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Choć mieszkał w mieście, przez rok nie kupował jedzenia. Jak zakończył się
eksperyment Igora Bokuna z żywieniową samowystarczalnością?

Chrupać warzywa tylko z własnej grządki, jeść mięso 
z własnej hodowli, ser własnej produkcji i jajecznicę z jaj
zniesionych przez własne kury. Sprawa byłaby prostsza,
gdyby od dawna żył na wsi albo musiał wyżywić tylko sie-
bie. A tu jeszcze jest rodzina: żona i troje dzieci. 

Igor Bokun (na zdjęciu powyżej z synem Frankiem),
przedsiębiorca z Bielska-Białej, postanowił przez rok po-
eksperymentować z suwerennością żywieniową. Bardzo
chciał prowadzić dotychczasowy tryb życia i jednocześ-
nie gospodarować na swoim. 

Skąd ta potrzeba? Matrix. Podczas rozmowy z Igorem
Bokunem to słowo pojawia się kilkanaście razy. Zawsze 
w negatywnym kontekście. „Matrix to totalny system
kontroli, który pod warstewką marketingowego lukru
rozciąga swoje macki na wszystkie obszary naszego ży-
cia. Matrix wie, jak mamy wychowywać dzieci, jak budo-
wać domy, jak wytwarzać i sprzedawać żywność. Matrix
na skalę wcześniej niespotykaną w historii nakazuje, za-
kazuje i okrada nas poprzez podatki” – pisze na swoim
blogu niekupiejedzenia.blogspot.com. 

Ma na koncie 15-letnią działalność gospodarczą, pre-
zesowanie spółce giełdowej, współpracę z korporacjami

i mediami, prace nad technologią dla służb specjalnych
oraz projekty unijne. – Miałem okazję obserwować ten
system od podszewki. Jego opresyjność zaczęła mnie
mocno denerwować. Ale nie chciałem z nim walczyć, 
bo to oznaczałoby, że przyjmuję jego reguły gry. Wtedy
pewien mądry człowiek doradził mi, że lepszą metodą
walki z Matrixem jest dystans, a nie zaangażowanie, ak-
cja zamiast reakcji. Postanowiłem od podstaw zbudować
alternatywny świat. Stwierdziłem, że na obrzeżach sys-
temu istnieje sporo swobody. I że niezależność żywie-
niowa jest pierwszym krokiem do odcięcia się od Matrixa
– tłumaczy. Na peryferiach Matrixa w Magurce Wilko-
wickiej powstaje więc gospodarstwo Bokunów. Warzyw-
nik ma 4 ary, pole 10 arów, łąki zajmują 2-3 hektary, po za-
grodzie spaceruje 15 kur, które codziennie znoszą łącznie
8 jaj, oko cieszy 10 owiec rasy wschodniofryzyjskiej, hoj-
nie obdarowujących mlekiem. I tylko kot nie chce się
wziąć do roboty – zamiast łowić myszy, zalega na kanapie.
Igor nie ma tyle szczęścia, bo musi mocno się uwijać, aby
stworzyć samowystarczalne gospodarstwo, nie rezygnu-
jąc przy tym z pracy zawodowej. Zaczyna wczesną jesie-
nią, choć rodzina nadal wtedy mieszka w Bielsku-Białej.

grządki
tylko z własnej
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Nie wyściubia nosa z książek. Jego rolnicze doświadczenie jest znikome, 
a wiedzę skądś trzeba czerpać. Przed nastaniem zimowych chłodów musi
przygotować ziemię do wysiewu warzyw na wiosnę. Nie chce przy tym uży-
wać maszyn ani zlecać sąsiadom bronowania czy orania. Chce zrobić tak, 
jak radzi w „Rewolucji źdźbła słomy” japoński rolnik Masanobu Fukuoka: 
nie ingerować w naturalny cykl natury, przecież sama wie, co dla niej naj-
lepsze. A najlepsze ma być mulczowanie – przykrywanie powierzchni ziemi
warstwą organiczną, oczywiście bez orki (no-till farming). Prosta technika,
która nie tylko rewelacyjnie użyźnia glebę, ale też pozwala zaoszczędzić du-
żo czasu i energii, a na tym początkującemu rolnikowi szczególnie zależy. 

Gdyby w tamtym czasie ogrodnik purysta zobaczył grządki Igora, 
zapewne złapałby się za głowę. Gdzie tu jakikolwiek porządek?! Co to jest?!
– Ależ to grządki dla leniwych – odpowiedziałby Igor i wrócił do swoich
ogrodniczych zajęć. 

Faktycznie, niewiele trzeba, żeby przygotować leniwą grządkę: najpierw
rozrzucić i rozgrabić owczy obornik na trawie, przykryć go tekturą ze sta-
rych pudeł, na to położyć gazety, całość pokryć słomą i zostawić ziemię 
w spokoju. Z czasem pod warstwą papieru i słomy powstanie pożyteczny 
mikrokosmos. Zasiedlą go pracowite dżdżownice, chrabąszcze, bakterie 
i grzyby. Rośliny będą obumierać, ale nie na marne, bo ich każda cząstka za-
sili przewód pokarmowy innego mikroorganizmu. Czy żyjątka zdążą spulch-
nić i użyźnić ziemię, zanim skują ją zimowe mrozy?

JESIEŃ – PRZYGOTOWANIA DO ŻYWIENIOWEJ
SAMOWYSTARCZALNOŚCI

n Na górze: Zuzia i Kuba
na spacerze. Miejsce, 
w którym Igor z rodziną
spędza kilka miesięcy,
przypomina mu
taoistyczne krajobrazy. 
W środku: Owce sąsiadów
na pastwisku Magurki.
Dynie i cukinie Igora.
Poniżej: Cała rodzina 
na grzybobraniu. 
Marzena, Igor, Zuzia,
Franio. Kuba robi zdjęcie. 
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Przednówek. Rolnicy nigdy nie lubili tej pory roku, gdyż
wtedy spiżarnia ziała pustkami, a ssanie w żołądku trzeba
było zagłuszyć czymkolwiek. Właśnie na przednówku 
samowystarczalność Igora zostaje wystawiona na próbę.
Poza roślinami posadzonymi na jesień, siedmiolatką,
czosnkiem i lubczykiem nie ma nic, co by nadawało się 
do jedzenia. Zajęty grządkami i nasadzeniami nie przy-
gotował jeszcze kurnika, a owce są zbyt małe, aby da-
wać mleko. Nie chce łamać zasad eksperymentu, pójść 
do sklepu, kupić gotowe produkty i przygotować kolację.
Postanawia przetrwać, jedząc dzikie rośliny w razie ko-
nieczności i poszcząc. Czasem robi sałatkę z mniszka 
lekarskiego i babki lancetowatej. Albo przygotowuje 
sałatkę pasterską, której bogactwo składników przypra-
wia o zawrót głowy: gwiazdnica, szczaw, liście i kwiaty
mniszka lekarskiego, kapusta, jarmuż, szpinak, sałata
chińska, listki rzodkiewki, babka lancetowata, przywrot-
nik, tasznik, koniczyna, szczawik zajęczy, lubczyk, cebu-
la, mięta. Gotuje korzeń łopianu, jest bardzo sycący. 
Zajada się daniami z pokrzywy. Pragnienie gasi oskołą, 
sokiem z brzozy, rosnącej nieopodal domu, i naparem 
z koniczyny. Marynuje w occie kwiaty mlecza i kisi czos-
nek niedźwiedzi. Chudnie 20 kilogramów. Rodzina się
martwi, zwłaszcza że sama odżywia się normalnie. 

Jaki tu ruch! Pszczoły jak to pszczoły, kursują pracowi-
cie wte i wewte, przybywa plastrów miodu, a także na-
dziei, że eksperyment się uda. Bo ziemniaki posadzone
pod słomą w czerwcu dały obfity plon, który byłby jesz-
cze większy, gdyby nie nornice. Znalazły w słomie idealne
warunki do żerowania. Mimo to ten mały sukces cieszy
Igora. A cieszy tym bardziej że po trzytygodniowej, ra-
dykalnej diecie, złożonej wyłącznie z dzikich roślin, 
w końcu najada się do syta. „Własne ziemniaki, tak jak
wszystkie własnoręczne uprawy, są pyszne, a widok ma-
łych dzieci odkrywających, że one nie biorą się z super-
marketu, jest bezcenny” – wspomina na swoim blogu.

Kilkadziesiąt kilogramów ziemniaków zamierza prze-
chować w własnoręcznie wykonanej skrzyni, zakopanej 

Co za szczęście, że zimowe wieczory są długie! Można
sięgnąć po opasłą książkę „The Barefoot Beekeeper” Phi-
lipa Chandlera i zgłębiać tajniki pszczelarstwa. Zapo-
wiada się trudny rok – bez cukru. Chyba że pszczoły po-
mogą i podzielą się owocami swojej pracy – świeżym
miodem. Najpierw trzeba je jakoś zachęcić do osiedlenia
się. Igor buduje ul bezbramkowy. Nowatorski, nie ma 
w nim szablonu z wytłoczonymi kształtami komórek plas-
tra pszczelego jak w tradycyjnych ulach. Pszczoły wiedzą
najlepiej, jak duże plastry miodu budować, jakie powinny
być wymiary i rozmieszczenie komórek. W czerwcu dwa
ule staną w przestronnym ogrodzie. Wtedy brak do-
świadczenia w pszczelarstwie mocno da mu się we znaki.
Podczas wprowadzania rojów do uli pszczoły przebiją się
przez nieszczelną odzież. Czterdzieści użądleń sprawi, 
że następnym razem do stroju podejdzie z większą po-
wagą. Frajdę sprawia mu wychodzenie poza tradycyjne
rolnictwo. Zima to czas spoczynku, zaprzestania upraw?
Skądże znowu! Przecież można zasadzić ziemniaki nawet
w połowie lutego. Trzeba tylko zbudować podwójny tunel
foliowy. Za rok o tej samej porze przez śnieg będą się
przebijać główki jarmużu. A jarmuż palmowy wschod-
niofryzyjski (East Friesian Palm Kale) to twardy zawodnik
– potrafi przetrwać 16-stopniowe mrozy.

ZIMA – ZIEMNIAKI SADZI SIĘ 
NAWET W POŁOWIE LUTEGO

LATO – WRESZCIE MOŻNA NAJEŚĆ SIĘ DO SYTA

WIOSNA – CZYM ZAGŁUSZYĆ 
SSANIE W ŻOŁĄDKU?
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SUKCESY. Można się spierać, czy 
zaliczyć do nich niezależność żywieniową. 
„Bywały okresy, kiedy byłem prawie 
całkowicie samowystarczalny. Bywały 
też takie (szczególnie związane z pracą
zawodową, dziś jako wolny strzelec
świadczy usługi związane z rozwojem
biznesu), kiedy niezręcznie było wozić 
ze sobą ziemniaki, pokrzywę, baraninę
czy suszoną cukinię i zajadać się nimi 
w biurze. Czasami nie starczało siły woli,
aby wytrzymać na własnych, skromnych
posiłkach. Nie byłem ortodoksyjny, 
bo wymagałoby to wywrócenia życia 
rodzinnego do góry nogami”. Na pewno
sukcesem okazała się hodowla kur. 
Zawsze mieli pod ręką świeże jajka. 
Podobnie było z owcami. Ich hodowla
tylko z początku nastręczała mu 
trudności. Za pomocą książek i filmów 
instruktażowych z YouTube’a nauczył się
przycinać racice, strzyc, doić, leczyć, 
asystować przy porodzie. Musiał zmierzyć
się z ubojem zwierząt, co było jednym 
z najtrudniejszych momentów ekspery-
mentu. Fizyczna praca na świeżym po-
wietrzu dobrze wpłynęła na jego zdrowie.

w ziemi. Z przechowaniem pozostałych zapasów na zimę
nie ma większego problemu, bo po pierwszym roku eks-
perymentu są raczej skromne. Worek gryki, dwie półki
słoików z owocami i grzybami, suszone grzyby, kilka se-
lerów, około 20 litrów kiszonej kapusty. 

Na szczęście owce dają już mleko, z którego można
przygotować kilka pożywnych smakołyków. Na przykład
serek charollais, który ośmiela się zrobić dopiero 
po ukończeniu kursu serowarstwa. Albo bundz. Robi się
go nie dłużej niż 5 minut. Najgorsze jest wyczekiwanie 
– aż 3 dni nerwowego chodzenia wokół miski, nad którą
ocieka zawiązany w gazie ser. Na pocieszenie jest ser-
watka, produkt uboczny, doskonale gaszący pragnienie.
Można też pójść dalej i z bundzu zrobić bryndzę. Według
Igora najlepsza jest ta sześciotygodniowa. 

A gdyby zapytać go o ranking najprostszych w upra-
wie warzyw, bez zastanowienia odpowie: cukinia i dynia.
Tuż za nimi plasują się: czosnek, brokuły, jarmuż, cebu-
la, seler, buraki, por, rzepa i fasola szparagowa. Po roku
gospodarowania Igor wie, że nornice i ślimaki to wrogo-
wie, których nie można lekceważyć. A ślimaki to już 
w ogóle są bezwstydne.

JAK TO JEST Z SAMOWYSTARCZALNOŚCIĄ – PODSUMOWANIE EKSPERYMENTU
Przez 18 miesięcy nie zażył żadnego 
leku syntetycznego. Leczył się ziołami,
czasem korzystał z porad znajomej 
z Mongolii, przywracającej do zdrowia
zgodnie z tradycyjną medycyną chińską. 
Od 12 miesięcy systematycznie pości:
przez jeden dzień w tygodniu i raz 
na rok, co najmniej przez 10 dni: 
„Z każdym kolejnym postem widzę 
znaczącą poprawę”. Praca na roli 
wymusiła zmianę rytmu snu. Teraz budzi
się o świcie, a w południe ucina sobie
drzemkę. Regeneracja natychmiastowa!
Nabrał dystansu do siebie i świata: 
„Kiedyś pracowałem od rana do nocy 
w przekonaniu, że to, co robię, jest ważne
i że sam jestem ważny. Teraz rozumiem
powiedzenie, że cmentarze są pełne nie-
zastąpionych ludzi. Nabrałem sporego
dystansu do swojej wartości i do życia”. 

PORAŻKI. Pszczoły nie przeżyły zimy.
Nornice spustoszyły ogród: zjadły prawie
setkę sadzonek kapustowatych, nawet
wyjadły nasiona cukinii, dyni i kukurydzy.
Dobrze, że do akcji wkroczył kot 
i zaprowadził porządek w ekosystemie.

Uprawa bez orania gleby, która na po-
czątku budziła jego wielkie nadzieje, 
okazała się nie do końca efektywna. 
Marchewka i buraki nie wyrosły 
na leniwych grządkach, ale teraz już wie,
że w wilgotnej i miękkiej ziemi świetnie
rosną kapustowate. Przechowywane 
w ziemiance ziemniaki zmarzły. To nie
podłamuje jednak wiary Igora w sens
jego eksperymentu, którego celem jest 
życie nie w Matrixie, ale na swoich 
zasadach. Eksperyment trwa do dziś 
– cały czas rodzinie udaje się poprawić
efektywność uprawy. Są większe plony.
Sad już dorasta i w tym roku powinny 
być sensowne ilości własnych owoców.

SAMOWYSTARCZALNOŚĆ, do której dą-
żył, jest iluzją. „Sądzę, że dopiero wioska,
skupisko kilku rodzin daje jej możliwość.
A i tak taka jest iluzją, bo opiera się na
czerpaniu z doświadczeń tysięcy naszych
przodków. Do szczęścia potrzebujemy
kontaktów z ludźmi i ciekawe jest to, 
że poszukując niezależności, natrafiłem
na mnóstwo ciekawych osób”. 
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