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Etno Szopa z Juliopola
łuski gryki dla zdrowia

PRODUKTY LOKALNE 
NA TERENIE LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
„DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM”

Kilka słów o sobie
Urodziłem się na Lubelszczyźnie. Całe dotychczasowe życie związałem 
z miejscowością Wielkolas, a później Wolica, gdzie pośród pięknych 
lubelskich krajobrazów kształtowała się moja wrażliwość artystyczna.
Od najmłodszych lat mogłem obserwować nie tylko wiejskie życie, 
ale także to, czym żyje wieś poza pracą. Codziennie obserwowałem 
pracę mojej mamy, która zajmowała się twórczością ludową odkąd tylko 
pamiętam. To właśnie mama zaszczepiła we mnie zamiłowaniedo tradycji 
i twórczości ludowej. Z ciekawością podpatrywałem z wielkim zaintereso-
waniem jej pracę. Przez kilkanaście lat pracowałem w różnych zawodach.
Po latach poszukiwań postanowiłem kontynuować tradycję rodzinną 
i zająć się twórczością ludową.
Od kilku lat podtrzymuję tradycję rodzinną. Moje palmy, ozdoby choin-
kowe (kolorowe bombki, aniołki, gwiazdki), szopki bożonarodzeniowe, 
kapelusze słomkowe czy ogromne słomiane ule i beczki wyglądają bardzo 

imponująco i wzbudzają bardzo duże 
zainteresowanie. Prowadzę również 
pokazy edukacyjne dla dzieci, 
młodzieży i studentów najczęściej 

w moim rodzinnym 
regionie, ale również 
w całej Polsce oraz 
Europie.

Rodzinna firma Etno Szopa z Juliopola (w połowie drogi między 
Lubartowem a Parczewem) oferuje produkty z wypełnieniem roślinnym: 
łuskami gryki, gorczycą, wyką, opcjonalnie z dodatkiem suszu lawendy. 
Łuski pozyskuje z własnych upraw gryki, wolnych od zanieczyszczeń 
chemicznych. Wsad wzbogaca, na  zamówienie, suszem lawendy z własnej 
plantacji, a w przypadków woreczków sensorycznych ziarnami gorczycy, 
grochu lub wyki pozyskiwanych od rolników z Podlasia, stosujących 
tradycyjne formy uprawy.

W ofercie Etno Szopy są: poduszki w wielu rozmiarach i kolorach, 
rogale dla matek karmiących, rogale podróżne, materace, poduszki 
przeciwodleżynowe, woreczki sensoryczne, opaski relaksacyjne na 
oczy, podkładki pod komputery. Produkty Etno Szopy posiadają atest 
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego, Państwowego Zakładu 
Higieny. Produkcja i uprawa gryki oraz ziół odbywa się pod nadzorem 
Sanepidu. 

Poduszki z łuską gryki doskonale dopasowują się do kształtu ciała. 
Posiadają właściwości prozdrowotne, dzięki zawartości związków  
o właściwościach przeciwzapalnych, hamujących rozwój bakterii i roztoczy 
(taniny), naturalny związek wzmacniający układ odpornościowy (rutynę), 
związki umożliwiające utrzymanie niskiego poziomu wilgotności 
wypełnienia (związki celulozowo-ligninowe) oraz kwasy organiczne i sole 
mineralne.

Poduszki uszyte są  
ze 100% bawełny -  
Oeko-Tex® Standard 100  
lub  
z satyny i adamaszku.  
Zaleca się obleczenie  
w poszewkę. 

 — Książki okolicznościowe na różne okazje – urodziny, imieniny, 
Chrzest Święty, Komunia Święta, ślub, podziękowania, Dzień Matki/
Ojca Dzień Babci/Dziadka itp.

 — Zaproszenia, życzenia, podziękowania itp. na papierze ozdobnym,
 — Wstążkowe dekoracje – obrazy, kompozycje, wianuszki, opaski, 

koszyczki,
 — Ozdoby z kolorowych rajstop,
 — Przedmioty ozdabiane metodą DECOUPAGE – np., flakony, butelki, 

kielichy, świeczniki, lampiony, wazony, kuferki, obrazy itp. …
 — Ozdoby komunijne – obrazki, kielichy, bukieciki, koszyczki, 

wianuszki itp. 
 — Ozdoby świąteczne – stroiki, pisanki, choinki, bombki, i różne inne 

kompozycje
 — Wiązanki na pomniki
 — I wiele innych wyrobów artystycznych według zamówienia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary 
wiejskie”., Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”,  
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4  

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  PROW 2014-2020.



GMINNA SPÓŁDZIELNA
SAMOPOMOC CHŁOPSKA
W JEZIORZANACH

Bożena Fiutka
gospodarstwo ekologiczne
Gospodarstwo ekologiczne 
„U Pana Sowa„ z Brzostówki
Brzostówka 93
21-107 Serniki

Stowarzyszenie na Rzecz 
Rozwoju i Promocji Kierzkówki
„Działajmy Razem”
Kierzkówka 15

Produkty rolnictwa  
ekologicznego
Warzywa i owoce miękkie wyprodukowane w swoim gospodarstwie 
ekologicznym objętym nadzorem Jednostki Certyfikującej Centrum Jakości 
AgroEko Sp. z o.o.

Certyfikat za rok 2017 o numerze PL-EKO-09/0055/17.
Gospodarstwo prowadzi produkcję ekologiczną od roku 1999,  
pierwszy certyfikat rok 2000. W roku 2016 zostało laureatem  
i zajęło III miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepsze  
ekologiczne gospodarstwo towarowe.

Warzywa i owoce pakowane w opakowania jednostkowe na życzenie 
klienta. Sprzedaż detaliczna oraz wysyłkowa.

Nasz produkt został wpisany na listę produktów tradycyjnych 1 kwietnia 
2017 roku pod nazwą kluski gryczane. Kluski gryczane powstają 
w Kierzkówce - małej wsi w powiecie lubartowskim i województwie 
lubelskim. Tradycyjne kluski gryczane wyrabia się ze świeżo zmielonej 
gryki, z dodatkiem wiejskich jaj, wody i szczypty soli, pieprzu i ziół, 
a następnie gotuje w lekko osolonej wodzie. Zastosowana do wyrobu 
klusek prażona na patelni mąka gryczana nęci zapachem, nadaje potrawie 
charakterystyczny smak i sprawia, że kolor jest bardziej intensywny, 
który wzmacnia dodatkowo niewielka ilość łuski gryczanej. 
Charakterystyczny dla dania jest lekko gorzkawy smak z wyczuwalną nutą 
palonej gryki. Amatorzy klusek uwielbiają je jeść posypane twarogiem 
i okraszone skwarkami z boczku lub słoniny. Często podaje się je też 
z sosem grzybowym jako dodatek do duszonego mięsa.


