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Polski żywiec

Bezpośrednio od polskie-
go rolnika – pod takim ha-
słem odbył się dzień otwarty 

w zagrodzie pani Jadwigi. 
– Spotkanie, to część kampanii 

na rzecz łatwego dostępu Polaków 
do dobrej jakości żywności. Jego 
celem jest też wspieranie rolników 
i ich możliwości sprzedaży żyw-
ności wyprodukowanej w domo-
wych warunkach, wzorem innych 
krajów Unii Europejskiej – wyja-
śnia Jadwiga Łopata, właścicielka 
tego jedynego w swoim rodzaju 
ekologicznego gospodarstwa.

Otwórz się na ekologię 
Stryszowskie gospodarstwo Ło-

paty powstało 15 lat temu. Nowo-
czesne technologie łączą się w nim 
z tradycyjnymi. Można więc tam 
pomieszkać w ekologicznym 
domu z gliny i słomy, ogrzewa-
nym i zasilanym energią słonecz-
ną i wiatrową. 

– Tradycyjne rozwiązania są 
często pochopnie likwidowa-
ne i zastępowane nowymi, a taki 
schemat postępowania niszczy 
wiele dobrych rozwiązań, zastę-
pując je nowymi, niekoniecznie 
lepszymi, a często znacznie gor-
szymi. To pierwsze w Polsce miej-
sce, gdzie pokazano, jak w prakty-
ce działają moduły fotowoltaiczne, 
kolektory słoneczne, świetliki Sun 
Tunnel – zapewnia pani Jadwiga. 

W gospodarstwie można rów-
nież zobaczyć na własne oczy, jak 
na niespełna dwóch hektarach zie-
mi w zgodzie z naturą uprawia się 
różnorodne warzywa, owoce i zio-
ła, hoduje owce i alpaki oraz kury 
zielononóżki. 

Gospodyni dba również o edu-
kację ekologiczną oraz harmonij-
ny, zgodny z naturą styl życia. Na 
tego typu imprezy zapraszani są 
zarówno mieszkańcy miast, jak 
i wsi. Dlatego oferuje gościom 
warsztaty o szerokim zakresie te-
matycznym. 

– Można na nich poznać sekre-
ty tradycyjnego rękodzieła, zdro-
wego stylu życia i ekologicznego 
budownictwa. Można też wysłu-
chać wykładów propagujących 
ekologiczne rozwiązania wielu 
problemów dotykających współ-
czesnego człowieka – tłumaczy 
pani Jadwiga. 

Właśnie taki edukacyjny cha-
rakter miał dzień otwarty, zor-
ganizowany 23 sierpnia w stry-

szowskim gospodarstwie Łopa-
ty. Jej stary dom stał się siedzibą 
Międzynarodowej Koalicji dla 
Ochrony Polskiej Wsi (ICPPC), 
czyli fundacji, której podstawo-
wym celem jest promowanie ro-
dzinnych gospodarstw rolnych. 
Bo tak naprawdę to jest głów-
nym działaniem pani Jadwigi. Za 
tę działalność jako jedyna Polka 
otrzymała międzynarodową Na-
grodę Goldmana, która zwana 
jest ekologicznym Noblem. 

Pani Jadwiga od lat walczy 
o zmianę polityki rolnej w zakre-
sie m.in. umożliwienia rolnikom 
sprzedaży bezpośredniej produk-
tów przetworzonych. W tym celu 
napisała list otwarty do polskiego 
rządu, który bardzo chętnie pod-
pisywali uczestnicy niedzielnego 
spotkania zatroskani o losy pol-
skiego rolnictwa. 

Produkty od pokoleń 
Na co dzień fundacja współpra-

cuje z kilkoma lokalnymi rolnika-
mi. W ramach dnia otwartego pani 
Jadwiga przygotowała specjalnie 
dla nich miejsce w jednym z bu-
dynków gospodarczych, który wy-

budowany został metodą tradycyj-
ną – z gliny i słomy. Tam rolnicy 
sprzedawali swoje najwyższej ja-
kości produkty. Dzięki temu spra-
gnieni zdrowej żywności miesz-
kańcy miast mogli zaopatrzyć się 
w lokalne smakołyki. 

– Specjalnością kuchni Heleny 
Master, która wraz z synem pro-
wadzi w Łękawicy tradycyjne eko-
logiczne gospodarstwo, są sery, 
ciasta, barszcz, żur, kapuśniaczki, 

a przede wszystkim – mądrość po-
koleń, jak produkować, przetwa-
rzać i przechowywać żywność – 
wyjaśnia pani Jadwiga. 

Wystawiające się w Stryszowie 
gospodarstwo Bogdana Mam-
carczyka słynie z uprawy owo-
ców. Wyspecjalizowało się zatem 
w wyciskaniu soków. Owoce to 
także specjalność obecnych na 
dniach otwartych Natalii i Hen-
ryka Bieńkiewiczów. Stanisława 
Kaliczak, która wraz z zięciem 

prowadzi gospodarstwo w Stry-
szawie, znane jest nawet w Krako-
wie z domowych ciast i pierogów, 
gdyż od lat współpracuje z kra-
kowskim „Targiem Pietruszko-
wym”, na którym rolnicy sprze-
dają swoje najlepsze produkty. 

– W gospodarstwie Jacka Pace-
ka w Woźnikach pomagają kozy, 

świnki, kury i gęsi, ponieważ jest 
to tak zwane gospodarstwo per-
makulturowe. Jego właściciele 
dzielą się z gośćmi darami ziemi, 
takimi jak owoce, warzywa czy 
orzechy, z których robią smakowi-
te przetwory.

Atrakcją podczas dni otwar-
tych była demonstracja możliwo-
ści małej tłoczni, którą do Stryszo-
wa przywieźli państwo Wójciccy. 
Na co dzień tłoczą na zimno oleje 
z różnych nasion, mając przy tym 
ogromną wiedzę na temat tych na-
turalnych lokalnych produktów. 

Maria Sordyl prowadzi gospo-
darstwo ekologiczne w Czańcu. 
Uprawia w nim zboża, warzywa, 
owoce. A hoduje konie, krowy, 
kaczki i kury. 

– Od pani Marii można nauczyć 
się, jak robić sery, masło oraz po-
znać na przykład tajniki robienia 
różnych przetworów na zimę – 
mówi pani Jadwiga, słynąca z we-
getariańskiej kuchni która dla od-
wiedzających to miejsce gości przy-
gotowuje wyjątkowy jadłospis. 

– Moją specjalnością jest fasola 
w ziołach, dynia zapiekana z orze-
chami i owocami oraz desery bez 
cukru – zachwala pani Jadwiga. 

Dorota SŁOMCZYŃSKA

Mieszkańcy miast z różnych miejsc Polski przyjechali do 
gospodarstwa Jadwigi Łopaty. Chcieli na własne oczy 
zobaczyć, jak produkuje się zdrową żywność. Wyjecha-
li z głowami pełnymi wiedzy oraz torbami pełnymi lokal-
nych produktów. Zostawili też podpisy pod listem otwar-
tym do rządu. W ten sposób wyrazili poparcie dla projektu 
nowelizacji ustawy o sprzedaży bezpośredniej żywności. 
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W stryszowskim gospodarstwie nowoczesne technologie spotykają 
się z tradycyjnymi rozwiązaniami. Dlatego wybudowany z gliny i sło-
my budynek ogrzewany jest energią słoneczną

Podczas niedzielnego spotkania Jadwiga Łopata (stojąca w środku) 
oprowadzała uczestników po swoim gospodarstwie. Dzięki temu mogli 
na własne oczy zobaczyć jak produkowana jest ekologiczna żywność

Tu miasto kupuje Tu miasto kupuje Tu miasto kupuje 
bezpośrednio od polskiego rolnika 

Gospodarstwo Jadwigi Łopaty 
specjalizuje się w uprawie fasoli. 
Można ją było kupić podczas dni 
otwartych

Produkty z gospodarstwa Stani-
sławy Kaliczak znane są w stoli-
cy Małopolski dzięki współpra-
cy z krakowskim „Targiem Pie-
truszkowym”, który specjalizuje 
się w sprzedaży bezpośredniej

małopolskie


