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ROZ MO WA Z
Elżbietą Mróz

ANE TA AU GU STYN: Dla cze go zde cy do -
wa ła się Pani na pro wa dze nie eko gos-
 po dar stwa? 
EL ŻBIE TA MRÓZ: Dłu go miesz ka liś my
we Wroc ła wiu, na Gra bi szyn ku w po-
 bli żu Hut me nu. Wiel ka fa bry ka nie
by ła naj szczę śli wszym są siedz twem
dla na szych dzie ci, któ re oka za ły się
aler gi ka mi. Czę sto wy jeż dża liś my
w gó ry, do la su, ale chy ba naj bar dziej
cią gnę ło nas na wieś. Szu ka liś my cze-
 goś dla sie bie, nie du że go do mu z ka-
 wał kiem zie mi, gdzie mo gli byś my
przy jeż dżać na we e ken dy czy wa ka -
cje.
Skąd wy bór miej sca, gdzie jest Pani
je dy ną na sta łe za mel do wa ną oso bą?
W środ ku la su, bez są sia dów, na zu-
 peł nym od lu dziu.
– Przed dwu dzie stu la ty przy wiózł nas
tu zna jo my: pięk ne mie sza ne la sy
w ser cu par ku kra jo bra zo we go Do li -
ny Ba ry czy, nie da le ko sta wów mi lic -
kich. Ku pi liś my do mek i kil ka hek ta -
rów od nad leś nic twa. Te raz rze czy -
wi ście w Smie li cach miesz kam tyl ko
ja oraz – spo ra dycz nie – lu dzie, któ rzy
wpa da ją na we e kend do swo jej da czy.
Przed woj ną był jesz cze dom nu mer
trzy.
Coś, co w za mie rze niu mia ło być tyl -
ko let ni skiem, sta ło się spo so bem na
ży cie?
– Tak. By łam głów ną księ go wą w Te a -
trze Pol skim, a zo sta łam rol ni kiem.
Pier wsze ro śli ny, któ re Pani za sa dzi -
ła?
– Pół hek ta ra tru ska wek, mię dzy in ny-
 mi ze wzglę du na dzie ci. Ina czej niż
wie lu eko rol ni ków nie prze sta wia łam
gos po dar stwa z tra dy cyj ne go na eko-
 lo gicz ne, tyl ko od ra zu ta kie stwo rzy -
łam.
Co rol ni ko wi eko lo gicz ne mu wol no,
a co jest za ka za ne?
– Za ka zów jest mnó stwo. Nie mo gę
wy siać na sion bez cer ty fi ka tu, po sa -
dzić drzew al bo ho do wać zwie rząt,
któ re nie po cho dzą z ho do wli eko. Ści -
słym ry go rem są ob ję te pa sze czy na-
 wo zy, nie do pusz czal ne jest uży wa nie
or ga niz mów mo dy fi ko wa nych ge ne-
 tycz nie. Nie wol no mi sto so wać an ty-
 bio ty ków, syn te tycz nych pe sty cy dów,
zwie rzę ta mu szą mieć od po wied nią
prze strzeń i ruch na świe żym po wie -
trzu. Kry te ria pro duk cji rol nej stwo -
rzy ło w Pol sce Sto wa rzy sze nie Pro-
 du cen tów Żyw no ści Me to da mi Eko-
 lo gicz ny mi „Eko land”, któ re po wsta -
ło w 1989 ro ku. Naj le piej, że by ta kie
gos po dar stwo two rzy ło peł ny, zam -
knię ty obieg: włas ne na sio na, sa dzon-
 ki, na wóz...
Jak w ta kim ra zie ra dzi so bie Pani ze
szkod ni ka mi oraz cho ro ba mi ro ślin
i zwie rząt?
– Go tu ję od wa ry z krwaw ni ka i skrzy -
pu, któ re są sku tecz ne na przy kład
w przy pad ku grzy bów. Moż na też sto -
so wać in ne na tu ral ne sub stan cje, choć-
 by wy ciąg ze zło cie nia dal ma tyń skie -
go, któ ry dzia ła owa do bój czo. Po nie -
waż opa lam dom drew nem, zo sta je mi
du żo po pio łu, któ rym ob sy pu ję prze -
strzeń wo kół ro ślin ka pust nych – sku -
tecz nie znie chę ca gą sie ni ce. Na mo jej
zie mi roś nie spo ro drzew za miesz ka -

łych przez pta ki i one też – zwłasz cza
dzię cio ły – są mo i mi sprzy mie rzeń ca -
mi w wal ce ze szkod ni ka mi.

Go ści u mnie bar dzo du żo ro puch,
któ re usu wa ją śli ma ki. Zło to o ki zja da-
 ją mszy ce, bie dron ki – lar wy ston ki,
je że – roz ma i te pę dra ki. Z ko lei dzi kie
pszczo ły mu rar ki, któ re za miesz ka ły
w gli nia nych mu rach sta rej sza chul -
co wej sto do ły, za py la ją kwia ty.

Waż ne jest, że by zie mi nie wy ja ło -
wić po przez che mi za cję oraz nie ro bić
zbyt głę bo kich orek, któ re nisz czą przy-
 dat ne or ga niz my – choć by dżdżow ni -
ce, któ re ją do sko na le spul chnia ją. Po -
dob nie zresz tą dzia ła ją ro śli ny mo tyl -
ko we, któ re wy sie wam w du żych ilo ś-
ciach – dzię ki głę bo kim ko rze niom do -
brze roz pul chnia ją gle bę. 

Sto su ję pło doz mian, nie rza dziej
niż co trzy la ta, sie ję gor czy cę, któ ra
nisz czy roz ma i te cho ro by wi ru so we,
oraz wzmac niam zie mię, roz sy pu jąc
roz drob nio ne na tu ral ne ska ły, np. mą -
czkę ba zal to wą al bo do lo mit. Do użyź-
 nia nia uży wam kom po stu z resz tek
ro ślin i od pad ków or ga nicz nych wzbo-
 ga co nych po pio łem oraz na wo zu kóz,
owiec, da nie li. 

Sto su je my tak że sy stem kwa te -
ro wy: prze no szę wy pas z miej sca na
miej sce. Je śli zwie rzę tom do ku cza -
ją pa so ży ty, kar mię je liś ćmi dę bo -
wy mi. Ku ry zie lo no nóż ki do sta ją tak -
że po piół drzew ny, bo ga ty w cen ne
mi kroe le men ty. Zie lo no nóż ki to sta -
ra ra sa, bar dzo od por na na cho ro by,
któ ra nie po trze bu je le ków. Cho ru ją
tyl ko wte dy, gdy je zam knie my w kur -
ni ku: sta ją się oso wia łe, wpa da ją w de -
pre sję. 

Na tu rę trze ba wspo ma gać i współ -
pra co wać z nią, a nie bez myśl nie jej
szko dzić. Od cza su do cza su opo wia -
dam o tym dzie ciom, któ re przy jeż -
dża ją tu taj ca ły mi kla sa mi na eko o po -
wie ści.
Tak że te z po gra ni cza ma gii: wy siew
w okre ślo nej fa zie księ ży ca i zbio ry
we dług ukła du gwiazd?

– Tak dzia ła ją gos po dar stwa bio dy na -
micz ne, któ re rze czy wi ście sta ra ją się
wy ko rzy stać ener gię kos micz ną. To
ta kie rol nic two pod szy te astro lo gią
– siew czy zbio ry są zwią za ne z fa za -
mi księ ży ca. Ka len darz bio dy na -
micz ny szcze gó ło wo okre śla, kie dy
zwal czać mrów ki, ści nać ko ni czy nę,
szcze pić drze wa, sa dzić ziem nia ki, ki -
sić ka pu stę czy piec chleb. 

Brzmi ma gicz nie, ale to na praw dę
dzia ła. Spo ro ta kich gos po darstw jest
w Niem czech; w du żej mie rze są opar -
te na te o rii an tro po zo fii au striac kie -
go fi lo zo fa i mi sty ka Ru dol fa Ste i ne -
ra. W Pol sce jed nym z pier wszych był
hra bia Sta ni sław Kar łow ski, któ ry w la -
tach 30. prze sta wił swój ol brzy mi ma -
ją tek ziem ski na gos po dar stwo bio dy-
 na micz ne. Po woj nie me to dy bio dy -
na micz ne moc no pro pa go wa li Ju lian
Ose tek i Ma ria Thun. 
Rol nic two eko lo gicz ne jest droż sze
od kon wen cjo nal ne go?
– W gos po dar stwie eko lo gicz nym po -
no si się mniej sze kosz ty niż w kon wen -

cjo nal nym, ale wy ma ga ono wię ksze -
go na kła du pra cy, jest zde cy do wa nie
bar dziej cza soch łon ne. Sa ma biu ro -
kra cja zaj mu je mnó stwo cza su. Rol-
 nik eko lo gicz ny mu si naj pierw skoń -
czyć spe cjal ny kurs, po tem pod pi sać
umo wę z jed nost ką cer ty fi ku ją cą, któ -
ra ze zwo li na sto so wa nie na mar chew-
 ce czy pie trusz ce ety kie tek „pro dukt
eko lo gicz ny”. Po tem cze ka ją nas jesz -
cze ba da nia wo dy, gle by, bo ry ka nie się
z sa ne pi dem, PIH, Agen cją Re struk -
tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa.
Kon tro le są co naj mniej raz w ro ku.

Osob ne cer ty fi ka ty obo wią zu ją na
pło dy ziem skie, osob ne na prze two ry,
na mię so, na mie le nie mą ki or ki szo -
wej czy wy twa rza nie płat ków zbo żo -
wych. Nic dziw ne go, że w na szych skle -
pach jest spo ro eko pro duk tów z Czech
– tam ich pro duk cja jest prost sza i tań -
sza, prze pi sy przy jaź niej sze.

Pro wa dze nie eko gos po dar stwa
wy ma ga du żej wie dzy; po dob no
w gru pie rol ni ków eko lo gicz nych jest
wię cej osób oczy ta nych, z wyż szym
wy kształ ce niem niż wśród tra dy cyj -
nych. Ta kie gos po dar stwa są op ła cal -
ne, ale trze ba stwo rzyć so bie sieć sta -
łych od bior ców. Mie liś my kie dyś gru -
pę osób, któ rym do star cza liś my na -
sze pro duk ty, ale w na szym za mie -
rze niu ni gdy nie by ło to głów nym źró -
dłem utrzy ma nia – bar dziej cho dzi ło
nam o zdro wą żyw ność dla sie bie, dla
ro dzi ny.
Po dob no w cią gu osta t nich 100 lat
z na sze go sto łu zni kło 90 proc. od-
 mian róż nych owo ców i wa rzyw.
– To praw da, dla te go sta ra my się je
przy wra cać, zwłasz cza że za pom nia -
ne od mia ny, szcze gól nie te lo kal ne,
oka zu ją się bar dziej od por ne na cho -
ro by niż no we na byt ki. W mo im sa -
dzie jest du żo roz ma i tych ja błek: kosz -
te la, kok sa po ma rań czo wa, żół te i cz-
er wo ne pa pie rów ki, sza re i zło te re -
ne ty, an to nów ki czy star kin gi, któ re
40 lat te mu spro wa dził z USA prof.
Alek san der Pie nią żek.

Bio róż no rod ność to jed na z naj -
waż niej szych cech eko gos po dar stwa.
Pro szę, po mu rze pnie się ak ti ni dia,
owo cu ją ca ma leń ki mi ki wi. Da lej spo -
ro róż nych wa rzyw, m.in. pa ster nak,
z któ re go ro bię fryt ki. Osob no ros ną
zio ła: szał wia musz ka to ło wa, hy zop
– do bry i do przy pra wia nia mięs, i ja -
ko spe cy fik na ka szel, oczy wi ście ba -
zy lia, me li sa, roz ma ryn, ore ga no... Po -
spo li te ro śli ny też mo gą tra fić do kuch-
 ni: li ście bab ki lan ce to wa tej oraz pod-
 bia łu sma żę w cie ście na leś ni ko wym,
blusz czyk kur dy ba nek jest do brą przy -
pra wą, po dob nie jak perz al bo po da -
grycz nik. 

Gwiazd ni ca trak to wa na ja ko
chwast jest – we dług mnie – zio łem
przy szło ści, bo za wie ra wie le wi ta -
min. Skar bni cą wi ta mi ny C są owo ce
ber be ry su i ró ży, któ re su szę. Sma żę
ra cu chy z ró ża ny mi płat ka mi; do her -
bat do da ję kwia ty aka cji i czar ne go
bzu. Kwia ty su ma ka o oc to wym po s-
ma ku na da ją się do za kwa sza nia prze -
two rów. Ja da my ko zie mle ko i se ry,
jaj ka od zie lo no nó żek, za wie ra ją ce
mniej cho le ste ro lu. Cza sem pie kę le -
piusz ki smie lic kie wy pla ta ne w ob -
wa rzan ki, war ko cze, fi gur ki; z mą ki
z peł ne go prze mia łu, ja jek od zie lo -
no nó żek oraz ba ka lii z włas no ręcz -
nie usu szo nych owo ców: pig wy, aro -
nii, ak ti ni dii, gru szek. Ciast ka zdo by -
ły tro chę na gród, m.in. w kon kur sie
„Na sze ku li nar ne dzie dzic two”. Wy -
sta wiam je m.in. na kier ma szu wiel -
ka noc nym w Mu ze um Et no gra ficz -
nym we Wroc ła wiu.

Czło wiek po trze bu je kil ku dzie -
się ciu róż nych pier wiast ków, któ re
mu szą wy stę po wać w od po wied nich
pro por cjach; tab let ki te go nie za ła twią.
Naj lep szym le kiem jest wła ści we po -
ży wie nie – z pro duk tów wy ro słych
w czy stym śro do wi sku, pod kon tro -
lą, wol nych od che mii.1

ROZ MA WIA ŁA ANE TA AU GU STYN

Fryt ki z pa ster na ku, racuchy z różą
Na tu rę trze ba wspo ma gać i współ pra co wać z nią, a nie bez myśl nie jej szko dzić – mó wi El żbie ta Mróz.
Kie dyś księ go wa, od 20 lat zaj mu je się eko lo gicz ny mi upra wa mi

El żbie ta Mróz zro dzi ną ja da ko zie mle ko i se ry. Na wóz jest wy ko rzy sty wa ny do użyź nia nia pól
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AR TY KUŁ DO TO WA NY

PRZEZ WO JE WÓDZ KI

FUN DUSZ OCHRO NY

ŚRO DO WI SKA

IGOS PO DAR KI WOD NEJ

WE WROC ŁA WIU

Wa rzy wa, owo ce, zio ła, prze two ry owo -
co we i wa rzyw ne, pie czy wo, mą ki, ka -
sze oraz na biał: ko zi i kro wi, bez poś red -
nio od rol ni ków, opa trzo ne cer ty fi ka ta -
mi, moż na ku pić m.in. na ba za rach eko-
 lo gicz nych or ga ni zo wa nych co dwa ty -
god nie we Wroc ła wiu: w ka wiar ni Fa -
lan ster (ul. św. An to nie go 23) oraz w skle -
pie Ire na (ul. Dziel na 5). Naj bliż szy od -
bę dzie się w so bo tę, 31 paź dzier ni ka,
w godz. 11-14 w Fa lan ste rze. Za in te re -

so wa ni mo gą się kon tak to wać pod adre -
sem ma i lo wym: ba zar@eko.org.pl.
Na ba za rach do sta nie my m.in.:

ser ko zi z zio ła mi pro wan sal ski mi i pa -
pry ką w za le wie z oli wy z oli wek, sok
z czar ne go bzu, mą kę żyt nią (Mał go -
rza ta i Jan Wój cik, U Ja sia i Mał go si, Ka -
mie niec Wroc ław ski), 

se ry kro wie ty pu ri cot ta i fe ta, zu pę
Chrza ni cę na ser wat ce we ge ta riań skiej
z do dat kiem chrza nu i lub czy ku (Bo że -

na i Da niel So ko łow scy, Ko zia Łą ka
w Łom ni cy), 

su rów ki z cu ki ni i  z kur ku mą,
szyn kę i ka ba no sy z ba ra ni ny, se ry
ko zie z czu brzy cą czer wo ną i zie -
lo ną, dżem dy nio wo-jabł ko wy (Syl -
we ster Wań czyk, Wań czy ków ka,
Krze szów), 

kra ker sy in dyj skie z kmin kiem, dżem
z bo rów ki z jabł kiem i grusz ką, miód
z mnisz ka, chleb pod gó rzyń ski z pie ca

opa la ne go drew nem, her ba ty zio ło we,
cu ki nia ŕ la ana nas (Ka ta rzy na i Woj -
ciech Kon ce wicz, Man da la, Mnisz ków).
– Za le ży nam na zbu do wa niu trwa łych
wię zi po mię dzy pro du cen ta mi zdro wej,
lo kal nie wy twa rza nej żyw no ści a kon -
su men ta mi. Chcie li byś my do pro wa dzić
do te go, aby kon su men ci mie li gwa ran -
cję do sta wy pro duk tów z cer ty fi ka ta -
mi eko lo gicz ny mi, a rol ni cy rów nie waż -
ną gwa ran cję sta łe go zby tu na te pro-
 duk ty. Na szym wzo rem są fran cu skie
sie ci two rzo ne w ra mach AMAP – As -

so cia tion po ur le Ma in tien d’Une Agri-
c lul tu re Pay san ne, czy li sto wa rzy szeń
dla utrzy ma nia zrów no wa żo ne go rol-
 nic twa. Pod sta wą dzia ła nia AMAP są
trwa łe po ro zu mie nia mię dzy kon kret -
ny mi pro du cen ta mi żyw no ści i jej od -
bior ca mi, któ re umoż li wia ją rol ni kom
bez poś red nią sprze daż wy so kiej ja ko -
ści lo kal nych pro duk tów rol nych sta -
łym gru pom od bior ców – mó wi Mo ni -
ka Onysz kie wicz z Fun da cji Eko roz wo -
ju we Wroc ła wiu, któ ra pro mu je eko-
 rol nic two.

Du żo, 
co raz wię cej
Pro du cen tów eko lo gicz nych w Pol -
sce sta le przy by wa: w 2004 by ło
ich 3760, a przed ro kiem – już 15
206. Naj wię cej ta kich gos po darstw
jest w wo je wódz twach: ma ło pol -
skim, pod kar pac kim, lu bel skim, ma -
zo wiec kim, a na Dol nym Ślą sku
– 890 (da ne wg In spek cji Ja ko ści
Han dlo wej Ar ty ku łów Rol no-Spo -
żyw czych).

Ekospecjały z Dolnego Śląska

Po murze pnie się aktinidia,
owocująca maleńkimi kiwi.
Dalej sporo różnych warzyw,
m.in. pasternak, z którego
robię frytki. Osobno rosną
zioła: szałwia muszkatołowa,
hyzop – dobry i do
przyprawiania mięs, i jako
specyfik na kaszel, oczywiście
bazylia, melisa, rozmaryn,
oregano... Liście babki
lancetowatej oraz podbiału
smażę w cieście
naleśnikowym, bluszczyk
kurdybanek jest dobrą
przyprawą, podobnie jak perz
albo podagrycznik


