
(8:00-9:30) Marcin Krzeszewski (Kalpapada) • Permakultura - nauka o etycznym
projektowaniu regeneratywnej cywilizacji.

(9:45-10:30) Łukasz Łuczaj (Dziki Ogród) Mój dziki ogród permakultury ma już 25 lat!
(10:05-10:35) Anna Chęć (Dolina Bawole Serce / Fundacja "Świat w Naszych

Rękach") • Żywe zasady permakultury na przykładzie działań w Dolinie Bawole Serce
(11:30-12:30) Bogdan Kasperski (Anielskie Ogrody) • Ekologiczny ogród moją

kuchnią, spiżarnią, apteką, drogerią, kwiaciarnią, miejscem pracy, kościołem, szkołą i
miejscem wypoczynku.

(12:45-13:45) Leszek Frankiewicz (Permakultura - Projekty) • Troska o ludzi w
permakulturze - brakujące ogniwo

(14:00-14:45) Michał Łapiński (Kacze Bagno / Przystań Nowa Ziemia) •
Permakultura - na przykładzie ośrodka “Kacze Bagno miejsce inicjatyw pozytywnych” i
“Przystań Nowa Ziemia”.

(15:00-15:30)  Paweł A. Fijałkowski (Eko osada Brzozówka) • Zasadźca eko osady.
Czyli jak wybrać ludzi, idee, miejsce i metody.

(15:45-17:15) Krystian Stempek (Permakultura Chocianów) • Permakultura Miejska.
(17:30-18:30) Łukasz Nowacki (Fundacja Transformacja) • Dolina mgieł - przestrzeń,

w której permakultura, agroleśnictwo i rolnictwo regeneratywne odbudowują lokalny
ekosystem.

(18:45- 19:30) Jacek Winckiewicz (Truskawkowe Pola) • Dom naturalny w kontekście
permakulturowej eko osady i końca świata.

(19:45-20:45) Filip Partyka (Green Leaf Farm - Kąkolewice) • Rolnictwo
regeneratywne i ekonomia.

(21:00-21:40) Jeanette Knibba (Kraina Ahimsa) • Jurta - jako alternatywa dla
mieszkania w czterech ścianach.



MARCIN KRZESZEWSKI

Kalpapada

PERMAKULTURA - NAUKA O ETYCZNYM
PROJEKTOWANIU REGENERATYWNEJ

CYWILIZACJI



Krzeszewski Marcin, certyfikowany projektant, konsultant i nauczyciel oraz twórca
Pokazowego Siedliska Permakulturowego Kalpapãda.

Streszczenie: Prelekcja wprowadzi w podstawy nauki opartej na zasadach
działania dojrzałych ekosystemów oraz przedstawi sposób etycznego
myślenia energiami i zasobami, by każdy mógł wziąć odpowiedzialność za
swoje istnienie i naprawiać świat zaczynając od siebie i własnego
"ogródka". Tematem przewodnim będzie więc regeneracja współczesnej
niezrównoważonej cywilizacji, która zmierza prosto w przepaść degradacji.
Będzie krótko o największych globalnych problemach i dużo więcej o ich
rozwiązaniach. Usłyszymy kilka z miliardów definicji Permakultury, jej
zasady, metody i techniki projektowania oraz zobaczymy przykłady kilku
siedlisk, funkcjonujących od dekad. Działanie pełne sensu pozwala nie
zwariować w tych beznadziejnych czasach. Ba! Pozwala cieszyć się każdą
chwilą! Zapraszamy do złapania regeneratywnego wirusa permakultury!

Słowa kluczowe: Permakultura, Etyka, Regeneratywna, Cywilizacja



ŁUKASZ ŁUCZAJ

Gospodarstwo Dziki Ogród i Instytut Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

MÓJ DZIKI OGRÓD PERMAKULTURY MA JUŻ 25
LAT!



Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, etnobotaknik i ekolog.

Prowadzi być może pierwszy ogród permakultury w Polsce. Bada dzikie rośliny jadalne i
dokumentuje ich użytkowanie w różnych krajach Eurazji, m.in. na Bałkanach, Kaukazie, w
Chinach i Laosie.

Autor videobloga po polsku https://www.youtube.com/channel
/UC8L6tls3SHh0f7yCC0FTCNQ i angielsku https://www.youtube.com/channel
/UCPwwxnLqyPPLrqPl0NUewcA oraz blogów www.lukaszluczaj.pl i www.thewildfood.org.
Autor wielu książek o dzikiej kuchni i dzikim stylu życia, m.in. Dzika kuchnia, W dziką
stronę, Dziki ogród, Podręcznik robakożercy i Seks w wielkim lesie. Strona główna autora:
www.luczaj.com

W 1997 r. zakupiłem 17 ha gruntów porolnych na Pogórzu Dynowskim koło Krosna. Teren
ten od początku kształtuję jako ogród permakultury z koncentracją na dzikich roślinach
jadalnych. W ogrodzie uprawiam 500 gatunków drzewiastych, wiele z nich to drzewa o
jadalnych orzechach i owocach miękkich. Jesienią na przykład zbieram i zjadam owoce
kasztanów jadalnych i wielu gatunków orzechów np. włoskiego, czarnego, szarego,
mandżurskiego i in. Posadziłem też jadalne orzeszniki. Stawy zarasta kotewka orzech wodny.

W warstwie poszycia uprawiam różne krzewy i małe drzewa o jadalnych owocach, np. jarząb
mączny, szwedzki, brekinia, jarzębina, dereń jadalny i japoński oraz pnącze akebię
pięciolistkową.

Na podstawie 25 lat doświadczeń napisałem książkę „Dziki ogród” omawiającą jak
kształtować bioróżnorodność naturalnego ogrodu w którym rządzi się natura. Znaczną część
ogrodu stanowią łąki kwietne, które od lat propaguję a ich nasiona zbieram i oferuję innym.

Streszczenie: W 1997 r. zakupiłem 17 ha gruntów porolnych na Pogórzu

Dynowskim koło Krosna. Teren ten od początku kształtuję jako ogród

permakultury z koncentracją na dzikich roślinach jadalnych. W ogrodzie

uprawiam 500 gatunków drzewiastych, wiele z nich to drzewa o jadalnych

orzechach i owocach miękkich. Jesienią na przykład zbieram i zjadam

owoce kasztanów jadalnych i wielu gatunków orzechów np. włoskiego,

https://www.youtube.com/channel/UC8L6tls3SHh0f7yCC0FTCNQ
https://www.youtube.com/channel/UC8L6tls3SHh0f7yCC0FTCNQ
https://www.youtube.com/channel/UCPwwxnLqyPPLrqPl0NUewcA
https://www.youtube.com/channel/UCPwwxnLqyPPLrqPl0NUewcA
http://www.lukaszluczaj.pl
http://www.thewildfood.org
http://www.luczaj.com


czarnego, szarego, mandżurskiego i in. Posadziłem też jadalne orzeszniki.

Stawy zarasta kotewka orzech wodny.

W warstwie poszycia uprawiam różne krzewy i małe drzewa o jadalnych

owocach, np. jarząb mączny, szwedzki, brekinia, jarzębina, dereń jadalny i

japoński oraz pnącze akebię pięciolistkową.

Na podstawie 25 lat doświadczeń napisałem książkę „Dziki ogród”

omawiającą jak kształtować bioróżnorodność naturalnego ogrodu w którym

rządzi się natura. Znaczną część ogrodu stanowią łąki kwietne, które od lat

propaguję a ich nasiona zbieram i oferuję innym.

Słowa kluczowe: Dziki, Ogród, Permakultura, Praktyka



ANNA CHĘĆ

Dolina Bawole Serce/Fundacja ,,Świat w Naszych Rękach”

ŻYWE ZASADY PERMAKULTURY NA
PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ W DOLINIE BAWOLE

SERCE



Anna Chęć - Ogrodniczka, edukatorka/ trenerka, aktywistka. Żyje i uprawia warzywa,
zioła i chwasty w siedlisku permakulturowym Dolina Bawole Serce w Bystrej (koło
Bielska-Białej), gdzie prowadzi działania edukacyjne z wykorzystaniem autorskiej ścieżki
edukacyjnej OGRODY DLA ZIEMI.

Prowadzi Fundację „Świat W Naszych Rękach” działając na rzecz ekologii, ochrony
bioróżnorodności i klimatu; praw zwierząt, działań społecznych, obywatelskich i edukacji,
która zmienia świat.

Wspólnie ze swoim partnerem Tomaszem Czeczko prowadzi przedsiębiorstwo
KOSMICZNA ARCHITEKTURA OGRODOWA, które wykonuje i montuje kopuły
geodezyjne.

Zawodowo zajmuje się edukacją, prowadzeniem warsztatów, szkoleń i procesów
rozwojowych prowadząc warsztatownię Działaj z Chęcią.

Z wykształcenia kuturoznawczyni, pedagog, fotografka i trenerka procesów rozwojowych.

Absolwentka kursu projektowanie i zakładanie ogrodów ekologicznych w Ekologicznym
Uniwersytecie Ludowym w Grzybowie i wielu kursów związanych z permakulturą,
ogrodnictwem ekologicznym, nasiennictwem i bioróżnorodnością.

Współinicjatorka OGÓLNOPOLSKIEJ SIECI „MOC NASION”.

Wierzy, że „Zmiana jest możliwa. Tu i teraz. Ważny jest każdy mały krok” [motto Fundacji
Świat w Naszych Rękach]

Streszczenie: Celem prelekcji jest przedstawienie wybranych zasad
permakultury na konkretnych przykładach stosowanych w siedlisku Dolina
Bawole Serce i zainspirowanie do ich wdrażania we własnych
„przestrzeniach”. Bardzo ważnym elementem będzie pokazanie idei i
praktyki obiegów zamkniętych związanych ze zbieraniem nasion, obiegiem
materii, kompostowaniem, obiegiem i wykorzystaniem wody, ponownym
wykorzystaniem „odpadów” i gospodarką cyrkularną we własnej, nawet
najmniejszej przestrzeni. Stosowanie zasad permakultury, w tym praktyki
obiegów zamkniętych, wymaga od nas zmiany myślenia o
wykorzystywaniu zasobów naturalnych i wszystkiego co mamy wokół
siebie. Róbmy to mądrze. Rozmawiajmy, pokazujmy przykłady,
popełniajmy błędy i uczmy się! Z troski o przyszłość Ziemi, Ludzi i
Zasoby, jakimi dysponujemy.

Słowa kluczowe: zasady permakultury, obieg zamknięty, zasoby, Dolina

Bawole Serce





BOGDAN KASPERSKI

Anielskie Ogrody

EKOLOGICZNY OGRÓD MOJĄ KUCHNIĄ,
SPIŻARNIĄ, APTEKĄ, DROGERIĄ, KWIACIARNIĄ,

MIEJSCEM PRACY, KOŚCIOŁEM, SZKOŁĄ I
MIEJSCEM WYPOCZYNKU



BOGDAN KASPERSKI. Eko-gospodarz i eko-edukator. Razem z żoną Kamilą
prowadzi "@Anielskie Ogrody" - rodzinne, ekologiczne, samowystarczalne i edukacyjne
gospodarstwo.

W Akademii Anielskich Ogrodów:
• Uczy dlaczego i jak tworzyć ekologiczne ogrody.
• Organizuje kursy, warsztaty i prezentacje.
• Prowadzi studio projektowe CAMY. Tworzy i udoskonala ekologiczne techniki ogrodowe.
• Rozwija projekt "Anielskie Ogrody Sferyczne" - geo-kopuły uprawowe.
• Projektuje rozwiązania budujące bioróżnorodności w otoczeniu.
• Szczególnie zajmuje się efektywną uprawą warzyw na rabatach wyniesionych i
nawożeniem naturalnym.

Jest pasjonatem nowoczesnych technologii, zwłaszcza rozwiązań opartych na wzorcach
naturalnych.
Z wykształcenia jest pedagogiem i specjalistą marketingu, reklamy i public relations.
Jest laureatem wielu konkursów i nagród w dziedzinie ekologii oraz przedsiębiorczości na
terenach wiejskich.

Interesuje się etyką i filozofią głębokiej ekologii, ekologią integralną, filozofią
minimalistyczną, psychologią poznawczą, metodyką nauczania i uczenia się.
Szuka rozwiązań, dzięki którym można żyć, pracować i mieszkać w przyjaźni z przyrodą.
Szuka też rozwiązań zapobiegających i skutecznie leczących choroby autoimmunologiczne
oraz nowotworowe.

Streszczenie: Ogromny potencjał gleby i ogrodów przydomowych jest nie
wykorzystywany przez ludzi. Ogrody mogą dostarczać nam zdrowego
jedzenia w postaci warzyw, owoców i ziół, leków, kosmetyków w
najwyższej ekologicznej jakości. Bez wytwarzania śmieci, bez transportu i
zanieczyszczania świata. Mogą też być ostoją dla dzikich zwierząt i roślin.
Także rzadkich gatunków, zagrożonych wyginięciem. Permakultura
pozwala zaprojektować i zrealizować ogród, który zapewni nam w dużej
mierze samowystarczalność. Można stosować techniki uprawy w taki
sposób, aby się nie narobić i nie stosować sztucznych środków ochrony
roślin. Można stosować techniki ograniczające ilość zużytej wody i energii.
Ogród może być zrównoważonym, samoregulującym się systemem na wzór
naturalnych ekosystemów. Ogród może też być najważniejszym i
najciekawszym „pokojem” w naszym domu. W dobrze zaprojektowanym
ogrodzie możemy realizować w bardzo atrakcyjny sposób większość
naszych aktywności życiowych. Od dzieciństwa do późnej starości.

Słowa kluczowe: Ogród, Permakultura, Samowystarczalność, Ekosystem



LESZEK FRANKIEWICZ

Permakultura - Projekty

TROSKA O LUDZI W PERMAKULTURZE -
BRAKUJĄCE OGNIWO



Leszek Frankiewicz. Jestem projektantem permakultury i właścicielem gospodarstwa
w Beskidzie Wyspowym. Ukończyłem studia z permakultury u Geoffa Lawtona otrzymując
dyplom projektanta PDC. Wiedzę pogłębiałem u Daniela Halseya, i od tego momentu
używam zaawansowanych narzędzi informatycznych do projektowania.

Jestem członkiem zespołu United Designers, stworzonego przez Dana Halseya, zespołu,
który od wielu lat robi zaawansowane projekty permakulturowe na całym świecie. Bycie
częścią tego zespołu umożliwia mi korzystanie z wiedzy i zasobów tej grupy, która również
w Polsce robiła zaawansowane projekty. Lecz praktyczne umiejętności zdobywam u siebie,
'na roli' w pobliżu Limanowej. To moim zdaniem najlepsze połączenie działań aby stawać się
coraz bardziej kompetentnym projektantem-praktykiem.

Bill Mollison formułując zasady permakultury mówił o trosce o ludzi, trosce o Ziemię i
sprawiedliwym podziale. Zastanawiam się, czemu cały świat permakulturowy jak dotąd zajął
się tylko jedną kwestią - troską o Ziemię. Według mnie daleko ważniejszą jest troska o ludzi.
Nic nie zmienimy na tej planecie jeśli nie nauczymy się konstruktywnie, rzeczowo i ciepło
komunikować z innymi ludźmi.

Gdy nie zaczniemy się wzajemnie o siebie troszczyć… Dzisiejszy, spolaryzowany coraz
bardziej świat promuje przemoc, wrogość i nietolerancję dla inności. A przecież to właśnie
inność jest fundamentem bioróżnorodności, zarówno w przyrodzie jak i między ludźmi.

Więc jak to zrobić żeby się porozumieć? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy są jakieś sposoby,
metodologie czy systemy, które się tym zajmują? O tym wszystkim opowiem podczas
swojego wystąpienia. Zdrowe warzywa i perfekcyjnie funkcjonujący ekosystem
permakulturowy niedużo zmienią w naszym życiu, jeśli emanować będzie z niego zawiść i
wrogość.

Streszczenie: Mam na swoim koncie około czterdzieści projektów
gospodarstw i ogrodów permakulturowych. We wszystkich kwestia
bezpieczeństwa i samowystarczalności jest dla ich właścicieli najwyższym
priorytetem. Ale czy faktycznie osiągniemy bezpieczeństwo zamykając się
w ,,permakulturowych fortecach"? Bez bliskiej współpracy z wspólnotą,
którą tworzą sąsiedzi bliżsi i dalsi?

Słowa kluczowe: projekty, permakultura, samowystarczalność, wspólnota



MICHAŁ ŁAPIŃSKI

Kacze Bagno/Przystań Nowa Ziemia

PERMAKULTURA - MA PRZYKŁADZIE OŚRODKA
,,KACZE BAGNO MIEJSCEM INICJATYW

POZYTYWNYCH” I ,,PRZYSTAŃ NOWA ZIEMIA”



MICHAŁ ŁAPIŃSKI. Prezes Ośrodka Kacze Bagno-Miejsce Inicjatyw Pozytywnych.
Dr inż. Michał Łapiński: (Doktorat w dziedzinie Biologii molekularnej. Trener, Coach,
Kapitan Jachtowy. Założyciel Ośrodka Edukacyjno rozwojowego: Kacze Bagno – Miejsce
Inicjatyw Pozytywnych. Założyciel Stowarzyszenia „Edukacja pod Żaglami”) pokazuje
świat, w którym człowiek i natura żyją ze sobą w symbiozie.

Streszczenie: Celem referatu jest pokazanie przykładu, w jaki sposób

można stworzyć ogród permakulturowy oraz żyć w większej zgodzie z

naturą. Powrót do niej, korzystanie z doświadczeń przodków, sięganie po

rzeczy proste i oczywiste to współczesny rozwój, który nie oznacza

zacofania, a świadczy o mądrości i świadomości bycia i posiadania. Według

permakultury, jeśli coś komuś szkodzi, to ja się z tego wycofuję, staram się

robić rzeczy, które służą ludziom, służą dobru. Jeśli uprawiamy

agroturystykę jak w Kaczym Bagnie, to nasz ośrodek ma służyć rozwojowi

młodzieży, nauczycieli, wszystkich osób, które u nas się pojawią. Ośrodek

też karmi swoich gości, stosujemy dietę wegańską, wegetariańską,

ograniczamy maksymalnie ilość mięsa, ponieważ mięso jest obarczone

dużym śladem węglowym. W Kaczym Bagnie powstał też dom budowany

w zgodzie z filozofią naturalnego budownictwa tj. ze słomy i gliny.

Słowa kluczowe: ekologia, permakultura, edukacja, eggmobile



PAWEŁ A. FIJAŁKOWSKI

Eko osada Brzozówka

ZASADŹCA EKO OSADY. CZYLI JAK WYBRAĆ
LUDZI, IDEE, MIEJSCE I METODY

:



Paweł A. Fijałkowski -zasadźca Eko-osady Brzozówka. W latach 1981 - 1988 drukarz,
redaktor i kolporter prasy podziemnej. Działa na rzecz wolności człowieka, niezależny
publicysta. Od 2015 roku mieszka na wsi i uprawia konopie. Wraz z żoną Agnieszką od
wiosny do jesieni prowadzi w tej osadzie koncerty, ceremonie, warsztaty i debaty społeczne,
na których mistrzynie i mistrzowie dzielą się swoją wiedzą. Propaguje budownictwo
naturalne i osadnictwo nawiązujące do tradycji słowiańskich. Organizator i uczestnik kilku
kampanii społecznego nacisku na władze, w tym przeciw 5G, zatruwaniu przyrody,
segregacji sanitarnej, ograniczaniu praw obywatelskich oraz na rzecz uwolnienia uprawy i
zastosowań konopi włóknistych.

Streszczenie: Opowiem, co mnie zainspirowało, aby z centrum Warszawy
przenieść się do wioski. Nie "uciec" od czegokolwiek... Przeciwnie, aby
stworzyć nową jakość: Eko-osadę jako zespół niezależnych domostw
(rodzin) pośród lasu, na skraju istniejącej wsi. Mam dużo doświadczeń i
opowiem gdzie, z kim i jak założyć eko-osadę. Jak zaprojektować
przestrzeń? Jakie są bariery, a co sprzyja powstawaniu takiej małej
społeczności? Jakie to ma znaczenie w obecnych, trudnych czasach?

Słowa kluczowe: ekoosada, ekologia, przestrzeń, natura



KRYSTIAN STEMPEK

Permakultura Chocianów

PERMAKULTURA MIEJSKA - TRANSFORMACJA
OGRODU OZDOBNEGO W PRODUKTYWNY



KRYSTIAN STEMPEK. Edukator, praktyk oraz projektant permakulturowy. Prowadzi
projekt "Permakultura Chocianów - miejski ogród ekologiczny", gdzie na 400m2, w centrum
miasta, prezentuje jak może wyglądać przykładowa transformacja ogrodu ozdobnego w
produktywny ekosystem.

Znajdziecie tu ogrody warzywny, ziołowy i leśny, niewielkie stado kur, systemy oczyszczania
oraz magazynowania wody deszczowej oraz przestrzeń dla relaksu. W swojej praktyce
inspiruje się uniwersalnymi wzorcami przyrody, ewolucyjnymi mechanizmami
przystosowania się organizmów oraz wielkimi mitami przeszłości.

Streszczenie: W dobie wszechobecnych, niezwykle złożonych kryzysów,
potencjalne rozwiązania okazują się być zaskakująco proste. Problemy
takie jak wysokie ceny żywności, jej niezwykle niska jakość,
zanieczyszczenie środowiska, spadek bioróżnorodności, erozja gleb,
kreatywności czy relacji społecznych mogą być skutecznie adresowane
oraz rozwiązywane również w mieście. W 2019 roku w centrum
miasteczka Chocianów, w niedużym (400m²) ogrodzie ozdobnym po babci,
Krystian dokonał całkowitej transformacji przestrzeni. Wszechobecne
iglaki został zastąpione drzewami i krzewami owocowymi, miejsce
trawników zajął ogród warzywny, pojawiły się kury, systemy
magazynowania deszczówki, a piwnica zapełniła się słoikami z
przetworami. Dzięki zrozumieniu naturalnych procesów przyrody oraz
kreatywnego wykorzystania dostępnych lokalnie zasobów już w
pierwszym roku po transformacji można było cieszyć się plonami, których
ilość i jakość rośnie z roku na rok.

Słowa kluczowe: permakultura, własna żywność, miasto, ekologia



ŁUKASZ NOWACKI

Fundacja Transformacja

DOLINA MGIEŁ - PRZESTRZEŃ, W KTÓREJ
PERMAKULTURA, AGROLEŚNICTWO I

ROLNICTWO REGENERATYWNE ODBUDOWUJĄ
LOKALNY EKOSYSTEM



ŁUKASZ NOWACKI - Rolnik i nauczyciel permakultury, praktyk projektowania
regeneratywnego i agroleśnictwa, człowiek wielu pasji. Absolwent kierunku Ochrona
Środowiska na Uniwersytecie Łódzkim, specjalista w zakresie Ekohydrologii i
biotechnologii ekosystemowych.

Założyciel i prezes Fundacji TRANSFORMACJA, „grzybowzięty" entuzjasta solar
punkowego ruchu open source, dobrego jedzenia i survivalu. Razem z Żoną Izabelą
prowadzi demonstracyjne siedlisko permakulturowe Dolina mgieł nad rzeką Pilicą.

Streszczenie: Celem jest przedstawienie rozwiązań umożliwiających
regenerację ekosystemową w obszarach zdegradowanych działalnością
człowieka. Miejsc takich jak nasze siedlisko jest wiele. Są to miejsca
pozbawione gleby lub borykające się z potężną erozją. Miejsca nawiedzane
przez susze, powodzie, pożary i nawałnice. Postępujące zmiany
klimatyczne skłaniają nas do pracy nad lepszym zrozumieniem
funkcjonowania ekosystemów tego typu, zwłaszcza w kontekście
odbudowy procesów biogeochemicznych warunkujących życie, ale również
w kontekście wytwarzania organicznej żywności oraz wzmacniania
lokalnych społeczności i gospodarki człowieka. Zaczynając w 2013 roku od
pół pustynnego krajobrazu, obecnie w siedlisku Dolina mgieł, na obszarze
10 ha prowadzimy przyspieszoną regenerację gleb i szaty roślinnej. Dzięki
podjętym działaniom powróciły kluczowe gatunki dzikich zwierząt, a
stymulowany ich obecnością oraz zwierzętami hodowlanymi ekosystem
zaczyna stabilizować warunki mikroklimatyczne.

Słowa kluczowe: regeneracja, ekosystem, degradacja, siedlisko



JACEK WINCKIEWICZ

Truskawkowe Pola

DOM NATURALNY W KONTEKŚCIE
PERMAKULTUROWEJ EKO OSADY I KOŃCA

ŚWIATA



.Jacek Winckiewicz - założyciel Osady i Fundacji Truskawkowe Pola. Projektant,
aktywista, Ziemianin. Zajmuje się permakulturą, prowadzi własne siedlisko, gdzie dba o
glebę, wodę, drzewa, ogród, zwierzęta i ludzi. Pasjonat naturalnego budownictwa. Właściciel
domu, który zdobył pierwszą nagrodę w konkursie Green Building Awards 2022 w kategorii
Najlepsza ekologiczna zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna o którym opowie w ramach
cyklu spotkań "Naturalna Przestrzeń".

Streszczenie: Omówienie procesu decyzyjnego, jaki warto przejść, aby
zaprojektować i zbudować możliwie OPTYMALNY dom, który będzie
dobrze pasował do otoczenia, potrzeb mieszkańców oraz szerszego
kontekstu, czyli przede wszystkim projektu permakulturowego działki. Z
poszanowaniem materiałów i energii, w zgodzie z naturą. Sposoby na
ogrzewanie oraz chłodzenie domu, masa termiczna, termoizolacja,
orientacja, układ - ergonomia. Małe struktury uzupełniające w otoczeniu
domu. Droga ku samowystarczalności. Społeczność. Wszystko na
przykładzie pierwszego domu w osadzie Truskawkowe Pola.

Słowa kluczowe: samowystarczalność, dom, permakultura, termoizolacja



FILIP PARTYKA

Green Leaf Farm - Kąkolewice

ROLNICTWO REGENERATYWNE I EKONOMIA



Magda Partyka mgr inż. Ogrodnictwa i Filip Partyka mgr inż. Techniki Rolniczej i
Leśnej. Gospodarstwo Regeneratywne Green Leaf Kąkolewice. Odkąd pamiętamy jesteśmy
związani z agronomią i rolnictwem.

W latach 2015-2016 pracowaliśmy jako doradcy klienta w zagranicznej korporacji
handlującej środkami do produkcji rolniczej, to doświadczenie otworzyło nam oczy na stan
konwencjonalnego rolnictwa, które poznaliśmy od podszewki. Od tamtej pory naszym
życiowym celem jest udowodnić, że rolnictwo regeneratywne może być opłacalne i
wykorzystywane na skalę masową.

Od 2012 roku jesteśmy gospodarzami pięknego kawałka ziemi we wsi Kąkolewice, a od roku
2016 prowadzimy biointensywny ogród w technologii no-till, który stanowi główną część
naszych dochodów.

Jesteśmy absolwentami kursów organizowanych przez Jeana-Martina Fortier’a, Richarda
Perkinsa, Marka Sheparda oraz Darrena J. Doherty. Pasjonujemy się projektowaniem
środowiska z wykorzystaniem zasad permakultury, prac P.A. Yeomans’a oraz pozostałych
„mędrców” z obszaru rolnictwa regeneratywnego.

Posiadaną wiedzę testujemy na co dzień w praktyce na naszym gospodarstwie i z coraz
większym optymizmem patrzymy w przyszłość.

Streszczenie: Celem referatu jest przybliżenie uczestnikom konferencji,
czym jest oraz jak działa rolnictwo regeneratywne na przykładzie naszego
gospodarstwa. Omówimy podstawową wiedzę z zakresu regeneracji gleb
oraz całego ekosystemu gospodarstwa. Opiszemy główne formy naszej
działalności, uprawę warzyw w systemie no-till oraz hodowlę drobiu
pastwiskowego. Uczestnicy konferencji dowiedzą się, w jaki sposób
sprzedajemy nasze produkty oraz jak wygląda opłacalność takiego
gospodarowania, poznają główne różnice pomiędzy rolnictwem
konwencjonalnym a regeneratywnym. Omówimy najważniejsze naszym
zdaniem czynniki warunkujące dochodowość oraz powodzenie takich
gospodarstw. Rolnictwo regeneratywne jest w Polsce bardzo niszowym i
rzadko spotykanym rodzajem gospodarowania, naszym zadaniem jest to
zmienić.

Słowa kluczowe: gospodarstwo, regeneracja, uprawa, rolnictwo



JEANETTE KNIBBA

Kraina Ahimsa

JURTA - JAKO ALTERNATYWA DLA MIESZKANIA
W CZTERECH ŚCIANACH



Jeanette Knibba - Zielarz fitoterapeuta, Towarzystwo Zielarskie, Akademia
Amicorum, Degustator olejów, URUPIA-WŁOCHY. Od trzech lat tworzy ogród
permakulturowy. Produkuje własne produkty ziołowe, które powstają z ziół zbieranych i
hodowanych osobiście. Udało mi się również stworzyć ogród synergii na Sycylii.

Streszczenie: W 2017 r., po 33 latach wróciła do Polski. Ostatnie 15 lat

spędziła we Włoszech, gdzie narodziła się jej pasja do medycyny naturalnej

i w konsekwencji do zielarstwa. Uczestniczyła w wielu szkoleniach we

Włoszech, pogłębiając wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zaczęła

produkcję własnych kosmetyków na bazie oleju z oliwy, który również

produkowała sama. Po powrocie do Polski osiadła na Kaszubach, gdzie na

5 ha ziemi i lasu zaczyna się jej przygoda. Tak powstaje KRAINA

AHIMSA – miejsce kreacji bez przemocy: ogród permakulturowy z

dalszymi planami rozwoju zielarskiego i włączenia zwierząt do wspólnoty

w miłości i z respektem dla KAŻDEJ istoty żyjącej.

Słowa kluczowe: ogród, kreacja, permakultura, natura


