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Badanie dobrych praktyk: studia przypadków

W publ ikacj i  wykorzystane zostały wywiady 
i  wizyty studyjne z sześciu gospodarstw ,  które
zajmują s ię nasiennictwem na potrzeby własne
(upraw, rozwijania lub ochrony
agrobioróżnorodności)  oraz lokalnej społeczności
i  edukacj i .  Wywiady zostały przeprowadzone 
w siedl iskach, a rozmowy toczyły s ię po 3-4
godziny bezpośrednio w miejscach, w których
odbywa się wieloetapowa praca z nasionami:  
w ogrodach, w kuchniach, na strychach, a także 
w szklarenkach. Kolekcje nasion były wystawione
i udostępnione do dokumentacj i  fotograficznej .

Tam, gdzie było to niezbędne do uzyskania
pełnego obrazu zarządzania kolekcjami,
nasiennicy wyjaśnial i  i  demonstrowali  systemy
organizacj i  pakietów nasion, pokazywali
wykorzystywane materiały i  pojemniki  do
przechowywania,  udostępnial i  do wglądu katalogi
i  notatki  oraz kompletowali  narzędzia kuchenne
i gospodarcze,  które wykorzystują do zbioru,
czyszczenia i  suszenia nasion.

Wywiady prowadzone były przez dwie osoby, co
umożl iwiało zabezpieczenie podwójnego nagrania
oraz równoległe wykonywanie zdjęć,  zarówno 
w wywiadzie statycznym, jak i  podczas obchodów
ogrodów i  upraw. To właśnie spacery pomiędzy
zagonami i  bezpośrednie zetknięcia z rośl inami 
w różnych fazach ich wzrostu i  dojrzewania
nasion zaowocowały pogłębionymi opowieściami 
o subtelnych detalach pracy i  opieki  nad ogrodem 
w celu zachowywania nasion.

WSTĘP



portret samego nasiennika;
technologie i  techniki  pozyskiwania nasion;
funkcje domu nasion;
zarządzanie domem nasion;
współpraca i  perspektywy;
kwestie pol ityczne;
kwestie f i lozoficzne i  eko-psychologiczne;
kwestie etnograficzne.

Ankieta badawcza składała s ię z ośmiu bloków pytań poruszających
następujące zagadnienia :  

Proces powstawania portretów

Zarówno stworzona w tym celu ankieta,  jak i  metoda procesu
badawczego, zostały spisane, a instrukcja przeprowadzenia badania
została zarejestrowana w pl iku dźwiękowym. Dzięki  temu projekt mógł
zostać wzbogacony o cztery dodatkowe wywiady, które zostały
przeprowadzone przez uczestników szkolenia Agro-Perma-Lab
NASIONA. Dodatkowi badacze miel i  wsparcie zespołu APLab podczas
przygotowania do wyjazdów studyjnych.  Metoda ta pozwol i ła
zespołowi na dostępny, horyzontalny przekaz umiejętności  i  stworzyła
dodatkowe okazje edukacyjne – zarówno w obszarze znajomości
tematu, jak i  zdobywania kompetencj i  badawczych i  redaktorskich.
Zebrane nagrania,  zdjęcia oraz f i lmy zostały zredagowane 
i  udostępnione w formie zwięzłych foto-portretów na stronie
www.agropermalab.org.  Na podstawie nagrań powstał także serial
podcastowy , ,Ludzie w rękach nasion”.  Transkrypcje nagrań zostały
zredagowane przez ochotników oraz uczestników projektu Agro-
Perma-Lab NASIONA według opracowanego klucza studia
przypadków.



PAWEŁ
KOBIELUS

Paweł Kobielus wraz z żoną Grażyną prowadzi Siedlisko Natury w Opolnicy w Kotlinie
Kłodzkiej. Oboje są nasiennikami i mają bogatą kolekcję w swoim domu nasion. Paweł jest
też członkiem lokalnej kooperatywy ,,Żywa Kooperatywa”, która organizuje lokalne
wymiany nasion. Oprócz zachowywania nasion uczestniczy w działaniach społecznych,
edukatorskich czy aktywistycznych. Prowadzi kanał na Youtube „Ku  samowystarczalności”,
gdzie publikuje materiały na różne tematy, także te związane z zachowywaniem nasion. Na
swoim fanpage’u tworzy wydarzenia i dzieli się wiedzą. Większość osób zgłasza się z chęcią
zakupienia nasion, niektórzy chcą się wymieniać.

Początki jego fascynacji ogrodnictwem sięgają czasów licealnych, gdy założył swój
pierwszy ogródek warzywny. I choć już jako dziecko miał okazję widzieć swojego dziadka
zachowującego nasiona różnych ciekawych odmian, sam swoje pierwsze nasiona zaczął
zbierać kilkanaście lat temu. Zainspirował go znajomy, częstując niedostępnymi wówczas 
w Polsce, oryginalnymi pomidorami z Włoch, których nasiona zamierzał wykorzystać do
własnej uprawy: „i sobie pomyślałem, no to też spróbuję; i tak się zaczęło od tych
pomidorów.” Okazało się to na tyle łatwe i satysfakcjonujące, że stopniowo kolekcja
powiększała się, najpierw o mniej lub bardziej nietypowe odmiany pomidorów, a z czasem
również innych roślin. Aktualnie liczy aż 18 odmian nasion pomidorów!

Paweł widzi w akcie zachowywania nasion, zwłaszcza odmian rzadkich, niebędących częścią
„nasienniczego nurtu mainstreamowego”, bardzo istotną funkcję zwiększania
bioróżnorodności, w opozycji do aktualnie dominujących tendencji w rolnictwie
konwencjonalnym.

W swojej praktyce ogrodniczej nie identyfikuje się z żadnym konkretnym nurtem czy stylem
rolnictwa, przede wszystkim chce pozostać otwarty. Lubi eksperymentować, chętnie testuje
nowe ciekawe rozwiązania i pomysły, kiedy się o nich dowiaduje; jak podkreśla: „ważne jest
dla mnie, żeby robić to w sposób naturalny, żeby nie używać żadnej agrochemii w tym co
robię”, stąd też jeśli jakaś metoda czy nowinka spełnia to kryterium, nie ma dla niego
znaczenia czy występuje pod etykietą permakultury, biodynamiki, czy jakąkolwiek inną.

Nadmierna biurokracja związana ze zdobywaniem certyfikatu ekologicznego, w połączeniu
z niezbyt wysokimi kryteriami, aby go uzyskać, spowodowały, że Paweł zrezygnował 
z certyfikacji: „teraz zawsze wszystkim tłumaczę, że jestem wolny od certyfikatów i moje
kryteria są wyższe od tych unijnych i ja daję osobistą gwarancję”.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA I DOMU NASION



 Paweł snuje opowieść o cyklu zachowywania nasion na swoim gospodarstwie.
Późnym latem i jesienią, gdy większość nasion jest dojrzała i gotowa do zbioru,
zbiera je wraz z żoną Grażyną, opisuje i zabezpiecza. Nasiona z różnych roślin
wymagają rozmaitych technik
pozyskiwania. 

Używają kilku technik młócenia, czyli wyuskiwania nasion: od delikatnego
pocierania w palcach, przez otrząsanie czy gniecenie w szmacianym worku, po –
w przypadku twardszych łusek – rozgniatanie przy użyciu wałka i stolnicy!
Kolejnym po młóceniu etapem jest oczyszczanie nasion z różnych odpadów.
Najczęściej odbywa się to przy użyciu sita – stosuje się sita z różnej wielkości
oczkami. Inny sposób to przesypywanie nasion z miski do miski przy średnim
wietrze, jak podkreśla - „wtedy też się czyszczą w taki sposób naturalny,
grawitacyjny i to jest dosyć skuteczna metoda, bo można faktycznie te nasionka
porządnie oczyścić”. Gdy nasiona są już wyczyszczone, zostają umieszczone w
różnej wielkości woreczkach strunowych wraz z etykietą i opisem  daty zbioru: „
jeżeli wiemy jaka to jest odmiana to z nazwą tej odmiany, jeżeli nie wiemy, to
robimy taki swój opis, wymyślamy niekiedy swoje nazwy dla tych odmian”.
Przechowane są w warunkach domowych, w bezpiecznych miejscach
przeznaczonych na nasiona: organizery, walizeczki i szufladki. Do odmierzenia
nasion na wymianę czy sprzedaż, używa wagi jubilerskiej.

Paweł przyznaje, że największy udział w zachowywaniu nasion ma jego żona: „to
jest właśnie taka jej pasja, zbieranie tych nasion, bo ja to tak robię bardziej z
doskoku, gdyż mam dużo innych zająć i nie jestem w stanie też się poświęcić za
bardzo temu.” Pozyskuje nasiona z wszelkich możliwych roślin, podczas różnych
wyjazdów. Jej oczkiem w głowie są rośliny, które służą jako pożywienie dla
różnych insektów, pszczół i  motyli. Ma dużą kolekcję tych nasion i założyła  koło
domu ogród dedykowany przede wszystkim insektom na bazie tych nasion, które
wcześniej sama pozyskiwała.

TECHNIKI I NARZĘDZIA W DOMU NASION



 W Siedlisku Natury na nasiona uprawia się głównie takie rośliny, z których łatwo pozyskać nasiona, czyli
niewymagające specjalnych zabezpieczeń, by się nie krzyżowały z innymi. Gospodarze chcą zachować
najwyższe standardy i dostosowują do swoich możliwości i czasu konkretne zbiory. Inne kryteria wyboru roślin
uprawianych na nasiona to chęć zachowania odmian rzadkich i wartościowych, a także zwyczajnie osobiste
preferencje: „takie, które uważamy, że są fajne po prostu, smaczne, wartościowe, to też staramy się jak
najdłużej utrzymać przy życiu.”

Mimo ukończenia szkoły ogrodniczej, swoją wiedzę o nasiennictwie Paweł nabywa głównie poprzez
doświadczenia i ciągłe poszukiwania, zgłębiając rozmaite metody na własną rękę. Wiele sposobów przychodzi
intuicyjnie, jak choćby pomysł z użyciem wałka do młócenia. Prace wokół nasion wykonuje z żoną przy okazji,
tak po prostu. Koszty finansowe uznają za małe. Największym zasobem, który należy zaangażować w ten
proces jest czas: „to jest kwestia ile godzin w ciągu roku, żeby tym roślinom wybrać miejsce do posadzenia,
żeby później je oznaczyć, wyplewić, pielęgnować, pamiętać o nich, później zebrać, i odpowiednio jeszcze
przygotować”. W marzeniach widzi możliwość większej systematyki w zarządzaniu domem nasion, zwłaszcza
gdyby udało się osiągnąć synergię zaangażowania wielu okolicznych siedlisk – byłaby szansa na zwiększenie
puli nasion, przeznaczenia specjalnego  iejsca na ich przechowywanie, ustalenia całego systemu upraw na
nasiona, i tak dalej. To jednak perspektywa przyszłych lat, kiedy sąsiedzkie gospodarstwa będą bardziej
ugruntowane: „jeżeli ktoś jest na etapie zakładania swojego ogrodu, siedliska, budowy, no to ma tyle innych
spraw na głowie, że nie dziwię się mu, że branie dodatkowej pracy w postaci hodowli czy uprawy roślin na
nasiona może być mu za dużo”.

ZARZĄDZANIE DOMEM NASION



 Wspomniane wyżej angażowanie sporych nakładów czasu wydaje się być największą trudnością w prowadzeniu domu
nasion. Jednocześnie, spoglądając na problem globalnie, Paweł dostrzega olbrzymie zagrożenie dla różnorodnego,
niewielkiego w skali nasiennictwa, takiego, które sam reprezentuje. Paweł obserwuje współczesną tendencję w rolnictwie –
uprawy monokultur  podyktowane presją opłacalności: ”opłacalność się uzyskuje przez skalę  i specjalizację, czyli im
większa skala, im większa specjalizacja, tym większa opłacalność.” Mając odpowiedni zestaw kompetencji i maszyn, całą
listę chemicznych środków do użycia, wynagrodzenie liczone w kilogramach lub finansowe zachęty oparte na metrach
kwadratowych (zamiast jakości, jak wartość odżywcza czy bioróżnorodność), większość rolników nie zdobywa się na
proces zachowywania nasion, mimo wszystko żmudny i czasochłonny. Aby bioróżnorodne gospodarstwa mogły przetrwać,
potrzebny jest pomysł, dobra organizacja i chęć działania pod prąd dominujących trendów.

 Pewnym wyzwaniem jest również prawo nasienne: „od tej strony prawnej też tak do końca teraz nie jest to jasne, które
nasiona jak wolno sobie namnażać i uprawiać”. Ta niepewność wymusza stosowanie profilaktycznie różnych zabiegów, jak
na przykład podczas wymian nasion mówienie o swojej kolekcji, a nie materiale siewnym. Ten stan rzeczy sprawia, że
mimowolnie funkcjonuje się w niezupełnie uregulowanej, szarej strefie, choć zdroworozsądkowo zachowywanie i wymiany
nasion to działania niezwykle wartościowe i potrzebne.

Paweł i Grażyna często i chętnie nawiązują współpracę z innymi nasiennikami lub rolnikami. Poza wspomnianymi wymianami
nasion, podejmują rozmaite działania, między innymi edukatorskie. Kilka lat temu współtworzyli książeczkę o nasiennictwie
wraz z Jadwigą Łopatą, zaś kilkanaście lat temu brali udział w szwajcarskiej akcji pt „Siejemy przyszłość”, mającej na celu
zwiększanie świadomości ludzi na temat naturalnych nasion i nasion modyfikowanych genetycznie oraz hybryd. Nawiązali
współpracę z jednym z gospodarstw, które specjalizuje się w starych odmianach warzyw w Austrii i tam zrobili  indywidualną
wymianę nasion między gospodarstwami. Grażyna odwiedziła w Austrii Arche-Noah i tam na żywo widziała jak to funkcjonuje,
jak te gospodarstwa działają.

Paweł współpracował z fundacją ICPPC, międzynarodową fundacją do rozwoju polskiej wsi. Był wojewódzkim koordynatorem
od GMO na Małopolskę i organizował wiele akcji i kampanii, również brał udział w demonstracjach ogólnopolskich. Lokalnie
organizował  wraz ze znajomymi akcje, na przykład na rynku w Wadowicach: „pamiętam, że tam usypywaliśmy z naszych
różnych nasion, z orkiszu, taki napis na płótnie, że to są nasiona tradycyjne, wolne od GMO, mieliśmy trochę transparentów,
były poinformowane media i dziennikarze wywiad przy okazji robili do lokalnej gazetki. Staraliśmy się w miarę naszych
możliwości, żeby jakoś właśnie ten temat nagłaśniać i docierać do ludzi.”

WYZWANIA W PROWADZENIU DOMU NASION

WSPÓŁPRACA Z INNYMI



Paweł przyznaje, że wraz z żoną kierowali się w swoich założeniach koncepcją samowystarczalności, niezależności
żywnościowej i pewnej wolności wobec szerszego systemu: „to całe siedlisko, ta przestrzeń, daje nam możliwość
takiej aktywności zawodowej, fizycznej i jednocześnie prowadzenia własnej działalności zarobkowej, że staliśmy się
jak gdyby u siebie w ten sposób niezależni”. Jest to dodatkowo spotęgowane faktem zachowywania własnych
nasion. Mając zawsze świeże nasiona, samodzielnie wyselekcjonowane z własnego ogrodu, Paweł zyskuje poczucie
bezpieczeństwa, a także jedności, poprzez udział w pełnym cyklu natury.

Zdając sobie sprawę z faktu, że każdy element natury, bez względu na swoją użyteczność wobec potrzeb człowieka,
pełni istotną funkcję w całym systemie, Paweł jest ogromnym orędownikiem zachowywania bioróżnorodności na
naszej planecie, zwłaszcza w obliczu niesprzyjających tendencji głównego nurtu rolnictwa. Stara się to robić między
innymi przez zachowywanie naturalnych, dawnych odmian. W promowaniu starych odmian skupia się na ich
wartości biologicznej: „powstawały wtedy kiedy jeszcze handel nie był taki wyrafinowany jak teraz, one nie musiały
być wszystkie równe i napompowane i super ładnie wyglądać, tylko miały po prostu służyć nam jako
pełnowartościowe pożywienie. Wystarczy na przykład mniejsze porcje tych starych warzyw zjeść, żeby zapewnić
sobie różne składniki pokarmowe, które są nam potrzebne, niż tych właśnie nowoczesnych”. Tym samym zwraca
uwagę na problem nasion hybrydowych, nowoczesnych, laboratoryjnie wytwarzanych nasion mieszanych, na
przykład F1, które nie tylko mają niższe wartości biologiczne od starych odmian, ale też „nie można ich rozmnażać
we własnym ogrodzie, ponieważ wydają nasiona tylko w pierwszym pokoleniu, co roku trzeba kupować nowe
nasiona". Natomiast ich przewagą jest szybki plon, o ładnym, pewnym wyglądzie, co niestety kusi wielu klientów
 i nasienników. Jest to tym bardziej złożone, ponieważ – ku rozczarowaniu Pawła – nawet certyfikowane
gospodarstwa ekologiczne stosują taki typ nasion w swoich uprawach, obawiając się utraty klientów, jeśli ich plon
nie będzie wystarczająco podobny do oferty konkurencji. Dlatego edukacja społeczna na ten temat jest wg Pawła
konieczna, aby ludzie zdawali sobie sprawę z takich konsumpcyjnych pułapek i mogli wybierać lepiej, nie kierować
się wyłącznie powierzchownym certyfikatem, lecz dociekali, jakie dokładzie odmiany nabywają, by wybierali jakość.
W dobie mody na ekologię jest szansa, że ludzie zaczną zauważać pozory wyboru w odniesieniu do jakości: „tak
naprawdę nie ma wyboru wielkiego jeśli chodzi o jakość. Jeśli ktoś sobie zda sprawę z różnych rodzajów jakości, 
to wtedy zaczyna szukać tej lepszej, jeżeli ma tę świadomość, jeżeli zaczyna szukać, no to często właśnie trafia do
takich miejsc jak moje”

Zapytany o przemyślenia na temat patentowania nasion, wyraźnie sprzeciwił się takim praktykom: „patentować
można różne wynalazki, moim zdaniem, a jeżeli to jest coś, co przyroda sama tworzy, natura, to raczej to należy do
natury przede wszystkim i tutaj człowiek nie powinien już czerpać dodatkowych zysków z tego”. Należy być
wdzięcznym za dobra natury i je rozpowszechniać na jak największą skalę, bez korzyści finansowych z patentu.

Poza wyraźną postawą i silnymi opiniami w różnych kwestiach dotyczących nasion, Paweł zachowuje postawę
pokory a także olbrzymiej fascynacji wobec niepoznanej doskonałości świata natury. Zdaje sobie sprawę, że spora
część pozostaje niezrozumiałą tajemnicą. Chętnie dzieli się  swoją intuicją na temat mądrości roślin, zwracając
uwagę, że rośliny nie są istotami prymitywnymi, wręcz przeciwnie, są ,,na tyle inteligentne, że aby się rozmnażać,
posługują się nami i innymi istotami”.

WIZJA, ETYKA I FILOZOFIA



Wioletta prowadzi małe gospodarstwo rolne Słoneczna 25, gdzie uprawia warzywa, owoce i zioła metodami
ekologicznymi. Jest również inicjatorką Jurajskiej Kooperatywy Spożywczej oraz tegoroczną gospodynią Święta
Nasion i Bioróżnorodności. Swoją przygodę z ogrodnictwem rozpoczęła już jako dziecko, wychowując się na
gospodarstwo swoich rodziców. To z tego okresu zachowała pierwsze wspomnienia fizycznego obcowania z nasionami
i przyjemności z tego płynącej. Ten „zew”, jak nazywa swoją miłość i nieposkromioną fascynację życiem nasion i roślin,
wracał do niej kilkakrotnie w ciągu życia, aż zajęła się zachowywaniem nasion „już tak na poważnie”, gdy po latach
emigracji wróciła do Polski i założyła własne gospodarstwo. Aktualnie gromadzi około 70-80 rodzajów nasion, może
nawet 100, z czego samej fasoli około 15 rodzajów. Sama ze śmiechem przyznaje, że musi się hamować przed
pozyskiwaniem nowych nasion, gdyż później trudno powstrzymać krzyżowanie się określonych odmian, jeśli wysiewa
się 20 odmian fasoli. Choć mówi: „muszę stawiać sobie granice tego szaleństwa”, to właśnie dzięki temu szaleństwu
większość warzyw i ziół uprawianych na gospodarstwie pochodzi z samodzielnie pozyskanych nasion. W przyszłym
roku ta obfitość ma być jeszcze większa, bo około 90% plonów będzie pochodziło z własnych nasion. „I co mi to daje?
Wiem, co jem, wiem co jedzą ludzie, którzy pozyskują pożywienie od nas, o większości z tych roślin mogę opowiadać
historie, które są dla mnie ważne i wiem, że dla niektórych ludzi też są ważne.” Zachowywanie nasion daje jej ogromną  
satysfakcję i poczucie, że robi coś, co ma sens; coś, jak podkreśla, pierwotnego.

Zapytana o to, z jakim nurtem ekologicznego rolnictwa się identyfikuje, mówi, że jako rolniczce i nasienniczce
najbliższa jest jej agroekologia, najbardziej z nią współgra. Uważa, że kluczowa jest ogromna różnorodność i różne
terminy wysiewów, aby zapobiec nieoczekiwanym sytuacjom. Dodaje jednak, że wszystkie szkoły ekologicznego
ogrodnictwa popularyzują w jakiś sposób zachowywanie nasion, a każdy sposób zwrócenia uwagi na nasiona jest
dobry.

WIOLETTA
OLEJARZCZYK
CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA I DOMU NASION



Wioletta przez lata doświadczeń i nauki, wypracowała sobie dość
sprawny system wysiewów, zbiorów, dokumentacji i przechowywania
nasion. Planując wysiewy, stara się rozdzielić rośliny w taki sposób,
aby ich nasiona mogły się zachować bez wzajemnego krzyżowania.
Następnie notuje termin siewu, jakie były warunki, ewentualnie
specyficzne warunki atmosferyczne czy inne nietypowe sytuacje,
choroby. Zbiory ocenia “organoleptycznie” - na ile są one obfite, na
ile są zdrowe oraz inne luźne przemyślenia czy też ciepłe myśli, nie
tylko merytoryczne.

Większość nasion zbiera chałupniczo, używając własnych rąk oraz
różnych sit. Czasami przydaje się użycie kosiarki listwowej, czy
kombajnu. Zdarza się, że pożycza od sąsiada wialnię, żeby odwiać
chwasty.

Nasiona przechowuje w domu, dobrze zapakowane w papierowe
torebki lub słoje. Dogląda ich co kilka tygodni sprawdzając, czy nie
dostała się jakaś choroba, czy ktoś ich nie zjada, czy żeby po prostu
się z nimi spotkać. Choć, jak mówi, głównym narzędziem jej pracy są
ręce, dodaje: „serce też jest bardzo ważne w tym wszystkim, żeby
pracować z radością. I z poczuciem, dlaczego to robię - nie, że 
 muszę, tylko mam wybór i chcę tego.”

Przechowując nasiona pilnuje aby nie dostała się do nich wilgoć oraz
aby temperatura była stabilna. Co rok lub dwa, w miarę możliwości
stara się odnawiać swoją kolekcję, aby nasiona były w obiegu,
uczestnicząc w cyklu życia i ponownie się odradzając.

TECHNIKI I NARZĘDZIA W DOMU NASION



Kwestie zarządzania domem nasion według Wioletty zależą przede wszystkim od samych nasion. To one
decydują czy chcą żyć i jakie plonyw ydadzą. Wiele spraw omawia ze swoim partnerem i wspólnie podejmują
decyzje. Konsultuje się również z konsumentami oraz z członkam ispołeczności skupionej wokół gospodarstwa,
pyta co im smakuje i co jeszcze by chcieli jeść. To oni, osoby, które jedzą plony, dają motywację i radość.

Nie postrzega siebie jako jedynej osoby zarządzającej domem nasion, uważa że wszystkie zaangażowane
osoby mają równoprawne role. Większość prac wykonują jej własne ręce, co przekłada się na koszt jakim
jest czas - na pomyślunek, na planowanie, na notatki, na opis. Aby zacząć, najważniejsza jest chęć dowiedzenia
się jak daną odmianę uszanować, zachowując najważniejsze cechy, na których nam zależy, a potem w miarę
swoich możliwości rozszerzać swój domek nasion. Nakłady finansowe nie są duże, nasiona można dostać
od domów nasion bezpłatnie. Wystarczy poświęcić kilka minut, zamówić je, a potem wysiać. Nasiona nie
zajmują też dużo miejsca, zawsze się znajdzie na nie miejsce w szafce.

Choć Wioletta na ogromną wiedzę, która pomogła jej „w pozyskiwaniu nasion czy dowiadywaniu się jak je
zachowywać, jak je przechowywać, skąd pozyskiwać, jak się dzielić”, regularnie stara się ją poszerzać
wszelkimi kanałami i do tego zachęca wszystkich nasienników. Podkreśla jak ważne są obserwacja 
i dokumentacja: „sama staram się przeznaczać czas, pomimo że to jest trudne, na obserwację i robienie
notatek co roku jako taki element edukacyjny i też poznawania tych nasion i ich rozwoju i zmian poprzez lata,
bo potem to umyka.” Chętnie również korzysta z doświadczenia innych rolników i wiedzy tradycyjnej,
wielopokoleniowej, radząc się innych przez telefon.

ZARZĄDZANIE DOMEM NASION



Za największe wyzwanie uważa niepowodzenia – czy też lekcje, jakie wyniosła z niepowodzeń – czyli wypracowanie
logistyki oznaczania nasion. Jest to bardzo istotne. Jest to czasochłonne, jednak pomijając ten krok, można stracić
pewne odmiany (i – jak żartuje – pójść do „nasiennego piekła” z powodu niezrozumienia czy niedbałości). Poza tym
zachęca do zachowywania tzw. żelaznej porcji danej odmiany, która będzie nienaruszalna, aby mieć do czego wrócić
na wypadek niepowodzenia jakiegoś wysiewu. Wszystko to zajmuje sporo czasu, „ale jak się to kocha i przychodzi
pasja, no to po prostu się przeznacza na to czas, czasem kosztem innych rzeczy”.

 Wspomina też swoje początki i przyznaje, że wyzwaniem w Polsce może być już sam dostęp, zarówno do edukacji,
do wiedzy o nasionach, do informacji o wymianach nasion, jak i do samych nasion. „Niewiele instytucji się tym
zajmuje, trochę nie wiem dlaczego i mam nadzieje, że kiedyś to się zmieni, żeby łatwo było pozyskiwać, 
 rzechowywać i dbać o te wszystkie nasiona.” Ułatwieniem na pewno nie jest również niejasne prawo wokół
zachowywania nasion, które powoduje, że „tak trudno te nasiona zdobyć, (...) czasem przy wymianie, zakupie, trzeba
funkcjonować w szarej strefie”.

Współpraca z innymi nasiennikami i konsumentami jest dla Wioletty niezwykle ważna. Jest oparta na zaufaniu i
współzależności: „nie lubię słowa niezależność, bo ja lubię być zależna od wielu osób, natomiast no tych rolników,
którzy zachowują własne nasiona, czy instytucji jest mało i czuję, że stanowimy taką społeczność, która sobie ufa”.
Zachowując nasiona i wymieniając się nimi oraz informacjami o nich z innymi, tworzy relacje na lata - „to jest taka
rodzina” – mówi. Kiedy przegląda i porządkuje nasiona czuje, jaka przez nie tworzy się więź z daną osobą - głęboka,
mocno osadzona relacja, niezależna od częstotliwości spotykania się. Często i dużo spotyka się i rozmawia z innymi
 o nasionach w kooperatywie spożywczej, którą zapoczątkowała, jak i w nowo powstałym RWS Stodoła. Choć nie
przypomina sobie wielu wspierających instytucji, to ogrom wsparcia znajduje właśnie w tych bezpośrednich relacjach 
z innymi rolnikami zachowującymi nasiona, gdzie dzielą wiedzą, dodają sobie sił i poczucia, że chcą to robić, rozumiejąc,
że wiąże się to z poświęceniem.

Spoglądając z perspektywy osoby kupującej nasiona, również podkreśla kluczową rolę zaufania i niepodważalną
przewagę bezpośredniej relacji z nasiennikiem nad bezosobową korporacją nasienniczą. Nawet certyfikowane nasiona,
jeśli zakupione od anonimowej firmy, nie mają dla niej tej samej głębokiej wartości i trudniej jest z nimi nawiązać
duchowe połączenie: „jest to tylko wtedy jedzeniem, jest to tylko nasionem.” Natomiast nasiona pochodzące od
znajomych rąk, od osób dzielących tę samą miłość do pracy, obdarza pełnym zaufaniem i ogromnym szacunkiem.

WYZWANIA W PROWADZENIU DOMU NASION

WSPÓŁPRACA Z INNYMI



Z opowieści Wioletty wybrzmiewa głęboko filozoficzne i duchowe nastawienie do świata roślin i nasion. Podchodzi
ona do nasion jako do wolnego, inteligentnego bytu; bytu mądrego, od którego sama się uczy.

Zachowywanie starych odmian, nie korzystanie z dorobku kapitalistycznych firm, które zawłaszczają, patentują
nasiona, jest dla niej ważną kwestią polityczną. Patentowanie i monopolizację nasion uważa za przestępstwo, ale
stara się nie skupiać na tym, nie walczyć gniewnie, lecz budować własną wolność, z nadzieją że ta
wolność wkroczy na terytorium wielkich monopoli.

Uważa, że wolność – do zachowywania nasion, dzielenia się nimi z innymi czy też dostęp do takich nasion – jest
podstawowym prawem dla niej jako człowieka i jako rolniczki. Podkreśla jednak, że to przede wszystkim same
nasiona mają prawo do tego, by żyć, „na to są też ukierunkowane, żeby trafić do Matki Ziemi, wypuścić
korzonki, doświadczyć deszczu”, dlatego w swojej praktyceogrodniczej jest wielką zwolenniczką uprawiania roślin
bez folii, umożliwiając roślinom doznawanie tych naturalnych zjawisk: promieni słonecznych, wiatru czy deszczu.

Zachowywanie nasion sprawia jej nie tylko olbrzymią zmysłową przyjemność, ale też daje poczucie robienia czegoś
namacalnego, co odnajduje na własnym talerzu i na talerzu innych. Swoją kolekcję nasion traktuje z wielką czcią, jak
„najcenniejszy skarbiec”, coś, z czym jest w bardzo bliskiej relacji. Ważne jest nie tylko samo zachowywanie nasion,
ale też aspekt dzielenia się nimi z innymi oraz faktyczny wysiew nasion do gleby, jak mówi: “nasiona to kolekcja nie
tylko do patrzenia, ale to jest żywa kolekcja i właśnie ona jest wartościowa gdy się nią dzielimy z Matką Ziemią, z
innymi ludźmi, wtedy żyje.”

WIZJA, ETYKA I FILOZOFIA



AGNIESZKA
PSZONAK

Agnieszka jest typem nasinniczki-podróżniczki, w związku z czym często zmienia lokalizację
swojego ogrodu, wysiewając nasiona w różnych miejscach - w Polsce i za granicą. Uprawia
warzywa głównie na własne potrzeby. Jest szczęśliwą absolwentką Ekologicznego
Uniwersytetu Ludowego i i bardzo chętnie szerzy zdobytą wiedzę dalej – przyjmując
rozmaite zaproszenia do prowadzenia warsztatów, konsultacji, czy pomocy przy
projektowaniu ogrodu. Często podkreśla przy tym jak „ważne jest dla ogrodnika zbieranie
nasion, dbanie o te nasiona i pielęgnowanie tego swojego domu nasion.

Miłość do ogrodu i nasion zaszczepiła w niej babcia, z którą często spędzała czas 
w ogródkach działkowych. Dzięki temu już będąc dzieckiem miała szansę obserwować
proces zachowywania nasion i odradzania się z nich nowych roślin w kolejnych sezonach.
Aktualnie lista nasion mieszczących się w obwoźnym domu nasion Agnieszki liczy wiele
pozycji, łącznie 5 stron A4 pisanych na komputerze. Początkowo zbierała jak największe
ilości nasion aby się nimi dzielić, teraz jednak z uwagi na częste zmiany lokalizacji ogrodu,
zbiera ich niewiele więcej niż sama potrzebuje, jednak nadal dba o to by móc obdarowywać
innych. Często obdarowuje nasionami uczestników warsztatów, które prowadzi. Sama
zauważa wędrowny charakter swoich nasion: „dużo podróżuję, więc te nasiona pochodzą 
z różnych miejsc, z różnych części Polski i te moje też się rozchodzą w różne miejsca Polski,
więc to są takie prawdziwie podróżujące nasiona”.

Agnieszka gromadzi w swojej kolekcji zwłaszcza odmiany roślin, które są smaczne w jej
subiektywnym odczuciu. W ten sposób w jej kolekcji znalazł się groszek nieznanej odmiany
zwany przez nią pysznym oraz fioletowa sałata. Ponieważ uprawia ona ogród głównie na
własne potrzeby wiedza na temat rodzajów odmian nie jest dla niej szczególnie kluczowa.
Oprócz sałat i licznych odmian groszku ma w swojej kolekcji dużo nasion, którymi się żywi.
Są to przede wszystkim strączkowe, nasiona rzodkiewki (młode strączki można spożywać 
w całości). Wielkim marzeniem Agnieszki jest by osiąść w jednym ogrodzie na kilka sezonów
i zająć się rozmnażaniem roślin dwuletnich. Do tej pory było to niemożliwe, więc w swojej
kolekcji raczej nie posiada takich roślin. W dalszej perspektywie czasu chciałaby również
zająć się tworzeniem nowych odmian warzyw.

Jeśli chodzi o styl uprawy to Agnieszkę interesują głównie ekologiczne metody – jak
podkreśla, we wszystkich znanych nurtach, jak permakultura, biodynamika itp., nasiona są
podstawą do pracy i są równie ważne:  „możemy mieć najpiękniejszą glebą, najpiękniejszy
ogród, ale jak nie będziemy mieli nasion, to nie będziemy mieli roślin. To jest absolutna
podstawa wszystkiego.” Do podlewania używa wody deszczowej, gdyż uważa, że to bardzo
ważne by była to naturalna woda.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA I DOMU NASION



W swojej damskiej torebce Agnieszka zawsze ma kilka woreczków
strunowych, w które zbiera nasiona roślin napotkanych podczas
odwiedzania ogrodów. Zbierając nasiona we własnym ogrodzie
umieszcza je w różnej wielkości pojemniczkach, pudełkach tekturowych,
pojemniczkach plastikowych, kubeczkach po jogurtach czy śmietanach,
w których te nasionka suszy. Tam gdzie to możliwe zbiera całe
fragmenty roślin i dosusza je w większych pojemnikach, ponieważ
dobrze wysuszone pędy nasienne są łatwiejsze do wyłuskania, a nasiona
do oczyszczenia. W pracy przydają się sita, kilka o różnej gęstości, które
pomagają w odsiewaniu nasion i oczyszczaniu ich. Skuteczną techniką
jest odmuchiwanie, kiedy to wydmuchuje się resztki i zanieczyszczenia
siłą powietrza z własnych ust. Po całkowitym wysuszeniu nasiona
pakowane są najczęściej do woreczków strunowych, ponieważ w trakcie
licznych podróży jest to najwygodniejsza forma. Foliowe woreczki
wymuszają naprawdę dużą dbałość o odpowiednie dosuszenie nasion, 
w przeciwnym razie spleśnieją. Na opakowaniach znajduje się krótki opis
oraz rok zbioru nasion.

Nasiona na co dzień przechowuje w stuletniej drewnianej skrzyni, którą
nazywa domem nasion. Zabezpiecza ona nasiona przed gryzoniami,
które stanowią spory problem na wsiach, a szczególną troskę kładzie na
eliminację nasion zasiedlonych przez szkodniki – jak strąkowce, które
dziurawią nasiona – oraz nasion porażonych przez choroby. Aby
odstraszać szkodniki w skrzyni z nasionami umieszcza także
aromatyczne zioła, które odstraszają potencjalne szkodniki.

TECHNIKI I NARZĘDZIA W DOMU NASION



Przy wyborze nasion do zachowania, stara się aby były to najlepszej jakości
nasiona. Najchętniej te z pierwszych zawiązanych kwiatostanów, największe,
najdorodniejsze, najładniejsze, najbardziej dojrzałe.W jej praktyce nasiennej
jedynym znaczącym kosztem jest praca własna i czas poświęcany na
pozyskiwanie nasion i czyszczenie ich.

W odniesieniu do kompetencji czy wiedzy na temat nasiennictwa, według
Agnieszki przede bardzo istotna jest uważność, obserwowanie tego, co dzieje się
wokół nas. Zauważyła, że każdy dobry ogrodnik  naprawdę dużo czasu poświęca
na obserwowanie i obcowanie ze swoim ogrodem. Przyznała także, że istotne są
różne techniczne aspekty - zorganizowanie odpowiedniego miejsce do suszenia,
wybranie przyrządów, które pomagają w tym procesie, itp. Potrzebna jest także
wiedza na temat sposobów wyłuskiwania nasion. Dla niej samej wiele rzeczy
okazuje się być intuicyjne i łatwe, jednak zauważyła, że dla innych nie jest to taka
oczywista kwestia. Być może jest to rezultat doświadczenia i obycia z roślinami,
które nabyła w dzieciństwie w ogrodzie swojej babci – wiedza wyniesiona z tych
doświadczeń ma dla niej większe znaczenie niż obejrzane filmy czy przeczytane
książki z zakresu nasiennictwa.

ZARZĄDZANIE DOMEM NASION



Agnieszka przyznaje, że najoptymalniej jest przechowywać nasiona w opakowaniach z materiałów „oddychających”,
np. papierowych torebkach, jednak ze wględu na liczne podróże czasami nie jest w stanie zapewnić swojej kolekcji
suchych i chłodnych warunków. 

Spośród wyzwań, jakie można napotkać w początkach przygody z nasiennictwem podaje przede wszystkim
świadomość, jakie to ważne: „często ludzie po prostu o tym nie myślą wpatrzeni w to jak ogród rośnie,
zafascynowani tym, jakie daje plony. Oczywiście, kiedy przychodzi czas plonów, często też angażują się mocno w
przetwórstwo i przechowywanie tych plonów, zapominają o tym, że jest jeszcze jedna praca do wykonania, jeszcze
trzeba zebrać nasiona.” Ponadto sam zbiór i oczyszczanie mogą z pozoru stanowić pewną barierę, gdyż wydaje się,
że do tego celu konieczne są specjalne maszyny i narzędzia, podczas gdy „tak naprawdę potrzeba do tego sporo
miłości i dużo cierpliwości.”

Według niej bardzo pomocne w tworzeniu i prowadzeniu domu nasion jest przybranie jakiejś formy prawnej typu
stowarzyszenie czy fundacja, która będzie mogła stworzyć takie miejsce z odpowiednimi warunkami do
przechowywania nasion, ich czyszczenia i dystrybucji. Najbardziej są potrzebne zaangażowanie ludzi i środki
finansowe, które pozwolą realizować te cele. Sam kształt domu nasion będzie zależał od możliwości tworzących go
osób, tego ile czasu i energii są w stanie mu poświęcić.

Agnieszka jak dotąd nie korzystała z pomocy lub współpracy z instytucjami związanych z nasiennictwem, natomiast
zaobserwowała, że wśród ludzi zainteresowanych ogrodnictwem istnieje potrzeba aby na skalę przynajmniej
wojewódzką funkcjonowały banki nasion. Sama natomiast bardzo chętnie współpracuje z innymi nasiennikami,
wymieniając się wiedzą, doświadczeniem i samymi nasionami.

Przed założeniem pierwszego ogrodu Agnieszka udała się do Moniki Podsiadło, gdzie zakupiła spory pakiet nasion
roślin, które do dzisiaj uprawia. Kolejne egzemplarze zbierała samodzielnie w trakcie swoich podróży lub brała udział 
w wymianach z innymi nasiennikami. Często także obdarowuje nasionami uczestników prowadzonych przez siebie
warsztatów z zakresu nasiennictwa. Ta działalność edukacyjna i konsultacyjna jest dla Agnieszki również ważną formą
współpracy – pragnie ona rozpowszechniać zdobytą wiedzę jak najszerzej.

WYZWANIA W PROWADZENIU DOMU NASION
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Pozyskiwanie nasion jest dla Agnieszki bardzo istotnym elementem ogrodnictwa. Są początkiem ścieżki do
samowystarczalności żywnościowej i pozwalają zachować poczucie bezpieczeństwa, ponieważ cokolwiek by się
działo, nawet jeśli z rynku zniknęłyby nasiona to nadal będzie mogła uprawiać warzywa. I dodaje: „cudowne w
niezależności posiadania swoich nasion to jest to, że one są zasadniczo za darmo. Natura się nimi z nami dzieli.
Bardzo obficie oczywiście.” Sama również bardzo chętnie dzieli się i wymienia nasionami powiększając swoją pulę,
gdyż sprawia jej to dużo radości. I podobnie do natury, nie sprzedaje nasion, ponieważ nie odczuwa takiej potrzeby –
„fajnie jest się po prostu nasionami dzielić”. Nie jest zaskoczeniem więc, że Agnieszka jest zaniepokojona zjawiskiem
patentowania nasion. Uważa, że nasiona, podobnie jak my, są częścią natury i mamy z nich prawo korzystać i mieć
do nasion wolny dostęp.

Jej przygoda z domem nasion rozpoczęła się od uświadomienia sobie jak „ważne jest to, żeby jeść to, co uprawiamy,
to, w co wkładamy własną energię, swoją pracę, to co rośnie obok nas w naszym ogródku, gdzieś na podwórku, na
balkonie, gdzieś blisko, gdzie mamy pełną kontrolę od tego nasionka aż po plon, co się z tymi roślinami dzieje i
wtedy naprawdę wiemy, że one są czyste i ekologiczne”. Podkreśliła jak istotny jest fakt by spożywać żywą żywność,
zbieraną na bieżąco w ciągu sezonu, gdyż taka dużo lepiej odżywia nasze ciało i daje więcej energii. Konsekwencją
tej świadomości było zainteresowanie się pozyskiwaniem własnych nasion, aby poprzez dbałość o glebę i wiedzę o
pochodzeniu nasion znać ich prawdziwą moc.

WIZJA, ETYKA I FILOZOFIA



W kontekście zmian klimatu i zmniejszania się bioróżnorodności szczególnie ważna jest dbałość o stare odmiany,
które są bardziej wytrzymałe na niesprzyjające czynniki, dlatego mimo utrudnionego dostępu do nich Agnieszka
zachęca by się nimi szczególnie zainteresować. Na przykładzie własnych obserwacji dostrzega kurczące się
populacje ptaków – dawniej babcia uprawiając słonecznik w swoim ogródku, chcąc zachować plony dla siebie,
musiała zabezpieczać główki przed głodnym ptactwem, nakładając nań pończochę; w tym roku natomiast,
słoneczniki w Agnieszki ogrodzie wytrwały niezjedzone bardzo długo. Zaznacza więc, jak ważne jest dzielenie się
pożywieniem nie tylko z innymi ludźmi, ale też innymi istotami, wspierając bioróżnorodność. Podobnie mówi o
owadach, by – za naukami permakultury – zapraszać ich mnogość do swoich ogrodów, uprawiając ulubione przez
nie rośliny.

Poza ekologicznymi czy politycznymi aspektami nasiennictwa, Agnieszka porusza warstwę swoich głęboko
duchowych przeżyć z nasionami. W swojej praktyce zauważyła, że nasze uczucia, intencje i wypowiadane słowa
często mają odzwierciedlenie w plonach roślin i ich jakości: „takie życzenie, jakie wypowiedziałam, tyle dostałam,
więc staram się być bardzo uważna, gdy biorę nasiona do swoich rąk. Kiedy je sieję, staram się z nimi rozmawiać,
tak jak potem zresztą z roślinami i proszę, żeby mnie odżywiały i leczyły, i dawały mi siłę, więc myślę, że ten aspekt
duchowy też jest bardzo ważny.” Agnieszka wierzy, że nasiona zbierają informacje o nas, o warunkach w jakich
rosły, chorobach jakich doświadczały, komunikują się między sobą i przekazują sobie informacje. Z uwagi na jej
częste podróże i zmiany miejsca uprawy ogrodu zastanawia się jak wpływa to na zbierane przez nią nasiona,
wierzy jednak, że coroczne wysiewanie ich w innym miejscu, innym klimacie, innej glebie daje roślinom zupełnie inne
doświadczenia i w jakiś sposób je wzmacnia, daje im siłę.



DANUTA
NOWAK

Danuta jest nasienniczką-amatorką z Pogórza Kaczawskiego na Dolnym
Śląsku. Tam, razem z mężem, prowadzi Dom Spotkań Twórczych Ptasia
Dolina, do którego przyjeżdżają przyrodnicy, rolnicy, artyści oraz osoby, dla
których ważny jest kontakt z Ziemią i rozwój osobisty w relacji z naturą.
Danuta ma dużą świadomość roli nasion w swoim życiu – począwszy od
codziennych zwyczajów jedzeniowych, przez roczny cykl życia swojego
ogrodu, po kontekst globalny, związany z suwerennością żywnościową 
i prawem człowieka do wolnych nasion. Zbieranie nasion rozpoczęła 11 lat
temu, wraz z posiadaniem swojego pierwszego ogrodu. Kupując nasiona,
pojawiła się chęć ich zachowania na następny sezon. Na początku wybierała
te najprostsze do pozyskania, czyli pomidory i dynie. Z czasem, wraz z
nabywanym doświadczeniem i wiedzą na temat ogrodu i permakultury,
przyjęłą zasadę, by zostawiać jedną po jednej roślinie z danego gatunku na
nasiona.  

W swoich zbiorach ma od kilkunastu różnych gatunków, do kilkudziesięciu
przy uwzględnieniu poszczególnych rodzajów. Jest to m.in. kilkanaście
gatunków pomidorów, sałat, rukoli czy musztardowców. Nasiona pozyskuje
tylko na swój użytek, nie zajmuje się ich sprzedażą. Różne grupy wymian
nasion pozwalają jej uzupełnić braki i podzielić się nadwyżką danego
gatunku.

Danuta w swojej praktyce ogrodniczej najbardziej utożsamia się z
permakulturą.Jej wiedza i świadomość zbierania nasion z ogrodu, pojawiła
się wraz informacjami o uprawach w tym nurcie. Wtedy też zaczęła większą
wagę przykładać do tego, żeby zostawić daną roślinę w swoim ogrodzie.
„Czasami widzę, że w danym roku rzodkiewki nie za bardzo poszły w korzeń,
to pozwalam wyrosnąć kwiatom i potem cieszę się też dużą ilością nasion.”

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA I DOMU NASION



Jak sama podkreśla, pozyskuje nasiona w sposób amatorski,
zbierając je i przechowując w zależności od tego, jakie są to rośliny.
Kiedy widzi, że nasiona są już dojrzałe, to je zbiera, czasem używając
nożyczek do ścięcia danej rośliny. Nie stosuje też żadnej
wyrafinowanej metody czy specjalnych sprzętów i technologii.
Zazwyczaj zachowuje całe rośliny i zimą, kiedy ma więcej czasu siada
nad talerzem czy miską i wyłuskuje nasiona. Gdy chce mieć plon
wczesną wiosną, rozsypuje nasiona rukoli czy sałat bezpośrednio na
grządce. Te, które zbiera – suszy i potem ręcznie przekłada do
pojemników lub woreczków. Czasami zostawia nasiona w łuskach lub
łupinkach. Zdarza się, że pozyskiwanie nasion odbywa się
bezpośrednio podczas spożywania owoców danej rośliny, jak mówi:
„jeżeli mam do czynienia z jakimiś rzadkimi odmianami pomidorów,
to po prostu mój posiłek wygląda tak, że staram się zachować każdą
pestkę z tego pomidora. Mam poczucie dużej wagi tych nasion.
Staram się zachować ich jak najwięcej”.

W związku z tym, że dla Danusi prowadzenie ogrodu jest aktywnością
dodatkową, wiele czynności wokół zachowywania nasion wykonuje
jak najprościej, aby zaoszczędzić czas. To dotyczy również
dokumentacji czy opisywania zbiorów nasion, nie prowadzi żadnych
obszernych katalogów czy paszportów roślin. W przypadku roślin,
które dobrze zna, jak np. groch czy bób i wie, że jest to jeden gatunek
- opisuje je w prosty sposób. Jeśli natomiast ma nasiona pozyskane 
z jakichś konkretnych miejsc, dodaje informacje z datą, miejscem lub
osobą, od której dostała dane nasiona.

TECHNIKI I NARZĘDZIA W DOMU NASION



Danuta zbiera nasiona na małą skalę, i głównie intuicja podpowiada jej, jak obchodzić się z nasionami
konkretnych roślin, nie posiłkuje się specjalistyczną literaturą ani innymi źródłami. Zachowuje nasiona pracując
przede wszystkim własnymi rękoma, więc każde nasionko przechodzi przez jej dłonie. W taki sposób może
skontrolować ich jakość i dostrzec czy na fasoli, bobie lub grochu nie ma robaków. Przy mniejszych nasionach
stara się zadbać o to, żeby były suche i nie miały pleśni. Zbiera ich też nieco więcej ze względu na to, że nie
wszystkie nasiona są dobrej jakości.

Podkreśla, że ważne jest przechowywanie nasion w suchych pudełkach, do których nie wejdzie pleśń.
Trzymanie ich w zacienionym miejscu uniemożliwi ich przedwczesne kiełkowanie. Danuta całkiem niedawno
poznała metodę, która polega na umieszczeniu nasion w wodzie na kilka dni. Galaretka, która otacza nasiono,
odchodzi i następnie można takie nasiono wysuszyć. Pozbawienie ich tej osłonki umożliwia dłuższe
przechowanie nasion. Do ich przechowania używa papierowych torebek, pojemników lub słoików. Czasami
stosuje strunowe woreczki.

Danuta w pierwszej kolejności stawia na nasiona roślin, których używa jak najwięcej albo są dla niej wyjątkowo
cenne, na przykład ze względu na ich rzadkość. Dba o nie w szczególny sposób. Inne kryteria wyboru roślin na
nasiona to smak danej rośliny, łatwość zbioru i przechowywania oraz potrzeba różnorodnych odmian: „lubię
różnorodne odmiany danej rośliny. Jeżeli mam pomidory to lubię mieć co najmniej dziesięć lub więcej odmian.
Kieruję się różnorodnością.” Do samego wysiewu wybiera te, które widać, że są w pełni dojrzałe i nie mają
śladów uszkodzeń. Jeśli nie jest pewna którychś nasion, to sieje ich więcej, aby następnie mieć możliwość
wyboru przy kolejnym zbiorze. Danusia podkreśla, że nie zawsze trzeba podejmować się całego procesu
zbierania, przechowywania i wysiewania nasion, aby uzyskać efekt w postaci plonu danej rośliny w kolejnym
sezonie – niekiedy wystarczy zostawić rośliny samym sobie, by zakwitły i się odrodziły samodzielnie: „lubię jak
rośliny w ten sposób się rozsiewają. Jest tutaj trochę takich roślin w ogrodzie, które bez jakiegoś większego
przechowywania można bezpośrednio w ziemi pozostawić i one dzięki temu się rozrastają”.

ZARZĄDZANIE DOMEM NASION



Danusia w kontekście prowadzenia własnego domu nasion dostrzega głównie trudność związaną z brakiem
wystarczającej ilości czasu. W jego efekcie stosuje wiele uproszczonych technik. 

Innym wyzwaniem jest uprawa na nasiona trudniejszych roślin, tych, które mają łatwość w krzyżowaniu się z innymi –
jak np. dyniowate – wymaga to uważności i lepszego planowania - stąd wielu rolników woli kupić nasiona, aby
zapewnić sobie pożądane cechy hodowanych roślin, bez ryzyka, co wyrośnie w kolejnym roku. Choć sama nie
handluje plonami z własnego ogrodu, zauważa, że dla gospodarstw, gdzie taka działalność jest prowadzona,
dodatkowa logistyka związana z osobną hodowlą roślin wyłącznie do zachowywaniem nasion, mogłaby okazać się
niepraktyczna, wymagałaby całego oddzielnego zarządzania roślinami przeznaczonymi na nasiona. Ponadto
podkreśla, że pewną wejściową barierą przed zachowywaniem nasion jest po prostu przyzwyczajenie – dla
niektórych osób zakup nowych nasion co roku wydaje się nie mieć alternatywy.

Danuta nie zawiązała jak dotąd regularnej zakrojonej na szeroką skalę współpracy z innymi nasiennikami lub
instytucjami, ale od czasu do czasu spontanicznie wymienia się i obdarowuje nasionami swoich znajomych. Możliwość
dzielenia się czymś wyhodowanym we własnym ogrodzie, a także wyhodowania rośliny z nasiona otrzymanego od
przyjaciół przynosi Danusi wiele radości.

W swoich zbiorach posiada nasiona, które otacza szczególną wagą. Jednocześnie jest także świadoma warunków
panujących w jej ogrodzie, które mogą nie zapewnić kontynuacji zbioru tych nasion, więc chętnie sprawiłaby, żeby takie
nasiona miały szansę odrodzić się w jej sąsiedztwie, w czyimś ogrodzie. Dlatego też bardzo pomocne i ważne jest, aby
ogrodnicy – zwłaszcza funkcjonujący w sąsiedzkich warunkach - wspierali siebie nawzajem i tworzyli nieoficjalne
wspólne domy nasion. Wspólne dbanie o rośliny i kultywowanie radości ze zbierania nasion nie tylko pozwala
wytworzyć dużą więź między ludźmi, ale można dzięki temu poszerzać sieci i zdobywać nowe źródła nasion,
zwiększając różnorodność nasion w danej grupie.

WYZWANIA W PROWADZENIU DOMU NASION

WSPÓŁPRACA Z INNYMI



Ważnym aspektem zachowywania nasion jest dla Danuty poczucie połączenia ze światem przyrody, które temu
towarzyszy. Uczestnicząc w całym cyklu, poznając roślinę od samego jej początku, w „kole życia-śmierci” – od
nasiona, przez roślinę, owoc aż do kolejnego nasiona – sama żyje w tych właśnie cyklach i staje się częścią przyrody.
Ponadto Danusia podkreśla, że bliskie jej filozofii są kwestie niezależności i kontroli, jakie zyskuje dzięki
zachowywaniu nasion, jak mówi: „to że z nasion które zbiorę z własnego ogródka jestem w stanie w kolejnych latach
wyhodować roślinę to daje mi bardzo dużo poczucie niezależności”. I dodaje: „zawsze daje mi to też taką wielką
frajdę, że jestem w stanie coś kontrolować bardziej w swoim życiu, to co mam.” Większy wpływ na to co je i co
hoduje przekłada się bezpośrednio na jej ogólne poczucie autonomii życiowej.  

O kontroli mówi też w kontekście globalnej polityki nasiennej. Uważa, że zbyt dużo wpływu i kontroli nad nasionami
oddaliśmy różnym koncernom. Powszechny jest brak świadomości niskiej wartości nasion sprzedawanych przez
wiele firm nasiennych oraz istotności nasion dla zachowywania bioróżnorodności w ogóle. Zapytana o prywatyzację
i patentowanie nasion, zaznacza, że wolność nasion i możliwość zachowywania nasion, ich wymiany i uprawy, to wg
niej jedne z podstawowych potrzeb i praw człowieka. Jednocześnie to najlepszy sposób aby rozpowszechniać
bogactwo nasion i poprzez wiele niezależnych małych ogródków, wspierać bioróżnorodność.

Jej ogród to zresztą oaza bioróżnorodności, swobodnego wzrostu roślin oraz obecności innych istot. Danuta ceni
sobie różnorodność odmian, którą później przenosi na swój talerz. Traktuje to jako szansę na współbycie,
współdziałanie i współżycie różnych organizmów, także ptaków i owadów. Ta różnorodność sprawia, że mimo
późnych dni jesiennych w ogrodzie jest ciągle dużo jedzenia. „To jest żywe” – dodaje.

Również sama różnorodność nasion stanowi dla Danuty niewyczerpane źródło fascynacji: „zarówno takie jak sałaty
czy mniszek lekarski czy inne rośliny, które po prostu z taką lekkością poddają się wiatrowi i przemieszczają. Czy tak
jak niecierpek wypuszcza nasiona, wystrzela jak z armaty, czy nasiona rzodkiewki, które gdzieś siedzą bezpiecznie
zamknięte w łupinie czy groch, to myślę, że każda jest fascynująca.  Dla mnie ta różnorodność strategii jest
fascynująca”. 

 W swojej opowieści o nasionach Danusia chętnie dzieli się swoją perspektywą o naturze nasion. Uważa, że nasiona
są jak najbardziej istotami, pełnymi woli życia i przetrwania. Traktuje je jako nośniki pamięci, łączy ze swoimi
pierwszymi wspomnieniami z roślinami i wspomina niesamowitą radość towarzyszącą odtworzeniu żółtego
pomidora i jego maślany smak. Podkreśla, że ważnym momentem jest dla niej wysiew i zbiór plonów, będącym
także odtwarzaniem pewnego cyklu, w którym nasiono przenosi pamięć poprzednich pokoleń. Możemy to nazwać
formą reinkarnacji lub po prostu pewną informacją, którą nasiono przekazuje nowej roślinie. Ta z kolei pobiera
informację o tym co się aktualnie dzieje na świecie i dostosowuje się do zastanych warunków. Tak wypełnia się cykl
roczny i pokoleniowy. „Te nowe rośliny jakby z tą mądrością wcześniejszych pokoleń idą w nowe warunki, więc one
też coraz bardziej się dostosowują do tego co się dzieje w świecie” – zauważa Danuta.

WIZJA, ETYKA I FILOZOFIA



NICOLAUS
STOUTEN

Nico jest pochodzącym z Holandii ogrodnikiem i wraz z żoną Pią
prowadzą gospodarstwo agroturystyczne na Dolnym Śląsku. Oprócz
ekologicznej uprawy warzyw, hodują kozy i kury. Ich ogród często jest
obiektem zainteresowania odwiedzających ich gości, co jest poniekąd
celowe – Nico uprawia swój ogród zarówno dla swojej rodziny, jak
 i z intencją pokazywania go innym, inspirowania.

Jest absolwentem jednej z najstarszych szkół ekologicznego rolnictwa
w Europie – Warmonderhof – gdzie zdobył wiedzę i doświadczenie
 z zakresu ogrodnictwa biodynamicznego. Wiele lat spędził
współprowadząc różne gospodarstwa ekologiczne w Niemczech, to
tam przede wszystkim zaczął interesować się zachowywaniem nasion.
Aktualnie jego zbiory liczą między 50 a 100 różnych odmian nasion.
Najwięcej pomidorów oraz fasoli – jako że od nich zaczynał i są
najprostsze w pozyskiwaniu.

W swojej praktyce ogrodniczej, również z racji pobierania nauki w tym
nurcie, najbardziej utożsamia się z ogrodnictwem biodynamicznym.
Choć podkreśla, że nie działa w stu procentach zgodnie z założeniami
biodynamiki, nie ma także certyfikatu. Jest to po prostu podejście, do
którego mu najbliżej. Zaznacza, że to właśnie ten nurt rozpoznał
 i rozpowszechnił wiele znanych dzisiaj ekologicznych technik uprawy,
ale aktualnie zatraca niekiedy swoją myśl przewodnią i zaczyna być
wprowadzany na zbyt dużą skalę. Szczęśliwie pojawiają się nowe
trendy, jak np. permakultura, która - mimo że niekiedy w odczuciu Nico
zawłaszcza niektóre metody – przypomina nam o skali, o tym, że
ważne jest prowadzenie małych farm.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTWA I DOMU NASION



Nico zauważa, że do pracy przy zachowywaniu nasion nie
potrzebuje specjalnych narzędzi. Używa rzeczy, które ma w domu,
jak prześcieradła, miski, słoiki, arkusze papieru, np. w przypadku
pomidorów – czyści się je na mokro, w słoiku z wodą, następnie
suszy na kawałku papieru. Pewne nasiona, w których często
pojawiają się robaki, takie jak groch, suszy tak szybko jak to
możliwe i wstawia na jedną dobę do zamrażarki, aby pozbyć się
niechcianych gości. Suszenie nieraz odbywa się w kotłowni w jego
domu, gdzie przy wysokiej temperaturze powietrza proces
przebiega najszybciej w przypadku fasoli, grochu czy bobu.

Wysuszone i oczyszczone nasiona przechowuje w słoikach,
pojemnikach, garnkach, pudełkach, które trzyma w sypialni, pod lub
za łóżkiem. Jest to miejsce optymalne dla nasion: ciemne, suche –
dzięki regularnemu wietrzeniu – i chłodne – gdyż Nico nie ogrzewa
swojej sypialni.

Kolekcję dokumentuje na karteczkach, które taśmą przykleja do
pojemników - zapisuje na nich nazwę i rodzaj, rok zbioru, oraz w
miarę możliwości inne ważne informacje, które znalazł o danym
nasionie.Nie jest nadmiernie skrupulatny jeśli chodzi o kontrolę
jakości nasion – przeważnie widzi kiedy nasiono jest dobre, a kiedy
nie. Kontrolę „mokrym papierem” przeprowadza tylko wówczas,
gdy spodziewa się, że coś mogło zaburzyć zdrowy rozwój nasion,
np. gdy sezon zbiorów był bardzo deszczowy.

TECHNIKI I NARZĘDZIA W DOMU NASION



Sezon związany z zachowywaniem nasion trwa u Nico cały rok. Obejmuje różne terminy wysiewu nasion
różnych roślin przeznaczonych na nasiona (niekiedy np. w przypadku sałaty znacznie wcześniejsze niż nasion 
z przeznaczeniem na żywność), doglądanie, zbieranie w trakcie roku i czyszczenie, które najczęściej odbywa
się zimą. Choć dom nasion prowadzi sam, rzadko pracuje w pojedynkę przy zachowywaniu nasion – najczęściej
jest z nim kilka osób przy czyszczeniu lub zbiorach przy złej pogodzie – co jest bardzo pomocne i przyjemne.
Dzięki temu jest w stanie zamknąć jeden sezon nasienniczy przed nastaniem wiosny i początkiem kolejnego.

Wybierając rośliny, których nasiona zechce zachować, Nico kieruje się zarówno preferencją smakową, jak i
potrzebą zapewnienia zdrowia roślinie i nasionom. Jeśli wie, że z jakichś względów nie będzie w stanie
należycie kontrolować zebranych nasion, aby powstrzymać rozwój chorób czy pleśni, rezygnuje z takich roślin.
Podobnie, jeśli pozyskiwanie jakichś nasion wymaga zbyt dużego nakładu mozolnej pracy, jak w przypadku
cykorii – woli nasiona takich roślin kupić.

W swojej pracy kieruje się intuicją, zwłaszcza przy łatwych nasionach takich jak fasola czy pomidor. Za bardzo
pomocą uważa książkę Arche Noah o zachowywaniu nasion – można w niej znaleźć odpowiedzi na wiele pytań
o to, jak pozyskiwać konkretne nasiona.

Zapytany o koszty prowadzenia swojego domu nasion, Nico wymienia tylko czas i miejsce. Prace zajmują wiele
godzin i dni, nie jest jednak w stanie podać precyzyjnej liczby. Zaznacza, że najbardziej czasochłonne jest
czyszczenie nasion, dlatego warto nie robić tego w pojedynkę.

ZARZĄDZANIE DOMEM NASION



Nico uważa, że barierą powstrzymującą ogrodników przed zachowywaniem własnych nasion, jest pracochłonność
działań z tym związanych. Również powszechna potrzeba pewnej gwarancji bezpieczeństwa, że nasiona są dobre
 i wydadzą oczekiwane plony, może stanowić trudność – wówczas ogrodnik prędzej sięgnie po kupne nasiona. Nico
podkreśla jednak, że zachowując własne nasiona jesteśmy w stanie zapewnić sobie sukces: „tę gwarancję możesz
mieć też sam, ale wtedy trzeba się trochę więcej nauczyć. Nasiona są łatwe do kupienia, ale też kosztują, nie są
wcale takie tanie.”. Poleca rozpoczęcie tej przygody od nasion fasoli i pomidorów, które są łatwe w pozyskiwaniu.
Bardziej skomplikowane rośliny, jak np.te z rodziny kapustnych, które bardzo łatwo się krzyżują, lepiej zachować na
kolejne etapy nauki.

Innym wyzwaniem może być zachowanie ciągłości. Początkowy zapał, który zradza się z różnych powodów, może
szybko zgasnąć w obliczu napotykanych trudności. Nico podkreśla, że ważne jest bycie konsekwentnym i poważnym:
„nie tylko podejście typu - zaczynam bardzo entuzjastycznie, a potem ok, jestem zmęczony i już nie”.

Nico od kilku lat bierze udział w corocznej wymianie nasion organizowanej w przygranicznym mieście Goerlitz. Jest to
dla niego ciekawa platforma do spotkania, wymiany nie tylko nasion, ale również wiedzy, możliwość nawiązania
długotrwałych kontaktów. Z reguły program tego wydarzenia obejmuje też rozmaite wykłady na interesujące tematy 
z zakresu ogrodnictwa i mimo swojej niewielkiej skali, jest to bardzo dobra inicjatywa. Podobnych brakuje mu w Polsce,
gdzie nie udało mu się jeszcze zadzierzgnąć, poza jednym wyjątkiem – Renaty Korn – głębszej relacji z innymi
nasiennikami. Wymiany wysyłkowe, w których brał udział, nie zakończyły się faktycznym poznaniem uczestników. Nico
zdaje sobie sprawę, że problemem może być dla niego bariera językowa, ale dodaje, że w ogóle inicjatyw o podobnej
skali i organizacji, jak wymiany niemieckie, które miał okazję poznać, jest w Polsce bardzo niewiele i często mają
charakter co najwyżej towarzyszący innym wydarzeniom, festiwalom, itd. Z jego perspektywy potrzebne są w Polsce
sieci zajmujące się wyłącznie nasionami. Zbudowanie społeczności uważa jednak za spore wyzwanie: „wszyscy jesteśmy
indywidualistami i pracujemy na własnych farmach i nawet nie wiemy o sobie nawzajem, czasami się znamy, ale tak
naprawdę nie pracujemy razem.” Działające inicjatywy, jak Forum Suwerenności Żywnościowej, choć wspaniałe, są 
z kolei zbyt duże w swoim zasięgu, by móc nawiązać lokalne więzi.

Wykorzystując swoje międzynarodowe doświadczenia Nico dzieli się obserwacjami o rodzącym się trendzie rolnictwa
ekologicznego w kraju nad Wisłą: „myślę, że nawet w alternatywnym ogrodnictwie czy agrokulturze Polska jest jakoś
na dobrej drodze, ale taki poziom miał miejsce w Europie Zachodniej, a pochodzę z Holandii, w latach 70-tych. Wtedy
wszystko się tam zaczęło i wiele osób było bardzo zainteresowanych tematem”. Podkreśla, że konieczne jest
odpowiednie zaangażowanie, współpraca, edukacja i wspomniana wcześniej konsekwencja w działaniu, aby ta
tendencja rozwijała się.

WYZWANIA W PROWADZENIU DOMU NASION

WSPÓŁPRACA Z INNYMI



Pozyskiwanie nasion jest dla Nico źródłem dużej radości i przyjemności. Lubi pracować z nasionami, a z niektórymi
zbudował na tyle głęboką relację, że czasem przechowuje je bezpośrednio przy swoim łóżku. Jako ogrodnik
wywodzący się z tradycji biodynamicznej, zgadza się z założeniami tego nurtu odnośnie inteligencji nasion: „nasiona
mają pamięć, pamiętają skąd pochodzą”. Dlatego tak ważne jest, aby sadzić nasiona w ich własnym miejscu oraz
przygotowywać kompost w specjalny sposób odtwarzając warunki glebowe rodziców danego nasiona. Ciekawią go
cykle życia roślin, jak mówi: “jeśli uprawiasz warzywa tylko do jedzenia, znasz tylko połowę życia rośliny. Dla mnie
bardzo interesujące jest również poznanie tej drugiej połowy”. Rozmaite strategie rozmnażania się roślin również
stanowią dla niego źródło przyjemnych obserwacji – latające parasole nasion roślin sałatkowych, spadające ciężko
nasiona buraków, inne wykorzystujące nurt wody by odpłynąć w nowe miejsca, czy nasiona przebiśniegów lub
czosnku niedźwiedziego, które przy pomocy swojej słodkiej części zapraszają mrówki do przeniesienia ich na nowe
obszary.

Jest przeciwnikiem prywatyzacji nasion a o patentowaniu mówi prosto: „nie możesz opatentować czegoś, co żyje.
Jak więc możesz opatentować nasiona?” Wierzy, że nasiona są dla wszystkich i powinny być darmowe. Nie ufa
dużym korporacjom nasienniczym, których główną motywacją jest zysk finansowy i zwrot inwestycji w
laboratoryjnie tworzone nasiona lub GMO. Porusza problem błędnego przekonania, jakoby tylko modyfikowane
rośliny i uprawy w przemysłowych warunkach są w stanie wyżywić świat. Choć jest to mit, niestety jest silnie
zakorzeniony w społecznej wyobraźni i wciąż, mimo kilkuprocentowego odłamu ludzi działających w opozycji do
tego, głównym nurtem pozostaje rolnictwo konwencjonalne, niszczące środowisko. Nico żywi jednak nadzieję, że jest
jeszcze szansa na zmianę i te rodzące się trendy oporu będą może w przyszłości dominować.

Fascynuje go różnorodność warzyw i owoców, zwłaszcza starych odmian, bogactwo ich kolorów i smaków.
Podkreśla jednak, że nie zawsze stara odmiana równa się zdrowa odmiana. Ważne, żeby to badać i
eksperymentować, jak mówi: „myślę, że również nie możemy pozostawać na poziomie starych odmian, musimy
również uprawiać nowe odmiany, ale w stary sposób, nie w technologiczny”.

W wymiarze bardziej duchowym, Nico dzieli się swoimi odczuciami na temat pewnej nieodgadnionej natury świata
roślin – są to żywe istoty, ale w przeciwieństwie do wszelkich innych, funkcjonujących podług indywidualnych
egzemplarzy, od wewnątrz, siła organizująca życie roślin – ich dusza – pochodzi z zewnątrz lub leży gdzieś pomiędzy,
w relacjach między całym królestwem roślin a może nawet z kosmosu.

WIZJA, ETYKA I FILOZOFIA




