kasia nauczyła się również
przygotowywać szybkie maseczki oraz peelingi – oczywiście z wykorzystaniem miodu.
Kosmetyki z autorskiej serii SPAzUla wykonane na bazie
naturalnych składników to:
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· Mydełko „Miodowy dotyk” – oleje roślinne, miód
pszczeli z Rodzinnej Pasieki, wosk pszczeli
· Peeling do ciała „Kawa z miodem” – miód pszczeli
z Rodzinnej Pasieki, kawa
· Maseczka z awokado
· Maseczka z cynamonem
Główny składnik kosmetyków – naturalny miód pochodzi
od pszczół z pasieki rodziny Męcinów. Rodzinna Pasieka to
miłość do natury przekazywana z pokolenia na pokolenie.

KATARZYNA MĘCINA
Świecie 145
tel. 665 745 261

| LAUREACI

PRODUKTY LOKALNE W GMINIE LEŚNA (KONKURS 2019)

DESKA

GRABISZYCKA

OZDOBNE DESKI DO KROJENIA I SERWOWANIA POTRAW
Deski wykonywane są najczęściej z drewna czereśniowego, jesionowego, dębowego, bukowego, modrzewiowego,
orzechowego, rzadziej z innych gatunków.
Mają różne rozmiary i fantazyjne, nieregularne kształty.
Są wygodne w użyciu, odpowiednio ciężkie i wyposażone
w otwór do wieszania. Każda z nich jest małym dziełem
sztuki – da się obserwować przekroje drewna, jego barwy,
poczuć fakturę. To ręczna robota. Do wykonania jednej deski potrzeba około półtorej godziny. Surowiec jest wyłącznie lokalny, pochodzi z Grabiszyc i okolic. Oprócz drewna
do zabezpieczania desek przed wilgocią i nabłyszczania
używany jest również olej jadalny. Wykonawca sprzedaje
swój produkt od 2017 roku.
Uroku deskom dodaje historia związana z ich genezą. Mianowicie już w XIX w pradziad Marcina Rębarza
z Grabiszyc, również Marcin tyle że z Puszczy Noteckiej,
robił deski do krojenia. Jego syn Franciszek Józef także się
tym zajmował. Robił deski do krojenia nawet podczas po-

bytu na robotach przymusowych. Po zakończonej wojnie
wrócił do Polski i do przerwanej pracy. Jego zamiłowanie
do robót w drewnie sprawiły, że do emerytury pracował
w Zakładach Drzewnych w Miałach, gdzie odpowiadał za
ostrzenie narzędzi. Jego syn Roman Rębarz nie zajmował
się robieniem desek, być może zrobił ich zaledwie kilka
w całym swoim życiu. Natomiast jego wnuk Marcin Rębarz
osiedlił się na Pogórzu Izerskim we wsi Grabiszyce i właśnie
tutaj wspólnie ze swoim synem Janem Rębarzem (lat trzynaście, prawnukiem Franciszka Józefa) próbują powrócić
do tradycyjnego fachu dziadów i pradziadów. Marcin i Jan
Rębarz razem wykonują deski do krojenia od 2017 roku.
Tradycja rodzinna wykonywania desek kwitnie na nowo.

MARCIN I JAN RĘBARZ
Grabiszyce Dolne 80
tel. 502 799 266
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PRODUKTY LOKALNE W GMINIE LEŚNA (KONKURS 2019)

LNIANE TORBY
Z WOLIMIERZA

Pani Elżbieta Piecyk jest z zawodu krawcową i szyciem zajmuje się już ponad 50 lat. Ma dyplom czeladnika krawiectwa
męskiego. Wykonywała usługi krawieckie w Wolimierzu.
Szyła ubrania do butików. Potem prowadziła warsztaty
krawieckie w Fatmie w sąsiedniej Pobiednej. Z upływem lat
obowiązków rodzinnych i gospodarskich przybywało i na
szycie pozostawało coraz mniej czasu. Teraz pani Elżbieta
Piecyk wraca do swojej pasji.
Inspiracją dla niej stał się len. Krawcowa pamięta jak był
uprawiany w Wolimierzu jeszcze w latach 70-tych. Lniane
tkaniny były wtedy łatwo dostępne w okolicy – w Skarbkowie
pod Mirskiem działała tkalnia lnu, która z czasem przejęła również oddział bawełniany w Czerniawie i roszarnię
w Starej Kamienicy. Len był na wyciągnięcie ręki.
Dziś jest inaczej – po lniane tkaniny trzeba się wyprawiać
aż do Mysłakowic, niemniej trud się opłaca. Lniane torby
pani Elżbiety Piecyk łatwo znajdują nabywców wśród let-
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ników goszczących w wolimierskich agroturystykach. Nie
bez znaczenia pozostaje wolimierskie logo, które umieszczane jest bezpośrednio na torbach lub na kieszeniach przy
nich. To świetna pamiątka z wakacji. Pomysł z logo to efekt
warsztatów sitodruku zorganizowanych przez stowarzyszenie „Wolimierz”. To tutaj pani Ela nauczyła się robić swoje rękodzielnicze nadruki. Ponieważ swoje torby wykonuje
z pasją, ciągle je zmienia, ulepsza, eksperymentuje. Pani Ela
mówi o sobie – „lubię szyć”.

ELŻBIETA PIECYK
Wolimierz 69
tel. 696 534 147

| LAUREACI

PRODUKTY LOKALNE W GMINIE LEŚNA (KONKURS 2019)

HEBEL.ART

Tomasz Walczak tworzy rustykalne przedmioty dekoracyjne i użytkowe oraz meble wykonane z drewna i metalu.
W jego ofercie znajdują się: deski do krojenia i drewniane
noże do smarowania z różnymi motywami (np. wizerunkiem
Ducha Gór), drewniane figurki zwierząt, wieszaki ozdobione
motywami zwierząt, drewniane serca, a nawet drewniane
misy na owoce. W niektórych swoich pracach łączy drewno
z metalem, np: przy wieszakach, stolikach, wykorzystuje do
tego stare okucia, zawiasy, gwożdzie czy podkowy. Chyba
najbardziej rozpoznawalnym przedmiotem wykonanym
w Pracowni Hebel.art są figurki kogutków.
Pomysłodawca i twórca stolarni – Tomasz Walczak pracuje głównie z twardym drewnem litym: dębem, jesionem,
klonem; czasami z drewnem drzew owocowych: czereśnią,
śliwą. Wykorzystuje także drewno rozbiórkowe. Autorskie
projekty inspirowane są głównie otaczającą przyrodą.
W swojej pracy łączy zamiłowanie do rysunku i malarstwa
z naturalnym pięknem drewnianych słoi. Każdy przedmiot,

który wychodzi z jego pracowni jest niepowtarzalny i wyjątkowy. Nie ma tu miejsca dla szablonów, komputerowo
sterowanych maszyn czy internetowej sztampy. Prace
Tomasza Walczaka z pracowni Hebel.art można kupić na
lokalnych jarmarkach rękodzielników, okolicznościowych
targach oraz przez fejsbukowy profil twórcy.
Hebel.art to nie tylko niepowtarzalne drewniane przedmioty, to także oferta warsztatowa dla dzieci i dorosłych, dla
grup i pojedynczych osób. Kto chce poczuć piękno drewna
i wypróbować swoich sił z heblem w rękach z pewnością
odnajdzie się w warsztacie Tomasza Walczaka.

TOMASZ WALCZAK
Świecie 118
tel. 509 238 488
www.facebook.com/hebel.art
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| KULTURA

NAJBARDZIEJ ZNANE Z GMINY LEŚNA

LETNI FESTIWAL
NA STACJI WOLIMIERZ

W 1993 roku Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur
Alternatywnych i Ekologicznych ocaliła od rozbiórki zabytkowy obiekt byłej stacji kolejowej. Dwa lata później miał
tam miejsce pierwszy duży międzynarodowy Festiwal –
Ecotopia. To był początek. Od tego czasu co roku latem
spotykają się tu artyści, rzemieślnicy, rolnicy ekologiczni,
osoby z bardzo różnych środowisk.
Przez trzy dni odbywają się warsztaty, wykłady, spektakle
i koncerty. Na łące trwa Jarmark Wiejski Izerski – kiermasz
rękodzieła i zdrowej żywności. Jest Wioska Jogi i Tańca
oraz Plaża Taneczna. Nazwa festiwalu i jednocześnie myśl
przewodnia jest co roku inna, ale idea pozostaje zawsze ta
sama – spotykamy się w celu wymiany doświadczeń, energii i zabawy w duchu Miłości do Matki Natury. Przy przygotowaniach i organizacji festiwalu pomagają wolontariusze
z całego Świata. Dzięki Festiwalowi na Stacji Wolimierz
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gmina Leśna jest znana w środowisku artystycznym i ekologicznym Polski i Świata.
Oprócz corocznego festiwalu Fundacja prowadzi lub udostępnia miejsce na warsztaty artystyczne, międzynarodowe
work-campy, wymiany młodzieżowe, koncerty, pokazy i działania edukacyjne skierowane do mieszkańców wsi, gminy,
regionu i Świata. Zapraszamy do współpracy!

STACJA WOLIMIERZ
Fundacja na Rzecz Wspierania Kultur
Alternatywnych i Ekologicznych
Pobiedna, ul. Dworcowa 73
tel. 691 236 971
facebook.com/StacjaWolimierz/

| SZTUKA I RZEMIOSŁO

NAJBARDZIEJ ZNANE Z GMINY LEŚNA

SZKLANA KUŹNIA
MAGDY KUŹNIARZ

Magdalena Kuźniarz jest absolwentką Akademii Sztuk
Pięknych we Wrocławiu. Studiowała na Wydziale
Architektury Wnętrz i Wzornictwa Przemysłowego. Szkłem
zajęła się po przeprowadzce na Pogórze Izerskie. Biorąc pod
uwagę lokalne tradycje szklarskie, widocznie nie mogło być
inaczej. Jej doświadczenie projektowe świetnie się sprawdza w pracy ze szkłem. Dostała też solidną szkołę malarstwa i rysunku w pracowni prof. Stanisława Kortyki. Już będąc studentką pokochała monotypię i ta technika zachwyca
ją do dziś; jest jedną z ulubionych form pracy z dziećmi.
Magda prowadzi malowniczo położoną pracownię, w której
tworzy szkło metodą fusingu. Pracownię można zwiedzać
oraz kupić stworzone tu przedmioty. Oferowane w Szklanej
Kuźni rzemiosło to szeroka gama szklanych przedmiotów
użytkowych – misy, zestawy talerzy, biżuteria, zawieszki,
ozdoby do wystroju wnętrz, rzeźby. Spośród nich najsłynniejsze są szklane kwiaty.

· tworzenie szkła wraz z wycinaniem i zdobieniem,
przeznaczone dla starszych uczestników, dorosłych i nastolatków (od 12 lat),
· grawerowanie na szkle i zdobienie szkła, przeznaczone dla dzieci od 8 lat, dorosłych i nastolatków,
warsztaty wyjazdowe – dojeżdżamy do szkół,
przedszkoli, świetlic. Cena zależna od wybranego
warsztatu oraz odległości dojazdu, cały rok, również zimą,
Na każde warsztaty trzeba się wcześniej umówić i ustalić szczegółowe warunki. Warsztaty dla większych grup
zorganizowanych prowadzone są tylko w okresie letnim,
Warsztaty indywidualne – ustalamy wspólnie co robimy
i jaki jest koszt, kursy – organizujemy sporadycznie, jak się
zbierze kilka chętnych osób, jest to kilkudniowa przygoda
ze szkłem, polecamy osobom chcącym zgłębić tajniki tworzenia szkła metodą fusingu.

Szklana Kuźnia ma bogatą ofertę warsztatów:
· tworzenie szklanych cudów według indywidualnego projektu uczestnika,
· tworzenie szklanych cudów z już wypalonych
wcześniej elementów, zdobienie farbami i szkiełkami, klejenie szklanych elementów,
· warsztaty monotypii dla każdej grupy wiekowej
bez ograniczeń.

SZKLANA KUŹNIA
Magda Kużniarz
Wolimierz 191
tel: 669 480 669
www.szklanakuznia.pl
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NAJBARDZIEJ ZNANE Z GMINY LEŚNA

WARSZTART

BATIK IZERSKI I DUŻO WIĘCEJ

WarsztArt to miejsce działań artystycznych i edukacyjnych,
a także promocji tradycji Pogórza Izerskiego. Od wielu lat,
krok po kroku, z wytrwałością i pasją jest tu tworzona baza
umożliwiająca twórcze działania. Posiadamy pracownię tkaniny, metalu, sitodruku, ogrodowy piec do wypału ceramiki
i wielofunkcyjną salę do spotkań i pokazów. Prowadzimy
plenery plastyczne, fotograficzne, warsztaty tkaninowe
związane z artystycznym barwieniem i zdobieniem tkaniny.
W Galerii Wolimierz 58, będącej częścią kompleksu prezentujemy sztukę ludową i rzemiosło regionu.
Przywracamy dawne tradycje tkackie, kowalskie, ceramiczne, szklarskie i zielarskie. Zapraszam na warsztaty „batiku
izerskiego”, podczas których możecie samodzielnie wy-
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konać chustę, szal, poszewkę na poduszkę lub unikatowy
materiał na sukienkę. Grupom przyjeżdżającym na warsztaty zapewniamy pokoje w Domu Gościnnym Przydębie.
Własnoręcznie wykonane produkty to dobra pamiątka
z pobytu w art-wiosce – Wolimierzu.

WARSZTART
Stanisława Wiesława Dowchań
Wolimierz 58
tel 508 246 644

| SZTUKA I RZEMIOSŁO

NAJBARDZIEJ ZNANE Z GMINY LEŚNA

CERAMIKA

PRACOWNIA NA ŚWIECIE

Iza Pachulska od kilkunastu lat zajmuje się unikatową ceramiką artystyczną i użytkową. W jej rękach powstają anioły
w niezliczonej ilości, figury zwierząt, wymyślnych postaci
oraz naczynia. Anioły to jej znak rozpoznawczy. Najpierw
były ikony i anioły malowane. Potem pojawiła się ceramika. Formy, kolory, wielkość anielskich figur zmieniały się
wraz z upływem lat. Różnią się anielskie włosy, kształty
oczu i ułożenie sukni, a mimo to każdy kto ma do czynienia
z tymi aniołami od razu wie, że to anioł Izy Pachulskiej.
Kiedyś niewypalone jeszcze aniołki, suszące się na piecu
tak bardzo spodobały się będącemu właśnie w odwiedzinach Wiktorowi Wiktorczykowi z Teatru Klinika Lalek, że
wymyślił spektakl „Anielicje”. Iza zrobiła również gigantyczną zastawę stołową w ponad naturalnym rozmiarze do
przedstawienia „Zaczarowany Stół” Kliniki Lalek.
Artystka pracuje głównie w glinie szamotowej. Wypały
odbywają się w piecu ceramicznym, następnie za pomocą

pędzla ceramika pokrywana jest szkliwem, które po wypaleniu osiąga właściwy piękny nasycony kolor. Inspiracją nieustannie pozostaje otaczająca przyroda i miejsce, w którym
mieszka.
W pracowni Izy można kupić zrobione przez nią przedmioty, jak również umówić się na warsztaty. Zajęcia mogą
również odbywać się w innym miejscu. Istnieje możliwość
prowadzenia warsztatów indywidualnych i dla grup.

PRACOWNIA NA ŚWIECIE
Iza Pachulska
Świecie 168
tel. 605 311 673
www.pracownianaswiecie.pl
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BABECZKI

MIŁOSZOWSKIE PIERNIKI

Domowe babeczki
z kremami owocowymi
Natalia Marszałek
(Zacisze)
tel. 504 129 646

Pierniki w każdym kształcie
i z dowolną dekoracją
Katarzyna i Zosia Chudzińskie
(Miłoszów),
tel. 512 183 054

| KULINARIA

CIASTKA „ORZECH NA ZĄB”
Słodkie ciasteczka o wyglądzie
orzechów włoskich
Iwona Woźniak
(Jurków)
tel. 669 023 377

MALINOWA CHMURKA
Delikatne ciasto z malinową
galaretką i bezą
Janina Juranek
(Wolimierz)
tel. 756 103 711

MOKRY PIERNIK
Piernik z nadzieniem,
ciasto dobre na każdą okazję
Maryla Rudak-Zielonka
(Kościelniki Górne)
tel. 509 702 313

SZARLOTKA IZERSKA

„MARSZAŁEK” NA CIEPŁO Z SEREM

Szarlotka ze starych izerskich odmian
jabłek z własnego sadu
Inga Sobucka
(Zacisze)
tel. 609 044 753

Potrawa rybna z suma
z białym serem
Katarzyna Daniel
(Grabiszyce)
tel. 608 430 510

PIEROGI ZŁOTNICKIE
Pierogi w różnych smakach, specjalość złotnickiego koła gospodyń
KGW „Złote Babeczki”
(Złotniki Lubańskie)
tel. 531 538 480

SMALEC Z DZIKA

ZUPA SZCZAWIOWA

Smalec z dzika z izerskich lasów
Agnieszka Gorajec
(Kościelniki Górne)
tel. 881 971 572

Zupa z dzikiego szczawiu
z izerskich łąk
Sylwia Holinka-Walczak
(Świecie)
tel. 512 488 872
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PRODUKTY LOKALNE W GMINIE LEŚNA (KONKURS 2019)

CYDR ŁUŻYCKI

LIKIER „KOKOZÓWKA”

Wytrawny cydr ze starych odmian
izerskich jabłek
Łukasz Szczepański
(Stankowice)
tel. 502 247 600

Likier o smaku kokosowym
z koziego mleka
Piotr Syta
(Wolimierz/Giebułtówek)
tel. 792 400 590

„MARSZAŁEK” W OSTRYM SOSIE

MIODY

Danie z suma w pikantnym
sosie pomidorowym
Katarzyna Daniel
(Grabiszyce)
tel. 608 430 510

Miody z rodzinnej pasieki
Czesław Smusz
(Szyszkowa)
tel. 608 512 936

MIODY
Miody z rodzinnej pasieki
Katarzyna Męcina
(Świecie)
tel. 665 745 261

MIÓD KREMOWANY

NALEWKA SOŁTYSOWEJ

Rzepakowy miód o unikalnej
konsystencji, łatwy do smarowania.
Stanisław Waraksa
(Bartoszówka)
tel. 517 493 194

Aroniowa rozkosz z dodatkiem
100% serca
KGW „Złote Babeczki”
(Złotniki Lubańskie)
tel. 531 538 480

NALEWKA Z PIGWY

NALEWKI

Pigwówka grabiszycka wykonana
w tradycyjny sposób
Kamila Kłosek
(Grabiszyce)
tel. 609 119 703

Nalewki o niezwykłej mocy
Robert Gorajec
(Kościelniki Górne)
tel. 604 953 864

PESTO Z POKRZYW

POWIDŁA „UNGARKA”

Pesto z pokrzyw i czosnku
niedźwiedziego z cząbrem
Marek Wąs
(Wolimierz)
tel. 663 160 840

Powidła śliwkowe według
przepisu babci Juli
Danuta Izydorczyk
(Grabiszyce)
tel. 796 689 569

„SAMO ZDROWIE”

„ŻAREŁKO TURYSTY”

Koszyk miłoszowskich przetworów, doskonałe na zimę i jesień
Paulina Wójcik
(Miłoszów)
tel. 784 881 352

Smak Wolimierza, który możesz
zabrać ze sobą do domu
Teresa Kęska
(Wolimierz)
tel. 509 861 995
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| RZEMIOSŁO/ PAMIĄTKI

BIŻUTERIA SPOD WULKANU
Ze szlachetnych i półszlachetnych
minerałów, ceramiki i szkła
Katarzyna i Zosia Chudzińskie
(Miłoszów)
tel. 512 183 054

MANDALE
Obrazy mandale
Agnieszka Czarnecka
(Szyszkowa)
tel. 888 578 578

PODUSIA, WYROBY LNIANE
Poduszki, obrusy, serwety
z naturalnego lnu
Sylwia Pietryszyn
(Zacisze)
tel. 723 848 335

OZDOBY JESIENNE
Naturalne ozdoby
Alicja Keppel
(Grabiszyce)
tel. 694 688 659

RĘKODZIEŁO SZYDEŁKOWE
Fantazyjne ozdoby dziergane
z bawełny na różne okazje
Iwona Woźniak
(Jurków)
tel. 669 023 377

CUDA NA SZYDEŁKU
Wykonane na szydełku serwety,
obrusy, kwiaty, aniołki, kule itp
Barbara Oskierko
(Pobiedna)
tel. 607 176 818

MIŁOSZOWSKIE EKO-TORBY
Recyklingowe torby, plecaki, piórniki
Maria Streubel
(Miłoszów)
tel. 575 463 049
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SZKÓŁKA ŁUCZNICZA „ZEFAR”
Podstawy techniki strzelania z łuku tradycyjnego, ciekawostki
z historii łucznictwa, nauka różnych stylów strzelania, dobra
zabawa i czas na świeżym powietrzu.
Bartek Jankowski (Wolimierz)
tel. 600 584 799

HISTORYCZNE WĘDRÓWKI
Spacer-opowieść o historii Stankowic widzianej przez pryzmat
powojennych losów jej mieszkańców opisanych w książce
„Stankowice – miejsce, ludzie, historia”.
Aneta Tarka, Stowarzyszenie Razem Możemy Więcej
(Stankowice) tel. 691 642 823

PRZYGODA W OSADZIE WULKANITÓW
Zabawa edukacyjno-plenerowa, której celem jest uchylenie
rąbka tajemnicy i odnalezienie śladów codziennego życia
Wulkanitów – milusińskich stworków z Miłoszowa i okolic.
Katarzyna i Zosia Chudzińskie (Miłoszów)
tel. 512 183 054

TOR DO STRZELECTWA TERENOWEGO
Pierwszy taki całoroczny tor strzelecki w Polsce. Strzela się
z karabinków pneumatycznych, sprzedawanych bez pozwolenia, dzięki czemu jest to sport dostępny dla wszystkich.
Tomasz Marszałek (Zacisze)
tel. 690 518 445
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UWAGA!

LEGENDA:

Wszystkie przedstawione w katalogu produkty są wykonywane ręcznie, metodami domowymi i rzemieślniczymi,
sezonowo i w niewielkich ilościach. Nie zawsze będą dostępne!
Dlatego jeśli chcesz zamówić jakiś produkt z katalogu, zorganizować warsztat kulinarny lub rękodzielniczy, posmakować leśniańskich smaków lub nauczyć się nowych umiejętności – kontaktuj się z naszymi twórcami telefonicznie.
Jeśli chcesz zorganizować wiekszy warsztat dla grupy, firmy, szkoły itp – kontaktuj się z koordynatorami:
·
·
·
·
·
·

Katarzyna Chudzińska, tel. 512 183 054
Agnieszka Czarnecka, tel. 888 578 578
Katarzyna Męcina, tel. 665 745 261
Katarzyna Szczepańska tel. 605 075 905
Marcin Rębarz, tel. 502 799 266
Anna Hernik, tel. 507 522 542

Różnorodność! U twórcy można zamawiać
podobne produkty (wykonane z innych materiałów
lub w inny sposób)
Gotuj z nami! Produkt występuje też w formie
warsztatów z degustacją
Zrób to sam! Produkt można wykonać samemu
podczas warsztatów rękodzielniczych
Mistrz! Twórca nagradzany w różnych konkursach
na produkt lokalny
N 51.023
E 15.263
WROCŁAW

LEŚNA

www.gminalesna.pl

JELENIA GÓRA

TURYSTO!

Pamiętaj o opłacie miejscowej!
Wejdź na stronę:

http://klimatyczne.lesna.pl
Wybierz miejcowość i miejsce w którym nocujesz i wpłać opłatę miejscową online (2 zł /dobę
za osobę powyżej 18 roku życia)
W gminie Leśna członkowie koalicji turystycznej
współdecydują o tym, na co przeznaczyć Twoje
pieniądze. Dzięki każdej wpłacie poprawiamy
atrakcyjność naszej gminy i ofertę turystyczną.

Płacąc opłatę miejscową, inwestujesz
w lepszą jakość kolejnego
wypoczynku w gminie Leśna!
Tekst i opracowanie merytoryczne: Anna Hernik i Szymon Surmacz.

Kuźniarz (str. 17); Michał Kowalski (str. 18,24); zdjęcia własne producen-

Fotografie: Mariusz Dragan; Sylwia Bukowicka, Arkadiusz Jaskuła i ar-

tów/archiwum Koalicji (str. 4,10,15,19)

chiwum Stacji Wolimierz (str. 16); Maja Kasztelan i archiwum Magdaleny

Ikonki: Freepik / www.flaticon.com

Wydawnictwo sfinansowane jako część projektu Fundacji DITERO – „Koalicja na rzecz rozwoju turystyki
wiejskiej w gminie Leśna” ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

