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WYWIADY

Witt Wilczyński: Kiedy powstało stowarzy-
szenie Demeter Polska i jakie ma cele?
Katarzyna Jóźwiak: Stowarzyszenie Demeter 
Polska propagujące ideę rolnictwa biodyna-
micznego powstało w 2005 roku, choć tak na-
prawdę początki tego ruchu sięgają lat 20. XX 
wieku. W 1924 roku Rudolf Steiner, austriacki 
filozof i przyrodnik, wygłosił cykl ośmiu wykła-
dów, na których przedstawił licznie zebranym 
w Kobierzycach pod Wrocławiem rolnikom, 
właścicielom dużych gospodarstw swoją wizję 
rolnictwa. Polegała ona na traktowaniu gospo-
darstwa rolnego jak żywy, samowystarczalny 
organizm, gdzie we wzajemnym powiązaniu 
prowadzi się uprawy roślinne i hoduje zwierzę-
ta. Steiner zakazywał używania sztucznych na-
wozów i nienaturalnych, chemicznych środków 
ochrony roślin. Minione stulecie to czas zachwy-
tu nad chemizacją i mechanizacją rolnictwa. 
Dopiero obecnie ekologiczne rolnictwo zyskuje 
zwolenników wśród konsumentów i producen-
tów. Podstawą jest koncepcja Steinera z 1924 r., 
która precyzuje jak prowadzić produkcję rolną, 
która nie tylko jest neutralna dla środowiska, 
ale również charakteryzuje się wysoką jakością. 
Ruch rolnictwa ekologicznego rozwija się wła-
śnie w tym kierunku.
 Idea rolnictwa biodynamicznego odrodzi-
ła się w Europie dopiero wiele lat po II woj-
nie światowej. W Niemczech ruch Demeter 

działa od ponad 40 lat. W związku z tym, że 
jesteśmy bliskimi sąsiadami, dobrymi pro-
ducentami, wpadliśmy na pomysł, żeby po-
łączyć siły. W 2005 roku zarejestrowaliśmy 
Stowarzyszenie Demeter Polska, które-
go celem jest propagowanie idei rolnictwa 
biodynamicznego oraz rozwój produkcji 
i sprzedaży żywności ekologicznej. Siedzibą 
Stowarzyszenia jest Juchowo koło Szczecinka 
w woj. zachodniopomorskim. 
 Na początku był to duży ruch zrzeszający 
wszystkich zwolenników rolnictwa ekologicz-
nego. Po paru latach nastąpiło rozdzielenie 
na entuzjastów bardziej restrykcyjnej metody 
biodynamicznej oraz rolników produkujących 
bardziej liberalnymi ekologicznie metodami. 
Każdy poszedł w swoją stronę. W 2017 roku 
nastąpiło ożywienie, pojawili się nowi człon-
kowie mocno identyfikujący się z metodą 
biodynamiczną, jest nowy Zarząd, nastąpiło 
wzmocnienie ruchu, pojawiła się „nowa krew”. 

Jakie trzeba spełnić warunki, aby zostać 
członkiem Stowarzyszenia?
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każ-
dy, kto jest chętny, kto ma dojrzałe podejście 
proekologiczne, kto jest otwarty na pogląd, że 
ziemia, która nas wszystkich żywi, jest także 
miejscem życia w równowadze całej przyrody, 
która jest ze sobą powiązana, a każdy organizm 
pełni tu swoją rolę. Istnieją też siły kosmiczne, 
które mają na nas wpływ. Osoby otwarte, które 
widzą, że obecny stan wiedzy o ekologii nie po-
trafi wyjaśnić wszystkich zjawisk, że w rolnictwie 
konieczna jest intuicja i obserwacja przyrody 
połączona z jej całkowitą akceptacją – mogą 
zostać członkami Stowarzyszenia. Nie jest to 
wcale równoznaczne z tym, że muszą uzyskać 
certyfikat rolnika biodynamicznego – Demeter. 
Trzeba też wspomnieć, że w Polsce jest wielu 
rolników, którzy uprawiają ziemię w standardach 
biodynamicznych, natomiast z różnych wzglę-
dów nie starają się o ten bardzo restrykcyjny 
certyfikat. Czasem nie mają takiej potrzeby. 
Najpierw osoba chętna zgłasza się i prezen-
tuje swój plan działania, podejście i co chce 
osiągnąć. Pierwszy rok dla nowego członka jest 
jakby na próbę. Przez ten czas działa, pomaga 
– i dopiero po tym czasie na kolejnym walnym 
zgromadzeniu ta osoba jest zatwierdzona i ofi-
cjalnie przyjęta. 

Magiczna aronia z Wielkopolski

Opowiedz proszę więcej o samej biodyna-
mice, czym to się różni od zwykłej ekologii?
Najistotniejsze jest to, że zgodnie z podejściem 
ruchu biodynamicznego ważne jest nie tylko 
nieużywanie pestycydów, nawozów sztucz-
nych, tak jak w ekologii – ale jest to przede 
wszystkim obserwacja przyrody, uczenie się na 
podstawie tego, co się widzi, w jaki sposób ta 
przyroda reaguje. Ważne jest również podej-
ście do całego gospodarstwa, którym się czło-
wiek opiekuje – chodzi o samowystarczalność 
i tworzenie jednego organizmu w ramach swo-
jego gospodarstwa. Nowoczesny ruch zero 
waste działa na bardzo podobnych zasadach. 
Używamy wszystkiego co jest wyprodukowane 
w gospodarstwie, łącznie z kompostowalnym 
odpadem, który w całości oddajemy naturze. 
Dodatkowo, stosujemy specjalne preparaty 
biodynamiczne. Podajemy je roślinom w mi-
nimalnych dawkach, tworząc tylko impuls dla 
większej odporności roślin na patogeny oraz 
wyższej żyzności gleby w oparciu o stymula-
cję życia glebowego. Jest to w sumie bliższe 
tradycjom ludowym opartym na wielopoko-
leniowym doświadczeniu, co działa, a co 
nie działa, niż na oficjalnej nauce, która nie 
wszystkie zjawiska potrafi w pełni wyjaśnić. Tak 
naprawdę trzeba to czuć i wierzyć w skutecz-
ność takiego działania, bo stosując preparaty 
biodynamiczne, podaje się je w tak niskich 
dawkach, które mogą zadziwić np. rolników 
konwencjonalnych.

Przejdźmy do aronii – dlaczego się nią 
zajęłaś?
Historia nie jest skomplikowana i jest to histo-
ria rodzinna. W 1983 r. moi rodzice po ślubie 
otrzymali od teściów 2 hektary ziemi. Mój tata, 
z wykształcenia stomatolog, interesował się 
też zdrowym odżywianiem. W jednym z facho-
wych czasopism medycznych opisujących no-
wości znalazł informację o tym, że istnieje taka 
roślina jak aronia, o bardzo prozdrowotnych 
właściwościach. Aronii wtedy w Polsce pra-
wie w ogóle nie było, ale za to była popularna 
w ówczesnym Związku Radzieckim. Mój tata 
ma ułańską fantazję i stwierdził, że może warto 
byłoby spróbować uprawy tej magicznej rośli-
ny, o której antyoksydacyjnych właściwościach 
tak wiele czytał. Pierwsze krzewy zostały posa-
dzone w 1984 roku.

Rozmowa z Katarzyną Jóźwiak z Zarządu Stowarzyszenia Demeter Polska, właścicielką ekologicznej plantacji Rozmowa z Katarzyną Jóźwiak z Zarządu Stowarzyszenia Demeter Polska, właścicielką ekologicznej plantacji 
Aronia Organic Farm w Kole i propagatorką rolnictwa biodynamicznego.Aronia Organic Farm w Kole i propagatorką rolnictwa biodynamicznego.
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 Na początku to było typowo ogródkowe 
działanie na własny użytek oraz dla znajo-
mych, zbiory wspólne, ręczne, z bliskimi oso-
bami. Później rodzice dostrzegli, że jest popyt 
na ten owoc, że jest to coś dobrego i ludzie 
chcą z tego korzystać. Potem rodzice wspól-
nie stworzyli duże gospodarstwo rolne, mają-
ce około 120 hektarów. Przez 15 pierwszych 
lat to było gospodarstwo konwencjonalne, ale 
stopniowo zaczęli przestawiać się na ekolo-
gię. Trwało to 3-4 lata, aż w 2004 r. uzyskali 
certyfikat rolnictwa ekologicznego. Cały czas 
uczestniczyłam w tym rodzinnym przedsię-
wzięciu, gdzieś ta miłość do roli się u mnie 
przewijała. 

W którym momencie zaczyna się Twoja 
historia?
W 2015 roku, kiedy otrzymałam swoją część 
gospodarstwa. Wcześniej poznałam już cieka-
we osoby ze środowiska ekologicznego, które 
zainspirowały mnie w czasie różnych spotkań, 
że istnieje jeszcze coś innego, większego i cie-
kawszego – nie tylko ekologia, ale ruch bio-
dynamiczny. Do mnie to przemówiło przede 
wszystkim dlatego, że doświadczyłam stanu 
chorobowego i natura mnie wyleczyła. 
 Wierzę, że jeśli w to co dajemy, jest wkła-
dane serce i dobroć – to do nas wróci. 
Niekoniecznie teraz, niekoniecznie w takiej 
formie w jakiej byśmy chcieli, ale może w inny 
sposób. Spotykając różnych ludzi na swojej 
drodze, później również rolników biodynamicz-
nych, starałam się na początku zrozumieć lo-
giczną częścią umysłu, że to wszystko jest 
naczyniem połączonym, że możemy tworzyć 
jeden żywy organizm i być dobrym obserwato-
rem przyrody. Uznałam, że warto spróbować, 
zaczęłam się doszkalać, jeździć na kursy do 
Juchowa (siedziby Stowarzyszenia) i obser-
wować dojrzałych, doświadczonych rolników. 
Na początku był strach przed tym, że sobie nie 
poradzę, ponieważ to nie jest łatwa metoda. 
Zrozumiałam też, że musi być też praktyka. 
Można czytać książki do końca życia, ale jeśli 
się nie spróbuje, to nigdy się nie dowie. I tak 
zaczęła się moja historia. W rolnictwie biody-
namicznym działam od 5 lat, natomiast od 3 lat 
moje gospodarstwo jest certyfikowane w stan-
dardzie Demeter. 

Czy zajmujesz się tylko aronią, czy też in-
nymi uprawami?
Tylko aronią. Jest to dość ciekawe dlatego, że 
moim marzeniem jest odczarowanie „Aronii 
– królowej antyoksydantów”. Odczarowanie 
w tym sensie, że były lata 90., kiedy była wielka 
popularność i boom na aronię, a potem to tro-
chę „przycichło”. Była otwartość na nowe rynki 
zachodnie, chcieliśmy spotkać się z czymś 
nowym, czymś, czego nie znamy… Może tro-
szeczkę się zagubiliśmy i zapomnieliśmy, że 

coś, co jest obok nas, dalej funkcjonuje i może 
mieć na nas dobry wpływ. Obok aronii jest wie-
le innych owoców, jak np. malina, która też 
chyba dopiero teraz jest doceniana, podobnie 
jak czarny bez, czarna porzeczka.
 Mam poczucie misji, że warto by było od-
czarować aronię i pokazać, że nie musimy jeść 
jagód goji, które są bardzo modne i sprowa-
dzane z bardzo daleka. To jest kwestia marke-
tingu. Czy polski konsument jest gotów w tym 
uczestniczyć? Nie wiem, ale wiem, że warto 
spróbować. Rynki zachodnie, rynki wschodnie, 
takie jak Korea, Chiny, Japonia – są otwarte 
na naszą aronię, ale ten rynek lokalny jest dla 
mnie najważniejszy, bo tu jest bezpośredni od-
biorca tej unikatowej rośliny leczniczej, która 
rośnie „tuż za rogiem". 

Czy przetwarzasz też owoce aronii?
Rodzinnie zajmujemy się uprawą od wie-
lu, wielu lat, ale brakowało mi bezpośred-
niej styczności z konsumentem docelowym. 
Mam na myśli to, że ktoś przychodzi i mówi, 
że fajnie jest spróbować, posmakować, że 
czuje, że to jest zdrowe i dobre dla jego dzie-
ci. Miło jest zobaczyć czyjś uśmiech. Tego 
mi brakowało, w związku z tym od zeszłego 
roku zaczęłam przetwarzać aronię w posta-
ci soku. Teraz podążam w kierunku konfitur, 
żeby aronia była bardziej przystępna dla dzie-
ci. Działam małymi krokami i nie chcę sku-
piać się na ogromnej gamie produktów – tylko 
skupiam się, żeby ta jakość była przekazana 
i żeby konsumenci jej doświadczyli.

Jaka jest aronia w uprawie? Jakie masz 
doświadczenia?
Aronia w uprawie jest bardzo przyjemną rośli-
ną, dość „niewymagającą” i generalnie odpor-
ną na przymrozki. Oczywiście są momenty, że 
pozostaje tylko zawierzyć, że będzie dobrze, 

bo gdy w porze kwitnienia wystąpi duży przy-
mrozek, to jest to niekorzystne. Owocowanie 
jest bardzo różne na przestrzeni lat, ale jeśli 
roślina zostanie uszkodzona w jednym roku, 
to potem wraca do równowagi. Uprawa jest 
bardzo satysfakcjonująca. Najlepsze w tym 
wszystkim jest to, że jest to roślina długowiecz-
na, ponieważ można ją ściąć praktycznie do 
pnia i odrośnie. Mój tata kilka lat temu przyciął 
krzewy, które zasadził w latach 90. i teraz ta 
roślina wygląda jak młoda, jak 4-5 letnie krze-
wy, które nadal mają dobre plony, a ich owo-
ce dają bombę witaminową. To obrazuje, jak 
bardzo aronia jest unikatowa. 

Czy w pandemii zwiększyło się zapotrzebo-
wanie na aronię?
Tak, ponieważ powszechnie wiadomo o jej 
antywirusowych i antybakteryjnych właściwo-
ściach; tylko, że to nie jest takie zapotrzebowa-
nie, na które czekam: to jest zapotrzebowanie 
ze strachu, bo ludzie generalnie są rozbici, 
szukają wszystkiego co ich może ochronić 
przed koronawirusem… Ale gdy widzę, że 
coraz więcej osób też pyta, jakie aronia ma 
właściwości, to warto dalej zachęcać. Coraz 
więcej ludzi chce w ramach profilaktyki pić 
sok aroniowy, aby dbać o system odporno-
ściowy. Moim zdaniem sytuacja z pandemią 
pokazuje, że coraz więcej ludzi jest bardziej 
świadomych tego, co spożywają na co dzień, 
jak również tego, że wszystko ma określony 
wpływ na organizm. I warto dbać o swój oraz 
swoich bliskich układ immunologiczny, po pro-
stu z miłości do życia...

Czy masz ofertę dla gastronomii?
Dopiero teraz będę tworzyła ofertę z sokami, 
które prezentuję na stoisku Stowarzyszenia 
Demeter Polska [na targach BIOEXPO Warsaw 
– przyp. red]. Odbiór jest pozytywny, więc 
będę rozpoczynała bezpośrednią sprzedaż 
dla HoReCa. Będą to soki aroniowe i konfi-
tura aroniowa bez cukru, konfitura aroniowa 
z cukrem i konfitura aroniowo-wiśniowa oraz 
aronia suszona, aronia suszona saute oraz 
wersja dla dzieci – aronia suszona i namo-
czona w koncentracie jabłkowym, która bę-
dzie bardziej soczysta i słodka. To jest gama 
produktów manufakturowych, więc nie będą to 
jakieś duże ilości. Będę chciała iść za głosem 
konsumenta i jego odpowiedzią, czy to jest 
dobry kierunek, czy coś mam zmienić. Jednym 
słowem: wszelkie sugestie mile widziane!

Dziękuję za rozmowę!

Rozmawiał Witt Wilczyński

Wywiad został przeprowadzony w trakcie targów 

BIOEXPO Warsaw 2021.
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