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Wstęp
Na początku bieżącego stulecia przeciętny Polak zjadał
zaledwie 17 g gęsiny rocznie, a ponad 95% krajowej produkcji było kierowane na eksport (głównie do Niemiec).
Sytuacja ta istotnie zmieniła się dopiero w ostatnich latach. Dzięki różnym działaniom promocyjnym udało się
przywrócić gęsinie należne jej miejsce na polskich stołach.
W efekcie, w 2018 roku przeciętny Polak zjadał już 340 g
gęsiny rocznie. Natomiast rok 2019 był rekordowy pod
tym względem, gdyż poziom spożycia w Polsce wyniósł
450 g (rocznie) na jednego mieszkańca (obliczenia według
danych Krajowej Rady Drobiarstwa, przy szacunkowej
średniej wadze 1 sztuki gęsi na poziomie 6,1 kg i wskaźniku uzysku wyrobu gotowego 68%). Jest to zapewne zasługą polskich kucharzy, gdyż w ostatnich latach gęsina
zaczęła się coraz częściej pojawiać w naszych restauracjach. Jednak w 2020 roku, w związku z pandemią wirusa
SARS CoV-2 i w konsekwencji zamknięcia lub ograniczenia działalności lokali gastronomicznych, nastąpił spadek
spożycia gęsiny do poziomu 260 g na 1 jednego mieszkańca rocznie.
Na obniżenie poziomu konsumpcji tego mięsa wpłynęły także różne restrykcje i zarządzenia administracyjne,
wprowadzające ograniczenia w zakresie kontaktów społecznych i rodzinnych. Gęś w polskiej tradycji kulinarnej
jest przecież daniem biesiadnym, spożywanym zwłaszcza
podczas spotkań rodzinnych i ważniejszych uroczystości
religijnych, a nawet państwowych.
Nadzieją na kolejny wzrost spożycia tego szlachetnego mięsa jest natomiast rozwijająca się praktyka coraz
powszechniejszego spożywania gęsiny podczas biesiad
organizowanych 11 listopada, czyli z okazji obchodów

Narodowego Święta Niepodległości. Do większego zainteresowania gęsiną istotnie przyczyniają się również coraz
liczniej tworzone szlaki kulinarne, a propagując żywność
tradycyjną i naturalną, siłą rzeczy wzbudzają jednocześnie zainteresowanie gęsiną.
Niniejsza publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Działanie: „Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich
oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na
rzecz tego rozwoju”. W swoim zamyśle ma ona stanowić
teoretyczną pomoc w zakresie działań służących opracowaniu nowego szlaku kulinarnego, wiodącego przez
niezwykle atrakcyjne pod względem kulturowym (w tym
także kulinarnym) krainy, położone w granicach województwa warmińsko-mazurskiego.
Oddawana do rąk czytelników publikacja ma być pomocą, a wręcz podręcznikiem dla wszystkich osób zainteresowanych tworzeniem szlaku kulinarnego, którego
„patronką” zostanie gęś. Będzie ona ogniwem scalającym
różne aspekty obecne na przyszłym szlaku, zarówno te
dotyczące obszaru etnograficznego, artystycznego czy
literackiego, a także kulinarnego. Gęś jako ptak wędrowny z powodzeniem może być emblematem branży turystycznej, gdyż jej życie jest nieustanną wędrówką; ciekawa świata dociera w najodleglejsze jego zakątki. Nie są jej
w stanie powstrzymać żadne warunki pogodowe czy przeszkody terenowe (gęś himalajska przelatuje nawet nad Himalajami! Jest widywana nad przełęczami położonymi na
7
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wysokości 5000 m n.p.m.). Stare porzekadło stanowi: „nie
zna życia, kogo gęsi nie goniły”. Parafrazując je można
rzec: nie zna życia, kto nie podążał tropem gęsi”.
W zakresie merytorycznym niniejsza publikacja ma
dostarczyć tworzywa do budowania nowego szlaku o charakterze kulinarno-kulturowym i dlatego zawiera zarówno informacje o charakterze etnograficznym, kulturowym
i historycznym oraz wskazania dotyczące tradycji i sztuki
kulinarnej, a także przepisy kulinarne. W wielu zakresach
syntetyzuje ona i dostosowuje do potrzeb szlaku informacje zebrane we wcześniejszych książkach wydawanych
pod auspicjami Iławskiego Stowarzyszenia Producentów
Gęsi: Wszystko o gęsi i gęsinie, czyli… anserystyczne kulinaria i kulturalia (Szwarcenowo 2010), Gęś – arystokratka na polskich stołach. Walory gęsiny i przepisy kulinarne (Iława 2019) oraz Szlakiem gęsiny – uwarunkowania
kulturowe, kulinarne i historyczne na Warmii, Mazurach
i Powiślu (Iława 2020). Bardziej teoretycznie ujęta w tych
publikacjach problematyka anserystyczna (od łacińskiego anser – gęś), tym razem uzyskała swoją praktyczną
aplikację. Głównym celem tej publikacji jest dostarczenie
materiału, który łatwo można wykorzystać do tworzenia
nowych przystanków na szlaku.
W rozdziale pierwszym omówiono główne tradycje
kulinarne przenikające się na obszarze Warmii, Mazur
i Powiśla. Celem tego rozdziału jest ukazanie uwarunkowań historyczno-politycznych oraz demograficznych
najbardziej oddziałujących w dawnych wiekach oraz
w czasach najnowszych na kulturę kulinarną regionu.
Wewnętrzny układ rozdziału został podyktowany chronologią, czyli uwzględnia czas pojawienia się poszczególnych kuchni narodowych na analizowanym obszarze.
Rozdział drugi jest poświęcony kwestii walorów odżywczych i kulinarnych gęsiny. Omówiono w nim także
podstawowe zasady dotyczące przygotowania dań z tego
mięsa. Z jednej strony ma pomóc początkującym kucharzom i restauratorom w poprawnym przygotowaniu

tradycyjnych potraw, a z drugiej ma ich zachęcać do odważnego eksperymentowania w kuchni i sięgania po najnowsze techniki i sposoby w zakresie kulinarnej obróbki
gęsiny.
Trzeci rozdział, najszerszy, dostarcza podstawowej
wiedzy niezbędnej w zakresie rozwijania turystki kulturowej i kulinarnej. Zwrócono zwłaszcza uwagę na konieczność uwzględnienia w procesie konstruowania szlaku
kulturowo-kulinarnego najnowszych osiągnieć z zakresu
nauk socjologicznych i nowych mediów. Zawarto także
wiele praktycznych wskazówek dotyczących samej metodologii tworzenia szlaku. Dość szczegółowo omówiono
kulturowe zasoby województwa warmińsko mazurskiego
w zakresie rozwijania turystyki kulinarnej, przy czym nie
poprzestano na ich teoretycznej charakterystyce, sprowadzono je natomiast do konkretnych wskazań i sugestii
skierowanych do osób chcących uczestniczyć w samym
procesie tworzenia nowego szlaku.
Ogólna koncepcja planowanego przewodnika po szlaku „Gęsim tropem” została zaprezentowana w czwartej
części niniejszej publikacji. Znalazły się tutaj prezentacje
restauracji, lokali gastronomicznych, hoteli, gospodarstw
agroturystycznych, a także instytucji działających na
rzecz kultury, które już zgłosiły akces do uczestnictwa
w nowym przedsięwzięciu.
W rozdziale piątym zawarto przepisy kulinarne, nawiązujące do części narracyjnej niniejszej publikacji oraz
propozycje dań podanych w menu lokali gastronomicznych, które już zgłosiły akces do współtworzenia szlaku
„Gęsim tropem”. Znalazło się tu wiele przepisów, które
mogą stanowić inspirację dla restauratorów i kucharzy
(także z branży agroturystycznej), chcących poszerzyć
swój jadłospis o kolejne, często niekonwencjonalne specjały z gęsiny. Ponadto zestaw prezentowanych potraw
uzupełniono o dania, ukazujące możliwości w zakresie
całkowitego wykorzystania w kuchni tuszki gęsiej, zgodnie z zasadą Zero Waste („zero marnowania”). Aplikując
8
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tę zasadę do obróbki gęsiny, można powiedzieć, że każdy
jej element może być „zasobem”, „bazą”, „tworzywem” do
przygotowania smacznego posiłku, a przy tym interesującego pod względem wizualnym.
Najbardziej efektowne, serwowane zwłaszcza na
świąteczne stoły, pozostają zawsze gęsi pieczone w całości.
W przepisach znalazły się dwie propozycję tego rodzaju –
gęś luzowana oraz pieczona bez kości. Tu trzeba jednak
zaznaczyć, że korpus i kości, usunięte w procesie luzowania tuszki (tak samo jak łapy i skrzydła), idealnie nadają
się do przygotowania rosołu lub bulionu (np. jako baza
do zupy krem). A szyjka? Możemy oczywiście ją dodać do
rosołu, jednak znacznie lepiej przyrządzić z niej bardziej
efektowne dania, jak na przykład galaretka z szyjek gęsich
czy w towarzystwie pikli z ogórka.
Największy potencjał w zakresie różnorodności dań
z gęsiny zawiera się w piersi gęsiej. Można ją podać jako
grillowaną lub na sposób hawajski, albo jako marynowaną
na sposób wschodni. Skoro mowa o kuchni bardziej egzotycznej, to trzeba też pamiętać, że niezapomnianych wrażeń smakowych dostarczyć może dobrze przyrządzony
tatar z piersi gęsiej. Zwolennicy kuchni bardziej europejskiej znajdą tu natomiast przepisy na pierś gęsią sous vide
lub na różowo, co można uznać za hołd złożony kuchni
francuskiej. Natomiast entuzjastom kuchni włoskiej można polecić przepis na ragoût z makaronem tagliatelle. Za
najbardziej swojskie danie z piersi gęsiej można uznać
wędzony półgęsek, jednak w przepisach znalazła się propozycja prowadząca do uczynienia z niego bazy bardzo
wykwintnego dania – carpaccio z pieczonego buraka
i wędzonego półgęska, epatującego elegancją i doskonałą
kompozycją smakową.
W zakresie przyrządzenia udka gęsiego podano przepisy różnice się techniką pieczenia – tradycyjnie (krótko
w wysokiej temperaturze) oraz wolno (długo w niższej
temperaturze). Interesująca może okazać się degustacja,
w której jednocześnie zaistnieje możliwość skosztowa-

nia udek przyrządzonych na te dwa, jakże różne sposoby.
Ponadto w tej części opracowania znalazł się przepis na
roladki z udek gęsich, danie bardzo efektowne wizualnie.
W przepisach kulinarnych wiele uwagi poświęcono
również podrobom gęsim, a zestaw zaproponowanych
dań obejmuje: pâté z wątróbek, wątróbkę z wiśniami, żołądki w śmietanie z warzywami oraz gulasz z żołądków
gęsich. Gdyby coś zostało z tuszki gęsiej, to na wszelki
wypadek umieszczono jeszcze przepisy na kotlety mielone, pulpeciki i paszteciki z gęsiny, które mogą okazać
się pomocne w praktycznej realizacji zasady Zero Waste.
Nie mogło też zabraknąć przepisów dotyczących spożytkowania tłuszczu gęsiego, który w kuchni tradycyjnej od
niepamiętnych czasów znajdował zastosowanie w procesie przygotowania okrasy z gęsi czy różnego rodzaju
smarowideł. Propagując wykorzystywanie smalcu gęsiego do wyrobów cukierniczych podano także przepisy na
ciasteczka owsiane oraz szarlotkę. Smalec gęsi dodany do
tego rodzaju wypieków sprawi, że na dłużej zachowają
one świeżość i wilgotność.
Po przeprowadzonym przeglądzie przepisów na dania
z gęsiny pozostał tylko jeden element gęsi, który nie został
wykorzystany kulinarnie – kuper. Zostawmy go dla przysłowiowego Azora, niech i on nam pomoże w hołdowaniu
zasadzie Zero Waste.
Poszczególne przepisy zostały opatrzone fotografiami
dań, przyrządzonych dokładnie według podanych receptur.
Publikacja zaopatrzona jest w bibliografię, obejmującą
zarówno wydawnictwa bezpośrednio dotyczące kwestii
kulinarnych, jak również mogące służyć pomocą w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych
o regionie, turystyce kulinarnej oraz kuchni tradycyjnej.
Redaktorzy i autorzy niniejszej publikacji pragną wyrazić nadzieję, że okaże się ona dobrym tworzywem do
konstruowania rozległego szlaku „Gęsim tropem” oraz
zachęci liczne osoby i instytucje z branży kulinarnej i turystycznej do uczestnictwa w tym projekcie.
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Kulinarna historia
Warmii i Mazur
Rozwijająca się dzisiaj bardzo prężnie turystyka kulturowa, której ważnym elementem jest także odkrywanie
(teoretyczne i praktyczne) kuchni regionalnych, staje się
swego rodzaju bramą do poznawania tradycji i obyczajów
określonych wspólnot regionalnych. To swoiste zaproszenie do stołu jest najlepszą okazją do nawiązania bliższej
znajomości także i w innych wymiarach. Doświadczenie
drugiej osoby przez jej kulinaria, oprócz całej atrakcyjności wynikającej z doznań smakowych, pozwala lepiej
poznać spotkanego człowieka, a przynajmniej rozpoznać
i zrozumieć pozostawione przez niego ślady. Należą do nich
przepisy kulinarne czy opisy uczt i sposobów przetwarzana żywności, dzięki czemu owo poznawanie i doświadczanie nowych regionów i kultur, odbywa się we współczesnej
turystyce kulturowej prawdziwie „od kuchni”.
W tym zakresie nieodzowna staje się refleksja nad
czasem i kontekstem wprowadzenia poszczególnych produktów do zwyczajów kulinarnych określonych grup narodowych, etnicznych czy społecznych. Dotyczy to także
badania kontekstów sporządzania określonych potraw
oraz ich znaczenia symbolicznego czy nawet religijnego.
Działania tego rodzaju w efekcie istotnie przyczyniają się
do poszerzenia wiedzy nie tylko kulinarnej, ale również
kulturowej.
Wychodząc naprzeciw potrzebom „kulinarnego badacza”, który trafił na Warmię, Mazury lub Powiśle, trzeba
mu dostarczyć określonych informacji o grupach narodowych i etnicznych, które wywarły największy wpływ na

miejscowe tradycje kulinarne. Informacje te zostaną podane prosto z kuchni…

Z kuchni niemieckiej
Władztwo Krzyżaków dokonało fundamentalnych przeobrażeń w zakresie demografii Prus Wschodnich. Pod rządami rycerzy zakonnych następowała bardzo intensywna
wymiana ludności. Miejsce rodzimych Prusów zajmowali
osadnicy z zachodniej Europy, głównie z krajów niemieckich. Przybysze stanowili często bardzo zwarte grupy pod
względem narodowym i etnicznym. W ich ramach kontynuowano wszystkie dawne, rodzime tradycje, w tym także
kulinarne. Osadnicy niemieccy w zdecydowanej większości trafiali do nowych ośrodków miejskich, lokowanych na
surowym korzeniu w wielu punktach państwa zakonnego.
Natomiast ludność rodzima (pruska) zasiedlała głównie
tereny wiejskie, asymilując się z osadnikami z ziem polskich, tworząc podwaliny nowego bytu etnograficznego,
jaki z czasem zaczęto nazywać „Mazurami”.
Kuchnia niemiecka pielęgnowana na terenach dawnych Prus Wschodnich miała dwa podstawowe oblicza
– mieszczańskie oraz krzyżackie. Kuchnia mieszczańska
– to kuchnia konserwatywna, w której sposób gotowania
urastał do rangi dogmatu. Natomiast w ramach kuchni
krzyżackiej można było mówić o jej dwóch podstawowych
wymiarach – rycerskim oraz dworskim.
11
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W aspekcie rycerskim trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na to, iż wykarmienie licznej braci zakonnej
wymagało świetnej organizacji kuchennego zaplecza i olbrzymich zapasów.
Zgodnie z regułami zakonnymi rycerze jadali dwa posiłki dziennie. Podstawę ich wyżywienia stanowiły proste
dania przygotowywane na bazie pszenicy, żyta, prosa oraz
gryki. Warto odnotować, że Krzyżacy często jadali także
dania z ryżem sprowadzanym z Chin. Podstawowym dodatkiem do mięs były marchew i buraki. Wiele dań przygotowywano również z kapusty, bobu, fasoli oraz grochu.
Z bardziej kalorycznych potraw w menu rycerza zakonnego znajdowały się: suszona wołowina, marynowana wieprzowina, peklowana w beczkach słonina, solone śledzie, a nade wszystko wędzone i suszone kiełbasy.
W okresie postu brać rycerska spożywała tylko jeden posiłek, a w związku z całkowitym zakazem konsumpcji mięsa, podstawę wyżywienia w tym okresie stanowiły ryby.
W konsekwencji dni postne w tradycji krzyżackiej nazywano nawet „dniami rybimi”. Oprócz ryb poławianych
na Bałtyku i na Zalewie Wiślanym, na potrzeby kuchni
krzyżackiej prowadzono liczne stawy, w których hodowano m.in. jesiotry, karasie, liny, sandacze oraz szczupaki.
Zupełnie inaczej gotowano dla wielkiego mistrza
i jego gości. Potrawy serwowane na stole monarchy –
władcy państwa zakonnego – musiały zachwycać nie tylko
smakiem, ale i formą, kształtem oraz barwą. To właśnie
dlatego kucharze malborscy zasłynęli z barwienia gęsi,
które serwowano w trzech podstawowych kolorach: zielonym, złotym i czarnym. Przygotowanie zielonej gęsi polegało na jej obfitym panierowaniu, po wstępnym upieczeniu,
w dużej ilości siekanej pietruszki. „Gęś na złoto” uzyskiwano dzięki barwieniu jej szafranem. Natomiast gęś czarną otrzymywano dzięki glazurze wytworzonej z czarnego
pieprzu, goździków i migdałów. Inny sposób uzyskania
„gęsi na czarno” polegał na użyciu panierki, przygotowanej
z pokruszonego piernika lub chleba żytniego.

Niemiecka tęsknota kulinarna za kiełbasą, objawiająca się już w czasach krzyżackich, zwłaszcza w okresach
licznych postów, skłaniała kucharzy zakonnych do poszukiwania różnego rodzaju jej zamienników. W konsekwencji podczas dni bezmięsnych posilano się „Ersatzem”
kiełbasy, czyli formowaną na jej kształt masą z roślin
strączkowych, głównie grochu i fasoli. Przy tym starano
się także, za pomocą przypraw i barwników, nadać jej pożądaną, czyli „kiełbasianą” barwę.
Te same praktyki w kuchni niemieckiej pojawiały się
na terenie Prus Wschodnich w XIX wieku i na początku
XX wieku, zwłaszcza w czasach wojen i kryzysów ekonomicznych, gdy boleśnie odczuwano brak każdego rodzaju mięsa. Dlatego za w pełni uzasadnione można uznać
twierdzenie, że nie ma niemieckiej kuchni, bez „Wursta”,
czyli kiełbasy. To przecież Niemcy wynaleźli kiełbaski parowe, potocznie zwane parówkami. Doczekały się one licznych regionalnych odmian (np.: „berlinki”, „wiedeńskie”).
Niemieckim wynalazkiem kiełbasianym są także „frankfurterki”, wytwarzane od 1852 roku. Są one bardzo cienkie,
a przy tym ostro przyprawione. Podobne w formie, czyli
cienkie kiełbaski można dziś zakupić na stoiskach garmażeryjnych z mazurskimi wyrobami tradycyjnymi. Wśród
nich królują, zarówno pod względem smakowym jak i cenowym, kiełbaski z gęsiny. Można powiedzieć, że w tym
przypadku asymilowanie i kreatywne przetwarzanie pierwotnych wzorców istotnie odmieniło kiełbasę, gdyż z produktu przygotowywanego pierwotnie z resztek mięsnych,
stała się ona wyrobem bardzo ekskluzywnym.
Oprócz pielęgnowania ogólnonarodowych tradycji
kulinarnych, Prusy Wschodnie wniosły do kuchni niemieckiej jeden bardzo istotny przepis. Chodzi oczywiście
o „Eintopf”, czyli potrawę jednogarnkową znaną dzisiaj
w całej Europie, serwowaną w charakterze pełnego i pełnowartościowego obiadu. Danie to zostało wymyślone
i po raz pierwszy zaprezentowane w restauracji dworcowej na stacji kolejowej w Korszach. Idea tej potrawy po12
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legała na przygotowaniu szybkiego, jednodaniowego, ale
pełnowartościowego obiadu, jaki mógłby zostać w całości spożyty przez podróżnego, w bardzo krótkim czasie.
Trzeba tu wyjaśnić, że od końca XIX wieku Korsze były
jedną z najważniejszych stacji przesiadkowych w całym
systemie wschodniopruskich kolei żelaznych. Eintopf
bardzo szybko przyjął się w całych Prusach Wschodnich,
a dzięki usatysfakcjonowanym podróżnym, szybko uzyskał uznanie w całych Niemczech.
Klasyczny Eintopf składa się z mięsa, warzyw oraz
ziemniaków lub kaszy. Dbając o różnorodność składników,
łączono kilka gatunków mięsa, używano zarówno surowego jak i wędzonego, a wszystko w celu uzyskania wysokich
walorów smakowych, ze szczególnie ulubioną w Prusach
Wschodnich nutą słodko-kwaśną. Na szybkie spopularyzowanie tego dania w kuchni niemieckiej, istotny wpływ
miał także kontekst społeczno-gospodarczy ówczesnej
Europy, gdyż kobiety, coraz liczniej podejmujące aktywność zawodową, nie miały już tyle czasu na zajmowanie
się kuchnią. Danie sprawdzało się nie tylko w warunkach
miejskich, gdyż sposób jego przygotowania, polegający na
pozostawieniu garnka na wolnym ogniu, chętnie przyjęto
również w kuchni wiejskiej. Nic dziwnego, że niewymagająca stałej asysty kucharki potrawa, szczególną popularnością cieszyła się podczas prac polowych. Z czasem
zaczęto ją nawet nazywać „chłopskim garnkiem”.
Drugim wschodniopruskim daniem, jakie odniosło
światowy sukces, są klopsiki królewieckie, czyli rodem
z Królewca. Aktualnie wykonuje się je z różnych gatunków mięsa, a stosowana pierwotnie do ich przyrządzenia
cielęcina, bywa zastępowana gęsiną.
Trzecim produktem kulinarnym, o bardzo wielu zastosowaniach we współczesnej kuchni, który opuszczając
Prusy Wschodnie, zyskał uznanie w całej niemal Europie
jest ser tylżycki. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych serów podpuszczkowych. Swoją nazwę zawdzięcza
Tylży (obecnie Sowietsk w obwodzie kaliningradzkim).

Wykorzystywany w kuchni na rożne sposoby i dodawany
do różnych dań, zawsze i niezmiennie nada im nieco pruskiego charakteru.

Z kuchni polskiej
Każde świętowanie w tradycji słowiańskiej, pielęgnowanej przez ludy zamieszkujące obecne tereny naszego kraju,
było związane z jedzeniem: narodziny potomka, postrzyżyny, zrękowiny, zaślubiny, stypy, a także uroczystości
ku czci zmarłych przodków wymagały przygotowania
odpowiednich potraw, to znaczy bardziej uroczystych
lub symbolicznych. Najwięcej symboliki zawierało się
w potrawach ofiarowanych duchom przodków, zwłaszcza w obrzędzie Dziadów. W ramach takiej swoistej uczty
z przodkami spożywano wspólnie jajka, miód, kaszę
i chleb. Pito piwo (stąd jego nazwa oznaczająca to „co się
pije”) oraz mleko. Przodków częstowano, wylewając napoje na ziemię, a także składając z pokarmów żertwę, czyli ofiarę całopalną. Po odprawieniu obrzędów na cmentarzach, ucztowanie kontynuowano w domach. Rodzinne
gromadzenie się przy ogniu w celu przygotowania i spożycia potraw oraz podzielenia się nimi z nieobecnymi cieleśnie, przetrwało w polskiej tradycji do dzisiaj, a chętne
spędzanie przez współczesnych Polaków czasu przy grillach i ogniskach jest tego najlepszym dowodem.
W Polsce hodowla gęsi znana była na długo przed
Piastami i Jagiellonami. Trzeba odnotować, że najstarsze
opisy Słowiańszczyzny, począwszy od relacji Ibrahima ibn
Jakuba, informują o powszechnej konsumpcji gęsi przez
plemiona zamieszkujące ziemie współczesnej Polski.
W czasach renesansu gęś była bardzo chętnie jadana na
królewskich stołach. W tamtym czasie odróżniano jednak
tzw. gęś karmną, czyli tuczoną, podawaną królowi, i gęś
dworną, czyli biegającą po podwórzu, przeznaczoną na
mniej zaszczytne stoły. Zgodnie z relacją Mikołaja Reja,
13
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na świąteczne stoły w epoce renesansu trafiała zwyczajowo gęś pieczona, nadziewana jabłkami. W takiej właśnie
postaci weszła ona na stałe do kanonów kuchni polskiej.
Trzeba tu podkreślić, że w najstarszych, rodzimych tradycjach kulinarnych ptactwo serwowano w całości, dopiero
w czasach nowożytnych zaczęto je porcjować.
W XVII wieku z regularnego spożywania gęsiny słynął zwłaszcza król Jan III Sobieski, być może to właśnie
ta szczególna predylekcja do tego rodzaju mięsa była źródłem jego ogromnych sił witalnych (liczne tego dowody
można odnaleźć w listach do Marysieńki) oraz niezwykłej
mocy fizycznej (o czym z kolei przekonali się Turcy pod
Wiedniem). Zazwyczaj na królewski stół podawano dwie
gęsi, ale każdorazowo, 12 września, czyli w rocznicę Wiktorii Wiedeńskiej, królowi serwowano ich cztery.
Obfitość dań mięsnych była najbardziej charakterystyczną cechą kuchni staropolskiej. Często, w charakterze dania głównego, podawano różne gatunki mięsa, tworząc z nich okazałe kompozycje. Taki sposób serwowania
dań barwnie przedstawił Jędrzej Kitowicz w swoim słynnym Opisie obyczajów za panowania Augusta III, co ujął
następująco: „Między półmiski, rozmaitym ptastwem
i ciastem napełnione, podług wielkości stołu stawiano
dwie albo trzy misy ogromne, na kształt piramidów z rozmaitego pieczystego złożonych, które hajducy we dwóch
nosili, boby jeden nie uniósł. Te piramidy na spodzie miały dwie pieczenie wielkie wołowe, na nich położona była
ćwiartka jedna i druga cielęciny, dalej baranina, potem indyki, gęsi, kapłony, kurczęta, kuropatwy, bekasy; im wyżej, tym coraz mniejsze ptastwo. Z tych piramid, jako też
i mis i półmisków, goście sprawniejsi do krajania za prośbą gospodarza brali przed siebie owe pieczyste, rozbierali,
częstowali w kolej siedzących u stołu i nie przepominając
zostawić dla siebie najlepszej sztuki, po obczęstowaniu
wszystkich sami jedli”.
W kuchni staropolskiej, oprócz pieczenia gęsi w całości, przygotowywano także inne dania i wyroby, jak

chociażby półgęski oraz pasztety. Wielokrotnie o daniach
z gęsi wspomina Kitowicz podejmując temat potraw „staroświeckich”. Wśród nich wymienił m.in. gęś gotowaną
ze śmietaną, suszonymi grzybami i kaszą perłową.
W swoim dziele podjął również kwestię upowszechniającej się w jego czasach mody na „luzowanie ptactwa”
i nadziewanie go różnymi, zagranicznymi specjałami.
Daleki był jednak od chwalenia tego rodzaju praktyk,
a odchodzenie od polskiej tradycji kulinarnej napiętnował następująco: „Dosyć wyrazić, że tyle mięsiwa, ile go
psuli kucharze na sosy i siekanki, wystarczyłoby przedtem na cały suty obiad, a przecię lubo tak wiele mięsiwów
i ptastwa brano do kuchni, na stole mało tego znać było.
Wyszły z mody wielkie półmiski i głębokie, nastały małe,
okrągłe i płaskie; salaterki jeszcze najmniejsze; misy nie
służyły już więcej, tylko do sztuki mięsa i pieczeni albo
ptastwa wielkiego, gęsi, indyka, głuszca. Byłoby grubiaństwem i obrzydzeniem, gdyby na jedną misę położono
dwie pieczenie albo dwóch indyków; półmiski także nie
były zawalone, ale tak tylko, żeby potrawa samo dno zajmowała, przeto jeden kapłon, jedna kura, para kurcząt
lub para kuropatw dosyć była na półmisek każdy z osobna, mając za jakąś pewność, że wielkość potrawy psuje do
niej apetyt”.
Tych obcych wpływów na kuchnię polską nie dało się
już jednak powstrzymać. Polskie poradniki kucharskie
od przełomu XVIII i XIX wieku umiejętność rozbierania
drobiu, przed podaniem na stół, zaczęły już uznawać za
powinność i obowiązek każdej dobrej gospodyni.
W kuchni staropolskiej oprócz gęsi pieczonej w całości, elementy z gęsi stanowiły istotny składnik rosołów,
sławionych w dawnych książkach kucharskich. Rosół był
podstawową zupą, serwowaną zarówno na stołach pańskich, jak i mieszczańskich, a także chłopskich. Również
i na plebaniach ceniono rosół, co poświadczają dawne inwentarze dóbr kościelnych, w których znajdujemy obszerne opisy o utrzymywaniu w gospodarstwach kościelnych
14
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licznych stadek kur, kaczek i gęsi. Można więc powiedzieć,
że była to zupa prawdziwie demokratyczna, gdyż powszechna. Nic też dziwnego, że właśnie od podania przepisu na „rosół polski” rozpoczyna się najstarsza polska
książka kucharska Compendium ferculorum albo zebranie potraw, opracowana przez Stanisława Czernieckiego,
a wydana w krakowskiej oficynie Unglerów w 1682 roku.
Dopiero upowszechnienie się zwyczajów francuskich
w kuchni polskiej spowodowało pewien kryzys rosołu jako
podstawowej zupy, co trafnie ujął książę poetów polskich
Ignacy Krasicki w Podstolim, stwierdzając: „Gdy panicz
zcudzoziemczały objął dziedzictwo, barszcz z rosołem ze
stołu zeszły, kucharzy sarmackich wypędzono”.
Serwowanie gęsi w całości, zwłaszcza na świąteczny
stół staje się dzisiaj znakiem pielęgnowania najlepszych
polskich tradycji kulinarnych. W kuchni polskiej zawsze
starano się umiejętnie łączyć rodzime, najcenniejsze tradycje z obcymi nowinkami. Wzbogacanie starych przepisów o egzotyczne przyprawy czy nowe dodatki warzywne, pozwalało hołdować nowoczesności, a pielęgnowanie
tradycyjnych sposobów przygotowania poszczególnych
dań umożliwiało zachowanie jej rodzimego, polskiego
charakteru.

mińsko-mazurskie. Krainy te podlegały odmiennym procesom historycznym i demograficznym. Ziemi określane
dzisiaj „Mazurami” oraz „Warmią”, do podboju krzyżackiego były zasiedlane przez inne plemiona pruskie (na
Warmii byli to – Warmowie i Bartowie; na Mazurach –
Pomezanie, Galindowie i Sasinowie). Podbite przez Krzyżaków, stały się terenem intensywnej akcji kolonizacyjnej. Na ziemiach obecnych Mazur, koloniści przybywali
głównie z pogranicznego Mazowsza i Kujaw. Na Warmii
osiedlali się na ogół kolonizatorzy pochodzący z bardziej odległych krajów, w tym ze Śląska, Moraw, Saksonii,
a także z dużych ośrodków miejskich – polskich i niemieckich. W budowie nowego organizmu społeczno-politycznego ważną rolę na Warmii odegrały także rodzime
rody możnowładcze, które otrzymując nadania ziemskie
z rąk biskupów, stały się zaczątkiem szlachty warmińskiej.
Z takich rodów wywodziło się nawet kilku późniejszych
rządców diecezji warmińskiej: Henryk Wogenap, Mikołaj
Tungen oraz Fabian Luzjański.
Dla historii Warmii jednym z najważniejszych momentów dziejowych, który zaważył na jej dalszych losach, było
utworzenie diecezji warmińskiej. Dokonało się to na mocy
dokumentu wystawionego przez legata papieskiego Wilhelma z Modeny, datowanego 29 VII 1243 roku. Była ona
jedną z czterech utworzonych wówczas diecezji pruskich.
Oprócz niej erygowano także diecezje: chełmińską, pomezańską i sambijską, ale jedynie biskup warmiński zdołał
szybo zrzucić realną zwierzchność Zakonu Krzyżackiego,
przynajmniej w zakresie 1/3 terytorium pozostającego pod
jego jurysdykcją kościelną. Terytorium oddane pod bezpośrednią władzę dominalną biskupa warmińskiego i jego
kapituły katedralnej, stopniowo uzyskiwało coraz większą autonomię polityczną i gospodarczą, co doprowadziło
do uformowania autonomicznego dominium biskupiego,
czyli księstwa poddanego pod władzę biskupa, zarówno
w zakresie prerogatyw świeckich jak i kościelnych. Obszar
historycznej Warmii, czyli dominium warmińskiego obej-

Z kuchni warmińskiej
Warmia ze względu na swoje liczne uwarunkowania, specyfikę demograficzną, położenie geograficzne i wyjątkowy status polityczny w przeszłości, często wymykała się
regułom klasyfikacyjnym stosowanym wobec typowych
krain historycznych. W aspekcie rozpatrywania aspektów kulturowych, nie da się jej całkowicie przyporządkować ani do świata kultury niemieckiej, ani świata kultury
polskiej. Często charakteryzuje się ją natomiast w relacji
(częściej w opozycji) do Mazur, z którymi tworzy obecnie
wspólną jednostkę administracyjną – województwo war15
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mował miasta: Barczewo, Biskupiec, Bisztynek, Braniewo,
Dobre Miasto, Jeziorany, Lidzbark Warmiński, Olsztyn,
Orneta, Pieniężno, Reszel. To mieszkańcy tej krainy zdecydowali ostatecznie o wypowiedzeniu posłuszeństwa
Zakonowi i inkorporowaniu Warmii do Korony Królestwa
Polskiego, co zostało utwierdzone na mocy II pokoju toruńskiego z 1466 roku. Nawet po scaleniu z Koroną, dominium warmińskie zachowało znaczącą autonomię. Różnice kulturowe między Warmią a pozostałymi terytoriami
pruskimi istotnie pogłębiły się po sekularyzacji Zakonu
i utworzeniu Prus Książęcych. Odtąd etos warmiński rozwijał się w ramach katolicyzmu i polskości, a pozostałe tereny dawnego władztwa krzyżackiego w Prusach, ulegały
protestantyzacji i stopniowej germanizacji.
Warmia po 1466 roku stała się ważnym ogniwem
w polskiej polityce, zwłaszcza ze względu na swoje strategiczne położenie. Oblana ze wszystkich stron przez
żywioł niemiecki, do tego obcy religijnie, stawała się bastionem polskości i katolicyzmu. W trosce o zachowanie
i rozwój tego skrawka Polski, na urząd księcia-biskupa desygnowano jedynie osoby zaufane królowi, w tym
członków rodów królewskich (Andrzej Batory, Jan Albert
Waza), królewskich dyplomatów (Jan Dantyszek, Marcin
Kromer, Stanisław Hozjusz) oraz przedstawicieli najwybitniejszych polskich rodów szlacheckich (Jan Stefan Wydżga, Michał Stefan Radziejowski, Andrzej Chryzostom
Załuski, Teodor Andrzej Potocki, Krzysztof Andrzej Jan
Szembek, Ignacy Krasicki). To oni decydowali o kierunkach rozwoju swojego państewka kościelnego, ustanawiali prawa i troszczyli się zarówno o rozwój kultury duchowej, jak i materialnej.
W aspekcie warmińskiej kultury kulinarnej, w okresie
jej związków politycznych z Polską (1466–1772), trzeba
przede wszystkim podkreślić, że miała ona trzy zasadnicze oblicza: dworskie, mieszczańskie i wiejskie.
Kuchnia biskupów warmińskich miała charakter typowej kuchni dworskiej, skoncentrowanej na wyżywieniu

licznej świty książęcej oraz organizacji uroczystych biesiad i wystawnych przyjęć dla licznych gości przybywających do głównej rezydencji biskupiej, jaką stanowił zamek
w Lidzbarku Warmińskim. W XVI wieku w kuchni zamkowej pracowało 15 kucharzy i ich pomocników. Serwowane tu dania wpisywały się zarówno w tradycje
kuchni polskiej, jak i hołdowały trendom panującym na
innych dworach ówczesnej Europy, a zatem nie brakowało
w nich egzotycznych dodatków, jak: migdały, cytryny, pomarańcze, ananasy oraz przyprawy korzenne. Niemal od
początku XVIII wieku egzotyczne owoce uprawiono we
własnej oranżerii. Obecnie, w pełni zasłużenie, budynek
ten uzyskał miano „Oranżerii Kultury”, gdyż jest miejscem spektakularnych imprez artystycznych.
Na stole biskupim pojawiało się wiele dań typowych
dla kuchni włoskiej, zwłaszcza makaron, co wynikało
z kontaktów z Państwem Kościelnym, częstymi pobytami w Lidzbarku papieskich dyplomatów oraz podróżami
biskupów warmińskich do Rzymu. W XVII i XVIII wieku w kuchni dworu lidzbarskiego zaznaczyły się wpływy szwedzkie oraz niderlandzkie, a także francuskie.
Te ostatnie objawiły się za pośrednictwem pasztecików
oraz zupy rakowej. Mimo tych „importów” kulinarnych,
niezmiennie i niepodzielnie na biskupim stole panowała kuchnia staropolska z dużą ilością różnorodnych dań
mięsnych. Serwowano je najczęściej z owocowymi sosami.
Z drobiu szczególnie często spożywano gęsi, które
do stołu podawano podczas bardziej uroczystych biesiad,
urządzanych zwłaszcza z okazji świąt religijnych, a tych
na katolickiej Warmii nigdy nie brakowało.
Popularnością cieszyły się także dania z ryb i to nie
tylko w dni postne. Na biskupie stoły trafiały m.in.: karpie gotowane w winie, pieczone łososie, wędzone węgorze
oraz duszone szczupaki. Ze szczupaka przygotowywano
także tradycyjną, warmińska zupę rybną.
Nieco skromniej jadano w domach mieszczańskich.
Tu do specjałów należały kartofle w mundurkach oraz
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KULINARNA HISTORIA WARMII I MA ZUR
gotowane warzywa. Na Warmii nawet przy kamienicach
mieszczańskich potrafiono zawsze wygospodarować
przestrzeń na przydomowe ogródki warzywne oraz sady
owocowe. Na wsi były one obligatoryjne.
Dwór biskupi z czasem zaczął oddziaływać także
na kuchnię mieszczańską i wiejską. W kontekście upowszechniania się uprawy ziemniaka, pojawiło się wiele
nowych dań, przygotowanych na ich bazie, jak „lidzbarskie klinki”, czyli kluski ziemniaczane, serwowane razem
z cebulą smażoną na skwarkach. Przy czym do okraszania tego dania używano tłuszczu gęsiego wytopionego ze
świątecznych pieczeni. Często mieszano go z tłuszczem
wieprzowym oraz smażoną cebulą, dodawano także czosnek i tarkowane jabłka, a nawet suszone śliwki. Tak przygotowana omasta stanowiła ważną rezerwę mieszczańskiej kuchni i stale była gotowa do użycia, czyli okraszenia
kolejnych klusek. Do klasyki dań warmińskich należy też
zaliczyć kartoflankę z wędzonką.
Mało kto wie, że zwyczaj smarowania chleba masłem
został zapoczątkowany na Warmii, dokładnie w Olsztynie, w 1520 roku. Stało się to za przyczyną Mikołaja Kopernika, dowodzącego obroną miasta przed nacierającymi wojskami krzyżackimi. Poszukując przyczyny „chorób
żołądkowych” występujących u mieszczan olsztyńskich,
pełniących służbę na murach zauważył, że jest im podawany chleb, który często podczas transportu na mury (po
drabinach i trapach) upadał na ziemię. By wyeliminować
takie kawałki chleba z diety obrońców, nakazał jedną ze
stron pajdy smarować masłem. Widocznie już wcześniej
dokonał konstatacji, że kromka posmarowana z jednej
strony, zawsze upada masłem do dołu. Dzięki temu zabiegowi ocalił obrońców przed chorobami i w konsekwencji Olsztyn przed Krzyżakami. Dodatkowo przyczynił się
do rozwoju epidemiologii, a przede wszystkim do upowszechnienia się kanapek z masłem.
Kuchnia wsi warmińskiej, w porównaniu z ich mazurskimi sąsiadami, była barwniejsza, tak samo jak chałupy

i stroje, gdyż nie była ograniczona surowością, narzucaną przez protestanckich pastorów. Na Warmii jedzono
też znacznie więcej mięsa niż na Mazurach. Szczególną popularnością cieszyły się różnego rodzaju wędliny,
w tym półgęski, a zwłaszcza osławione „woszty na krupach”, czyli kaszanka z gęsiej krwi. Podczas ważniejszych
świąt rodzinnych i religijnych serwowano bardzo często
„gęś po polsku”, czyli nadziewaną jabłkami lub kaszą gryczaną.
Do legendy już przeszły warmińskie obchody uroczystości odpustowych, nazywane w lokalnej gwarze
„kiermasami”, które kończyły się zawsze wspólną biesiadą. Najbardziej znane kiermasy odbywały się w: Bartągu,
Barczewie, Gietrzwałdzie, Klewkach, Lamkowie, Purdzie
oraz Ramsowie. W czasie zaborów stawały się często okazją do manifestacji polskości i przywiązania do polskich
tradycji. Klasyczny odpustowy obiad, według przekazu ks.
Walentego Barczewskiego, obejmował następujące dania:
1º „rzadki ryż z kurą przyprawiony muszkatołowym
kwiatem”;
2º „słodka skopozina z selerią, cebulą, pietruszką
i nieuniknioną kubebą, do niej ziemniaki”;
3º „czernina z pszannymi kluskami”;
4º „rantowana psieczonka, dobrze zaprawiona cebulą
i solą, do niej zaż nieunikniony chrzan i kartofle”;
5º „pieczone gęsi z cebulą, majeranem, jabłuszkami
tęgo natkane”;
6º „prosiaczki także gustownie nadziane wątrobą
z cebulą, pieprzem pachnącym i ostrym, jajeczkiem i tartą
bułką”;
7º „gęsty ryż lub gryz, kasza albo krupy gotowane
w mleku, z kanclą, przyprawione miodem, słodkimi migdałami i koryntami”.
Trzeba przyznać, że taki zestaw godzien był stołu
wielkopańskiego, a nie tylko mieszczańskiego czy wiejskiego. No cóż na Warmii mawia się przecież: „a kto zabroni biednemu bogato żyć”.
17
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Z kuchni mazurskiej

20. XIX wieku. Było to zupełnie wtórne wobec pojęcia
geograficznego „Mazury” (niem. Masuren), stosowanego już wcześniej na oznaczenie południowej części Prus
Wschodnich. Z czasem upowszechniło się także określenie Mazury Zachodnie, które w literaturze polskiej stosowane jest zwłaszcza w celu uniknięcia niemieckiego
pojęcia „Oberland”, opisującego tereny dawnej Pomezanii.
Od publikacji F. Krosta Masurische Studien (Königsberg
1876) przyjęło się też „Mazurami” nazywać całą ludności
ewangelicką, zamieszkałą w Prusach Wschodnich, posługującą się w życiu codziennym własną, mazurską gwarą
języka polskiego. Jej istotną cechą były bardzo liczne germanizmy.
Tak samo jak język, kuchnia mazurska kształtowała
się pod wpływami zarówno kuchni polskiej, jak i niemieckiej. Być może od Krzyżaków Mazurzy przejęli osławioną
breję. Być może jednak to Krzyżacy przejęli tę potrawę
od Prusów. W konsekwencji, można powiedzieć, że upowszechniając się wśród Mazurów, danie to „wróciło do
ojczyzny”. Przygotowuje się je z prażonego żyta, z dodatkiem tłuszczu zwierzęcego i mięsa. Często serwowano ją z tłustą kiełbasą. Z reliktów dawnej kuchni Prusów,
w kuchni mazurskiej przechował się „meltan”. Danie to
sporządzano z owsa, zalewając go wrzątkiem i okraszając mięsem z ryb lub dzikiego ptactwa. Daniem o bardzo
odległej metryce jest również „biermuszka”, czyli polewka piwna. Podawano ją z różnymi dodatkami, najczęściej
z serem.
Jak wykazano, w kuchni mazurskiej można znaleźć
wiele zwyczajów kulinarnych praktykowanych przez
dawnych Prusów. Wśród nich trzeba też postrzegać
upodobanie do wędzenia mięsa. Na Mazurach zazwyczaj
praktykowano „wędzenie na gorąco”, czyli w wysokiej
temperaturze, ale krótko (do dwóch godzin). Dzięki temu
wędliny uzyskiwały pożądaną „kruchość”. Do specjałów
mazurskiej kuchni zaliczyć ponadto należy „czarny salceson”, wyrabiany z głowizny, podrobów i słoniny.

Badając jadłospis poszczególnych ludów zamieszkujących
tereny obecnej Polski coraz częściej sięga się do metod
z zakresu archeologii praktycznej, polegających na odtwarzaniu dawnych dań na bazie składników znanych przez
poszczególne kultury. Danych na ten temat dostarczają
badania fizykalno-chemiczne, jakim poddawane są kuchenne artefakty archeologiczne. Ponadto wspomniane
potrawy przygotowywane są w replikach dawnych glinianych lub brązowych naczyń. Działania te są atrakcją wielu
pikników archeologicznych, odbywających się zwłaszcza
na Lubelszczyźnie oraz w Wielkopolsce. Tereny Powiśla
i Mazur aktualnie poddawane są dopiero szczegółowym
badaniom archeologicznym, a zatem na bardziej kompleksowe dane dotyczące kwestii kulinarnych na Mazurach
w epoce przedhistorycznej, trzeba będzie jeszcze poczekać. Jak jednak wynika z efektów badań dotyczących
wspomnianych obszarów Polski – Wielkopolski i Lubelszczyzny, ustalenia wyprowadzone z archeologii praktycznej na temat potraw dawnych Słowian, okazały się zadziwiająco zbieżne z danymi etnograficznymi w zakresie
sposobu odżywiania ludności zamieszkałej na tych terenach w XVIII i XIX wieku. Współczesnych badaczy kultury doprowadziło to do konstatacji, że gusta kulinarne nawet w ciągu 50 następujących po sobie pokoleń nie ulegają
istotnej zmianie. Oczywiście dotyczy to kuchni najprostszej, ludowej, chłopskiej, uwarunkowanej tradycją przekazywaną z pokolenia na pokolenie, powściągliwej wobec
wszelkich wpływów zewnętrznych oraz uwarunkowanej
dostępnością czy obfitością określonych produktów. Stąd,
orzekając na bazie analogii do innych obszarów, można
zaryzykować twierdzenie, że na obszarze województwa
warmińsko-mazurskiego najwięcej elementów kuchni danych Prusów można odnaleźć w kuchni mazurskiej.
Praktyka nazywania niektórych mieszkańców Prus
Wschodnich „Mazurami” pojawiła się dopiero w latach
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Najwięcej jednak mazurskich specjałów dotyczy dań
rybnych. Do klasyki w mazurskiej kuchni regionalnej niezmiennie, od wielu wieków, należą zupy rybne, serwowane z dużą ilością lokalnych ziół. Najpopularniejszą w tym
regonie zupę rybną sporządzano na bazie jazgarzy. Ten
osobliwy gatunek charakteryzuje się niezwykle dużą głową w stosunku do korpusu, a w związku z tym, że ryba
ta nie osiąga rekordowych rozmiarów, na ogół nie znajduje żadnego zastosowania kulinarnego. Warmińscy rybacy i wędkarze nazywali go nawet „wodnym chwastem”,
a praktyczni i oszczędni Mazurzy potrafili znaleźć dla
niego zastosowanie w swojej kuchni, gdyż odkryli, że ma
on to, co najważniejsze dla zupy rybnej – głowę. Wywar
rybi przyrządzony z samych głów stanowi przecież najlepszą bazę dla tego rodzaju zupy. Ponadto rangę mazurskiego dania świątecznego, z czasem uzyskał faszerowany
szczupak, który skutecznie zaczął konkurować z pieczoną
gęsią.
Klasyczny sposób przygotowania smażonej ryby po
mazursku polega na oprószeniu jej mąką, smażeniu bez
soli i innych dodatków. Następnie na patelnię trafia dość
znaczna ilość śmietany, w której rybę należy jeszcze przez
chwilę dusić na wolnym ogniu. Dopiero na końcu dodaje
się sól i zioła, co zapewnia potrawie delikatność i aromat.
Najczęściej w ten sposób przygotowuje się liny, których nigdy nie brakowało w mazurskich, przydomowych stawach.
Ze względu na powszechny w tym rejonie chów drobiu, w kuchni mazurskiej istnieje również bardzo wiele
dań z: perliczek, kur, kaczek, indyków oraz gęsi. Jednak za
największy mazurski specjał drobiowy należy uznać wędzone półgęski.
Wśród dań mącznych niepodzielnie królują „dzyndzałki”. Ich nazwa prawdopodobnie pochodzi od charakterystycznych „dzyndzli”, powstających w wyniku
ręcznego zaciskania brzegów ciasta. W klasycznej formie
wypełniano je kaszą gryczaną ze skwarkami, dzięki czemu uzyskały miano: „dzyndzałek z hreczką i skrzeczką”.

Z czasem upowszechniły się także inne bardziej urozmaicone farsze. Na przykład do kaszy gryczanej zaczęto
dodawać twaróg i jajka. Zgodnie z lokalnymi tendencjami kulinarnymi wykorzystywano farsz rybny, jednak, jak
się wydaje najwięcej zwolenników, zwłaszcza w ostatnich
latach, zdobyły dzyndzałki z gęsiną. Do takiego wniosku
prowadzi nieuchronnie fakt, że właśnie ta potrawa jest
bardzo często nagradzana na regionalnych konkursach
kulinarnych.
Okrętem flagowym regionalnej kuchni mazurskiej,
zwłaszcza w ostatnich latach, stała się „karmuszka”. Danie to, ze względu na obowiązkowy, znaczący wkład mięsny, zdaje się przypominać osławiony, wschodniopruski
„Eintopf”. W mazurskiej wersji przyrządza się ją z mięsa
wieprzowego (doskonale sprawdza się tu również gęsina),
fasoli i kapusty, a zaprawia przecierem pomidorowym
i zabielaną śmietaną – oczywiście jeśli jej wcześniej Kłobuk nie spałaszuje, jak to się przecież nierzadko zdarza,
o czym informują liczne mazurskie bajki.

Z kuchni olęderskiej
Od XVI wieku w Dolinie Dolnej Wisły, na obszarze Prus
Królewskich, zaczęli osiedlać się przybysze – koloniści
pochodzący z różnych krajów europejskich. Najczęściej
byli to uciekinierzy religijni. W aspekcie narodowym
w grupie tej najliczniejsi byli mieszkańcy Królestwa Niderlandów, w Polsce nazywani „Holendrami”, a także
„olędrami”. W XVII wieku dołączyli do nich Czesi, Szkoci
i Węgrzy. Wszystkich kolonistów obcego pochodzenia zaczęto wówczas nazywać olędrami, gdyż wszyscy otrzymywali takie same przywileje lokacyjne jak właściwi olędrzy.
Zwano tak nawet przedstawicieli nacji niemieckiej, którzy
opuszczali w XVII wieku swoje rodzinne kraje związkowe w Rzeszy i poszukiwali nowych możliwości rozwoju
i życia w Prusach Wschodnich. Grupy tych osadników ule19
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gały stopniowej asymilacji z ludnością miejscową, zatracając stopniowo cechy odrębności narodowej i kulturowej.
Najdłużej swoją odrębność zdołały zachować gminy
menonickie. Wynikało to z przyjętych przez nich zasad
religijnych, nakazujących utrzymanie swoich gospodarstw i gmin w możliwie największej izolacji od świata
zewnętrznego.
Kuchnia olęderska była bardzo zróżnicowana wewnętrznie, tak samo jak i grupy osadnicze przyporządkowane do tej kategorii społecznej. Przywileje zagwarantowane osadnikom olęderskim zapewniały im swobodny
połów ryb oraz prawo chwytania dzikiego ptactwa wodnego, co przy lokalnej obfitości gęsi zapewniało dostatek
mięsa, a jednocześnie skłaniało do „eksperymentowania”
z gęsiną. Dość szybko olędrzy, różnej proweniencji etnicznej, zaczęli sporządzać według pomorskich i kaszubskich
receptur różnego rodzaju okrasy, obony i inne smarowidła z gęsim smalcem. Oprócz połowu dzikich gęsi rozwijali także ich hodowlę. Dość szybko ich gęsi uzyskały
uznanie w całych Prusach Wschodnich, trafiając zarówno
na stoły katolickich książąt-biskupów warmińskich, jak
i protestanckich junkrów pruskich.
Olędrzy, zwłaszcza menonici, przyczynili się do rozwoju usług młynarskich, zwłaszcza na terenie Żuław i Powiśla. Spopularyzowali wiele nowych gatunków pieczywa.
Za ich największą specjalność uchodzi „Zwieback”. Jest to
rodzaj chleba wypiekany z bardzo lekkiego ciasta. Hołdując współczesnej zasadzie „Zero Waste” zwykli używać
czerstwego chleba do zagęszczana zup warzywnych. Kolejnym specjałem, propagowanym przez olędrów, oferowanym na targach pomorskich i pruskich, stały się różne
rodzaje tzw. sera holenderskiego, zaliczanego do serów
dojrzewających. Do najbardziej klasycznych dań olęderskich należy zaliczyć także zupę rybną, przygotowywaną
na bazie wywaru z suma, z dodatkiem ziemniaków i cebuli.
Najbardziej charakterystycznym śladem po kolonistach pochodzenia węgierskiego są natomiast gulasze

i placki węgierskie, do dzisiaj oferowane w wielu gospodach Powiśla i Mazur. Za szczególny specjał uchodzi jednak „kurczak po węgiersku”. Danie to polega na długim
duszeniu porcji z kurcząt na wolnym ogniu. Podstawowy
dodatek w garnku stanowi oczywiście papryka, ukochana
przez wszystkich Węgrów oraz cebula. W tradycyjnej wersji tej potrawy jest ona doprawiana dużą ilością pieprzu.
W celu uzyskania bardziej komplementarnego wglądu w kuchnię kolonistów, zwanych olędrami, trzeba przywołać chociaż jedno z klasycznych dań kuchni szkockiej.
Specjałem tym jest sałatka ziemniaczana ze śledziem,
przyprawiona majonezem.
Kuchnia olęderska zaskakuje więc różnorodnością,
przyczyniając się do jeszcze większego ubarwienia i tak
przecież dość bogatego kulinarnego pejzażu Powiśla.

Z kuchni francuskiej
W średniowiecznej Europie gęsinę podawano na wielu
królewskich stołach, jednak najstarsze zapisy dotyczą
dworu francuskiego. W pochodzącym z końca XIV wieku rękopiśmiennym poradniku kulinarnym odnotowano, że na dworze Karola VI (panował we Francji w latach
1380–1422), codziennie konsumowano 50 gąsek, bowiem
sama królowa ze swoim dworem i dziećmi, oprócz innych
dań, zjadała 36 sztuk gęsi.
Tak duża ilość pochłanianych gęsi, skłaniać musiała
ówczesnych kucharzy dworskich do nieustannego poszukiwania nowych, coraz bardziej wymyślnych sposobów
przyrządzania potraw z tego okazałego ptaka. Wypracowane metody z czasem upowszechniały się również poza
dworem, stając się istotnym znamieniem dawnej kuchni
francuskiej. Także współcześnie gęsina zajmuje poczesne
miejsce we francuskiej sztuce kulinarnej.
W kuchni francuskiej, oprócz jakości i smaku samych
dań, ważny jest sposób ich serwowania i spożywania. Za20
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sady etykiety normujące zachowanie się przy stole, wprowadzone przez króla Ludwika XIV, obowiązują do dzisiaj na całym świecie. Mylne jest jednak przekonanie, że
w tym aspekcie wystarczy pięknie nakryty stół i umiejętność władania sztućcami. Do podstawowych elementów
francuskiej etykiety należy również sztuka prowadzenia
przy stole konwersacji oraz nieśpieszność. Trzeba przyznać, że praktykowana w obyczajach francuskich zasada
celebrowania posiłku, przy różnorodności niewielkich
porcji, ułatwia i inspiruje rozmowy.
Poszukując francuskich inspiracji w daniach z gęsiny serwowanych obecnie na Warmii i Mazurach odnajdujemy m.in.: pâté oraz liczne dania z gęsiny podawane
z sosem demi-glace. Ponadto upowszechnia się francuski
zwyczaj przygotowywania dań metodą sous vide.
Oczywiście długo można analizować różne aspekty wpływu sztuki kulinarnej na kuchnię polską. Jednak
w poszukiwaniu inspiracji dla szlaku kulinarnego, oprócz
przesłanek kuchennych, szczególnie cenne okazują się
aspekty historyczne, podkreślające związki polsko-francuskie, związane zwłaszcza z Warmią i Mazurami.

Do najbardziej oczywistych i najszerzej opisywanych
w regionalnej literaturze historycznej należą kwestie
obecności Napoleona I Bonaparte i jego wojsk na terenie
Prus Wschodnich. Dotyczą one dwóch momentów dziejowych, niezwykle ważnych dla losów Polski i Europy
w XIX wieku. Pierwszy jest związany z kampanią 1807
roku, której jednym z najważniejszych akcentów była bitwa pod Lidzbarkiem Warmińskim, uwieczniona nawet
na Paryskim Łuku Tryumfalnym. Lidzbark wzmiankowany jest tam w swojej ówczesnej, niemieckiej formie, czyli
jako: „Heilsberg”, gdyż upamiętnia tryumf Napoleona nad
połączonymi siłami prusko-rosyjskimi. Bitwa lidzbarska
była wstępem do większej batalii, stoczonej pod Iławką
Pruską (obecnie Bagrationowsk), co umożliwiło, po pokoju w Tylży, utworzenie Księstwa Warszawskiego. W czasie batalii pruskiej okres od 1 kwietnia do 6 czerwca 1807
roku Napoleon spędził w pałacu w Finckenstein (obecnie
Kamieniec k. Susza), gdzie rozkwitł jego romans z Marią
Walewską. Ponownie w Prusach Wschodnich wojska napoleońskie ze swoim wodzem pojawiły się w czasie kampanii rosyjskiej, czyli w 1812 roku.
Pobyt Napoleona na Warmii i Mazurach upamiętniają liczne tablice, ławeczki, na których rzekomo siedział,
a także drzewa, pod którymi odpoczywał. Jak dotąd nie
udało się jednak ustalić jakie wówczas spożywał dania.
Z przekazów historycznych wiadomo, że Cesarz Francuzów lubił „dania szybkie”. Ten typ potraw jest zasadniczą
cechą wszelkich kuchni żołnierskich. Do takiego repertuaru należy danie o symptomatycznej nazwie kurczak
à la minute. Sposób jego przygotowania pozwala pogodzić
potrzebę kulinarnej finezji z brakiem czasu na gotowanie.
Ta tajemnicza metoda polega na przygotowaniu masy
drobiowej (cienko pokrojonej lub nawet ubitej w moździerzu) z przyprawami i białkami, a następnie uformowaniu
z niej kotletów, których faktycznie nie trzeba już poddawać długiej obróbce termicznej. Jak przystało na kuchnię
francuską, finezyjne jest oczywiście wykończenie dania,

Bitwa lidzbarska uwieczniona na łuku tryumfalnym
w Paryżu
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polegające na smażeniu masy drobiowej na maśle z dodatkiem wina oraz soku z cytryny.
Jednak najbardziej z Napoleonem kojarzone jest danie zwane „cielęciną z Marengo”. W jego nazwie została uwieczniona niewielka wieś w północnych Włoszech,
gdzie w czerwcu 1800 roku Napoleon Bonaparte (ówcześnie jeszcze w stopniu generała) odniósł spektakularne
zwycięstwo nad znacznie liczniejszą armią austriacką.
Według jednej z relacji zawartej w opisie tej bitwy, zapach
prochu artyleryjskiego rozbudził we francuskim dowódcy „wściekłe poczucie głodu”, by temu zaradzić osobisty
kucharz Napoleona, z pochwyconego wcześniej kurczaka,
przygotował bardzo smakowite danie. Do drobiu dodał
„jedynie”: kilka raków, pomidory, czosnek, oliwę, natkę pie-

truszki, białe wino oraz koniak. Kompozycja tak posmakowała Napoleonowi, że wielokrotnie żądał jeszcze tego
dania. Wkrótce pojawiło się ono w odmianie z cielęciną
i w tej formie trafiło do francuskich książek kulinarnych.
W innych wersjach tej kulinarnej legendy, pierwotnie do
przygotowania potrawy został wykorzystany dziki królik
lub zając. W przypadku każdego z podanych wariantów,
istota dania upamiętniającego zwycięstwo pod Marengo
polega na bardzo wolnym duszeniu. Najwidoczniej na
polu bitewnym czas płynie inaczej i dlatego kucharz zdążył „na szybko” przygotować danie długo warzone.
Ponoć, podczas bitwy pod Lidzbarkiem, gdy wszystkie kury zostały już dawno zjedzone przez francuskich
żołnierzy, zające umknęły (na Warmii nie ma dzikich

Pola bitwy pod Lidzbarkiem z 1807 roku
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królików), a znany z zapobiegliwości lud warmiński całą
rogaciznę, przed nadchodzącym wygłodniałym wojskiem,
zdołał już ukryć po lasach, do stóp napoleońskiego kucharza spadła, trafiona przygodnym postrzałem, dorodna
gęś… Napoleon na pewno byłby zachwycony takim „daniem zwycięstwa”.
Do szybkich potraw „napoleońskich” należą również „jajka Napoleona”, czyli zapiekana jajecznica z licznymi dodatkami: papryką, cebulą, czosnkiem, grzankami
z bułki francuskiej i oczywiście dużą ilością sera. Trzeba
ją jeszcze obficie doprawić ziołami. Szybka w przygotowaniu jest także „Napoleonka”, czyli ciastko, które swoją
nazwę zawdzięcza wielkiemu wodzowi, który wbrew fundamentalnym zasadom kuchni francuskiej, nigdy nie miał
czasu na zbytnie celebrowanie posiłków.
Smaki francuskie możemy dzisiaj odnaleźć w każdej
kuchni regionalnej, zwłaszcza dzięki ziołom prowansalskim, stanowiącym mieszankę: bazylii, cząbru, oregano,
majeranku, rozmarynu oraz tymianku.
Najbardziej istotne dla dziejów politycznych i kulturalnych związki Francji z Polską zaistniały dużo wcześniej
przed Napoleonem, bo w czasach Stanisława Leszczyńskiego. Przy czym w kontekście tych relacji także pojawiają się liczne wątki warmińsko-mazurskie oraz pomorsko-pruskie.
Jeszcze przed objęciem tronu, w kwietniu 1704 roku,
Stanisław Leszczyńskie gościł na zamku w Lidzbarku
Warmińskim, gdzie spotkał się z królem szwedzkim Karolem XII i uzyskał jego poparcie w swoich staraniach
o tron Polski. Zatem można powiedzieć, że z pobytem na
Warmii związany jest początek I okresu panowania Leszczyńskiego na tronie Polskim. Po usunięciu w 1709 roku
z tronu przez Augusta II, Stanisław Leszczyński znalazł
ostatecznie schronienie na terenie Francji. Jego pozycję
na arenie międzynarodowej wzmocnił ożenek jego córki
Marii Leszczyńskiej z królem Francji Ludwikiem XV, co
nastąpiło w 1725 roku. Francja udzieliła wsparcia ojcu

swojej królowej, gdy ten w 1733 roku usiłował powrócić
na polski tron, a żołnierze francuscy wiernie przy nim
trwali nawet wówczas, gdy wyparty z Warszawy przez
wojska rosyjskie, schronił się w Gdańsku. Należy podkreślić, że to miasto, jak i całe Prusy Królewskie, opowiedziały się po stronie Leszczyńskiego. Król chronił się głównie
za murami silnie ufortyfikowanej twierdzy „Wisłoujście”.
W ramach odsieczy 24 maja 1734 roku do Gdańska przybyły francuskie okręty. Podczas walk o miasto zginął
dowódca sił francuskich hrabia Louis Robert de Plelo,
a wielu oficerów i żołnierzy zostało rannych. Niektórzy
z nich, pielęgnowani przez miejscowe panny, pozostali już
na zawsze na terenie Pomorza Gdańskiego, poszerzając
miejscową mozaikę ludnościową.
Kolejny regionalny akcent, tym razem mazursko-warmiński, związany z życiem Stanisława Leszczyńskiego,
dotyczy jego osławionej w literaturze ucieczki z Gdańska
do Kwidzyna. Można zatem powiedzieć, że w Prusach
Wschodnich zabrzmiały nie tylko pierwsze akordy jego
panowania, ale i te ostanie. Po rozbiciu francuskich wojsk
interwencyjnych, gdy władze Gdańska podjęły pertraktacje pokojowe z Rosjanami, król wymknął się nocą z 27 na
28 czerwca 1734 roku i w chłopskim przebraniu przedostał się do Kwidzyna. Następnie przez Warmię udał się
do Królewca, a stamtąd odpłynął do Francji. Ostatecznie
pokonany przez Augusta III, na mocy porozumień pokojowych, uzyskał w dożywotnie władanie księstwa – Lotaryngii i Baru, gdzie pomyślnie panował od 1738 roku do
1766 roku, czyli aż do śmierci.
Zasłynął wówczas jako wybitny władca, przy tym filozof i pisarz oraz mecenas kultury. Na swoim książęcym
dworze rozwijał wszystkie rodzaje sztuk, sam nawet parał
się malarstwem, a że uchodził za smakosza, wiele uwagi
poświęcał również sztuce kulinarnej. Nowinkami stołu
i kuchni chętnie dzielił się z córką Marią – królową Francji, co zapewniało szybkie upowszechnianie się poszczególnych królewskich dań na terenie całego kraju.
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Marii Leszczyńskiej przypisuje się obowiązujący do
dziś w całym cywilizowanym świecie europejskim porządek spożywania poszczególnych dań podczas głównego posiłku, czyli obiadu: najpierw przystawki, dopiero
następnie danie pierwsze (niekoniecznie zupa), potem
danie drugie (zazwyczaj cięższe, np. pieczone mięsiwa),
a dopiero na końcu sery i deser. Wcześniej na wielu dworach zaczynano ucztowanie od słodyczy. W archiwaliach
po Marii Leszczyńskiej zachowało się szczegółowe menu
skromnego królewskiego obiadu: 4 przystawki, danie
1. – pulardy, danie 2. – ozór faszerowany truflami, na deser kremy pistacjowe w koszulkach różnokolorowych pomad i lukrów do tego kawa i wino.
Biografowie królowej zgodnie podkreślają, że lubiła
słodycze. Funkcję nadwornego cukiernika jej dworu sprawował Nicolas Stohrer. Został jej polecony przez jej ojca,
w zasadzie „sprezentowany” na jej usilną prośbę. Stohrer
jest uznawany za wynalazcę jednego z najbardziej znanych przysmaków wersalskich, a mianowicie babki z rumem – tzw. „magdalenki”.
Osobistym wkładem Marii Leszczyńskiej do depozytu kulinarnego Francji jest opracowany przez nią przepis na „paszteciki na sposób królowej”, w których jako
nadzienia używa się sera brie, w oryginalnym przepisie
musiał to być ulubiony przez królową ser Brie de Meaux.
Ponadto nazwiskiem tej królowej nazwano jedno
z najpopularniejszych we Francji ciast –– „szarlotkę á la
Lesiki”, która jest dowodem na francuskie problemy z wymową polskich nazwisk. Kultura kulinarna zawdzięcza
Marii Leszczyńskiej także nazwę dania „kęs królowej”,
które upamiętnia następujące wydarzenie: kiedyś podano królowej nowe danie, wymyślone przez królewskiego
kucharza. Było to ciasto francuskie nadziewane grzybami i siekaną wołowiną. Ochmistrz informując kucharza
o reakcji królowej na jego pasztecik, wyraził się, że „zjadła
go niczym jeden kęs” i tak już zostało. Choć dzisiaj danie
to można spotkać w wielu francuskich restauracjach, to

jednak niewielu kucharzy wie, że jego nazwa pochodzi od
Polki na francuskim tronie.
We współczesnej ofercie wielu restauracji serwujących dania z gęsiny często spotka się połączenie tego mięsa z grzybami leśnymi. Korzystając z przywołanej wyżej
inspiracji można przygotować np. „kęs królowej Marii po
warmińsku/mazursku”, zastępując wołowinę – siekaną
gęsiną. W tej roli gęś na pewno się sprawdzi, a francuscy
kucharze znajdą kolejny powód, by zdjąć czapki kucharskie ze swych wysoko noszonych głów. Kończąc wywód
na temat kuchni francuskiej wypada wyrazić nadzieję,

Królowa Maria Leszczyńska
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że może kiedyś, ktoś konsumując wskazane danie na jeden kęs, zakrzyknie: „czapki z głów panowie…

zawiesiste zupy, przygotowywane na bazie fasoli, grochu
lub kaszy jęczmiennej, a także kakory, czyli placki wypiekane z utartych ziemniaków, podawane często na słodko.
W zakresie składników i sposobu ich przygotowania można je uznać za danie tożsame z plincami. Innym charakterystycznym specjałem tej kuchni są pierogi z nadzieniem
owocowym, które na ogół jedzono w charakterze deseru.
Okazuje się wiec, że jadłospis staroobrzędowców zawierał jedynie potrawy tradycyjne, czyli ugruntowane
w ich rodzimym kręgu kulturowymi. Ten konserwatyzm
żywieniowy sprawia, że nawet i dzisiaj w daniach staroobrzędowców, trudno jest doszukać się egzotycznych owoców czy przypraw. Nie brak za to dodatków przygotowywanych z owoców leśnych i własnych sadów owocowych.
Jest to więc kuchnia pod każdym względem ekologiczna,
a zatem trwająca w kulinarnym konserwatyzmie. W aspekcie rozwijającego się współcześnie ekologizmu można ją
nawet uznać „za całkiem nowoczesną”, bo realizującą wiele postulatów zgłaszanych w tym nurcie ideowym.
Kolejne kulinarne „importy” z kuchni ruskiej i rosyjskiej na teren Warmii i Mazur pojawiły się już po
II wojnie światowej, gdy w ramach akcji „Wisła” na obszarze Warmii i Mazur (głównie w ich częściach północnych)
zaczęto osiedlać ludność utożsamiającą się z łemkowskim
lub bojkowskim kręgiem kulturowym. Przesiedlenia te
istotnie wpłynęły na zmianę struktury ludnościowej regionu, zarówno w warstwie etnicznej jak i wyznaniowej,
gdyż miejsce ewangelików oraz katolików niemieckich zajęli ukraińscy wyznawcy prawosławia oraz greckokatoliccy. W konsekwencji, zwłaszcza w północnej części regionu, powstały miejscowości zdominowane przez ludność
ukraińską, co rzutuje na rodzaj prowadzonej tam kuchni.
Kuchnia rosyjska wyrasta z tego samego korzenia, co
kuchnia białoruska i ukraińska. Ich wspólnym mianownikiem jest dawna tradycja ruska, której najtrwalszym elementem kulinarnym okazały się pierogi ruskie, znane nie
tylko na Warmii i Mazurach, ale również na całym świecie.

Z kuchni ruskiej i rosyjskiej
Elementy kuchni rosyjskiej na obszarze dawnych Prus
Wschodnich pojawiły się w 2. połowie XVII wieku razem ze staroobrzędowcami, którzy na terenie władztwa
Hohenzollernów zjawili się jako uciekinierzy przed prześladowaniami religijnymi w Rosji. Najbardziej zintegrowana wewnętrznie wspólnota staroobrzędowców powstała przy klasztorze w Wojnowie na Mazurach.
W ich zwyczajach kulinarnych zachowało się bardzo
wiele elementów typowych dla dawnej kuchni rosyjskiej,
gdyż prezentując skrajny konserwatyzm religijny i obyczajowy, nie byli oni podatni na żadne nowinki kulturowe, w tym także kulinarne. Ponadto, zgodnie ze swoimi
zasadami religijnymi, zachowywali liczne posty, zarówno
jakościowe i ilościowe oraz zakazy żywieniowe (obowiązywał zakaz spożywania mięsa królika oraz zająca), co nie
sprzyjało rozwijaniu sztuki kulinarnej.
Przede wszystkim trzeba odnotować ich szczególne
zainteresowanie konsumpcją dzikiego ptactwa, w tym
gęsi, głuszców i kaczek, co mieściło się w pielęgnowanej
przez nich tradycji spożywania potraw jak najmniej przetworzonych, a najlepiej pochodzących prosto z natury.
Natomiast gęsi pochodzące z własnego chowu trafiały na
stoły jedynie w czasie obchodów najważniejszych świąt
religijnych. W kalendarzu staroobrzędowców było ich
dwanaście, co przy 190 dniach postnych ukazuje mimo
wszystko wyjątkowość ucztowania. Zgodnie z własnymi
tradycjami kulinarnymi gęś pieczono w całości, a przyprawiano ją jedynie, „wzwarami”, przygotowywanymi na
bazie żurawiny lub cebuli, z dodatkiem lokalnych ziół.
Do specjałów staroobrzędowców zalicza się również
kindziuki, znane także polskiej kuchni kresowej oraz gęste,
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Inną osobliwością kuchni rosyjskiej jest zwyczaj przygotowywania drobiu w procesie wielokrotnej obróbki. Do
tego rodzaju dań należy pilaw z kury. Wykonuje się go
następująco: kurę podzieloną na części przyprawia się
pieprzem i solą, obsmaża w głębokim tłuszczu. Następnie zalewa wywarem z warzyw i dusi pod przykryciem
ok. 30 minut. Potem przekłada się do rondla z duszonymi warzywami (cebula, marchew) oraz ryżem i gotuje ok.
20 minut. Ostatni etap dokonuje się w piekarniku, gdzie
kura z dodatkami pieczona jest jeszcze ok. 40 minut. Ciekawe jaki efekt smakowy miałby pilaw z gęsi?
W czasach PRL-u rosyjskie dania oferowano głównie
w lokalach gastronomicznych położonych blisko garnizonów rosyjskich, m.in. w Elblągu i Braniewie. Królowały tam oczywiście zakąski do wódki. Do najbardziej ekskluzywnych należał pasztet z kurzych wątróbek. Takie
przysmaki pojawiają się w kuchniach całego świata, ale
rosyjski wariant przygotowania tego dania polega na zapiekaniu go w cieście. Dzięki temu stanowi on połączenie
absolutnej prostoty składnika z wykwitną formą wykonania. Podobny charakter ma inny ze specyfików kuchni
rosyjskiej – osławiony kotlet pożarski, który przyrządza
się z mięsa drobiowego zmielonego z bułką (namoczoną
wcześniej w mleku). Tak przygotowaną masę otacza się
w bułce tartej i smaży w głębokim tłuszczu, a serwuje polaną roztopionym masłem.
Pewne elementy kuchni ruskiej i rosyjskiej można odnaleźć zwłaszcza w kuchni kresowej, która zawsze asymilowała najsmaczniejsze kąski z rezerwuaru kulinarnego
ludów ościennych.

osadników przybyło tu także z innych regionów II Rzeczpospolitej, w tym Poznaniacy i Mazowszanie, którzy na
Ziemiach Odzyskanych spodziewali się znaleźć lepsze
warunki bytowania, niż w zrujnowanych ośrodkach wielkomiejskich. Pojawiło się także wielu zdemobilizowanych
żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego oraz powracający
do kraju żołnierze Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie,
którym zmiany granic państwowych odcięły możliwość
powrotu na Kresy, w rodzinne strony. Asymilowanie lokalnych wpływów, w zakresie sposobu życia przybyszów,
najlepiej ilustrują krążące po Warmii opowieści, w których
podkreśla się, że zdarzało się, iż dzieci przybyszów z różnych stron kraju, żyjąc w środowisku autochtonicznych
rówieśników, szybko przejmowały od nich lokalną, warmińską gwarę. Podobnie działo się w sferze kulinarnej,
w zakresie spożywania lokalnych darów natury, zwłaszcza
niektórych gatunków ryb. Zasadniczo dotyczyło to okolic
Zalewu Wiślanego oraz miejscowości rybackich na samej
Mierzei Wiślanej, gdzie osiedlający się flisacy wileńscy
szybko i chętnie uczyli się od miejscowych nie tylko sposobów poławiania ryb na Zalewie (niejednokrotnie wcześniej
im nieznanych gatunków), ale także sposobów ich kulinarnego wykorzystania. Z drugiej strony uzyskali możliwość
modyfikowania swoich dawnych przepisów, jak na przykład ze względu na powszechną dostępność świeżych śledzi popularne na Wileńszczyźnie danie: śledź solony smażony w cieście drożdżowym, można było zmodyfikować
przez użycie świeżego śledzia. Przy zachowaniu tej samej
formy, uzyskiwano jednak zupełnie nowe walory smakowe.
Istotną nowinką, wniesioną przez Kresowian do tego
działu sztuki kulinarnej było też faszerowanie ryb. Miejscową kuchnię wzbogacili ponadto o różne rodzaje marynat i wędlin, a zwłaszcza o wiele zupełnie nowych i dość
wymyślnych przepisów na ciasta i pierogi.
Kresowianie chętnie przyłączyli się także do tradycji
spożywania świątecznej pieczonej gęsi, z tym jednak, że
dawniej na warmińskim stole świątecznym była ona ele-

Z kuchni kresowej
Po II wojnie światowej na teren obecnego województwa
warmińsko-mazurskiego zaczęli przybywać ekspatrianci z Kresów Wschodnich, głównie Wilnianie. Niemało
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mentem obowiązkowym, a w nowych powojennych czasach, już co najwyżej fakultatywnym.
Porównywanie własnych tradycji kulinarnych z tymi
zastałymi w nowym miejscu bytowania, niejednokrotnie
musiało prowadzić do konstatacji, że „nasze specjalności”
są nie tylko nasze, a inni też je znają. Dotyczy to zwłaszcza
kultowego dla Wilnian półgęska, wymienionego nawet
w opisie śniadania w Panu Tadeuszu: „Zaś dla mężczyzn
wędliny leżą do wyboru: Półgęski tłuste, kumpia, szkrzydliki ozoru, Wszystkie wyborne, wszystkie sposobem
domowym. Uwędzone w kominie dymem jałowcowym.
W końcu wniesiono zrazy na ostatnie danie: Takie bywało
w domu Sędziego śniadanie”.
Dopiero na Ziemiach Odzyskanych przekonali się, że
półgęsek uchodził także za specjał pomorski i kaszubski.
W ogólne konserwowanie mięsa za pomocą wędzenia
trzeba uznać za specjalność wszystkich ludów Północy,
prawdopodobnie rozwinięty już w czasach istnienia pierwotnej, wciąż dość enigmatycznej, wspólnoty Bałto-Słowiańskiej.
Razem z Kresowianami na Warmię i Mazury przywędrowały ich rozbudowane zwyczaje, określane w lokalnej
gwarze „świeżynką”, co było odpowiednikiem litewskiego „skierstuwie”, czyli świnobicia, połączonego z biesiadą, na którą zapraszano krewnych oraz sąsiadów. Jednym
z dań, obowiązkowo przygotowywanym z tej okazji były
kiszki ziemniaczane – nadziane tartymi, surowymi ziemniakami oraz skwarkami. Na stole pojawiały się przede
wszystkimi miski ze „świeżyną”, czyli kawałkami świeżo
smażonego mięsa oraz podrobów. Przygotowywano również tzw. „kindziuki”, czyli wędzono żołądek wieprzowy,
napełniony obrzynkami mięsa, zaprawionymi saletrą
i przyprawami korzennnymi.
W kuchni kresowej można też odnaleźć liczne elementy dań tatarskich, gdyż wiele rodzin przybyłych
z Kresów wywodziło się z mniej lub bardziej spolonizowanych rodów tatarskich.

Poszukując takich śladów trzeba jednak pamiętać, że
prawowierni Tatarzy, wyznawcy islamu nie jedzą wieprzowiny, dlatego znaczące miejsce w ich kuchni zajmuje
mięso drobiowe i to zarówno z kurczaka jak i gęsi. Jest
ono głównym składnikiem wielu tradycyjnych potraw tatarskich, w tym kobate, czyli dużych pierogów z mięsnym
nadzieniem. Na Mazurach spotkać można wiele podobnych dań, jak na przykład kibiny mazurskie czy dzyndzałki (pierożki z mięsem wołowym i czosnkiem). Charakterystycznym daniem tatarskim jest także fyrsztak – mięso
drobiowe z cebulą, grzybami i serem zapiekane na cieście.
Współczesną kuchnię Warmii, Mazur i Powiśla zdaje się
charakteryzować przede wszystkim otwartość na inne
kultury kulinarne. W konsekwencji właściwości wielu
obecnie „miejscowych dań”, choć wykazuje swoje kresowe
pochodzenie, to jednak bardzo chętnie łączy je ze sposobami przyrządzania potraw rodem z Włoch i Francji, a także
z krajów Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Współczesność
kuchni kresowo-warmińsko-mazurskiej to fuzja tradycji
i nowoczesności. Przy czym owe tradycje sięgają różnych
korzeni, tak samo jak nowoczesność czerpie z różnych trendów rozwijających się we współczesnej kulturze kulinarnej.
Z przeprowadzonego przeglądu wynika, że kuchnia
Warmii, Mazur i Powiśla ukształtowała się w wyniku połączenia kilku bardzo odmiennych tradycji kulinarnych.
Rozpoznawanie genezy poszczególnych elementów, odkrywanie pierwotnego znaczenia nazw niektórych dań
i potraw, nie jest czymś niezbędnym i bezwarunkowym
w praktycznej umiejętności przygotowywania posiłków.
Gdy jednak owo przygotowywanie i konsumowanie posiłków chcemy wynieść do poziomu sztuki kulinarnej,
pewien teoretyczny namysł nad genezą poszczególnych
produktów, stosowanymi w przeszłości i obecnie sposobami ich przyrządzania i doprawiania, staje się czymś nieodzownym, wręcz koniecznym. Zagadnienie to wpisuje
się bezpośrednio w potrzeby turystyki kulinarnej.
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Wartości odżywcze oraz wyjątkowe walory smakowe gęsiny sprawiają, że zdobywa ona coraz większe uznanie
wśród konsumentów, choć pokutuje wciąż przekonanie, iż
jest to mięso niezwykle tłuste. Wprawdzie średnio 100 g
tuszki gęsiej ze skórą zawiera 31,8 g tłuszczu oraz 14,1 g
białka przy kaloryczności 339 kcal, to zupełnie inaczej
przedstawia się skład mięśni pozbawionych skóry. Według ustaleń zawartych w książce dr Haliny Bielińskiej pt.
Chów gęsi owsianej metodami ekologicznymi. Materiały
dla rolników, mięsień piersi dostarcza tylko 99–137 kcal,
23% białka i ok 4% tłuszczu. Zawartość tłuszczu w tuszce
gęsiej jest różna w poszczególnych elementach, najwięcej
gromadzi się go pod skórą i w tzw. tłuszczu sadełkowym.
W odróżnieniu od innych tłuszczów zwierzęcych tłuszcz
gęsi jest źródłem niezbędnych organizmowi ludzkiemu,
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), czyli tych,
które z zasady występują w roślinach oleistych, rybach
czy orzechach. NNKT obniżają poziom cholesterolu LDL
podnosząc jednocześnie poziom cholesterolu frakcji HDL
we krwi. Tłuszcz gęsi zawiera w swoim składzie ok. 65%
nienasyconych kwasów tłuszczowych, w tym: jednonienasycony kwas oleinowy (ok. 42%), linolowy (ok. 20%), linolenowy (0,4%) i arachidonowy (0,05%). Dostarcza zatem
większych ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych niż
popularny łosoś, przy czym zostaje zachowany korzystny stosunek kwasów tłuszczowych Omega 3 do Omega
6. Mając na uwadze walory tłuszczu gęsiego warto wspomnieć, że miał on szerokie zastosowanie w medycynie

ludowej. Stosowano go na przeziębienia, a nawet do leczenia trudno gojących się ran. Godna uwagi jest również
wysoka wartość odżywcza białka w mięsie gęsim, które
zawiera w odpowiednich proporcjach wszystkie niezbędne aminokwasy, zarówno endo- jak i egzogenne. Białko
mięsa gęsiego jest zatem pełnowartościowe, a ponadto
ma bardzo wysoki wskaźnik strawności, wynoszący ok.
94%. Mięso gęsie jest także bogatym źródłem składników
mineralnych, a przede wszystkim żelaza, cynku i selenu.
Zawiera też witaminy z grupy B oraz witaminy rozpuszczalne w tłuszczach (A, D, E, K).
Warte podkreślenia są także walory kulinarne tłuszczu gęsiego, gdyż smażone na nim mięsa wykazują wspaniały aromat, łatwo jest także uzyskać złocisty kolor
i chrupiącą skórkę panierowanych mięs. Świetnie nadaje się do wypieku ciast, bowiem dzięki zawartemu w nim
krzemowi nadaje ciastu odpowiedni aromat, trwałość
i wilgotność.
Walory tłuszczu gęsiego były dobrze znane już Lucynie Ćwierczakiewiczowej, uznawanej za jeden z największych autorytetów w dziedzinie polskich tradycji
kulinarnych. W swojej sławnej książce kucharskiej zatytułowanej 365 obiadów pasztet z wątróbek gęsich polecała ona przyrządzać następująco: „trzy duże gęsie wątróbki,
naszpikowane gęsto, upiec, potem utrzeć na tarce i przetrzeć przez sito, wsypać soli, pieprzu i wlać kubek smalcu
gęsiego, mieszać, póki nie zastygnie i włożyć w puszkę.
Podając smarować na bułeczkę, poprzednio posmarowa28
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ną masłem i takie właśnie zowią sandwisches. Można ten
pasztet robić z młodem, klarowanem masłem, dłużej jak
tydzień trzymać się będzie, bo masło jełczeje, a smalec
gęsi zachowuje świeżość bardzo długo”.
Istotny wpływ na jakość i smak mięsa gęsiego ma
sposób chowu i żywienia tych ptaków. Gęsi, jako jedyne
spośród hodowanego drobiu, już od drugiego tygodnia
życia korzystają z wolnych wybiegów, a znaczący udział
zielonek w ich pożywieniu stanowi źródło naturalnych
witamin oraz organicznych związków mineralnych. Nie
bez znaczenia jest także żywienie gęsi w ostatnich trzech
tygodniach przed ubojem tylko owsem, który posiada
szczególne walory dietetyczne i żywieniowe, co sprawia, że poprawiają się też walory dietetyczne, jakościowe
i smakowe mięsa oraz tłuszczu gęsiego. Słusznie zatem
gęsina od wielu wieków jest uznawana za afrodyzjak
i mięso wyjątkowe, godne najznamienitszych stołów.
Wyjątkowe walory smakowe i jakościowe gęsiny budzą
współcześnie coraz większe zainteresowanie. W konsekwencji stale poszerza się oferta wyrobów z gęsiny oferowanych na polskim rynku żywnościowym, ale najwięcej
zwolenników zjednuje ona sobie wśród zawodowych kucharzy i restauratorów. Gęsina zawsze zajmowała poczesne miejsce w kuchni staropolskiej, a przepisy na pieczoną
gęś można odnaleźć zarówno w najstarszych, jak i całkiem
współczesnych książkach kucharskich.
Wielokrotnie o daniach z gęsi wspomina Jędrzej Kitowicz w swoim słynnym Opisie obyczajów za panowania
Augusta III. W części poświęconej potrawom staroświeckim wśród dań najbardziej jego zdaniem tradycyjnych
w kuchni staropolskiej wymienia gęś gotowaną ze śmietaną, suszonymi grzybami i kaszą perłową.
Do klasyki polskiej sztuki kulinarnej zalicza się również książkę Kucharz wielkopolski, opublikowaną w 1904
roku przez Marię Śleżańską. W swoim dziele zamieściła
ona następujący przepis na potrawę z pieczonej gęsi: „pokrajać gęś w kawałki, zasmażyć masła z mąką, rozprowa-

dzić sosem od gęsi i paru łyżkami bulionu, wkrajać cebulkę, trochę cukru, octu, karmelu do koloru. To zagotować
i włożyć gęś pokrajaną, gotować jeszcze cokolwiek i włożyć. Zamiast octu można wkrajać parę kwaśnych jabłek”.
Natomiast inna przedstawicielka polskiej klasyki kulinarnej – Ida Plucińska w Książce kucharskiej udoskonalonej wydanej w 1933 roku, farsz do gęsi polecała przygotowywać w następujący sposób: „główkę surowej kapusty
niekwaszonej przekrajać na 4 części, wykrajać głąb, sparzyć wrzącą wodą, odlać, wodę z kapusty dobrze wycisnąć, włożyć do rondla, nalać gorącą wodą i gotować przez
2 minut. Ostudzić wyjąć kapustę, zemleć na maszynce.
Na patelnię włożyć kilo tłuszczu, wlać pół szklanki mleka, włożyć do tego kapustę. 1 cebulę uprzednio pokrajaną
i rozparzoną w maśle, osolić, opieprzyć i smażyć 20 minut.
Po ostudzeniu wbić 4 jajka surowe, wymieszać i nadziewać”.
W kulinarnej historii gęś zapisała się jako symbol
dobrobytu i danie świąteczne. W kulturze starożytnej
Grecji była podstawowym daniem podczas pogańskich
uczt religijnych. Jej spożywanie wiązano m.in. z kultem
Afrodyty, której atrybutem była właśnie gęś. Trzeba też
zauważyć, że tytułowa Dziewczynka z zapałkami, bohaterka baśni Hansa Chrystiana Andersena, w blasku zapałki marzy właśnie o wielkiej pieczonej gęsi na świątecznym
stole. Oprócz przyjęć na Boże Narodzenie i Wielkanoc,
już od wczesnego średniowiecza pieczoną w całości gęś
serwowano także 11 listopada, gdy była głównym daniem podczas uczt organizowanych z okazji liturgicznego wspomnienia św. Marcina. Na Wyspach Brytyjskich
była potrawą świąteczną także w dniu św. Michała, czyli
29 września. Natomiast na katolickiej Warmii serwowano ją na biesiadach, zarówno kościelnych jak i rodzinnych,
organizowanych z okazji odpustów parafialnych, czyli
świąt patronalnych, zwanych tu kiermasami.
Żeby właściwie przygotować pieczoną tradycyjnie gęś
należy pamiętać o 10 podstawowych zasadach:
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1) Przygotowanie gęsi wymaga czasu.
2) Do pieczenia można używać gęsi mrożonych, bowiem
mrożenie sprawi, że gęsina stanie się krucha i nic nie
straci ze swoich walorów smakowych. Należy jednak rozmrażać ją powoli, przekładając z zamrażarki do chłodni
(lodówki), dzień przed planowanym doprawianiem.
3) Tuszkę gęsią należy doprawić przyprawami co najmniej
24 godziny przed planowanym pieczeniem, albo nawet
wcześniej.
4) Dobre efekty kulinarne, w postaci chrupiącej skórki
i soczystego mięsa, można uzyskać stosując w pierwszym etapie doprawiania solankę; gęś należy umieścić
w dużym naczyniu (najlepiej w pojemniku z tworzywa
przeznaczonym do kontaktu z żywnością) i zalać solanką przygotowaną wg proporcji 1 łyżka soli na 1 l
wody; solanka ma przykrywać całą gęś; można też do
niej dodać liść laurowy, kilka ząbków czosnku, ziele
angielskie i nasiona kolendry. Tak przygotowaną gęś
należy odstawić do chłodni na co najmniej dobę lub
nawet dwie. Po upływie tego czasu należy wyjąć ją
z solanki i natrzeć przyprawami.
5) Z gęsiną dobrze komponują się takie przyprawy jak:
pieprz, mielona kolendra, czosnek, rozmaryn, tymianek, majeranek, rozmaryn; należy jednak pamiętać,
by przyprawami nacierać gęś głównie od środka, ponieważ przyprawy na powierzchni tuszki przypalą się
w trakcie pieczenia (taka gęś nie wygląda apetycznie!);
najbardziej podatny na przypalanie jest majeranek,
z kolei rozmaryn jest wyjątkowo odporny na procesy
termiczne i dlatego nie przypala się tak łatwo.
6) Możemy upiec gęś pomijając etap moczenia w solance.
W tym wariancie naciera się gęś przyprawami z dodatkiem soli, ale niezbędne jest odstawienie jej na dobę
w chłodne miejsce, by przeszła aromatem przypraw.
Oczywiście nie należy przesadzać z ilością przypraw,
ponieważ mięso gęsie samo w sobie jest niezwykle
aromatyczne.

7) Piekąc gęś należy wstawiać ją do nagrzanego piekarnika; gęś najlepiej jest piec w specjalnym naczyniu –
gęsiarce, pamiętając, że w trakcie pieczenia wytopi
się dużo tłuszczu; najprostszy sposób, to wstawić gęś
w odkrytym naczyniu do piekarnika nagrzanego do
200˚C, po 40 minutach zlać tłuszcz, który się wytopi, dodać pół szklanki wody, cydru lub białego wina
szczelnie przykryć, obniżyć temperaturę pieczenia do
160˚C, piec kolejne 2,5 godziny. Czas pieczenia zależy
od wielkości tuszki, średnio przyjmuje się 3 godziny
lub ok 45 minut na każdy kilogram wagi. Upieczoną
tą metodą gęś najlepiej jest podawać po upływie ok.
10 minut po wyjęciu z piekarnika i dopiero wówczas ją
kroić. Chodzi o to, by soki w mięsie się ustabilizowały; tzn. by mięso odpoczęło, w przeciwnym wypadku,
soki z mięsa wypłyną i stanie się ono suche.
8) Nie powinno się też gęsi pieczonej tą metodą odgrzewać (szczególnie poporcjowanej), bo wówczas znacznie traci na walorach smakowych. Resztę mięsa można
wykorzystać na zimno, np. do sałatki lub też przeznaczyć do pierogów albo na pasztet. Z pozostałości
pieczonej gęsi można też ugotować doskonały rosół,
na przykład z dodatkiem grzybów leśnych. Jeżeli już
istnieje taka konieczność, to gęś w całości należy odgrzać w piekarniku z funkcją pary lub w zamkniętym
naczyniu (z dodatkiem płynu sosu, który wytopił się
w trakcie pieczenia) bądź też w rękawie.
9) Gęś można piec w całości lub po usunięciu kości, czyli
po tzw. luzowaniu. Można z tuszki gęsiej usunąć od
środka jedynie kości korpusu, pozostawiając tylko kości skrzydeł i nóżek, lub też usunąć wszystkie kości.
Taką gęś jest znacznie łatwiej dzielić na porcje. Wyluzowaną gęś należy wypełnić farszem, pospinać wykałaczkami i zasznurować dratwą (podobnie jak sznurowadła). Farsz przygotowuje się z mięsa drobiowego,
cielęciny z dodatkiem surowego boczku, dodaje się też
namoczoną bułkę, jajka, zieloną pietruszkę lub suszo30
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ne owoce. Praktycznie rodzaj farszu zależy od inwencji kucharza, gęś faszerowaną piecze się tak samo jak
gęś w całości.
10) Tłuszcz wytopiony z gęsi w trakcie pieczenia można
z powodzeniem wykorzystać do smarowideł. Bardzo
smakowity jest smalec z mięsem gęsim cebulką i jabłkiem. Można też go użyć do konfitowania i smażenia.
11) Spośród dodatków do gęsiny najczęściej wybiera się
jabłka, można nimi nadziać gęś pieczoną w całości lub
podać na talerzu jako dodatek – np. jabłko pieczone
z żurawiną lub serem pleśniowym, Z gęsiną świetnie
komponują się też inne owoce, jak: gruszki, śliwki, morele, a nawet pomarańcze. Sosy do gęsiny przyrządza
się na bazie soku, jaki wytopi się w czasie pieczenia (po
zebraniu oczywiście tłuszczu) lub na bazie żurawiny,
wiśni albo czerwonego wina. Dobrze z mięsem gęsim
komponują się pieczone ziemniaki, kopytka, kluski
i buraczki, a także modra kapusta.

potrzeba odgrzewania go tylko w określonych ilościach
czy porcjach. Do przyrządzania mięsa tą metodą doskonale nadają się udka gęsie lub piersi. Mięso przeznaczone
do konfitowania należy natrzeć dobę wcześniej, używając
do tego soli, pieprzu, rozmarynu oraz tymianku (można
dodać również liść laurowy i ziele angielskie). Po upływie
doby uda lub piersi układa się w rondlu i zalewa roztopionym tłuszczem gęsim w temperaturze ok 80˚C. W tej
metodzie gęsinę należy gotować ok. 3 godziny, na bardzo
wolnym ogniu, tak aby nie przekraczać temperatury 90˚C,
a tłuszcz w garnku powinien jedynie „lekko mrugać”.
Konfitowanie można też przeprowadzić w piekarniku. Mięso w tym celu należy zalać ciepłym, roztopionym
tłuszczem, tak aby było całkowicie przykryte i wstawić
do piekarnika nagrzanego do 120˚C na ok 3–4 godziny,
w zależności od wielkości kawałków mięsa. Można przyjąć,
że czas konfitowania udek wynosi 4 godziny, a piersi – ok.
3 godzin. Mięso przygotowane tą metodą można przechowywać w lodówce (w tłuszczu gęsim) nawet przez kilka miesięcy i dłużej. Zachowuje ono przy tym świeżość
i wszystkie swoje walory. Przed podaniem należy je rozgrzać w tłuszczu, a następnie krótko obsmażyć na patelni lub opiec w piekarniku, używając funkcji grilla w celu
zarumienienia skórki. Można je też podawać np. polane
sosem demi-glace.
Zupełnie odmiennym i nowoczesnym sposobem przygotowywania piersi gęsich jest metoda sous-vide. Polega
ona na długim gotowaniu mięsa zapakowanego próżniowo w worki (uprzednio doprawionego np. solą, pieprzem,
rozmarynem i tymiankiem), w niskiej temperaturze. Najlepszy efekt uzyskuje się gotując pierś gęsią (zapakowaną
próżniowo) w cyrkulatorze, w temperaturze 58˚C, przez
16 godzin. Pierś przygotowaną tą metodą można przechowywać w lodówce ponad tydzień. Przed podaniem obsmaża się ją na patelni. Wcześniej należy ponacinać skórkę i ułożyć na zimnej patelni, smażyć od strony skórki ok.
10 minut, a następnie przewrócić na kilka minut na drugą

Nieco odmiennym sposobem na gęś jest tzw. wolne pieczenie. Polega na bardzo długiej obróbce termicznej, prowadzonej w nieco niższej temperaturze, przy czym czas
pieczenia zależy od wybranej temperatury i wagi tuszki;
przykładowo w temperaturze 130˚C gęś o wadze ok 5 kg
należy piec ok 8 godzin, natomiast udka gęsie tą metodą
piecze się ok 4 godzin, w temperaturze 120˚C; z kolei pierś
gęsią bez kości, piecze się ok. 3 godzin, w temperaturze
120˚C. Jeśli skórka się nie zrumieni, można dopiec mięso
przez kilka minut w wysokiej temperaturze (ok. 190⁰C).
Mięso upieczone tą metodą jest niezwykle kruche, soczyste i delikatne, wręcz rozpływa się w ustach.
Planując przygotowanie udek lub samych piersi gęsich, warto skorzystać z nieco odmiennej metody – konfitowania. Metoda ta polega na konserwowaniu mięsa
przez powolne, wielogodzinne gotowanie w głębokim
tłuszczu. Sposób ten sprawdza w przypadku zamiaru
przechowywania mięsa przez dłuższy czas, gdy istnieje
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stronę. Mięso przygotowane w ten sposób jest bardzo delikatne i miękkie.
Pierś gęsią można też przygotować podobnie jak stek,
czyli tzw. „metodą na różowo”. W tym celu mięso należy
również przyprawić wcześniej pieprzem i solą oraz ponacinać skórkę. Następnie pierś układa się skórką do dołu,
na zimnej patelni i smaży na wolnym ogniu ok. 12 minut,
aż skórka dobrze się zrumieni. Po odwróceniu na drugą
stronę smaży się ją jeszcze 2 minuty, a potem wstawia do
piekarnika nagrzanego do 180˚C na ok. 8 minut. Przed
krojeniem mięsa należy odczekać 5 minut.
Pierś gęsia na surowo, pozbawiona skóry, doskonale nadaje się do przygotowania tzw. tatara lub carpaccio.
Można ją także przygotować metodą tzw. dojrzewania
w soli i cukrze. Tradycyjnym daniem z surowej gęsiny jest
również okrasa przygotowywana z mięsa gęsiego, siekanego razem z solą, pieprzem i majerankiem. Tak przygotowaną okrasę przechowywano niegdyś w kamionkowych
garnkach zalane tłuszczem gęsim nawet przez całą zimę.
Dodawano ją potem do zup, smarowano chleb lub kraszono ziemniaki.
Z gęsi w kuchni wykorzystuje się praktycznie wszystkie elementy. Wyrzuca się jedynie kuper. Szyjki i kości pozostałe po luzowaniu oraz skrzydła są doskonałym składnikiem do wywarów na zupę. Dzięki nim: rosół, krupnik,
czernina, a także zupy gulaszowe, uzyskują wyjątkowy
smak oraz aromat.
Skórę z szyjek gęsich warto wykorzystać do nadziewania farszem. Pieczone szyjki z farszem mięsnym, z dodatkiem podrobów, ewentualnie kaszą i suszonymi owocami
lub nawet tartymi ziemniakami stanowią niezwykle ceniony przysmak.
Cennym produktem jest także wątróbka gęsia. W kuchni staropolskiej najczęściej smażono ją z jabłkiem i cebulą.
Przed przygotowaniem wątróbki należy dobrze wymoczyć ją

w mleku, przynajmniej przez kilkanaście godzin. Wcześniej
trzeba ją dokładnie oczyścić pozbawiając błonek. Wątróbkę
należy smażyć krótko, tak by w środku pozostała różowa.
Wątróbka gęsia jest świetnym dodatkiem do pasztetów mięsnych, ale przede wszystkim doskonale nadaje się do przygotowania musów z wątróbki gęsiej z dodatkiem masła lub
nawet lodów wątróbkowych na bazie ubitej śmietanki.
Do dań ciszących się uznaniem w kuchniach wielu
narodów należą żołądki gęsie, które można przygotowywać na wiele sposobów. Można je serwować zarówno jako
gotowane oraz pieczone, a także jako konfitowane. Można
je przyrządzać w galaretach albo wykorzystywać (z sercami gęsimi) do gulaszów i zup gulaszowych. W tym ostatnim wariancie najlepiej smakują z dodatkiem warzyw korzeniowych, leśnych grzybów lub śmietany.
W kuchni dobrze sprawdza się także mięso mielone
z gęsi. Burgery z mięsa gęsiego lub mielone kotlety z dodatkiem mięsa indyczego mają szczególny smak i aromat.
Uznanie smakoszy uzyskały także gołąbki z gęsiną.

Gęś porcjowana, wolno pieczona
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Idea warmińsko-mazurskiego
szlaku kulinarnego
By w pełni zrozumieć istotę produktu turystyki kulinarnej,
jakim jest szlak kulinarny i podjąć się jego zaprojektowania, należy wcześniej bliżej poznać ideę samej turystyki
kulinarnej, która twórcom szlaków nie tylko wyznacza
pewne ramy działania, ale również stawia konkretne cele
i oferuje określone narzędzia. Patrząc na zagadnienie
z jeszcze większego dystansu zauważyć należy szereg
przemian kulturowych, które stanowią szeroko rozumiany kontekst wszelkich doświadczeń współczesnego człowieka i nie pozostają bez wpływu na trendy wspomnianej
turystyki kulinarnej, która stanowi właśnie jedną z form
turystyki kulturowej. Mając szeroką wiedzę o rzeczywistości, w której zanurzony pozostaje na co dzień turysta
– potencjalny odbiorca tworzonego szlaku, można dopiero
odnieść się do szerokich zasobów informacyjnych, które
szlak ten pozwolą utworzyć zgodnie z zasadą autentyczności i wyjątkowości. Na zasoby do tworzenia szlaku kulinarnego składa się całe bogactwo kulturowe regionu, wraz
z jego historią i literaturą. Ich znajomość niezbędna jest
twórcom szlaku do tego, by zaproponować odbiorcom
produkt, który będzie nie tylko atrakcyjny, ale spełni również swoją rolę edukacyjną i przyczyni się do zachowania
kulturowego dziedzictwa regionu. Dopiero na tak przygotowanej bazie teoretycznej, na którą składa się wiedza
o samym szlaku kulinarnym jako produkcie, wiedza o kulturowym kontekście jego istnienia oraz wiedza o zasobach
regionu, podjąć się można zadania konstruowania gęsiego
szlaku kulinarnego na terenie Warmii, Mazur i Powiśla.

Działania te muszą jednak zostać odpowiednio przemyślane i metodycznie przeprowadzone, a planując na poszczególnych etapach kolejne elementy szlaku warto odwoływać
się do dobrych praktyk i ogólnych zasad, sformułowanych
w literaturze, zwracając za każdym razem uwagę na szereg
czynników, które decydować będą o atrakcyjności finalnego produktu. Wszystkie z wymienionych wyżej informacji czytelnik znajdzie w niniejszym rozdziale, otrzymując
garść praktycznych wskazówek dotyczących tworzenia
szlaku kulinarnego, a także inspiracji, które mogą zostać
wykorzystane przy projektowaniu szlaku gęsiego.

Idea turystyki kulinarnej
Turystyka jest bez wątpienia siłą napędową gastronomii,
a rozwój tych sektorów gospodarki nastawiony jest na
dwóch odbiorców – turystę masowego oraz ekskluzywnego. Masowa turystyka opiera się na różnego rodzaju lokalach szybkiego żywienia, tymczasem obok funkcjonuje
rynek smakoszy, którzy zazwyczaj podróżują indywidualnie, nie korzystając ze zorganizowanych form wypoczynku, a w odwiedzanych miejscach, nie spiesząc się, pragną
zjeść coś oryginalnego i smacznego. Poszukując dań charakterystycznych dla danego regionu, pragną oni odkrywać mnogość smaków, które oferuje im w każdej podróży miejscowa, nieznana wcześniej kuchnia. Tak samo jak
ciekawa oferta gastronomiczna generuje ruch turystyczny
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w określonych regionach, tak i turystyka bez wątpienia
pociąga za sobą rozwój kuchni regionalnej, która istotnie
wpływa na turystyczne doznania z danego miejsca wypoczynku. W centrach turystycznych dobra, regionalna
kuchnia stanowi atrakcję nie mniejszą niż antropogeniczne czy przyrodnicze walory regionu. Dlatego też warto zdawać sobie sprawę z tego, że przy odpowiednim wykorzystaniu i prezentacji bogactwa regionalnych odmian kuchni
polskiej, gastronomiczna oferta regionu może stać się jednym z ważniejszych powodów, dla których turyści krajowi
i zagraniczni będą częściej odwiedzać dane miejsca.
Aspekt kulinarny stanowi obecnie nie tylko czynnik
decydujący o tym czy wyjazd uznać można za udany, lecz
niejednokrotnie determinuje on wybór miejsca spędzenia urlopu w danym regionie. Poznanie produktów kulinarnych z danego obszaru staje się coraz częściej celem
samym w sobie, toteż wybór wielu kierunków turystycznych podyktowany zostaje nie tyle atrakcjami przyrodniczymi lub architektonicznymi, co względami kulinarnymi, możliwością odbycia degustacji charakterystycznych
specjałów, jak również odkrywania i doświadczania danego miejsca za pomocą zmysłów: węchu i smaku. Tradycje
kulinarne, a w związku z tym i kuchnie w poszczególnych
regionach, różnią się między sobą technologią przyrządzania potraw oraz napojów, jak również rodzajem używanych surowców, które są wykorzystywane do ich wyrobu. Dlatego też kultywowanie zwyczajów kulinarnych
oraz możliwość spożywania tradycyjnej żywności, wytwarzanej według dawnych receptur z lokalnych surowców – same w sobie są poszukiwaną przez turystów kulinarnych atrakcją turystyczną.
Podróżowanie w celu poznawania lokalnych, regionalnych i narodowych surowców, produktów, a także
tradycyjnych potraw stanowi istotę turystyki kulinarnej. Umożliwia ona czerpanie przyjemności z osobistego
doświadczania nowych smaków i zapachów. Odbywa się
poprzez udział w wydarzeniach kulinarnych oraz prze-

mierzanie szlaków kulinarnych, odwiedzanie lokali gastronomicznych czy też zwiedzanie muzeów ukierunkowanych na sztukę kulinarną. Osoby uprawiające turystykę
kulinarną cenią sobie ponadto możliwość podpatrywania
procesów technologicznych w zakładach przetwórstwa
spożywczego, jak i możliwość udziału w warsztatach sporządzania kulinarnych specjałów. Przejawami turystyki
kulinarnej może być zatem odwiedzenie targu wiejskiego,
uczestnictwo w festynie kulinarnym, jak również pobyt
w restauracji lub winiarni, o ile traktowany jest przez
turystę jako forma wypoczynku, a nie wynika jedynie
z konieczności zaspokojenia głodu czy apetytu. Turystyka
kulinarna wynika z zainteresowania „światem od kuchni”,
motywowana jest chęcią poznania oryginalnych produktów i potraw typowych dla danego miejsca czy regionu
i polega na odkrywaniu danego miejsca oraz kultury jego
mieszkańców właśnie poprzez kuchnię.
Turystyka kulinarna w ostatnich latach przeżywa
intensywny rozwój, który już od jakiegoś czasu prognozowała Marketingowa Strategia Polski w Sektorze Turystyki w latach 2012–2020. Wśród nowych, potencjalnie
atrakcyjnych form turystyki kulturowej wymieniono
w niej m.in.: turystykę literacką, filmową, formy zwiedzania miast z wykorzystaniem gier tematycznych, turystykę
biograficzną, turystykę związaną z kulturą ludową i wreszcie turystykę kulinarną. Na potencjalne zainteresowanie
turystów tą formą wypoczynku wskazują również badania ankietowe autorstwa M. Durydiwki, które już w 2013
roku pokazały że 85% respondentów podczas wyjazdów
korzysta z możliwości próbowania potraw kuchni regionalnej, 77% chętnie kosztuje dań z lokalnych produktów,
a 51% deklaruje gotowość uczestniczenia w wydarzeniach
kulinarnych. Należy jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na kluczowy czynnik, który odróżnia turystę kulinarnego od podróżnika, „przy okazji” próbującego lokalnych
specjałów. Jest nim natomiast celowość i intencjonalność
działań motywowanych chęcią poznania lokalnej kuchni.
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Celem podróżowania w turystyce kulinarnej jest przeżycie autentycznego i unikalnego doświadczenia opartego
na jedzeniu lub piciu. Skorzystanie z ofert kulinarnych
obcego regionu staje się zaś w niej decydującym motywem podjęcia podróży. Turysta kulinarny uczestniczy
w zwyczajach oraz tradycjach związanych z jedzeniem
i jego przygotowywaniem w sposób zamierzony i eksploracyjny. Owo uczestnictwo obejmuje pełne spektrum aktywności związanych z konsumpcją. Należą do nich: spożywanie, przygotowywanie i prezentacja dań i produktów,
poznawanie zasad żywieniowych, technik jedzenia, zwyczajów żywieniowych, etosu jedzenia, tabu pokarmowego
czy przepisów kulinarnych, a także ich wykorzystywanie
i spisywanie, uczestniczenie w kursach gotowania czy poznawanie stylu jedzenia kultur innych aniżeli własna.
Wymogiem kulinarnej turystyki kulturowej jest zachowanie wysokiej jakości potraw, odniesienie ich składu
i sposobu przyrządzania do tradycji kucharskich regionu
oraz zapewnienie turyście możliwości spożywania posiłków w odpowiednim otoczeniu. By można było mówić
o turystyce kulinarnej wyjątkowe muszą być zatem nie
tylko potrawy, ale również miejsca ich konsumowania,
każdy z tych elementów musi zaś wiązać się z regionem,
w którym jest kulturowo osadzony. Kluczowe elementy
turystyki kulinarnej stanowią zatem: oferta kulinarna
oraz zainteresowanie obcym krajem lub regionem. Przy
czym na charakterystyczne wyróżniki oferty turystyki
kulinarnej składają się: jakość potraw, związek z dziedzictwem miejsca oraz kreowanie odpowiedniego otoczenia.
W ostatnich latach zauważa się dynamiczny rozwój
turystyki kulinarnej, która w celach autopromocyjnych
aktywizuje zarówno obszary wiejskie, jak i miejskie. Do
źródeł jej rosnącej popularności należy nie tylko zainteresowanie kuchnią regionalną, ale również fakt, że turystyka
ta może być uprawiana przez cały rok, bez względu na porę
dnia i niezależnie od pogody – nie jest ona zatem sezonowa. Co więcej turystyka kulinarna nie jest zarezerwowana

dla określonej grupy odbiorców, a zainteresowanie kuchnią w podróży jest niezależne od wieku, płci czy kondycji
fizycznej. Turystyka ta oferuje również możliwość zdobycia wyjątkowo bogatych doświadczeń, bowiem sztuka kulinarna często uważana jest za jedyną formę sztuki, która
przemawia do wszystkich pięciu zmysłów.
O tym, że podróżowanie inspirowane kuchnią, w poszukiwaniu nowych smaków czy sławnych restauracji,
cieszy się coraz większym uznaniem turystów świadczyć
może choćby mnogość programów kulinarnych, poświęconych lokalnym tradycjom kulinarnym czy popularność internetowych blogów podróżniczo-kulinarnych.
Przejawem turystyki kulinarnej są w Polsce licznie organizowane biesiady, festiwale, degustacje, a także szlaki
kulinarne. Wymienione inicjatywy przyciągają zarówno mieszkańców regionu, jak i turystów, którzy poprzez
czynne uczestnictwo i „doświadczenie” danego wydarzenia lub też odbywanie kulinarnej podróży, osadzonej
w kulturowym kontekście, mogą lepiej zrozumieć istotę
regionu, jego tradycję, kulturę oraz styl życia mieszkańców. Turystyka kulinarna związana jest zatem z turystyką
kulturową, ponieważ tradycje kulinarne i sposoby żywienia nierozerwalnie łączą się z uwarunkowaniami kulturowymi. Ponadto osoby uprawiające turystykę kulinarną,
poprzez spożywanie nowych potraw i produktów żywnościowych, poznają inne kultury. W trakcie podróży kulinarnych turyści odwiedzają nowe miejsca, spotykają się
z ich mieszkańcami, zwiedzają zabytki. Wszystko to sprawia, że poznają lokalną historię i zwyczaje, a kulinarne
podróże stwarzają im okazję do uczestnictwa w lokalnych
wydarzeniach kulturalnych.
Odpowiedź na potrzeby współczesnego turysty stanowi, doskonale wpisująca się w aktualne trendy turystyczne i gastronomiczne, koncepcja szlaku kulinarnego.
Jest on nie tylko atrakcyjną odmianą turystyki kulinarnej,
ale stanowi również formę promocji regionu, bazującą na
jego dziedzictwie kulturowym, a w tym m.in. kulinarnym.
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Koncepcja szlaku kulinarnego

tradycyjne regionalne produkty żywnościowe (np. „Szlak
Oscypkowy”), a również szlaki promujące lokalne lub
tradycyjne potrawy (np. Szlak kulinarny „Świętokrzyska
Kuźnia Smaków”). Zwiedzanie szlaków kulinarnych jest
formą turystyki kulinarnej i obejmuje zarówno wizyty
w lokalach gastronomicznych, jak i degustacje potraw,
a także poznawanie gospodarstw rolniczych i zakładów
produkujących żywność oraz odwiedzanie miejscowych
targów, udział w festynach czy imprezach kulinarnych.
U podstaw organizacji szlaku turystycznego o charakterze kulinarnym leży potrzeba osadzenia produkcji
danego produktu w regionalnej kulturze, a jednocześnie
chęć promocji dań i produktów regionalnych. Celem szlaku kulinarnego jest docenienie regionalnych dań, przy
równoczesnym tworzeniu atrakcyjnej oferty turystycznej,
która zdynamizuje rozwój lokalnej ekonomii. Utworzenie
szlaku kulinarnego pozwala propagować walory przyrodnicze, i kulturowe, tradycje oraz dziedzictwo kulinarne
danej miejscowości czy regionu. Jego celem jest jednak
przede wszystkim promowanie lokalnych, tradycyjnych
oraz regionalnych wyrobów żywnościowych.
Koncepcja szlaku kulinarnego nawiązuje do idei dziedzictwa kulinarnego, wpisującego się w szersze zagadnienie, jakim jest z kolei dziedzictwo kulturowe regionu.
Dziedzictwo kulturowe to zarówno ludzie z ich podziałami
etnicznymi i wyznaniowymi, jak i społeczne struktury oraz
lokalna tradycja. Są to źródła informacji o życiu człowieka
oraz historycznym rozwoju jego umiejętności, zarówno
artystycznych jak i technicznych. Dziedzictwo kulturowe
może być przedstawiane jako szeroki obraz wielorakiego
procesu dziejowego, lub też przyjąć formę prostej opowieści o powszechnym życiu. Obejmując wówczas codzienne
zajęcia, rozrywki, obyczaje, wierzenia czy obrzędy, przybliża minione czasy i żyjących w nich ludzi znacznie lepiej
niż historia, opisująca jedynie wielkie wydarzenia. Powiązanie dziedzictwa kulinarnego z kulturowym wynika
z nierozłącznego związku tradycji kulinarnych i sposobów

Opracowywanie i organizowanie kulinarnych szlaków
stanowi obecnie priorytet w propagowaniu turystyki kulinarnej. Szlak kulinarny jest produktem turystycznym
i stanowi pewien zintegrowany system turystycznej eksploracji danego regionu. Składa się on z obiektów reprezentujących dany temat w przestrzeni, łączącej je trasy,
oraz elementów oferty towarzyszącej, która może mieć
związek z motywem przewodnim szlaku w różnych ujęciach i obejmuje np. wydarzenia, postaci, historie. Szlaki
tematyczne, powiązane z kulinariami należą do szlaków
kulturowych. Wśród atrakcji na szlaku najczęściej spotykane są karczmy i restauracje, gospodarstwa sadownicze
czy rybackie oraz winnice, a także inne miejsca tradycyjnej produkcji rolnej, skanseny oraz wydarzenia. Turystyka kulinarna związana z tworzeniem kulinarnych
szlaków tematycznych koncentruje się wokół produktu
podstawowego, przemysłu związanego z jego wytwarzaniem lub przetwórstwem oraz wokół sektora gastronomicznego związanego z jego serwowaniem. Szlak kulinarny, związany z poznawaniem produktów i potraw danego
regionu oraz tradycji ich przygotowywania, obejmować
musi zatem miejsca, w których turysta może skosztować regionalnych specjałów kulinarnych lub nabyć bezpośrednio od wytwórcy lokalne produkty żywnościowe.
Często dodatkowo obejmuje on ofertę ciekawych miejsc
noclegowych w gospodarstwach agroturystycznych. Na
tle innych atrakcji regionu szlak kulinarny powinien wyróżniać się spójną tematyką. Jego atrakcyjność podnosi
oferta wydarzeń towarzyszących. Należeć do nich mogą
np. lokalne imprezy o kulinarnej tematyce. Wśród szlaków kulinarnych, powstających w polskich miastach i regionach, a także na atrakcyjnych turystycznie obszarach
wiejskich, wyróżnić można szlaki prowadzące do lokali
gastronomicznych oferujących dania kuchni regionalnej
(np. Szlak kulinarny „Centrum Gdyni”), szlaki promujące
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żywienia wybranych grup ludności z uwarunkowaniami
kulturowymi na danym obszarze. Turyści, odwiedzając
podczas podróży nieznane obszary, poznają ich historię,
kulturę, tradycje i codzienne życie mieszkańców, m.in.
dzięki poznawaniu nieznanych wcześniej potraw. W Polsce
dziedzictwo kulinarne stopniowo zdobywa dopiero należną sobie pozycję i zaczyna być uważane za równie istotną
część dziedzictwa kulturowego, co historia i kultura. Przez
owo dziedzictwo kulinarne, jak trafnie zauważa Gąsiorowski, rozumieć można najogólniej „produkty żywnościowe
i potrawy, charakteryzujące się szczególnymi cechami jakościowymi, tradycyjnymi sposobami wytwarzania i przyrządzania, sięgającymi często odległej historii. Produkty te
wytwarzane są głównie na małą skalę i wiążą się z określonym obszarem geograficznym.”

grupy komponentów. Należą do nich: miejsca usług dla
turystów (obiekty noclegowe, restauracje, sklepy z pamiątkami), obiekty pierwotnie nietworzone dla celów turystycznych, czyli oryginalne, właściwe nośniki wartości
kulturowych (zamki, świątynie, zabytkowe centra miast,
dawne obiekty techniki itd.), atrakcje powołane dla celów
turystycznych (muzea, eventy, parki tematyczne itp.) oraz
instytucje obsługujące szlak.
W ramach szlaku kulinarnego funkcjonować mogą
różne kategorie atrakcji. Najważniejszą z nich stanowią
oczywiście same potrawy i produkty regionalne. Kolejną
są zaś miejsca, w których turysta może skosztować produktów kuchni lokalnej czy regionalnej, a także je zakupić. Należą do nich nie tylko lokale gastronomiczne czy
gospodarstwa agroturystyczne z kuchnią regionalną, ale
również karczmy i zajazdy, przetwórnie spożywcze, takie
jak mleczarnie, olejarnie, winnice z możliwością degustacji, browary, miejsca wypieku chleba, gospodarstwa rolnicze oferujące sprzedaż regionalnych produktów, takie
jak sady owocowe, plantacje warzyw, uprawy zielarskie,
stawy rybne, a wreszcie sklepy z produktami regionalnymi lub żywnością ekologiczną. Inną kategorię atrakcji stanowią organizowane na szlakach wydarzenia o tematyce
kulinarnej. Należą do nich festiwale kulinarne, jarmarki
i targi z regionalną żywnością, pokazy kulinarne i degustacje, pokazy sztuki przyrządzania potraw, winobrania
i inne zbiory, a także warsztaty kulinarne. Atrakcją na
szlaku kulinarnym jest również możliwość spotkania
z osobami trudniącymi się tradycyjnym wyrobem regionalnych produktów żywnościowych. Są to m.in. bacowie
wyrabiający oscypki, gospodarze produkujący własne
nalewki, a także osoby przechowujące pamięć o tradycyjnych technologiach przetwarzania żywności.
Szlak kulinarny jako atrakcja turystyczna ma charakter wtórny wobec wyżej wymienionych. Pełni rolę narzędzia ułatwiającego korzystanie z walorów kulinarnych
oraz uatrakcyjniającego pobyt w danym regionie. Poprzez

Atrakcje szlaku kulinarnego i kryteria,
które musi spełniać
Rdzeniem szlaku kulinarnego są produkty i potrawy
kuchni regionalnej, oferowane w zlokalizowanych wzdłuż
jego przebiegu karczmach, restauracjach, oberżach, gościńcach i gospodarstwach agroturystycznych. Do ich
obowiązków należy m.in. stworzenie karty dań regionalnych. Dania te mogą być zgodne z tradycyjnymi recepturami narodów i grup etnicznych zamieszkujących obecnie
lub w przeszłości dany obszar lub też wytwarzane mogą
być według własnych receptur, inspirowanych lokalną
spuścizną kulinarną. Poszczególne elementy składające
się na szlak powinny zostać dobrane w ten sposób, by pozwoliły zrealizować założenia szlaku kulinarnego i umożliwiły turyście poznawanie lokalnej kultury żywieniowej
oraz degustację potraw i produktów regionalnych. Mimo
że szlak kulinarny może ograniczyć się do restauracji lub
gospodarstw agroturystycznych, na w pełni uformowany kulturowy szlak kulinarny powinny składać się cztery
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połączenie ze sobą określonych miejsc, wydarzeń i obiektów, a także umożliwienie współpracy między lokalnymi
gospodarzami, restauratorami, hodowcami czy rzemieślnikami szlak kulinarny może jednak stanowić również
pewną wartość dodaną i wnosić nową jakość do zasobów
kulturowych regionu. Gdy – tak jak w przypadku gęsiego
szlaku kulinarnego – jest to dodatkowo szlak tematyczny, pozwala on wprowadzić również wspólny mianownik
do elementów wcześniej funkcjonujących niezależnie od
siebie, oferując turyście pewien spójny i komplementarny
produkt, a zarazem nowe spojrzenie na lokalną kulturę –
w tym kulturę kulinarną.

Osadzając promowane produkty w regionalnej kulturze, szlaki kulinarne pozwalają jednocześnie stworzyć
atrakcyjną ofertę turystyczną, która sprzyja rozwojowi
lokalnej gospodarki. Ponieważ w swoim założeniu turystyka kulinarna związana jest z rozwojem ekonomicznym, szlaki kulinarne wraz z produktami uzupełniającymi, odgrywają ważną rolę promocyjną oraz pozwalają
na zwiększenie atrakcyjności turystycznej odwiedzanego
przez podróżnika regionu. Szczególne znaczenie promocyjne szlaki kulinarne odgrywają w przypadku obszarów
wiejskich. Możliwość konsumowania lokalnych specjałów
czy regionalnych potraw staje się na tych terenach jedną
z najważniejszych atrakcji turystycznych. Coraz większe
zainteresowanie turystów żywnością charakterystyczną
dla danego miejsca i procesem jej wytwarzania wpływa
zaś bezpośrednio na rozwój turystyki kulinarnej, która
jest nowym trendem na wiejskim rynku turystycznym
w Polsce. Popularyzując tradycje kulinarne we współcześnie zglobalizowanym świecie, szlaki kulinarne stają
się istotnym wyróżnikiem regionów. Jednocześnie przyczyniają się nie tylko do ich turystycznej promocji, ale
również gospodarczej aktywizacji. Utworzenie szlaku kulinarnego sprzyja zwiększeniu różnorodności obszarów
wiejskich, wiąże się z powstaniem nowych miejsc pracy
i dodatkowych źródeł zarobkowania dla ich mieszkańców.
Szlaki kulinarne przynoszą szereg korzyści również
turystom, którzy poszukują nowych, angażujących form
zwiedzania, chcą podróżować „poza utartym szlakiem”,
a w swojej podróży nastawieni są na kolekcjonowanie
przeżyć lub też pragną jak najpełniej doświadczać bogactwa poznawanej kultury czy też odkrywać ją w sposób nietypowy. Zróżnicowana i angażująca wiele zmysłów oferta
turystyczna szlaków kulinarnych stanowi odpowiedź
na ich potrzeby, dostarczając unikalnych doświadczeń.
Szlaki kulinarne szczególnie trafnie wpisują się również
w oczekiwania kulinarnych turystów, którzy poszukują nowych smaków lub też odbywają kulinarne podróże

Cel tworzenia szlaku kulinarnego
i płynące z niego korzyści
Podstawowym celem tworzenia szlaków kulinarnych jest
promocja tradycyjnych, regionalnych produktów żywnościowych. Spełniając to zadanie, szlak kulinarny pełni
jednocześnie szereg innych ról, przynosząc korzyści zarówno odwiedzającym go turystom, jak współtworzącym
szlak podmiotom.
Szlaki kulinarne, propagując walory przyrodnicze regionu oraz odwołując się do jego kulturowego dziedzictwa, pełnią ważną rolę w utrwalaniu regionalnej spuścizny. Pozwalają nie tylko zachować, ale również chronić
dziedzictwo danego obszaru. Dzięki swojej różnorodności umożliwiają także grupom etnograficznym lub mniejszościom etnicznym uświadamianie oraz kultywowanie
ich kulturowej tożsamości. Realizują tym samym szczególną rolę, na którą zwrócono uwagę w globalnym raporcie na temat turystyki kulinarnej UNESCO z 2017 roku.
Stwierdzono wówczas, że gastronomia, obok zapewniania
zysków finansowych, stała się głównym narzędziem demonstrowania tożsamości i dumy lokalnych społeczności,
podkreślając znaczenie dziedzictwa niematerialnego.
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w celach edukacyjnych, by poznać tradycję i unikatowość
przyrządzanych produktów żywnościowych oraz rozmaitych potraw.
Edukacyjny walor szlaków kulinarnych ma jednak
o wiele szerszy zakres, ze względu na promowane przez
nie dziedzictwo kulturowe regionu. Dzięki swojej edukacyjnej roli szlaki kulinarne mogą łączyć pokolenia. Osoby starsze, podróżując do miejsc swojej młodości, mogą
przypominać sobie dawno zapomniane smaki, wracać do
tradycji regionu, które towarzyszyły im w młodości. Młode pokolenia poprzez uczestnictwo w szlaku mogą natomiast poznawać historię regionu, sięgać do rodzinnych
korzeni, odbierając kulturową spuściznę danego miejsca
wszystkimi zmysłami i ożywiając zapomniane tradycje.

spodarstwa agroturystyczne czy winnice serwujące potrawy oparte na unikalnych recepturach. Oferta szlaku
kulinarnego może także koncentrować się wokół gospodarstw agroturystycznych, jak ma to miejsce w przypadku „Szlaku Jadła Mazurskiego”. Urozmaicenie tego typu
oferty stanowić mogą organizowane przez gospodarzy
aktywności czy warsztaty oraz sprzedawane na szlaku
pamiątki. Gospodarstwa agroturystyczne, które znalazły się na mazurskim szlaku oferują atrakcje kulinarne
w postaci: wypieku chleba, pieczenia prosiaka czy dojenia
kóz oraz wyrabiania serów. Przykładu dobrych praktyk
w tym zakresie dostarcza również szlak kulinarny „Małopolska wieś pachnąca ziołami”. Jego trasa prowadzi przez
gospodarstwa wiejskie, które posiadają ogrody ziołowe
i serwują potrawy przygotowywane według tradycyjnych
receptur, wzbogacone o zioła z lokalnych upraw. Istotną
atrakcję szlaku stanowi możliwość zakupu korespondujących z motywem przewodnim trasy pamiątek, takich
jak ziołowe woreczki, poduszki czy szkatułki, wykonane
przez lokalnych twórców ludowych. Gospodarstwa położone na szlaku organizują ponadto warsztaty rękodzielnicze z zakresu tkania, haftowania, malowania na szkle,
koronkarstwa czy bibułkarstwa. Tak jak w wymienionym
wyżej przykładzie, oferta szlaku kulinarnego może łączyć
miejsca serwowania oraz występowania kluczowego dla
szlaku produktu. Ma to miejsce również na „Szlaku Kaszubskiej Żurawiny”, który obejmuje restauracje i uprawy.
O krok dalej w stosunku do tej koncepcji poszli twórcy
„Szlaku Karpia”. Należą do niego nie tylko restauracje
serwujące karpia na wiele sposobów, ale również gospodarstwa rybackie, w których hodowla prowadzona jest
wg tradycyjnych metod, a także: przetwórnie rybne, łowiska wędkarskie czy punkty sprzedaży ryb. Oprócz
miejsc związanych z konsumpcją, na szlaku znalazły się
obiekty przybliżające turystom proces hodowli i przetwórstwa karpia, w tym tradycję jesiennych odłowów czy
też tradycyjne techniki wędzenia. Oferta „Lubuskiego

Konstruowanie zróżnicowanej oferty
szlaku kulinarnego
Bogactwo oferty szlaku kulinarnego zależy zarówno od
jego koncepcji, charakteru i motywu przewodniego, jak
i od kulturowego potencjału i organizacyjnych możliwości danego miasta czy regionu. Nade wszystko istotną rolę
pełni tutaj kreatywność samych twórców szlaku, a także
chęć wzajemnej współpracy różnorodnych podmiotów.
Analizując funkcjonujące w Polsce szlaki kulinarne
zauważyć można cały wachlarz rozwiązań w zakresie
konstruowania oferty szlaku. Może ona ograniczać się do
samych restauracji, serwujących dania lokalnej kuchni
lub też potrawy oparte na regionalnych produktach, czego przykładem jest szlak „Pomorskie Prestige Food Stories” czy też „Kaliskie smaki”. Kolejnym rozwiązaniem
jest zróżnicowanie oferty przy jednoczesnym skoncentrowaniu się w niej na lokalach gastronomicznych i usługowych, co obserwować można na przykładzie „Szlaku Smaków Krainy Lessowych Wąwozów”, którym objęte zostały
hotele, uzdrowiska, restauracje, karczmy, kawiarnie, go39
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Szlaku Wina i Miodu”, łącząca winiarzy oraz wytwórców
miodu pitnego i pszczelego, oprócz miejsc pozyskiwania,
przetwarzania i serwowania kluczowych dla szlaku produktów zawiera dodatkowo placówki muzealne toteż na
trasie szlaku turysta zwiedzić może nie tylko pasieki czy
winnice, ale również muzea związane z bogatą historią
bartnictwa i tradycją hodowli pszczół w danym regionie.
Kolejny krok na drodze do turystycznej różnorodności
wykonali twórcy „Małopolskiego Szlaku Winnego”. Jego
trasa, prowadząc przez 35 małopolskich winnic, zachęca
do obcowania z lokalną przyrodą i poznawania atrakcji
regionu, bowiem tereny winiarskie położone są w miejscach atrakcyjnych turystycznie, takich jak parki krajobrazowe i narodowe, zamki czy klasztory. Szczególnie
bogatą i zróżnicowaną ofertę posiada szlak kulinarny
„Mazowiecka Micha Szlachecka”, który ze względu na
różnorodność obiektów włączonych do szlaku, dostarcza
wielu inspiracji do wykorzystania kulturowego kontekstu
przy konstruowaniu atrakcyjnej oferty gastronomicznej
regionu. Szlak kulinarny ze staropolskimi tradycjami pozwala bowiem turystom poznać nie tylko smaki lokalnej
kuchni, ale również elementy mazowieckiego folkloru.
Oferuje on wiele atrakcji kulinarnych, m.in. rajdy, biesiady i zabawy przy ognisku. Obiekty na szlaku organizują
warsztaty kulinarne, pokazy rękodzieła oraz wydarzenia
kulturalne. Poza degustacją regionalnych i staropolskich
potraw oraz nalewek własnego wyrobu, turyści przemierzający szlak mogą skorzystać z kąpieli w piwie oraz
wziąć udział w warsztatach z rękodzieła czy też wypieku
„księżyców szlacheckich”, a nawet uczestniczyć w rycerskiej uczcie, podczas której goście przebierają się w stroje
z epoki, a potrawy przygotowywane i podawane są w tradycyjnych naczyniach.
W kontekście tworzenia gęsiego szlaku kulinarnego
jako szlaku tematycznego, cenne może okazać się odwołanie do tych szlaków, które skupione są wokół jednego,
regionalnego produktu, stanowiącego motyw przewodni

szlaku. Należą do nich m.in. ,,Sandomierski Szlak Jabłkowy” oraz ,,Szlak Oscypkowy”. Dostarczają one ciekawych
przykładów konstruowania atrakcyjnej i zróżnicowanej
oferty turystycznej, która jednocześnie ograniczona pozostaje w swej tematyce do jednego, promowanego na
szlaku produktu.

Funkcjonowanie turystyki kulinarnej
w kontekście nurtów współczesnej kultury
Kulturowy kontekst współczesnej turystyki kształtowany jest m.in. przez rozwój technologii cyfrowych i informacyjnych – tzw. technologii ICT (ang. Information and
Communication Technologies). Globalny postęp w dziedzinie tych technologii przyczynił się do rozwoju urządzeń mobilnych, automatyzacji wielu procesów komunikacyjnych, a także generowania coraz większej ilości
danych, które analizowane mogą być na coraz więcej sposobów. Odbiorcy stali się również twórcami dostępnych
w Internecie treści, a usługi sieciowe zagospodarowały
istotną część przemysłu czasu wolnego. Platformy takie
jak Facebook czy Instagram doprowadziły do powstania
społeczności internetowych. Internet przestał być tylko
obszarem wymiany informacji, a zaczął być integralnym
elementem życia codziennego dla ponad połowy mieszkańców globu, oraz obszarem aktywności gospodarczej
o niespotykanych dotychczas rozmiarach. Technologia
umożliwiła wielomedialną i mobilną komunikację między użytkownikami sieci na światową skalę, a z czasem
przyniosła również autonomię urządzeń „porozumiewających się” ze sobą za pomocą sieci. W ewolucji Internetu
przewiduje się obecnie dalsze zacieranie granicy między
rzeczywistością wirtualną i materialną, postępującą integrację użytkownika z siecią, rozwój tzw. sztucznej inteligencji i rosnącą samodzielność uczących się maszynowo
programów i urządzeń. Co istotne w kontekście turystyki
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kulturowej – wzrosnąć ma również ranga emocji w relacji
człowiek-maszyna.
Proces ten koresponduje z aktualnymi trendami turystyki kulturowej, w której na drugi plan schodzi możliwość pozyskania informacji o danym miejscu, a najważniejsze okazuje się przeżycie i towarzyszące mu emocje.
Współczesnego turystę charakteryzuje rosnący „głód
doświadczenia” – pragnie on przeżyć jak najwięcej, jak
najbardziej autentycznie, w jak najkrótszym czasie. Nowoczesne technologie, bombardując informacjami, obrazami i wrażeniami, pozwalają mu natomiast przeżycia
te intensyfikować. Mając na uwadze kulturowy kontekst
funkcjonowania współczesnego człowieka, warto zwrócić
uwagę na to, że autentyczność owych przeżyć może pozostać niezależna od faktu czy dostarcza ich świat „realny”
czy też „wirtualny”. Technologie informacyjne mogą generować i potęgować emocje związane z danym miejscem,
pod warunkiem że wykorzystane zostaną przez projektujących dane doświadczenia, przy pełnej świadomości
drzemiącego w nich potencjału.
Funkcjonowanie przestrzeni internetowej jako nowego miejsca komunikacji, dostępu do informacji i wymiany
opinii, przyczynia się do rozwoju nowych form promocji
i udostępniania dziedzictwa kulturowego. W konsekwencji w Internecie powstają m.in. cyfrowe repozytoria
zbiorów muzealnych, zabytkowe obiekty oferują możliwość odbycia wirtualnych spacerów, a klasyczne wystawy istnieją równolegle do elektronicznych katalogów
eksponatów z rozbudowanymi treściami wizualnymi
i informacyjnymi. W tradycyjnych placówkach – muzeach, zabytkowych obiektach czy centrach wystawienniczo-edukacyjnych, szczególnego znaczenia nabiera już
nie eksponat i kolekcja, a odwiedzający, który z biernego
widza zmienia się w uczestnika wydarzenia. Współcześni
turyści odwiedzając tego typu miejsca poszukują atrakcji „silnie nasyconych emocjami, angażujących wszystkie
zmysły, umożliwiających osobiste doświadczenie”. Dlate-

go też „współczesne atrakcje turystyczne starają się angażować i oddziaływać na jak największą liczbę zmysłów,
a formy aktywności są w nich bardziej zróżnicowane niż
tylko patrzenie”. Należą do nich: działanie, korzystanie z urządzeń mechanicznych, dotykanie eksponatów
i manipulowanie nimi, rozmyślanie, oglądanie, czytanie,
słuchanie, wyobrażanie, interakcje, dyskutowanie, wykonywanie zakupów, spożywanie posiłków i napojów, gry,
rehabilitacja, relaksacja, zabawa, edukacja.
Wśród czynników znacznie podnoszących atrakcyjność odwiedzanych przez turystów obiektów wskazać
należy przede wszystkim wykorzystanie multisensorycznych mediów, przekazanie kontroli zwiedzającym dzięki
wykorzystaniu ekspozycji interaktywnych, a także angażowanie turysty w samodzielne stawianie pytań czy szukanie związków ze zwiedzającym miejscem i odniesień
podanej wiedzy do codziennego życia.
Potrzeby współczesnego turysty w dużej mierze zaspokajają umiejętnie wykorzystane w ofercie turystycznej
technologie ICT, które prowadzą do coraz głębszej integracji poznawczych i emocjonalnych aspektów doświadczeń kulturowych. Pomagają one również znosić bariery
w dostępie do dóbr kultury i wydarzeń, sprzyjają pogłębionej relacji między turystą a odwiedzanym obiektem, a także umożliwiają włączenie odwiedzających dane miejsca
turystów w proces interpretacji dziedzictwa kulturowego.
Jedno z innowacyjnych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych
w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego stanowi rzeczywistość rozszerzona. Technologia rozszerzonej rzeczywistości (ang. augumented reality – AR) polega na połączeniu
świata realnego z elementami wirtualnymi, wygenerowanymi przy użyciu grafiki komputerowej, przy czym rzeczywistość rozszerzona nie tworzy nowego, w pełni wirtualnego trójwymiarowego świata, ale dodaje do świata
rzeczywistego nowe obrazy i informacje. Polega na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do wzbogacania
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realnej przestrzeni turystycznej o wirtualne byty. Uniwersalność technologii AR sprawia, że jest ona wykorzystywana w różnych dziedzinach, także tych związanych
z edukacją muzealną. W otwartym w 2018 roku Pawilonie Edukacyjnym w Rezerwacie Pokazowym Żubrów
w Białowieży zainstalowano unikalną lornetkę rozszerzonej rzeczywistości, dzięki której odwiedzający mogą
obserwować prawie 100-letni oryginalny szkielet żubra
prezentowany w szklanej gablocie, obrastający wirtualnie kolejno mięśniami i sierścią. Następnie interaktywne
zwierzę „ożywa”, przenosząc się do pierwotnej puszczy.
Pionierem technologii AR w Polsce jest Górnośląski
Park Etnograficzny w Chorzowie, który oferuje odwiedzającym możliwość wypożyczenia tabletu z odpowiednim
oprogramowaniem. Tablet zawiera nie tylko interaktywną mapę i przewodnik, ale również aplikację, która w wyznaczonych lokalizacjach na terenie Muzeum wyświetla
sceny rodzajowe, sfilmowane z udziałem aktorów w historycznych strojach i cyfrowo „nałożone” na obraz z kamery urządzenia. Aplikacji towarzyszy, wzbudzająca wiele
emocji, gra kolekcjonerska dla najmłodszych, również wykorzystująca proste elementy rozszerzonej rzeczywistości.
Rozwiązanie innego rodzaju stanowi technologia wirtualnej rzeczywistości (ang. virtual reality – VR). Obejmuje ona zestaw technik, dzięki którym użytkownik
odnosi wrażenie przebywania w innej przestrzeni niż ta,
w której rzeczywiście się znajduje. Do zastosowania tej
technologii wykorzystywane są specjalne okulary (gogle
VR), powalające zanurzyć się w doświadczenie innej przestrzeni. Rozwiązanie to wykorzystano m.in. w Muzeum
Słowińskiego Parku Narodowego w Czołpinie, gdzie turyści zakładając gogle VR mogą odbyć lot nad wybrzeżem
Morza Bałtyckiego z pozycji mewy, która jest symbolem
Słowińskiego Parku Narodowego.
Do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu obszarów
turystycznych zachęcają turystów nie tylko nowoczesne,
angażujące w działanie rozwiązania technologiczne, ale

również elementy gry, których zastosowanie określane
jest jako grywalizacja (ang. gamification). Termin ten
oznacza wykorzystanie techniki znanej z gier fabularnych i komputerowych do modyfikowania zachowań ludzi
w sytuacjach niebędących grami w celu zwiększenia ich
zaangażowania. Wykorzystanie elementów grywalizacji
bazuje na osiąganiu satysfakcji z podejmowania wyzwań,
rywalizacji i współpracy. Turystyka postrzegana jako pole
gry bazuje na emocjach towarzyszących grom komputerowym lub dostępnym w sieci. Odzwierciedla również
sposób myślenia „pokolenia graczy”, wynikający z popularyzacji technologii cyfrowych.
Wprowadzenie grywalizacji do turystyki polega na
wykorzystywaniu w procesie zwiedzania mechanizmów
gier. Doświadczenia turysty projektowane są w tym procesie tak, by odkrycia lokalnego dziedzictwa dostarczały
natychmiastowej satysfakcji oraz umożliwiały gratyfikację i zdobywanie nagród, choćby w postaci punktów. Gry
w terenie są dla współczesnych turystów formą znacznie
atrakcyjniejszą niż tradycyjne zwiedzanie z przewodnikiem. Z zaangażowaniem poznają w ten sposób nowe
miejsca i fakty, a nowe informacje zapamiętują lepiej, gdyż
poznają je w sposób współgrający ze sposobem ich myślenia. Zwiedzanie oparte na zasadach grywalizacji może
mieć formę terenowej gry miejskiej, gry prowadzonej przez
animatora lub też gry multimedialnej, z wykorzystaniem
nowych technologii. Formy te wykorzystują tradycyjne lub
interaktywne mapy, rozwiązywanie łamigłówek z elementami rywalizacji, oraz angażują turystę w czynny udział
w improwizowanych wydarzeniach, których ewaluacja
może następnie odbywać się w sieci. Taka forma turystyki
niejednokrotnie umożliwia również połączenie sfery rzeczywistej i wirtualnej. Uczestnicy wchodzą bowiem do gry,
pobierając mobilną aplikację. Zadania wykonują jednak
w świecie realnym. Przemieszczając się w przestrzeni fizycznej, jednocześnie śledzą swoje postępy w Internecie, sprawdzając w aplikacji zdobyte punkty i odznaki. Wykonując
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fotografie odwiedzanych miejsc mogą tworzyć internetowe albumy, oznaczać odwiedzone obiekty i pozostawiać
komentarze, w rezultacie współkreując grę.
Atrakcyjność gry, niezależnie od tego czy wymaga ona
pobrania internetowej aplikacji, czy też odebrania tradycyjnej karty w punkcie informacji turystycznej, opiera
się na zwiedzaniu danego miejsca poprzez rozwiązywanie zagadek. Kluczem do nich mogą być m.in. inskrypcje,
ukryte rzeźby i detale architektoniczne, których nie sposób dostrzec podczas tradycyjnego zwiedzania.
Ciekawą formą zwiedzania są edukacyjne gry miejskie,
łączące elementy gry terenowej oraz teatru improwizowanego i realizowane zgodnie z zaplanowanym scenariuszem, przy aktywnym udziale animatorów czuwających
nad ich przebiegiem.
Jeszcze inną formę aktywnej turystyki oferuje tzw.
questing. Ta forma zwiedzania związana jest z poznawaniem dziedzictwa kulturowego poprzez rozwiązywanie
wierszowanych zagadek. Słowo quest (ang. quest – poszukiwanie, śledztwo) odnosi się zaś w niej do poszukiwania skarbów lub nieoznakowanego szlaku. Questing
łączy ideę amerykańskich zabaw skautingowych oraz
rodzimych podchodów i gier na orientację. Jego uczestnicy poznają wskazówki zawierające zagadki, a następnie rozwiązując je odkrywają skarby w postaci skrzynki
z pieczątką. Zebranie na ulotce wszystkich potrzebnych
pieczątek potwierdza przejście trasy questingowej. Mimo
że questing nie jest grą terenową ani grą miejską i nie nosi
znamion rywalizacji, koresponduje z ideą grywalizacji,
jako że odwołuje się do satysfakcji czerpanej z podejmowania wyzwań.
Questy są wykorzystywane jako niekonwencjonalne
narzędzie interpretacyjnego edukowania turystów oraz
lokalnych społeczności. Uzupełniają istniejącą sieć szlaków i tras turystycznych, w interesujący sposób ukazując lokalne dziedzictwo. Pozwalają odkryć legendy, ciekawostki o kulturze i przyrodzie, tajemnice nieopisane

w przewodnikach. Wyzwalają emocje i angażują uczestników w przygodę poprzez samodzielne wykonywanie
zadań i rozwiązywanie zagadek, pozwalając zapamiętać
wiele faktów i informacji o zwiedzanym miejscu. Questy
motywują także odkrywców niezależnie od wieku do wędrówek nieznanymi dotąd trasami w celu zdobycia ukrytego skarbu. Przykładem wyprawy z wykorzystaniem metody questingu jest trasa na terenie Parku Krajobrazowego
Pojezierza Iławskiego. W parku turyści przemierzają trasę
nad jezioro Twaruczek, poszukując m.in. grobu Zbigniewa
Nienackiego i odkrywają ślady przeszłości w Jerzwałdzie,
w tym dawne siedliska ludności niemieckiej, a w ogrodzie
botanicznym poznają ciekawostki przyrodnicze.
Opisy szlaków questingowych są rozpowszechniane
wśród turystów w postaci ulotek. W trakcie zwiedzania
rozwiązują oni zadania i rymowane zagadki związane z odkrywanym miejscem, jego topografią, historią, kulturą czy
zasobami przyrody i krajobrazu. Ulotki poza rymowanymi
zagadkami, zawierają ponadto mapy oraz historie związane z poznawanymi terenami. Przejście trasy questingowej
potwierdzane jest przybijaną na ulotce z pieczątką, którą
należy odnaleźć według podanych wskazówek.
Wprowadzenie do turystyki elementów grywalizacji,
w każdej z omówionych wyżej form sprawia, że turysta
staje się czynnym uczestnikiem wyreżyserowanej przez
organizatorów przygody. Rozwiązuje zadania na bazie
swoich pomysłów, podróżuje według własnych wariantów
tras, jest odkrywcą tajemnic związanych z konkretnymi
lokalizacjami. Niezależnie od tego czy grywalizacja wiąże
się z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w każdej z owych form pozwala zaspokoić towarzyszącą współczesnemu turyście potrzebę unikalnych doświadczeń,
autentycznych przeżyć i emocji. Z powodzeniem idee te
zostać mogą zatem wykorzystane podczas tworzenia szlaku kulinarnego, zwiększając jego atrakcyjność i poziom
dopasowania do rzeczywistych potrzeb współczesnego
rynku turystycznego.
43

IDE A WARMIŃSKO -MA ZUR SKIEGO SZL AKU KULINARNEGO

Tworzenie szlaku kulinarnego
z wykorzystaniem nowych technologii

tylko ułatwiają bezpośrednią komunikację z odbiorcą, ale
są również źródłem informacji o randze i popularności
obiektu. Świadczyć o nich może liczba obserwujących
profil użytkowników, a w przypadku kanału liczba jego
subskrypcji.
Strona internetowa samego szlaku kulinarnego powinna nie tylko odsyłać do stron poszczególnych obiektów, ale również pełnić funkcję multimedialnego przewodnika zarówno dla turystów zwiedzających trasę, jak
i dla osób planujących dopiero swoją podróż. Kolejny etap
rozwoju szlaku w przestrzeni internetowej mogą dopiero
stanowić wirtualne wycieczki czy też udostępniane online cyfrowe bazy prezentowanych na szlaku eksponatów.
Nowe technologie wykorzystywane są obecnie w turystyce kulturowej na wiele sposobów. W warszawskim
Muzeum Narodowym, w Galerii Faras, wystawa archeologiczna wzbogacona została o cyfrową rekonstrukcję
3D nieistniejącej już nubijskiej katedry z Faras z VIII wieku, Muzeum Pałacu Króla Jana III w warszawskim Wilanowie słynie z dynamicznych pokazów laserowych na
fasadzie budynku (tzw. mappingu), zaś w Kopalni Soli
w Bochni królowie Polski opowiadają o historii obiektu,
podczas gdy turysta obserwuje hologramy przedstawiające niegdyś pracujące w kopalni konie. Wśród istotnych
dla turystyki kulturowej nowości ICT wymienić należy
rozwiązania takie jak „wielosensoryczna” rzeczywistość
– rozszerzona (AR) oraz wirtualna (VR), wizualizacja, cyfrowa rekonstrukcja budowli i eksponatów w formacie 3D,
laserowe pokazy na fasadach budynków, cyfrowe biblioteki czy wirtualne galerie obrazów. Analizując wykorzystanie nowych technologii w turystyce wyróżnić zatem
można dwa dominujące trendy – multisensoryczność
oraz interaktywność. Trendy te są jednak ze sobą nierozerwalnie związane, bowiem multisensoryczne ekspozycje,
nierzadko zapraszają turystę do wspólnego działania.
Interaktywne elementy wystaw stanowią odpowiedź
na potrzeby współczesnego turysty, umożliwiając osobiste

Nakreślone dotychczas dość ogólnie, szerokie możliwości w zakresie wykorzystania nowych technologii w tworzeniu szlaku kulinarnego, związane z udostępnianiem
kulturowego dziedzictwa w formie wirtualnej i multimedialnej, poprzedzone zostać powinny „podstawowymi”
działaniami. Należy zaś do nich utworzenie stron internetowych dla wszelkich obiektów czy wydarzeń objętych
trasą kulinarnego szlaku, a także właściwa promocja szlaku jako produktu turystycznego, przez internetowe kanały.
Strony internetowe poszczególnych partnerów szlaku powinny zawierać podstawowe informacje, takie jak: adres,
godziny otwarcia, dane kontaktowe, ceny biletów, usług
lub posiłków. Ważne jest umieszczenie na nich dokładnej charakterystyki oferty, która w zależności od rodzaju
danego obiektu może sprowadzać się do szczegółowego
menu, opisu zbiorów lub też zamieszczenia dokładnego programu wydarzenia. Istotne jest także zadbanie
o publikację w Internecie wysokiej jakości oryginalnych
zdjęć. W przypadku lokalu gastronomicznego powinny
być to atrakcyjne zdjęcia zarówno samego obiektu, jego
otoczenia, jak i rzeczywiste zdjęcia serwowanych dań.
W przypadku gospodarstwa agroturystycznego atrakcyjne z perspektywy odbiorcy mogą natomiast okazać się
zdjęcia relacjonujące przebieg prowadzonych w danym
miejscu pokazów lub warsztatów. Strona internetowa
powinna również umożliwiać gościom zakupienie lub
zarezerwowanie biletu wstępu – jeśli jest on wymagany
w danym obiekcie. Podążając za potrzebami klientów
warto zadbać o to, by poszczególne obiekty i atrakcje
zlokalizowane na szlaku utworzyły również swoje profile
w mediach społecznościowych, na portalach takich jak
Facebook, Twitter i YouTube. Na stronach internetowych
powinny wówczas znaleźć się odnośniki do wspomnianych witryn. Profile w mediach społecznościowych nie
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zaangażowanie, wykonywanie pewnych zadań wspólnie
z innymi zwiedzającymi i „naukę przez działanie”. Dlatego też tradycyjne muzea, wystawy czy zabytkowe obiekty
zmieniają się obecnie w interaktywne centra edukacyjne,
w których – co zauważa Przewoźny – przestrzeń ekspozycyjna traktowana jest przez turystę jako „forma oderwania się od rzeczywistości dnia codziennego i wejście
w niezwykłą krainę przygody, w której to on zadaje pytania i poszukuje na nie odpowiedzi”.
Poszczególne obiekty na kulinarnym szlaku takie jak:
centra edukacyjne, muzea, wystawy, zabytki udostępnione do zwiedzania, powinny angażować turystę do aktywnego uczestnictwa, wykorzystując najnowocześniejsze
technologie cyfrowe i urządzenia pozwalające w ciekawy sposób prezentować związaną ze szlakiem tematykę.
Ważną rolę w aktywizacji turystów, mogą pełnić stoły
multimedialne. Są to stanowiska wykorzystujące ekrany
dotykowe, wyposażone w odpowiednie aplikacje, umożliwiające przeglądanie ich zasobów we własnym tempie,
rozwiązywanie prostych zadań, odsłuchiwanie wybranych nagrań lub też oglądanie filmów czy animacji. Nowoczesny sposób prezentacji tradycyjnych eksponatów,
a także niedostępnych dla zwiedzających miejsc czy
obiektów umożliwiają natomiast kioski stereoskopowe 3D.
Są to urządzenia pozwalające na oglądanie trójwymiarowych obrazów bez konieczności używania okularów 3D.
Zwiedzanie zabytkowych obiektów urozmaicić zaś może
video mapping. Stanowi on rodzaj projekcji, polegającej
na wyświetleniu materiałów w postaci filmów, zdjęć czy
różnych treści na rzeczywistych obiektach trójwymiarowych, najczęściej zabytkowych budynkach. Istotną rolę
w tego typu projekcji odgrywa również oprawa dźwiękowa. Wyjątkowo angażującą formę zwiedzania umożliwia wykorzystanie w turystyce technologii sterowania
ruchem, stosowanej w popularnych urządzeniach, takich jak Kinect czy Xbox. Wprowadzić ona może do sal
muzealnych nie tylko element edukacyjny, ale również

rozrywkowy, połączony z aktywnością fizyczną. Szczególnym zainteresowaniem cieszy się wśród najmłodszych,
pozwalając im na zaangażowanie i wejście w interakcję
z urządzeniem, które w ciekawy sposób dostarcza informacji. Wielkoformatowe monitory, zainstalowane np.
w Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku
Narodowego, pozwalają na poznanie tatrzańskich zwierząt przez naśladowanie ich ruchów.
Ważnym aspektem wykorzystania nowych technologii
w tworzeniu szlaku kulinarnego jest zaprojektowanie dedykowanej mu mobilnej aplikacji. Aplikacja taka może być
źródłem informacji o szlaku kulinarnym, które turysta
otrzymuje podane w wygodnej i przystępnej formie, zgromadzone w jednym miejscu. Pełni wówczas funkcję narzędzia umożliwiającego planowanie podróży. Aplikacja
mobilna może również stanowić formę multimedialnego,
mobilnego przewodnika po szlaku kulinarnym, wykorzystywanego podczas zwiedzania. Może być również użyteczna po zakończeniu zwiedzania i wykorzystywana, by
przypomnieć sobie obejrzane eksponaty lub też związane
z danym miejscem informacje. W każdym z tych przypadków dostęp do mobilnej aplikacji rozwiązuje potencjalne
trudności związane z koniecznością samodzielnego poszukiwania na wielu stronach internetowych informacji
o poszczególnych, zlokalizowanych na szlaku atrakcjach.
Aplikacja o funkcji mobilnego przewodnika po szlaku
powinna przede wszystkim ułatwić użytkownikom wyszukiwanie w trakcie wyjazdów potrzebnych obiektów. Jej
celem jest również optymalizacja czasu wizyty turystów
w danym miejscu, toteż ważne funkcjonalności tego typu
aplikacji stanowią możliwość wyboru najbardziej interesujących atrakcji turystycznych, poznanie orientacyjnego czasu ich zwiedzania, sprawdzenie lokalizacji i godzin
otwarcia znajdujących się w pobliżu obiektów, sprawdzenie
menu restauracji czy programu wydarzenia kulturalnego.
Aplikacja mobilna zaprojektowana jako mobilny przewodnik po kulinarnym szlaku może, w oparciu o lokalizację
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urządzenia odczytaną z GPS (ang. Global Positioning System), informować turystę o ciekawych miejscach i wydarzeniach znajdujących się w pobliżu, a także wskazywać
trasę do wybranego obiektu lub też umożliwić znalezienie
najbliższego przystanku. Aplikacje tego typu udostępniają zazwyczaj mapy i fotografie, a także pozwalają sprawdzić rozkłady jazdy komunikacji miejskiej.
Jako mobilny przewodnik aplikacja może również
uatrakcyjnić i uzupełnić zwiedzanie, podając użytkownikowi informacje związane z jego aktualną lokalizacją
i odwiedzanym miejscem. Funkcjonalność ta wykorzystana została m.in. w mobilnej aplikacji Ariadna, działającej
na Drodze Królewskiej w Krakowie. Oferuje ona dostęp
do 12 nagrań MP3 zawierających nie tylko opisy obiektów, ale też instrukcje, jak dotrzeć do następnego punktu
trasy. Jeżeli urządzenie, na którym została zainstalowana
aplikacja, posiada moduł GPS lub Bluetooth, odpowiednie nagrania automatycznie włączają się we właściwym
punkcie szlaku.
Mobilne przewodniki często obok prezentacji proponowanych szlaków wycieczek po mieście lub jego okolicy,
pozwalają również na indywidulane zaplanowanie trasy zwiedzania, a także na wpisywanie do oznaczonych
obiektów komentarzy, które mogą być następnie wskazówką dla innych użytkowników aplikacji. Coraz częściej
wzbogaca się je o możliwość dodawania nowych punktów
na mapie. Nadaje to zwiedzaniu nowy wymiar, czyli społecznościowy charakter, bowiem turysta oprócz biernego
odbioru, współtworzy zasoby informacyjne o obiektach
turystycznych, co może przyczynić się do podejmowania
przez innych decyzji ad hoc i sprzyja tzw. „turystyce poza
utartym szlakiem”. Jest to także forma aktywnego uczestnictwa turystów w budowania wizerunku danego miejsca.
Aplikacje mobilne pełniące funkcję przewodników
coraz częściej wykorzystują wspomnianą już technologię
rozszerzonej rzeczywistości. Na podstawie danych geolokalizacyjnych, obrazu z kamery aparatu telefonicznego

oraz informacji o orientacji urządzenia (uzyskanej z akcelerometru) generują wówczas w czasie rzeczywistym
obraz otoczenia połączony z obrazem wirtualnym, który stanowić może np. obraz danego miejsca z przeszłości
(np. wygląd budynku przed renowacją) lub też przyszłości
(np. wygląd budynku po trwającej budowie). Korzystanie
z takiej funkcji pozwala turyście lepiej wyobrazić sobie to,
z czym fizycznie nie może się zetknąć, stanowi zatem
formę wzmocnienia doświadczeń turystyki kulturowej.
Innym sposobem implementacji rozszerzonej rzeczywistości jest łączenie obrazu kamery z naniesionymi punktami spełniającymi określone kryteria wyszukiwania (np.
obiekty muzealne, gastronomiczne, hotelarskie). Takie
rozwiązanie funkcjonuje m.in. zaprojektowanej dla Katowic aplikacji Oﬃcial City Guide.
Mobilna aplikacja umożliwiać może wreszcie odkrywanie szlaku kulinarnego zgodnie z omówionymi już zasadami grywalizacji, zawierając trasy questingowe lub też
angażując turystę w formę gry terenowej. Gra taka może
stawiać przed użytkownikiem nie tylko zadania do wykonania czy zagadki, do rozwiązania których niezbędna
będzie wiedza zdobyta w danym miejscu lub też znaleziony w obiekcie kod. Aplikacja może również zostać przygotowana w taki sposób, by fizyczna obecność użytkownika
aplikacji (odczytywana na podstawie GPS) i „zameldowanie” się w danej lokalizacji pozwalało zdobywać kolejne punkty, które turysta w wybranych obiektach będzie
mógł wymienić na nagrody rzeczowe.

Metodologia tworzenia szlaku kulinarnego
Tworzenie szlaków kulinarnych opiera się na trzech głównych elementach, do których należą: regionalne dania,
umiejscowienie regionalnych produktów oraz ich promocja przez turystykę. Dania regionalne, oferowane turystom przemierzającym szlak kulinarny, stanowią w tym
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kontekście element dziedzictwa kulturowego regionu, toteż postrzegane i przedstawiane powinny być jako istotny
składnik lokalnej kultury. Ważnym aspektem przy tworzeniu szlaku kulinarnego jest również lokalizacja poszczególnych produktów. Turysta, odwiedzając region kojarzony z konkretnym produktem, często konsumuje dany
produkt jako „pamiątkę z podróży”. Jakość owego produktu łączy wyraźnie z miejscem, w którym go spożywa,
koncentrując się z jednej strony na walorach smakowych,
z drugiej zaś na szerokich doświadczeniach, nabywanych
podczas podróży, na które wpływają walory krajobrazu,
historia i kultura regionu oraz ludzie, z którymi się spotyka. W procesie tworzenia szlaków kulinarnych turystyka
jawi się jako instrument promocji produktów regionalnych. Te z nich, które mają szczególnie silną tożsamość
regionalną oraz znaczącą jakość gastronomiczną powinny zostać wykorzystane w promocji zarówno szlaku turystycznego, jak i całego regionu, podnosząc jego wartość
w oczach potencjalnego odbiorcy.
Tworząc szlak kulinarny uwzględnić należy szeroki
wachlarz czynników, takich jak: temat wiodący, autentyczność szlaku, przebieg trasy, dobór obiektów, wyznaczenie trasy w terenie i sposób jej oznaczenia, zagospodarowanie terenu, środki promocji, adresaci szlaku oraz
powiązane ze szlakiem dodatkowe atrakcje i oferty turystyczne.
Ze względu na temat wiodący wyróżnić można dwa
rodzaje szlaków kulinarnych: szlaki dotyczące całościowego dziedzictwa kulinarnego regionu (np. „Śląskie
Smaki”) oraz „szlaki-monografie”, koncentrujące się na
jednym produkcie (np. „Sandomierski Szlak Jabłkowy”).
Pierwszy rodzaj szlaków ma na celu ukazanie bogactwa
kulinarnego regionu przejawiającego się w różnorodności,
rolą drugiego powinno zaś być zaprezentowanie głębokich tradycji i korzeni wyrobu danego produktu lub potrawy oraz ukazanie szerokich możliwości w zakresie ich
różnorodnego przygotowywania. Wybór jednego z po-

wyższych typów czyni temat szlaku bardziej wyrazistym
i pozwala budować silną kulinarną markę regionu.
Turystyka kulinarna, a wraz z nią i kulinarne szlaki
tematyczne, stanowią gałąź turystyki kulturowej, dlatego
należy z odpowiednim szacunkiem potraktować kulturowy wymiar szlaku, dbając o jego autentyczność. Szlaki
tematyczne powinny stanowić pochodną oryginalnego
dziedzictwa regionu, być jego wyrazem, uwydatnieniem
czy też formą popularyzacji. Szlaki nie mogą natomiast
same tworzyć tożsamości kulturowej regionu. Wytyczenie szlaku o narzuconym temacie, który nie wynika
z danej przestrzeni i nie jest zakorzeniony w jej dziedzictwie, fałszuje obraz regionu i nie służy wzmacnianiu jego
kulturowych wartości. Proces tworzenia nowych szlaków
tematycznych powinien zatem uwzględniać w pierwszej
kolejności identyfikację i analizę autentycznego dziedzictwa kulinarnego regionu, jego zasobów, walorów i atrakcji,
a następnie zaprojektowanie i wdrożenie szlaku tematycznego opartego na tym potencjale.
Przebieg trasy i dobór obiektów na szlaku uwzględniać powinien zarówno interesy twórców, jak i użytkowników szlaku. Dążąc do realizacji potrzeb poznawczych
turystów trasa powinna zawierać miejsca, które w sposób
najbardziej wyrazisty reprezentują temat przewodni szlaku. Biorąc jednocześnie pod uwagę potrzeby regionalnych
wytwórców, pamiętać należy, że szlak pełni rolę narzędzia
promocji danego obiektu. Toteż każdy obiekt włączony
w przebieg szlaku otrzymuje szansę rozwoju i wzbogacenia oferty kulinarnej regionu. Przebieg trasy i dobór
obiektów na szlaku powinien być zatem kompromisem
pomiędzy potrzebami odwiedzających oraz potrzebami
usługodawców i producentów, którzy poszukują nowych
kanałów promocji.
Podczas wytyczania szlaku istotne jest powiązanie trasy z istniejącą infrastrukturą towarzyszącą, np. bazą noclegową. Warto również zadbać o to, by szlak miał początek i koniec w miejscach charakterystycznych, będących
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węzłami komunikacyjnymi lub turystycznymi centrami
regionu. Planując przebieg szlaku należy także wziąć pod
uwagę jego dostępność dla osób z niepełnosprawnością.
Jeśli na określonym obszarze istnieje wiele obiektów
wartych odwiedzenia, wytyczając szlak można pokusić się
o wyznaczenie kilku niezależnych od siebie tras, ujmujących dany temat pod różnym kątem lub dokonać podziału
poszczególnych „ścieżek” w ramach szlaku na tematycznie spójne podgrupy. Innym rozwiązaniem jest podzielenie szlaku na segmenty, które można dowolnie łączyć tak,
aby odwiedzający mógł stworzyć własną, niepowtarzalną
ofertę szlaku kulinarnego, dostosowaną do swoich preferencji.
Nieodłącznym elementem szlaku w terenie są jego
oznaczenia. Wyznaczenie łatwej do zlokalizowania, dobrze oznaczonej trasy, o spójnej identyfikacji wizualnej,
pozwala odróżnić szlak tematyczny od niezmaterializowanej koncepcji trasy, łączącej obiekty reprezentujące
wspólny temat. Oznaczenia spełniają zarówno funkcję wspomagającą, jak i poznawczą. By spełnić funkcję
wspomagającą, drogowskazy i oznaczenia kolorystyczne
lub symboliczne powinny umożliwiać odwiedzającemu
sprawne poruszanie się wzdłuż szlaku. Ze względu na
funkcję poznawczą, oznaczeniami na trasie szlaku powinny być tablice, które przekazując wartość merytoryczną,
zawierać będą charakterystykę obiektu i wyjaśnią jego
powiązania z tematem szlaku. Znaki tego typu mają przybliżać odwiedzającemu m.in. pochodzenie danego produktu lub potrawy, jego składniki, technikę wyrobu lub
sposoby przyrządzania. Powinny również osadzać dany
produkt w kulturowym i etnograficznym kontekście.
Aby kulinarny szlak tematyczny stał się czynnikiem
przyciągającym odwiedzających, powinien prezentować
nie tylko wartości merytoryczne, ściśle związane z rdzeniem tematu, ale także oferować wachlarz różnorodnych
aktywności i form spędzania czasu, które urozmaicą
pobyt na szlaku. Dlatego w ofertę szlaku warto włączyć

dodatkowe atrakcje turystyczne takie jak m.in.: festiwale
czy wydarzenia niepowiązane bezpośrednio z turystyką
kulinarną, lokalne miejsca kultury i sztuki.
Projektując szlak kulinarny, będący formą turystyki
kulinarnej, należy jednocześnie pamiętać, że do głównych czynników, mających w tym kontekście wpływ na
atrakcyjność kraju, regionu lub miejscowości w oczach
turystów, należą zarówno odmienność danej kuchni
względem innych, jak i jej zróżnicowanie, a jednocześnie
wierność tradycyjnym recepturom. Zgodnie z wytycznymi, formułowanymi z punktu widzenia osób uprawiających turystykę kulinarną, szczególnie ważna przy tworzeniu szlaku kulinarnego jest odmienność i różnorodność
zarówno smaków, jak i potraw, składników, dodatków do
dań (zwłaszcza ziół), sposobów przyrządzania potraw
oraz ich podawania, a także przyjętych sposobów ich spożywania.
Zadaniem turystyki kulinarnej nie jest usilne nakłanianie turysty do kupna rzeczy lub usługi, lecz tworzenie
unikalnego produktu, który go usatysfakcjonuje. Dlatego
też tworząc szlak kulinarny należy uwzględnić wartości
cenione w turystyce kulinarnej. Zaliczyć do nich można
m.in.: zwyczaje żywieniowe panujące w regionie, smak
i aromat potraw oraz historię serwowanego dania, sposób
przyrządzenia i podania potrawy, miejsce konsumpcji (np.
w sadzie, ogrodzie czy podczas pikniku), poczucie prestiżu związane z konsumpcją niecodziennych kulinariów,
różnorodność potraw, jakość składników w potrawie (np.
wykorzystanie produktów ekologicznych), dostępność
obiektu gastronomicznego, dekorację oraz muzykę w lokalu nawiązującą do tradycji regionu.
Turystyka kulinarna, mimo że ukierunkowana jest
na poznawanie kulinarnej strony danego miejsca, może
łączyć się komplementarnie ze zwiedzaniem i poznawaniem lokalnej kultury czy przyrody. Rozwój bazy gastronomicznej (w tym lokali i wydarzeń kulinarnych) niewątpliwie stanowi jedną z ważnych determinant rozwoju
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turystycznego danego miejsca, choć nie bez znaczenia
jest również ogólny kontekst turystyczny, zagospodarowanie przestrzenne, dostępność komunikacyjna. Wszystkie wymienione czynniki oddziałują na siebie wzajemnie.
Tworząc szlak kulinarny warto zadbać zatem o szeroki
kontekst, projektując całościowo pewne doświadczenia,
które turysta może zdobyć odwiedzając dany region. Planując szlak kulinarny, szczególną uwagę należy zwrócić
na następujące elementy:

ciele gospodarstw agroturystycznych. Oferują oni rozmaite potrawy regionalne i tradycyjne produkty żywnościowe, które turyści nabywają jako swoistą pamiątkę oraz
prowadzą pokazy kulinarne z wykorzystaniem typowych
sprzętów wykorzystywanych w dawnej wiejskiej kuchni.
Szlak kulinarny powinien obejmować nie tylko lokale gastronomiczne serwujące dania z gęsiny. Należy zadbać również o to, by na trasie szlaku znalazły się obiekty,
w których potrawy przygotowywane są według tradycyjnych, regionalnych receptur i pozwalają jak najpełniej odzwierciedlić smaki lokalnej kuchni oraz ożywić kulinarne
dziedzictwo regionu. Tam, gdzie trasa szlaku obejmować
będzie obszary wiejskie, włączyć należy do niego miejscowości specjalizujące się w hodowli i przetwórstwie gęsi,
a także w wytwarzaniu ważnych dla lokalnej kuchni produktów spożywczych, które mogą zostać wykorzystane
do przygotowania gęsiny lub tradycyjnie są serwowane
w jej towarzystwie. Trasę szlaku rozszerzyć zatem można
o miejscowości cieszące się tradycjami piekarniczymi, lokalne uprawy warzyw czy owoców, a także gospodarstwa
produkujące miody. Włączenie danego miejsca do szlaku
powinno zostać uzasadnione tradycją kulinarną. Trasa
szlaku nie może zatem być przypadkowa, lecz w odbiorze turysty zachowywać musi swoją komplementarność
i tworzyć wrażenie spójności, prowadząc do miejsc, gdzie
sporządza się potrawy typowe dla regionu. Ważnym elementem kulinarnej podróży po szlaku jest degustacja
różnorodnych specjałów kulinarnych, połączona na ogół
z ich zakupem. Degustacje te na ogół odbywają się w miejscach przystosowanych do przyjęcia turystów – gospodarstwach agroturystycznych, zakładach wytwórczych
czy muzeach skansenowskich. Warto zadbać o to, by trasa szlaku objęła miejscowości, które posiadają tego typu
obiekty. Równie zasadne jest włączenie do szlaku miejsc,
w których odbywają się festiwale, jarmarki i święta kulinarne oraz lokalne targi produktów rolnych. Pozwoli
to stworzyć turyście jak najwięcej okazji do smakowania

1˚ Trasa szlaku kulinarnego – Proces tworzenia nowych
szlaków tematycznych powinien uwzględniać w pierwszej
kolejności identyfikację i analizę autentycznego dziedzictwa kulinarnego regionu, jego zasobów, walorów i atrakcji.
Dopiero kolejnym krokiem jest zaprojektowanie i wdrożenie szlaku tematycznego opartego na tym potencjale.
Dlatego też wyznaczenie trasy szlaku powinno zostać
poprzedzone szczegółową analizą zasobów do tworzenia szlaku, jakie posiada dany region. Następnie, dbając
o autentyczność kulturowego i historycznego kontekstu,
wyznaczyć dopiero można trasę, która obejmie np. miejscowości, występujące w regionalnych podaniach, bajkach
i legendach, miejsca, które odegrały szczególną rolę w lokalnej historii lub też obiekty związane z lokalnymi tradycjami i ich kultywowaniem.
Szlak kulinarny powinien obejmować nie tylko znane
już miejscowości turystyczne, które posiadają bazę noclegową i infrastrukturę, ale również tereny wiejskie dla
których tego typu atrakcja turystyczna stanowić będzie
szczególną szansę na rozwój. Obszary wiejskie wnoszą
również do szlaku bogactwo lokalnego folkloru, którego turysta nie doświadczy zwiedzając miasta. Na obszarach wiejskich w rozwoju turystyki kulinarnej istotną
rolę odgrywają m.in. muzea skansenowskie, realizujące
wydarzenia folklorystyczne popularyzujące dziedzictwo
kulinarne. W ich trakcie prezentują się miejscowe Koła
Gospodyń Wiejskich, Lokalne Grupy Działania i właści49
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regionalnej kuchni, a także nabywania lokalnych produktów. Projektując trasę szlaku warto wreszcie zadbać o to,
by możliwe było rozszerzanie liczby podmiotów uczestniczących w szlaku.

cyjnych władz lokalnych, jak również instytucji, które
zajmują się organizacją i promocją turystyki danego rejonu. O atrakcyjności szlaku decyduje zatem nie tylko dobór odpowiednich partnerów, ale również ich gotowość
do realizowania wspólnych celów oraz zaangażowanie we
wzajemną współpracę.

2˚ Partnerzy szlaku kulinarnego – Świadomość szerokich możliwości w zakresie konstruowania oferty szlaku
kulinarnego z wykorzystaniem rozmaitych produktów
turystyki kulinarnej może przełożyć się na atrakcyjność
szlaku. Nade wszystko należy jednak pamiętać, że o niepowtarzalności i charakterze szlaku kulinarnego decydują
przede wszystkim ludzie. Dlatego też etap konstruowania
szlaku kulinarnego, jakim jest dobór partnerów wymaga
szczególnej uwagi i wysiłku, który warto włożyć w poszukiwanie entuzjastów regionalnych tradycji oraz lokalnych
patriotów. Nieocenionym atutem szlaku będą gospodarze lokali gastronomicznych czy gospodarstw agroturystycznych, którzy potrafią ze swadą opowiadać turystom
o historii regionu, okraszając posiłki związanymi z nimi
legendami i anegdotami. Warto zaangażować do współpracy przy szlaku lokalnych przewodników, znawców
historii regionu, właścicieli lokali i karczm, którzy na co
dzień wykorzystują tradycyjne receptury, osoby, które
prowadzą warsztaty kulinarne, odrestaurowują lokalne
zabytki, ratują artefakty lokalnej kultury, tworzą prywatne muzea lub też posiadają prywatne zbiory pamiątek nawiązujących do regionalnej kultury. Duży walorem szlaku
kulinarnego będzie również pozyskanie do współpracy
lokalnych hodowców, rolników czy przetwórców, a także
gospodyń czy rzemieślników, których wiedza pozwoli np.
odrestaurować wnętrza lokalnych zajazdów lub też nadać
obiektom tworzonym na szlaku regionalnego charakteru.
Szlak kulinarny stanowi zbiorową ofertę lokali gastronomicznych, zakładów przetwórczych, gospodarstw
związanych z kuchnią, muzeów oraz sklepów. Powstanie
takiego szlaku wiąże się ze ścisłą współpracą miejscowych producentów, wytwórców, oferentów, administra-

3˚ Atrakcje na szlaku kulinarnym – Turystyka kulinarna
jako pojęcie o szerokim znaczeniu może stać się punktem
wyjścia do określenia szerokiego wachlarza atrakcji, jakie
mogą znaleźć się na szlaku. Ten rodzaj turystyki związany
jest nie tylko ze spożywaniem posiłków, ale również z ich
przygotowywaniem, jak i ze zdobywaniem wiedzy o produktach żywnościowych oraz o procesie ich przygotowywania. Stąd też na gęsim szlaku kulinarnym powinny znaleźć się nie tylko lokale gastronomiczne serwujące dania
z gęsiny, ale również gospodarstwa, w których hodowane
są gęsi, a nawet zakłady produkcji i przetwórstwa wyrobów
z gęsiny, a wreszcie wszelkie miejsca, w których turyści
mogą poznać historię i tradycje związane z przygotowywaniem, podawaniem i spożywaniem gęsiny. Turysta na
szlaku kulinarnym powinien mieć możliwość delektowania się potrawami z gęsiny, poznawania związanych z gęsią tradycji kulinarnych regionu, a także zaopatrzenia się
w lokalne produkty żywnościowe. Należeć do nich mogą
nie tylko produkty z gęsiny, ale również wszelkie regionalne wyroby, które zgodnie z tradycją kulinarną mogą stanowić dodatek do dań z gęsiny lub też, zgodnie z przekazem
kulturowym i historycznym, stanowiły niegdyś ważny
składnik lokalnej kuchni i były wykorzystywane podczas
przygotowywania (marynowania, suszenia, pieczenia)
mięsa gęsiego, a następnie jego serwowania.
Tworząc zróżnicowaną ofertę kulinarnego szlaku,
warto odwołać się do motywów podejmowania turystyki kulinarnej. Pozwalają one wyróżnić najważniejsze dla
kulinarnych turystów rodzaje atrakcji. Wszystkie z nich
wykorzystać można do ubogacenia oferty gęsiego szlaku
50

IDE A WARMIŃSKO -MA ZUR SKIEGO SZL AKU KULINARNEGO
kulinarnego, a także podniesienia atrakcyjności regionu
i zwiększenia jego turystycznego potencjału.
Do atrakcji, które mogą zostać wykorzystane na gęsim szlaku kulinarnym należy uczestniczenie w prezentacjach oraz degustacjach tradycyjnych produktów żywnościowych czy potraw regionalnych, a także zwiedzanie
muzeów kulinarnych związanych z żywnością i żywieniem czy tematycznych wystaw, ukazujących rozmaite
aspekty dziedzictwa kulinarnego. Atrakcją może być
również zwiedzanie muzeów skansenowskich prezentujących aranżacje oraz wyposażenie dawnych wiejskich,
małomiasteczkowych, lub dworskich kuchni, spiżarni, jak
i zakładów związanych z dawnym przemysłem spożywczym, jak np.: młyn, olejarnia czy piekarnia. Poruszanie
się gęsim szlakiem może ponadto obejmować wizyty w tematycznych karczmach, gospodach, zajazdach, oberżach,
winiarniach, które charakteryzują się wieloletnią tradycją,
a także uczestniczenie w festiwalach, świętach, festynach,
imprezach i konkursach kulinarnych. Atrakcję na szlaku
stanowić mogą również wizyty w miejscach przetwórstwa surowców i produktów kulinarnych, gdzie turysta
zobaczyć może cały proces technologii produkcji, wziąć
udział w degustacji wyrobów, a także nabyć dany produkt
jako turystyczną pamiątkę. Atrakcyjne z perspektywy turysty mogą okazać się także spotkania z restauratorami
lub szefami kuchni, połączone z degustacją przygotowanych przez nich dań oraz prelekcją dotyczącą przygotowania dań z gęsiny. Kolejną atrakcję na szlaku stanowić
może pobyt w gospodarstwach agroturystycznych, oferujących kuchnię regionalną, gdzie turysta na co dzień będzie mógł spożywać rozmaite potrawy i produkty, które
charakteryzują regionalne dziedzictwo kulinarne. Pobyt
w takim miejscu w trakcie pokazów i warsztatów kulinarnych umożliwia bezpośrednią naukę u gospodyni lub
gospodarza. Gęsi szlak kulinarny powinien również stwarzać okazję do zakupu i kolekcjonowania regionalnych
wydawnictw, dotyczących kulinarnych tradycji regionu,

a także anserystyki. Na szlaku możliwy powinien być
również zakup lokalnych produktów, toteż atrakcję szlaku mogą stanowić targowiska i sklepy z żywnością lokalną, tradycyjną oraz regionalną. Warto również zadbać
o to, by podczas przemierzania szlaku możliwe było
korzystanie ze sprzedaży bezpośredniej regionalnych
specjałów, prowadzonej przez rolników, członkinie Kół
Gospodyń Wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych oraz właścicieli rodzinnych manufaktur.
Atrakcje szlaku kulinarnego podzielić zatem można
na miejsca oraz wydarzenia, skupione wokół promowanego produktu. Atrakcje należące do każdej z tych kategorii jednocześnie istnieć mogą jako niezależne produkty
turystyki kulinarnej. Mogą one zostać włączone do trasy
szlaku lub też zostać utworzone na jego potrzeby. Miejsca,
jakie znaleźć się mogą na szlaku kulinarnym to nie tylko
lokale gastronomiczne, serwujące dania nawiązujące do
idei szlaku, ale również: muzea kulinarne oraz związane
z żywnością (np. Muzeum Toruńskiego Piernika w Toruniu, Muzeum Miodu i Pszczelarstwa w Pszczółkach, Muzeum Gorzelnictwa w Łańcucie); muzea skansenowskie
promujące dziedzictwo kulinarne (np. Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej, Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie);
wystawy kulinarne – czasowe np. w muzeach etnograficznych (np. „Czem chata bogata, tem rada. Tradycyjna
kuchnia wiejska” w Muzeum Etnograficznym im Marii
Znamierowskiej-Prüﬀerowej w Toruniu, „Kuchnia polska.
Jak powstaje tradycyjny smak” w Państwowym Muzeum
Etnograficznym w Warszawie, ,,Pierniki. Podróż do krainy
zmysłów...” w Muzeum Etnograficznym we Wrocławiu);
spożywcze zakłady i przetwórnie żywności udostępnione
do zwiedzania (np. Fabryka Czekolady E. Wedel w Warszawie, Przetwórnia Ziół i Przypraw ,,Dary Natury” w Korycinach, Browar w Żywcu); gospodarstwa agroturystyczne i obiekty turystyki wiejskiej promujące dziedzictwo
kulinarne (np. ,,Tatarska Jurta” w Kruszynianach, ,,Ziołowy
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Zakątek” w Korycinach”, Ekozagroda Jabłoniowy Sad”
w Szczedrzyku).
Inną kategorię oferowanych na kulinarnym szlaku
atrakcji stanowią wydarzenia, do których zaliczyć można:
festiwale kulinarne (np. ,,Festiwal Oscypka i Serów Wszelakich” w Zakopanem czy ,,Dolnośląski Festiwal Zupy” w Jedlinie-Zdroju, ,,Festiwal Kultur i Kresowego Jadła” w Baszni
Dolnej); święta kulinarne (np. „Święto Gęsi” w Iławie,
„Święto Malin” w Kraśniku; ,,Święto Śledzia” w Niechorzu;
,,Święto Kaszy” w Trzebiatowie; ,,Święto Mąki” we Wrocławiu, Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów
„Chmielaki Krasnostawskie” w Krasnymstawie, ,,Święto
Mazurskiego Kartoflaka” w Szczytnie, ,,Miodobranie Kurpiowskie” w Myszyńcu); targi gastronomiczne lub targi żywności (np. Ogólnopolskie Targi ,,Smaki Regionów”
w Poznaniu, Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej
i Agroturystyki ,,Agrotravel” w Kielcach, Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej ,,Natura
Food” w Łodzi); konkursy i zawody kulinarne (np. ,,Ogólnopolski Konkurs ,,Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, Ogólnopolski Konkurs Kulinarny ,,Kuchnia
Polska Wczoraj i Dziś” w Pułtusku, ,,Mistrzostwa Polski
w Podawaniu Baraniny” w Ustroniu).
Wyróżniwszy szereg atrakcji istotnych przy tworzeniu szlaku kulinarnego, warto następnie zwrócić uwagę
na pewne zasady ich doboru, kryteria, które powinny
spełniać, a także czynniki świadczące o ich atrakcyjności.
Dbałość o wysoki poziom usług oferowanych w poszczególnych obiektach, ich związek z kulturowym dziedzictwem, a także spójność z koncepcją szlaku, pozwala dopiero stworzyć komplementarny, zróżnicowany i atrakcyjny
produkt turystyki kulinarnej, jakim jest szlak kulinarny.
Analiza dobrych praktyk w zakresie dotychczasowego
funkcjonowania różnorodnych produktów turystyki kulinarnej na polskim rynku turystycznym stanowić może
inspirację do tworzenia oferty gęsiego szlaku kulinarnego
na terenie Warmii, Mazur i Powiśla.

Wybierając lokale gastronomiczne, które znajdą się
na trasie szlaku kulinarnego warto poddać analizie ich
mocne oraz słabe strony, a także przewidzieć potencjalne szanse i zagrożenia, jakie z nich wynikają. Pozwoli to
nie tylko precyzyjnie dobrać partnerów, którzy zaangażują się w tworzenie szlaku, ale również ułatwi pozyskanym już współpracownikom dopracowanie swojej oferty,
dopasowanie jej do potrzeb turystów, a w konsekwencji
podniesienie swojej atrakcyjności na lokalnym rynku gastronomicznym. Poszukując mocnych i słabych stron wybranych lokali gastronomicznych warto zwrócić uwagę na
takie czynniki jak: lokalizacja obiektu, charakter budynku, w którym znajduje się restauracja oraz jego walory zabytkowe, liczba i dostępność miejsc parkingowych, obecność letniego ogródka, a także dostępne w lokalu formy
płatności. Istotnym czynnikiem jest również dostępność,
aktualność i funkcjonalność strony internetowej lokalu,
możliwość zapoznania się na stronie z aktualnym menu
lokalu, a także możliwość rezerwacji miejsc (również
w trakcie sezonu turystycznego). Duże znaczenie dla turystów ma także możliwość zapoznania się ze składnikami
potraw, wymienionymi w karcie dań oraz odpowiednie
wyróżnienie w menu dań regionalnych. O jakości oferowanych przez lokal usług świadczy również poziom obsługi, a także przygotowanie do obsługi klientów zagranicznych czy dostępność w lokalu menu w innych językach.
W kontekście przynależności lokalu do szlaku kulinarnego ważną rolę odgrywać będzie wykorzystanie surowców
od lokalnych producentów oraz różnorodność oferowanych dań regionalnych. Wyróżnikiem lokalu mogą stać
się pokazy kulinarne organizowane przez restauratorów,
udział restauratorów w konkursach kulinarnych oraz uzyskane przez lokal i szefów kuchni nagrody i wyróżnienia.
Na ocenę lokalu gastronomicznego przez turystów wpływa również spójność i wizualna atrakcyjność wystroju.
Wyjątkowo szerokie możliwości w zakresie atrakcji oferowanych turystom tworzą wszelkiego rodzaju cykliczne
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imprezy kulinarne, które mogą być organizowane w ramach szlaku kulinarnego lub odbywać się w leżących na
szlaku miejscowościach jako wydarzenia towarzyszące.
Jak wykorzystywany jest potencjał tego typu wydarzeń przeanalizować można na przykładzie imprez promujących regionalne dziedzictwo kulinarne, odbywających się na terenie obszarów wiejskich w Polsce. Należy do
nich m.in.: ,,Festiwal Smaku” w Grucznie. W jego ramach
odbywa się konkurs na „Smak Roku”, zjazd pszczelarzy,
a także Turniej Nalewek. W trakcie trwania festiwalu mają
miejsce pokazy produkcji lokalnych specjałów kulinarnych, jak np.: wyciskanie soku ze świeżych owoców, wyrób
sera białego, wypiek pieczywa, przygotowanie wyrobów
z dziczyzny i grzybów, wędzenie ryb, a przede wszystkim
pokaz smażenia powideł śliwkowych. Do największych
atrakcji dla odwiedzających Festiwal należy zaliczyć możliwość degustacji prezentowanych potraw i produktów
spożywczych, rozmowa z ich twórcami oraz pozyskanie
rad i przepisów na tradycyjne potrawy. Wszyscy wystawcy,
a zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich mają prawo w sposób nieograniczony sprzedawać swoje produkty, co daje
niepowtarzalną szansę turystom na zaopatrzenie swojej
spiżarni w przysmaki, które nie są dostępne w sklepach.
Atrakcje festiwalowe prezentowane są w scenerii okolic
zabytkowego młyna w Grucznie. Impreza jest także prezentacją bogactwa oraz różnorodności kulturowej regionu,
gdyż obejmuje rozmaite pokazy dawnych rzemiosł.
Innym przykładem imprezy kulinarnej o bogatej ofercie jest ,,Miodobranie Kurpiowskie” w Myszyńcu. Impreza spełnia kilka zadań: przypomina mieszkańcom regionu
o ich bogatych tradycjach i zwyczajach bartniczych. Twórcom ludowym umożliwia prezentację swojego dorobku,
a także integruje lokalną społeczność oraz promuje region
w kraju i za granicą. Podstawowym elementem imprezy
jest widowisko obrzędowe pokazujące zwyczaje bartnicze
według uprzednio przygotowanego scenariusza, a także
folklor puszczański, prezentowany przez miejscowe ze-

społy ludowe. Ważne miejsce zajmuje prezentacja różnego rodzaju miodów oraz jarmark żywnościowych produktów tradycyjnych czy potraw kurpiowskich, które oferują
miejscowe Koła Gospodyń Wiejskich. Umożliwiają one
turystom poznanie oferty kulinarnej regionu w prowadzonych przez siebie gospodarstwach agroturystycznych.
Zwiedzanie muzeów kulinarnych jest jednym ze
sposobów poznawania tradycji kulinarnych, związanych
z danym miejscem czy regionem. Dzięki nim turyści mogą
zapoznać się z historią oraz pochodzeniem, bądź też samą
produkcją potraw czy produktów żywnościowych. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się tzw. „żywe muzea”,
w których organizowane są pokazy wytwarzania danego
produktu spożywczego. „Żywe muzeum” odtwarza historyczne wydarzenia ukazujące życie w dawnych czasach
oraz inscenizuje proces wytwarzania danego towaru
handlowego. Turyści zwiedzający takie muzea mogą brać
aktywny udział w rozmaitych prelekcjach, warsztatach
oraz pokazach, które dają możliwość poszerzenia swojej
wiedzy, często zdobywają również umiejętności praktyczne i mają możliwość degustacji danego specjału kulinarnego. Przykładem tego typu obiektu jest Żywe Muzeum
Piernika w Toruniu. Jego ekspozycja zajmuje dwa piętra,
na których przedstawiono tradycję wypieku toruńskiego
piernika, historię miasta, średniowieczną kulturę i język.
Na pierwszym piętrze goście wirtualnie przenoszą się
do średniowiecza i pod okiem „Mistrza Piernikarskiego”
oraz „Wiedźmy Korzennej” poznają obyczaje związane
z wypiekiem piernika. Następnie własnoręcznie przygotowują ciasto i przy użyciu drewnianych form wypiekają
pierniki. Drugie piętro muzeum prezentuje manufakturę
z początku XX wieku z oryginalnymi niemieckimi maszynami służącymi do wypieku piernika, zabytkowym
piecem oraz kolekcją woskowych form. Dla chętnych dostępne są warsztaty dekorowania lukrem.
Żywe muzea zapraszają turystę do aktywnego poznawania danego regionu i jego kultury, nie tylko wykorzystując
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nowoczesne technologie, ale również angażując odwiedzających w aktywne uczestnictwo w procesie tworzenia danego produktu. Dlatego też doskonale wpisują się w trendy
współczesnej turystyki kulturowej i mogą stać się wyjątkową
atrakcją kulinarnego szlaku.
Wśród licznych atrakcji, które znaleźć się mogą na
szlaku kulinarnym, szczególną uwagę warto poświęcić
muzeom budownictwa ludowego, czyli skansenom. Często organizowane są w nich imprezy plenerowe, związane
z dziedzictwem kulinarnym, podczas których odbywają
się prezentacje potraw regionalnych i tradycyjnych produktów żywnościowych, zazwyczaj przygotowywanych
w obecności zwiedzających.
Możliwości jakie stwarza organizacja imprez kulinarnych w muzeum skansenowskim zobrazować można na
przykładzie wydarzenia „Jesień Się Pyta, Co Lato Zrobiło”,
organizowanego w Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach
w woj. pomorskim. Przybliża ono turystom czynności
związane z wypełnianiem wiejskiej spiżarni. Organizowane są wówczas pokazy przypominające dawne sposoby
pozyskiwania żywności. Należą do nich m.in. zbiór ziemniaków, ubijanie masła w kierzance, wyrabianie białej kiełbasy, smażenie borówek z dodatkiem gruszek, wyciskanie
soku z buraków do przygotowania melasy, a także palenie
w blaszanych młynkach ziaren zbóż, z których przyrządzana jest kawa zbożowa. Organizowane są również
pokazy dotyczące przechowywania oraz przyrządzania
produktów i potraw regionalnych. Podczas wydarzenia
odbywa się m.in. wypiekanie chleba słowińskiego, czy
bab drożdżowych pieczonych w kamionkowych formach
w piecu wolnostojącym albo wafli w kształcie serc, wypiekanych w żeliwnych formach na płycie kuchennej. Dużą
atrakcją turystyczną jest degustacja produktów i potraw
w scenerii ekspozycji muzealnych, które znajdują się
w chałupach. Podczas tego typu imprez specjały kulinarne są bardzo chętnie kupowane, gdyż charakteryzują regionalną kuchnię.

Do podstawowych motywów, jakimi w swoich podróżach kierują się osoby zainteresowane turystyką należą obecnie różnego rodzaju hodowle, uprawy i miejsca
przetwarzania żywności. Można nawet powiedzieć, że
często bezpośrednim motywem podjęcia podróży kulinarnej jest chęć odwiedzenia terenów związanych
z uprawą konkretnych roślin jadalnych czy też występowaniem określonych gatunków zwierząt. Rosnącym zainteresowaniem cieszy się obserwowanie pracy rolników
i hodowców oraz poznawanie wykorzystywanych przez
nich narzędzi. Przedmiotem zainteresowania turystów
kulinarnych bywają niekiedy rozwiązania stosowane
w celu przechowywania produktów rolnych i ich przetwarzania czy też wykorzystywane podczas tych czynności
narzędzia oraz budowle. Zaciekawienie budzą często spichlerze lub też zagrody dla bydła, farmy i miejsca hodowli.
Znacznie częściej jednak obiektem zainteresowania turystów są miejsca przetwarzania produktów spożywczych.
Wśród tego rodzaju obiektów należy przede wszystkim
wymienić wiatraki, gospodarstwa rolne, w których wytwarzane są sery, wędzarnie ryb i wędlin, miejsca produkcji wina, browary i destylarnie napojów spirytusowych,
cukrownie, jak również palarnie kawy czy wytwórnie
czekolady.
W związku z tym, że turystyka kulinarna obejmuje
cały zakres czynności, począwszy od otrzymania w gospodarstwach rolnych surowców, poprzez procesy przechowywania, przetwarzania, transportu, a skończywszy
na konsumpcji, wszystkie obiekty związane z poszczególnymi etapami owych procesów mogą stać się atrakcją na kulinarnym szlaku turystycznym. Atrakcje tego
typu umożliwiają turystom oglądanie procesów produkcji, a czasem również wzięcie w nich udziału. Co więcej,
stwarzają okazję do kosztowania lokalnych specjałów
w samym sercu ich wytwarzania.
Ważną rolę na szlaku kulinarnym odgrywają gospodarstwa agroturystyczne. Ich gospodarze, poza zapew54
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nieniem turystom wysokiego standardu zakwaterowania,
niejednokrotnie poszerzają własną ofertę usługową o dodatkowe atrakcje. Nie tylko przygotowują regionalne potrawy, ale również organizują warsztaty kulinarne, warsztaty
regionalnego rzemiosła, pokazy dawnych prac gospodarskich i ginących zawodów, uprawiają amatorskie zbieractwo rzeczy ludowych, urządzają w starych chałupach
muzealne ekspozycje rustykalnych przedmiotów. Gospodarstwa agroturystyczne zaczynają tym samym pełnić na
szlaku kulinarnym istotną rolę edukacyjną, przybliżając
turystom lokalną kulturę i tradycje mieszkańców regionu,
toteż właśnie w ich przypadku szczególnie warto zadbać
o autentyczność, która ma tak duże znaczenie przy osadzeniu szlaku kulinarnego w regionalnej kulturze. Zadanie to nabiera jeszcze większego znaczenia w świetle najnowszych badań, w ramach których ustalono, że niektóre
z inicjatyw podejmowanych przez gospodarzy pozostają
w sprzeczności z wartościami i wzorami kultury ludowej,
prowadząc do eklektyzmu i zafałszowań w sferze tradycji
i kultury regionalnej. Mają charakter kulturowo obcy,
choć podejmowane są pod hasłem edukacji kulturowej.
Przykładem jest eklektyzm stylizowanych na ludowo
wnętrz niektórych regionalnych restauracji, nieprofesjonalne zbieractwo rzeczy ludowych, pseudoludowe stroje,
pisanki na strusich jajach, pokazowe hodowle, w których
obok typowych zwierząt gospodarskich oglądać można
strusie, kangury, lamy, alpaki czy wielbłądy, niezbyt przystające do deklarowanego ludowo-regionalnego profilu gospodarstwa. Działania te noszą znamiona mistyfikacji, bowiem kreują rzeczywistość, która nie do końca jest zgodna
z tradycją. Zatraca się w ten sposób granica między pragnieniem zachowania regionalnego dziedzictwa, a działaniami wynikającymi wyłącznie z pobudek komercyjnych.
Dbając o autentyczność szlaku kulinarnego warto zatem
organizować szkolenia dla właścicieli gospodarstw, a także umożliwiać im konsultacje z ekspertami, tj. etnografami, folklorystami, muzealnikami, którzy mają wiedzę

i dobre rozeznanie w szczegółach regionalnej kultury. Jest
to szczególnie ważne, ponieważ edukacyjna agroturystyka cieszy się dziś popularnością nie tylko wśród dorosłych,
ale również wśród dzieci i młodzieży.
Niezależnie od omówionych powyżej atrakcji, na
szlaku kulinarnym mogą znaleźć się plansze edukacyjne
zawierające np. informacje o pomnikach przyrody, zabytkach czy rosnących w danym miejscu roślinach, wykorzystywanych w lokalnej kuchni. W każdym z wymienionych
wcześniej obiektów (lokalach, muzeach, gospodarstwach),
a także poza nimi mogą znaleźć się interaktywne wystawy, które umożliwią turystom zapoznanie się np. z lokalnymi legendami, tradycjami. Przybliżą one sposób działania używanych w danym regionie narzędzi związanych
z pozyskiwaniem czy przetwarzaniem żywności.
Współczesna ekspozycja powinna być zaprojektowana w sposób atrakcyjny, uniwersalny, dostosowany do
różnych grup odbiorców (w tym osób z dysfunkcją wzroku czy narządu ruchu), który będzie umożliwiał zapoznanie się z przedstawianymi treściami na różnym poziomie
wiedzy. Ważnym elementem tworzenia nowatorskich
ekspozycji w odniesieniu do ich walorów edukacyjnych
jest zastosowanie koncepcji wystaw typu hands on activity. Wystawy tego typu wymagają aktywnego, osobistego udziału i zaangażowania turysty. Są to wystawy,
w ramach których powstają m.in. stanowiska wyposażone
w instrukcję, dzięki której zwiedzający samodzielnie
może wykonać proste doświadczenie, pozwalające zrozumieć dane zjawisko lub zasadę działania danego przyrządu. Nadrzędną ideą tego typu wystaw jest pobudzenie do
kreatywnego myślenia, a także do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi.
4˚ Misja szlaku kulinarnego – Punktem wyjścia do budowania szlaku kulinarnego, skonkretyzowania strategii
działania, a następnie organizowania wszelkich działań
promocyjnych powinno być określenie tzw. misji. Poję55
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cie to stosowane jest w odniesieniu do strategii marketingowej budowanej dla danej marki lub też organizacji.
Z powodzeniem znajduje ono jednak zastosowanie również w pracach koncepcyjnych nad budowaniem gęsiego
szlaku kulinarnego. Misja zawiera w sobie krótki, precyzyjny manifest najważniejszych celów całego przedsięwzięcia oraz powód jego istnienia. W przypadku firmy
misja jest swego rodzaju wizytówką, opisującą rolę danej
organizacji na rzecz otoczenia. Swoją treścią eksponuje
walory, odróżniające opisywany podmiot od konkurentów, a także wyznacza kierunek jego rozwoju. Określając
misję gęsiego szlaku kulinarnego na terenie Warmii, Mazur i Powiśla należy poszukać odpowiedzi m.in. na takie
pytania jak: Jaki jest cel utworzenia szlaku? Jakie działania obejmować ma korzystanie ze szlaku jako produktu
turystyki kulinarnej? Jakie przekonania i założenia leżą
u podstaw konstruowania szlaku?

nazywany jest smakoszem, warto jednak pamiętać, że wyrafinowani smakosze stanowią zaledwie 8% turystów kulinarnych. Pozostałe 92% to osoby poszukujące atrakcji turystycznych połączonych z gastronomią oraz dobrą zabawą,
wypoczynkiem i zwiedzaniem interesujących obiektów. Ta
ogólna charakterystyka turysty kulinarnego nie wystarczy
jednak, by podjąć skuteczne działania na etapie tworzenia,
a następnie promocji konkretnego produktu kulinarnego.
Warto zatem poznać swojego odbiorcę nieco bliżej.
Z badań przeprowadzonych przez Światowe Stowarzyszenie Podróży Kulinarnych (ang. World Food Travel
Association – WFTA) podróżników kulinarnych, w porównaniu do przeciętnych turystów, można scharakteryzować jako osoby: lepiej wykształcone, średnio zamożne,
w średnim wieku i młodsze, z nieznaczną przewagą kobiet. W profilowaniu turysty kulinarnego ważniejsza od
demografii okazuje się jednak psychografia. Profilowanie psychokulinarne stanowi obecnie jedno z najbardziej
obiecujących narzędzi w strategii rozwoju i promowania
produktu w turystyce kulinarnej. Pozwala ono określić
typy osobowości podróżników kulinarnych, a jednocześnie konsumentów nabywających produkty spożywcze.
Tworząc produkty kulinarne obecne na szlaku kulinarnym, a także konstruując sam szlak warto odwołać się
właśnie do profili psychokulinarnych, mając na uwadze potencjalne typy odbiorców jego oferty. Należą do nich m.in.:
✸ podróżnicy przygody – wyjeżdżający w odległe tereny
i poszukujący tam przygód kulinarnych;
✸ podróżnicy atmosfery – poszukujący bardziej doświadczeń kulinarnych aniżeli konkretnych potraw
czy produktów żywnościowych;
✸ podróżnicy autentyczności – poszukujący autentycznej kuchni;
✸ budżetowcy, którzy przy podejmowaniu działań kulinarnych kierują się głównie zasobnością portfela;
✸ podróżnicy eklektyczni – szukający szerokiej gamy
ofert towarzyszących kulinariom;

5˚ Odbiorca szlaku kulinarnego – By dostosować szlak i
poszczególne, obecne na jego trasie obiekty oraz atrakcje
do potrzeb odbiorców, a następnie jak najefektywniej dobrać formy i kanały jego promocji, należy odpowiedzieć
sobie na pytanie kim jest klient – turysta przemierzający
szlak, uczestnik danego wydarzenia lub też klient danego
lokalu gastronomicznego? Do kogo kierowana jest oferta
gęsiego szlaku kulinarnego?
Odbiorcą szlaku kulinarnego jest przede wszystkim
turysta kulinarny – osoba, która interesuje się kulinariami oraz ich znaczeniem w poszczególnych kulturach, podróżuje, by próbować potraw oraz poznawać tajniki ich
przygotowywania. Poszukuje wszelkich doznań i wrażeń
smakowo-zapachowych, pragnie poszerzać swoją wiedzę
zarówno o surowcach, produktach żywnościowych, potrawach, jak i o historii ich powstawania, sposobach wytwarzania, przetwórstwa, gotowania czy podawania. Jest
również zainteresowana zakupami żywności charakterystycznej dla odwiedzanego miejsca. Taki turysta często
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✸ foodies smakosze – wymagający znawcy, należący do
tzw. najwyższej półki klientów;
✸ podróżnicy innowatorzy – poszukujący nowych kulinarnych pomysłów;
✸ podróżnicy lokalni – skupieni na lokalnie wytwarzanych i przygotowywanych produktach żywnościowych oraz potrawach;
✸ nowicjusze – dopiero zaczynający swoją kulinarną
przygodę;
✸ konsumenci żywności organicznej – zainteresowani
produktami roślinnymi z upraw organicznych, bez
pestycydów oraz produktami zwierzęcymi z hodowli
bez antybiotyków lub hormonów wzrostu;
✸ socjalizujący podróżnicy kulinarni – nastawieni głównie na relacje przy stole;
✸ modni foodies – podążający za kulinarnymi trendami.

6˚ Korzyści płynące z utworzenia szlaku kulinarnego
dla jego współtwórców i odbiorców – Ogólna koncepcja
szlaku kulinarnego pozwala określić szereg korzyści jakie
przynosi jego utworzenie zarówno lokalnej gospodarce,
partnerom – właścicielom obiektów, gospodarstw agroturystycznych czy lokali gastronomicznych, które znalazły
się na szlaku, jak i samym turystom. Jednak każdorazowo
tworząc konkretny szlak kulinarny warto postawić sobie
pytanie o to jakie korzyści przyniesie utworzenie tego
typu atrakcji w danym regionie, kto może być zainteresowany współtworzeniem danego szlaku i co na tym zyska
oraz jakie korzyści finalnym odbiorcom (turystom) przyniesie poznanie proponowanej trasy i znajdujących się na
niej miejsc czy obiektów. Są to zatem pytania o to co stanowi o atrakcyjności szlaku kulinarnego jako produktu.
Odpowiedź na nie pozwala stworzyć, tak ważną dla późniejszych działań promocyjnych, propozycję wartości dla
klienta. Przy czym należy pamiętać, że klientem będzie
w tym przypadku zarówno partner – restaurator, który
decyduje się współtworzyć szlak kulinarny, jak i klientem
(ostatecznym odbiorcą wszelkich podejmowanych działań) będzie turysta, zaproszony do przemierzania szlaku
i odkrywania kulinarnego bogactwa regionu.
Partnerzy, decydując się na włączenie swojego obiektu do szlaku kulinarnego przyjmują na siebie szereg zobowiązań, związanych z dostosowaniem np. oferty gastronomicznej lokalu do koncepcji szlaku. Muszą zadbać
o spójną ze szlakiem identyfikację wizualną lokalu. Odpowiednio oznakować samo miejsce, dojazd do lokalu,
a wreszcie poszczególne dania w karcie. Ponadto powinni
spełnić pewne kryteria w zakresie promocji swojej oferty (np. na stronie internetowej). Działania te wymagają
współdziałania partnerów z twórcami szlaku. Równie
ważna jest jednak współpraca pomiędzy właścicielami
poszczególnych obiektów na szlaku. Wzajemne polecanie
i promowanie atrakcji znajdujących się w niedalekim sąsiedztwie obiektu pozwala prowadzić turystę przez szlak

W marketingu etap poszukiwania odpowiedzi na pytanie o to kim jest klient, związane jest ze stworzeniem
tzw. „persony” – awataru klienta. Proces konstruowania
persony wymaga możliwie jak najdokładniejszego opisania konkretnej osoby, która jest „idealnym” odbiorcą
przygotowywanego produktu. Awatar klienta nie opiera
się jedynie na określeniu jego „typu”, wskazaniu ogólnych
preferencji czy zainteresowań. Ma on zawierać opis, który
pozwoli wręcz wyobrazić sobie konkretną osobę. Niektóre z istotnych dla tego procesu informacji poznać można,
odwołując się do przeprowadzonych dotychczas badań
ankietowych. Pozostałe zebrać zaś powinni właściciele
poszczególnych lokali czy obiektów, odwołując się do samodzielnie przeprowadzonych ankiet czy sondaży, a także własnych obserwacji związanych z faktycznym ruchem
turystycznym w obiekcie. Tylko wówczas możliwe będzie
określenie kim jest odbiorca gęsiego szlaku kulinarnego,
dopasowanie do jego potrzeb oferty, a następnie trafne
zaadresowanie działań promocyjnych.
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i sprawia, że z bywalca lokali staje się odbiorcą szlaku
kulinarnego jako komplementarnej całości. Wszelkie te
działania wymagają zaangażowania parterów i orientacji
na wspólny cel. By oczekiwać tego zaangażowania i utrzymać wśród partnerów wysoką motywację do współpracy,
należy nie tylko przedstawić spójną i czytelną koncepcję
szlaku kulinarnego i jego misję, ale również korzyści jakie
właściciele poszczególnych obiektów czerpać będą z faktu
znalezienia się na jego trasie. Należy przy tym pamiętać,
że celem tworzenia szlaków kulinarnych jest nie tylko zachowanie regionalnej spuścizny, ale również promocja regionu. Utworzenie szlaku kulinarnego może przełożyć się
na wzrost ruchu turystycznego na danym obszarze oraz
wzrost sprzedaży regionalnych produktów.

mapach i materiałach promocyjnych kolorystyka oraz
krój pisma, wygląd znajdujących się na trasie budynków,
obiektów i lokali (a przynajmniej wygląd poszczególnych
ich elementów, związanych z odpowiednim oznakowaniem oraz wybrane elementy wystroju wnętrz), wygląd
produktów, stanowiących kulinarne pamiątki ze szlaku
oraz ich opakowań, a także szata graficzna materiałów
promocyjnych.
Istotnym zadaniem przy tworzeniu szlaku jest bez
wątpienia opracowanie emblematu, który w pełni oddawałoby jego charakter i był znakiem rozpoznawalnym i jednoznacznie kojarzonym ze szlakiem. Dużą rolę
w identyfikacji pełni wizualna strona wszelkich materiałów promocyjnych, publikowanych w formie drukowanej
oraz elektronicznej. Niezwykle ważnym elementem identyfikacji jest również oznaczenie szlaku.
Spójne i widoczne oznakowanie szlaku pozwoli nie
tylko bez trudu trafić turystom do określonych miejsc,
a ponadto może sprawić, że szlakiem zainteresują się osoby, które odwiedzają inne atrakcje w okolicy. Tym samym
oznakowanie szlaku może stać się podstawowym źródłem
informacji o szlaku dla tych turystów, którzy nie wiedzieli
wcześniej o istnieniu danej trasy. Identyfikacja wizualna
w przestrzeni geograficznej pozwala zatem przyciągnąć
na szlak kulinarny turystów, którzy wcześniej nie byli odbiorcami oferowanych usług, a w efekcie zamienić „przypadkowych przechodniów” w klientów.
Na trasie szlaku powinny znaleźć się specjalne znaki gastronomiczne, które będą informowały podróżnych
o typowych produktach żywnościowych, z których słynie
dany region. Dodatkowo na trasie powinny znajdować się
również tablice informujące o występujących na danym
terenie lokalach gastronomicznych, w których potrawy
przyrządza się z tradycyjnych i regionalnych produktów
żywnościowych. Atrakcyjnie zaprojektowane symbole
gastronomiczne o spójnym charakterze mogą również
wskazywać miejsca bezpośredniej sprzedaży żywności

Identyfikacja wizualna szlaku kulinarnego
Szlaki kulinarne są dość skomplikowanym produktem
turystycznym, gdyż obejmują nie tylko oznakowaną trasę i dobrane tematycznie miejsca, ale także imprezy oraz
warsztaty kulinarne, usługi noclegowe czy przewodnickie,
pamiątki, mapy, przewodniki, jak i wiele innych elementów. By szlak stanowiący zbiór różnorodnych obiektów,
miejsc i wydarzeń postrzegany był przez odbiorcę jako
pewna spójna całość, a identyfikowanie przez turystów
poszczególnych elementów jako należących do szlaku kulinarnego nie nastręczało trudności, wreszcie by szlak kulinarny jako produkt był mimo swej różnorodności doskonale czytelny i rozpoznawalny, niezbędne jest stworzenie
na etapie projektowania, a następnie wykorzystanie na
etapie promocji, spójnej identyfikacji wizualnej. System
komunikacji wizualnej stanowi bowiem najważniejszy
aspekt w budowaniu rozpoznawalności i tworzeniu tzw.
całościowej identyfikacji.
Do elementów systemu identyfikacji wizualnej należą m.in.: logo szlaku, wykorzystana na szyldach, znakach,
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lokalnej i regionalnej. Specjalnie oznakowane powinny
zostać także zabytkowe i współczesne obiekty spożywczo-gastronomiczne, w których turysta może obserwować procesy produkcyjne lub też uczestniczyć w warsztatach kulinarnych.
Tworząc system identyfikacji wizualnej szlaku należy
pamiętać o tym, by był on dopasowany do tematyki szlaku, odzwierciedlał jego charakter, nawiązywał do motywu przewodniego, a jednocześnie wywoływał skojarzenia
z regionem. Ten system powinien być ponadto unikatowy,
przejrzysty i zauważalny, dzięki czemu zostanie lepiej zapamiętany przez odbiorców. Sięgając do wiedzy z zakresu
psychologii komunikacji, marketingu oraz reklamy warto
również postarać się o to, by stworzona identyfikacja wizualna wywoływała u odbiorców pozytywne skojarzenia.

sprofilowanej grupy odbiorców. Przykładem użytecznej
do promocji funkcjonalności platformy Facebook może
być również dostępny na niej format „wydarzenia”, który
niejako pozwala utworzyć dedykowaną danej akcji „stronę”. Tworząc na platformie „wydarzenie” jego organizator
jednocześnie umożliwia zainteresowanym „dołączanie”
do niego dzięki zaznaczeniu jednej z dostępnych opcji –
„zainteresowany” lub „wezmę udział”, a następnie śledzenie informacji pojawiających się na stronie akcji i korzystanie z automatycznych przypomnień o jego zbliżającym
się terminie.
Ważną rolę w przypadku szlaku kulinarnego odgrywają wszelkie formy sprzedaży osobistej i marketingu
bezpośredniego. Dobrą okazję do promocji szlaku kulinarnego wśród turystów odwiedzających dany region stanowią zatem wszelkie imprezy kulinarne umożliwiające
bezpośrednie dotarcie do potencjalnych klientów. Imprezy kulinarne dają ponadto okazję do promocji szlaku
kulinarnego wśród turystów wstępnie zainteresowanych
danym regionem lub produktem, aktywnych na tyle, by
uczestniczyć w danym wydarzeniu. Z marketingowego
punktu widzenia znacznie łatwiej jest zachęcić takiego
odbiorcę do zainteresowania pozostałymi produktami
turystycznymi regionu, do których należy szlak kulinarny, aniżeli pozyskać jako klienta osobę, która wcześniej
nie wykazała zainteresowania regionalnymi produktami
lub usługami ani też nie podejmowała aktywnych działań
w kierunku ich nabycia lub wykorzystania.
Wydarzenia, takie jak: festiwale, jarmarki, festyny,
święta, prezentacje, czy dni tradycyjnego produktu stanowią skuteczną formę popularyzacji żywności regionalnej
wśród potencjalnych konsumentów, którzy mogą zdobyć
autentyczne informacje dzięki osobistej rozmowie z ich
producentami – właścicielami gospodarstw agroturystycznych czy członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich. W trakcie tego typu imprez rozdawane mogą być również materiały reklamowe. Najskuteczniejszą formą promocji

Kanały promocji szlaku kulinarnego
Promocja produktu turystycznego, jakim jest szlak kulinarny, ma na celu zwiększenie zainteresowania szlakiem,
lokalnymi produktami żywnościowymi i kulturową spuścizną regionu. Służyć ma również wykreowaniu pozytywnego wizerunku regionu w społeczeństwie i przełożyć
się na ożywienie lokalnej gospodarki oraz zwiększenie
ruchu turystycznego. By zrealizować owe cele promocyjne można wykorzystać różne kanały promocji, takie jak:
strony internetowe, media społecznościowe, imprezy kulinarne oraz ulotki, informatory i katalogi.
Jednym z podstawowych kanałów promocji we współczesnym, zmediatyzowanym świecie jest internet, toteż
warto zadbać o to, by szlak kulinarny promowany był
zarówno poprzez pozycjonowane strony internetowe jak
i media społecznościowe, oferujące szerokie możliwości
w zakresie promowania zarówno konkretnych miejsc
i usług, jak i wydarzeń. Portale te dają użytkownikom
możliwość tworzenia płatnych reklam, trafiających do
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produktów regionalnych na tego typu wydarzeniach
jest jednak możliwość ich degustacji. Imprezy promujące regionalne dziedzictwo kulinarne, odbywające się na
terenie obszarów wiejskich cieszą się zainteresowaniem
nie tylko wśród turystów, ale także samych mieszkańców. Dlatego też mogą stać się okazją do zainteresowania
szlakiem kulinarnym zarówno tych, którzy wiedzieli już
wcześniej o jego istnieniu, jednak nie byli przekonani do
aktywnego w nim uczestnictwa lub też nie zdawali sobie sprawy z różnorodności jego oferty, jak i tych, którzy
z ofertą szlaku zapoznają się po raz pierwszy.
Kolejną formę promocji stanowią ulotki, katalogi
i informatory. Wymagają one jednak odpowiedniej kreacji
graficzno-technicznej, spójnej z całościową identyfikacją
wizualną szlaku kulinarnego. Ich zaletą jest możliwość
umieszczenia w tego typu folderach rzeczywistych fotografii reklamowych konkretnych obiektów lub też dań,
serwowanych w znajdujących się na szlaku lokalach gastronomicznych. Katalogi i informatory mogą ponadto
dostarczyć odbiorcom szerokiego spektrum informacji
o szlaku, w tym również informacji technicznych i organizacyjnych, dotyczących oferowanych atrakcji, ich lokalizacji, sposobów dojazdu. Drukowane materiały mogą
okazać się trafnym rozwiązaniem w przypadku tych turystów, którzy nie są biegłymi użytkownikami mediów
społecznościowych lub też nie posiadają wysokich kompetencji cyfrowych. Oprócz przemyślanej zawartości
i atrakcyjnej szaty graficznej katalogów czy informatorów
należy również zadbać o ich dostępność. Warto przemyśleć w jakich miejscach powinny być one rozdawane, by
jak najefektywniej przyczyniły się do promocji szlaku.
Do udostępniania ich swoim gościom z pewnością należy zaangażować wszystkich partnerów, których lokale
gastronomiczne, gospodarstwa agroturystyczne lub też
inne obiekty znalazły się na kulinarnym szlaku. Wówczas
odbiorcy jednostkowej usługi lub np. klienci danej restauracji, którzy na szlaku znaleźli się w sposób przypadkowy,

dowiadując się o jego istnieniu mogą zostać zaciekawieni
i zachęceni do kontynuowania swojej kulinarnej podróży
i poznania kolejnych obiektów oraz miejsc. Warto również zadbać o to, by informatory i katalogi dotyczące szlaku kulinarnego znalazły się w zlokalizowanych w danym
regionie punktach informacji turystycznej.
Na podstawie badań ankietowych, dotyczących opinii
na temat szlaków kulinarnych ustalono, że do najskuteczniejszych metod promocji szlaków kulinarnych należą
– Internet (48%), oraz festiwale i targi (29%). Mniej respondentów jako skuteczne kanały promocji wskazywało
banery reklamowe (18%), TV oraz radio (15%). Najmniej
skuteczne okazały się natomiast katalogi (6%). Promując
szlak kulinarny, warto zatem szczególnie zintensyfikować
działania podejmowane w Internecie oraz podczas kulinarnych imprez.

Realne i wirtualne formy uczestnictwa
w szlaku kulinarnym
Mając na uwadze to, jak ważne jest dla współczesnego turysty aktywne zaangażowanie w proces poznawania kultury i kuchni regionu, konstruując szlak kulinarny warto
zaplanować jakie formy uczestnictwa zaoferować będą
mogły turyście poszczególne obiekty na szlaku. O ile odpowiedź oczywista jest w przypadku lokali gastronomicznych, o tyle warto przemyśleć owo zagadnienie w przypadku gospodarstw agroturystycznych, wystaw, muzeów
i zabytków, a zatem wszelkich atrakcji, które poza degustacją regionalnych produktów oferują – przynajmniej
z założenia – raczej bierne oglądanie aniżeli aktywne
uczestnictwo. Turyści odwiedzający gospodarstwo agroturystyczne mogą tymczasem wziąć udział w wypasaniu
gęsi zamiast jedynie podziwiać mieszkające w nich ptaki.
Odwiedzając lokalne gospodarstwa uczestniczyć mogą
w przygotowywaniu produktów, a jedynie podziwiać ich
60

IDE A WARMIŃSKO -MA ZUR SKIEGO SZL AKU KULINARNEGO
prezentacje, zaś zwiedzając wystawy, muzea i zabytki
doświadczać korzystać mogą z mulitimedialnych i interaktywnych wystaw, które wykorzystując nowe technologie angażują w proces zwiedzania jak najwięcej zmysłów.
Istotnym wyzwaniem dla twórców produktów turystycznych jest umożliwienie turystom równoległej
i równie atrakcyjnej eksploracji zarówno świata „analogowego”, jak i cyberprzestrzeni. Wirtualne uczestnictwo
w oferowanych przez szlak kulinarny atrakcjach czy wydarzeniach może stanowić pewien dodatek, jednak nie może
być warunkiem koniecznym korzystania z jego oferty.
Wirtualne uczestnictwo w szlaku kulinarnym może
w pewnym stopniu zastępować realną obecność w danych
miejscach – np. gdy turysta korzystając z cyfrowych, udostępnionych w Internecie zasobów ogląda zdjęcia z miejsc,
do których nie dotarł lub odbywa tzw. „wirtualne spacery”.
Wirtualne uczestnictwo może również przebiegać
równolegle do fizycznego zwiedzania szlaku, gdy turysta
korzysta np. z przewodnika w mobilnej aplikacji, poszerza
swoją wiedzę o aktualnie oglądanych obiektach, czytając
informacje na stronach internetowych, lub też wykorzystuje rozwiązania z zakresu „rozszerzonej rzeczywistości”
oglądając w telefonie np. historyczne zdjęcia danego miejsca „nałożone” na obraz z obiektywu aparatu.
Jeszcze inna forma wirtualnego uczestnictwa w szlaku kulinarnym możliwa jest dzięki aktywnej obecności
poszczególnych obiektów w mediach społecznościowych
(na platformach takich jak Facebook, Twitter, Instagram).
Pogłębione relacje z tzw. społecznością dziedzictwa (heritage community) – czyli osobami, które w jakiś sposób
emocjonalnie identyfikują się z danym obiektem, umożliwiają stałe monitorowanie ich potrzeb i poziomu zadowolenia. To z kolei pozwala tworzyć i na bieżąco modyfikować
atrakcyjną, zindywidualizowaną ofertę, która zaspokoi
potrzeby odwiedzających. Odwołując się do kulturowego
kontekstu funkcjonowania współczesnego człowieka warto pamiętać, że chce on być nie tylko biernym odbiorcą

oferowanych atrakcji, ale aktywnym uczestnikiem wydarzeń, na przebieg których może wywierać wpływ.
Ponieważ jednym z dominujących trendów współczesnej kultury jest dzielenie się swoimi doświadczeniami
i przeżyciami z szerokim gronem odbiorców, umożliwiane przede wszystkim przez portale społecznościowe,
ważną dla współczesnego turysty formą wirtualnego
uczestnictwa w szlaku kulinarnym będzie możliwość publikowania swojej podróży. Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom poszczególne obiekty mogą dawać turystom możliwość oznaczenia swojej lokalizacji lub też
oznaczenia we własnych relacjach profilu obiektu. Wymaga to jednak obecności owych obiektów w mediach
społecznościowych i prowadzenia własnego profilu. Działania podejmowane w tym zakresie przez turystów przynoszą korzyści również właścicielom obiektów, sprzyjając
ich promocji, podnosząc wiarygodność i rozpoznawalność w mediach. Niektóre atrakcje turystyczne wychodząc naprzeciw współczesnym trendom dbają dodatkowo
o umieszczenie na swoim terenie ścianki lub też innego
miejsca szczególnie atrakcyjnego do zrobienia pamiątkowego zdjęcia – tzw. selfie. Stanowią one nową formę
„pocztówki z podróży”, niejednokrotnie pełnią rolę niematerialnego „trofeum”, a często zastępują również pamiątki
z podróży.

Pamiątki turystyki kulinarnej dostępne
na szlaku kulinarnym
Istotną rolę na kulinarnym szlaku pełnią te atrakcje – wydarzenia i obiekty, które stwarzają turystom okazję do
degustacji i nabycia regionalnych produktów. Należą do
nich wymieniane już wcześniej regionalne targi żywności, festiwale kulinarne czy kulinarne muzea oraz gospodarstwa agroturystyczne. Specjały w nich nabyte pełnią
często rolę kulinarnych pamiątek. Są one z jednej strony
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traktowane jako swoisty dowód wizyty w danym regionie,
z drugiej zaś mają przywoływać wakacyjne wspomnienia,
wzbudzać emocje oraz przypominać zachowane w pamięci ,,smaki podróży”.
Pamiątka kulinarna swoją przewagę nad pozostałymi
rodzajami pamiątek z podróży opiera na niezaprzeczalnej
unikalności oraz autentyczności, które często kwestionowane są w przypadku przywożonych z podróży przedmiotów, czego przykładem mogą być np. sprzedawane nad
Bałtykiem koszyki z muszlami, produkowane na masową
skalę w Chinach. Produkty kulinarne, wytwarzane zgodnie
z regionalnymi recepturami, a często powstające w niewielkich gospodarstwach agroturystycznych stanowią całkowite przeciwieństwo tzw. „pamiątek masowych”, produkowanych na masową skalę oraz pod tzw. „masowego turystę”.
Do kulinarnych pamiątek zaliczyć można m.in.: produkty tradycyjne, alkohole, słodycze, przyprawy, przepisy,
a także publikacje, związane z kulinarną tradycją regionu.
Dzięki nim możliwe staje się wielokrotne odtwarzanie dopiero co poznanych smaków i wskrzeszanie kulinarnych
wspomnień. Mogą one też zostać przeznaczone na oryginalne prezenty dla najbliższych, podkreślając niejako przy
okazji wyjątkowość wakacyjnego doświadczenia darczyńców.
Kulinarne pamiątki nie tylko stanowią element projektowanych przez twórców szlaku doświadczeń, ale są
również ważnym elementem kulinarnej podróży i pełnić mogą w stosunku do szlaku istotną rolę promocyjną.
Projektując gęsi szlak kulinarny warto zatem zastanowić
się jakie produkty mogłyby stanowić kulinarne pamiątki,
oferowane przemierzającym jego trasę turystom. Należy przy tym uwzględnić, że z jednej strony produkty te
powinny być w pewien sposób reprezentatywne dla nabywanych przez turystów doświadczeń, umożliwić odtwarzanie poznanych smaków po zakończonej podróży,
wyjątkowe – możliwe do nabycia jedynie w danym miejscu, jednak wystarczająco uniwersalne, by mogły się stać

prezentem przywiezionym dla bliskich z podróży. Nie bez
znaczenia pozostaje również trwałość owych produktów
oraz niskie wymogi w zakresie ich transportu i przechowywania tak, by przewożenie kulinarnych pamiątek nie
obniżyło ich smakowych walorów.

Wytyczne do tworzenia gęsiego szlaku
kulinarnego na terenie Warmii, Mazur i Powiśla
Tworząc gęsi szlak kulinarny na terenie Warmii Mazur
i Powiśla należy z jednej strony kreować atrakcje i wydarzenia, czerpiąc z bogactwa lokalnej kultury, historii i literatury, z drugiej zaś zaadaptować do potrzeb i tematyki
szlaku możliwości, jakie stwarza istniejąca już w tym regionie infrastruktura turystyczna.
Atrakcje szlaku kulinarnego nie muszą obejmować
jedynie produktów turystyki kulinarnej. Nawiązanie do
kulinarnej historii i tradycji może stać się pretekstem do
włączenia w trasę szlaku np. lokalnych zabytków. Stary
młyn czy wiatrak może stać się miejscem, w którym turyści poznają regionalne legendy o zamieszkującym młyny
Kłobuku. Turyści odwiedzając zamki, liczne na terenie
Warmii, Mazur i Powiśla, mogą zwiedzić przy tym związane z lokalną tradycją kulinarną spichlerze, spiżarnie,
kuchnie, jadalnie, Przy tym poznać mogą dawną technologię przygotowywania żywności, zobaczyć zabytkowe
zastawy stołowe, które niechybnie służyć mogły w czasach swojej świetności do serwowania na biskupich czy
książęcych stołach gęsiny, tak cenionej przez podniebienia smakoszy.
Atrakcje gęsiego szlaku kulinarnego nie muszą ograniczać się jedynie do oglądania i spożywania samej gęsiny.
Znajomość historii i kultury regionu, w tym jego kulinarnych tradycji otwiera szerokie możliwości w zakresie
promowania kuchni regionu, a także stwarza możliwość
współpracy przy tworzeniu szlaku wytwórcom różnych
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produktów spożywczych. Nic bowiem nie stoi na przeszkodzie temu, by na gęsim szlaku znalazły się np. gospodarstwa zajmujące się wypiekiem tradycyjnych dań mącznych, pasieki, w których nabyć można regionalny miód,
lokalne hodowle ziół czy też zakłady przetwórstwa mlecznego. Odwołując się do lokalnych baśni czy legend oraz
historii kulinarnej regionu dowiadujemy się bowiem, że
na warmińskim i mazurskim stole nie mogło zabraknąć
świeżego chleba, do posiłku serwowany był miód, przysmak lokalnej kuchni stanowiła śmietana, a serwowana
w towarzystwie owych produktów gęś musiała zostać obficie przyprawiona ziołami.

1˚ Gęsie tropy w antroponimach – Ważne miejsce
w osnowie szlaku promującego dania z gęsiny powinny
zająć miejscowości, których nazwy zostały zaczerpnięte
od „gęsi”. Toponimy tego rodzaju mogą zarówno pochodzić od nazwy gatunkowej „gęś , jak i nazwisk właścicieli,
których przydomki lub nazwiska także posiadają źródłosłów „gęś”.
W źródłach pisanych nazwy osobowe wywodzące się
od gęsi pojawiają się w połowie XIII wieku i dotyczą działalności rycerskiego rodu Gąsków. Przedstawiciele tego
rodu dość licznie w wiekach następnych zaczęli osiedlać
się na terenach Prus Wschodnich, a ich przydomek rodowy wpłynął na ukształtowanie się wielu miejscowych
toponimów.
Po II wojnie światowej niektóre nazwy pochodzące od
nazwy gatunkowej „gęś” utraciły pierwotne brzmienie, jak
np. Gansenstein, zwane odtąd Brożówką. Miejscowość ta,
położona w okolicach Giżycka, w gminie Kruklanki, była
siedzibą znanego pruskiego rodu von Gansen i właśnie
od niego wzięła swą nazwę. Nazwa tego rodu jest równoznaczna z polskim rodem Gąsków. Niektórzy jego członkowie, osiedlając się na terenie Prus Wschodnich przyjmowali nowe nazwiska, będące tłumaczeniem pierwotnej
nazwy. Niemniej jednak w ich znaku herbowym niezmiennie pozostawał wizerunek tej samej polskiej gąski.
Nazwę pochodną od nazwy osobowej właściciela
Marcina Gąski uzyskała również miejscowość Gąski, położna w gminie Olecko. Wspomniany Marcin z rycerskiego rodu Gasków, otrzymał ją w 1539 roku z nadania
księcia Albrechta Hohenzollerna. Z biegiem lat, leżąc na
terenie Prus Książęcych, nazwa „Gąski” przyjęła formę
„Gonsken”. W ramach realizowanego w III Rzeszy procesu
niemczenia toponimów, miejscowości nadano zupełnie
nowa nazwę – Herzogskirchen.
Od nazwiska osoby pochodzi nazwa przysiółka Gąsior (część wsi Iznota) w gminie Ruciane-Nida. Miejscowość została założona w 1705 roku przez niejakiego

Zasoby Warmii, Mazur i Powiśla w zakresie
promocji wiedzy o gęsi
Województwo warmińsko-mazurskie jest zaliczane do
rejonów o charakterze turystycznym. Organizacji wypoczynku na tym terenie sprzyja: istnienie wielu obiektów
zabytkowych (o bardzo zróżnicowanym charakterze),
bogata infrastruktura wypoczynkowa, piękno lokalnej
przyrody, wielość parków krajobrazowych i obszarów
chronionych oraz osobliwości przyrodniczych. Podążanie po zwiedzanym obszarze według szlaków turystycznych nie tylko porządkuje wędrówkę w sensie logistycznym, ale także pozwala dotrzeć do punktów, które leżą
z dala od głównych dróg komunikacyjnych lub nie zostały dotąd właściwie wypromowane. Zarządzanie szlakiem
wymaga odpowiedniego gospodarowania zasobami, przy
czym owych zasobów nie tworzy tylko infrastruktura turystyczna, ale przede wszystkim ludzie, którzy umiłowali
swoją Małą Ojczyznę i jej dobrami pragną podzielić się
z przybyszami. Wiedza przekazywana turystom powinna
być rzetelna i komplementarna, a zatem powinna obejmować nie tylko aspekty kulinarne, ale również informacje
dotyczące historii regionu i jego kultury.
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Gąsiora, którego nazwisko w niemieckich aktach urzędowych zapisywano jako „Gonschor”.
W polskich antroponimach zachowało się bardzo
wiele gęsich konotacji. Najstarsze z nich pochodzą z XIV
wieku. Należą do nich przydomki: Gąsek, Gąsię, Gąsior
oraz Gąsiorowicz. Natomiast w aktach powstałych w XV
wieku odnotowano antroponimy: Gęsiczka, Gąseczka
i Gąsiorek, a w XVI wieku: Gęsa, Gęsiel, Gęsik, Gęsiniec,
Gąsik. W czasach nowożytnych na bazie tych przydomków i przezwisk ukonstytuowały się nazwiska: Gąsiar,
Gąsień, Gąsiewicz, Gąskiewicz, Gąsiorczyk, Gąskowicz,
Gęsiak, Gęsiorek oraz Gęsiarz. Do antroponimów związanych z gęsią należy zaliczyć również wyrażenia przezwiskowe, nawiązujące do poszczególnych cech gęsi,
a zwłaszcza wydawanych przez nie dźwięków, czyli gęgania. Taką genezę należy przypisać: nazwiskom: Gęgała,
Gęglar, Gęgnowic, Gęgołek, Gęgotek, Gągiel, Gągola, Gągolewski oraz Gągulski.
W krajach niemieckich od średniowiecza upowszechnia się nazwisko „von Gans”, które noszone przez wielu
członków tego rodu rycerskiego, w niezmienionej formie
przetrwało do naszych czasów. Z osób o tym nazwisku
w warmińsko-mazurskiej historii lokalnej trwale zapisał
się Herman von Gans, który w latach 1410–1419 sprawował urząd Wielkiego Komtura Zakonu. Po usunięciu Henryka von Plauen z urzędu Wielkiego Mistrza z powodu
nadużyć, to właśnie Hermanowi von Gans 14 października 1413 roku powierzono władzę nad Zakonem w charakterze administratora (namiestnika). Funkcję te sprawował
do początku 1414 roku. Ponadto w latach 1412—1416 był
komturem elbląskim.
Wiele nazwisk pochodnych od nazwy gatunkowej
„gęś” można spotkać także w innych językach europejskich. Spośród nich największą „karierę”, bo powszechnie
jest znane na całym świecie, zrobiło nazwisko Jana Husa,
czeskiego reformatora, żyjącego w latach 1370—1415. Po
czesku „hus” oznacza przecież „gęś”. Symboliczne zna-

czenie nazwisk czy też przypisywanie poszczególnym
osobom cech odwzorowanych w używanych przez nich
nazwach osobowych, często było wykorzystywane na niwie literackiej, a szczególną popularność zdobyło w legendach, satyrach i paszkwilach. Antroponimy pochodzące
od zwierzęcych nazw gatunkowych stawały się niejednokrotnie przedmiotem oratorskich popisów, w których
danej osobie przypisywano atrybuty i cechy konkretnych
zwierząt, zwłaszcza, gdy dodawały wypowiedzi literackiego powabu, a opisywanej osobie splendoru. W konstrukcjach o charakterze alegorycznym nazwy zwierząt stawały się nawet symbolami osób. Taki właśnie zabieg znalazł
zastosowanie w jednym z opisów śmierci Jan Husa, który
na mocy wyroku sądu kościelnego został spalony na stosie 6 lipca 1415 roku. Jeden z naocznych świadków tego
wydarzenia, Poggius Florentini, tak zrelacjonował to wydarzenie: „Hus przybył do stosu, patrząc na niego bez
strachu. Wspiął się na niego, potem dwóch pomocników
kata zdarło z niego jego ubrania i ubrało go w koszulę
nasączoną smołą. W tym momencie jeden z elektorów,
książę Ludwik z Palatynatu, podjechał i nalegał na Husa,
by odwołał swoje błędy, tak aby mógł uniknąć śmierci
w płomieniach. Lecz Hus odpowiedział: »Dzisiaj upieczecie chudą gęś, ale za sto lat od teraz usłyszycie śpiewającego łabędzia, którego zostawicie nieupieczonego i żadna
pułapka ani sieć nie złapie go dla was«”.
To godne najwyższego podziwu poczucie humoru,
okazane przez skazańca, stanowiące jednoznaczne nawiązanie do jego nazwiska, przeszło do historii jako tzw.
„proroctwo Husa”. Trzeba dodać proroctwo spełnione,
gdyż dziś bez wątpienia należy on do panteonu najwybitniejszych przedstawicieli narodu czeskiego w całej jego
historii. Zasługi Husa dla czeskiego odrodzenia religijnego, narodowego i kulturowego zostały docenione i uznane,
zgodnie z jego proroctwem, dopiero po wielu latach.
Na Warmii i Mazurach, w całym bogactwie kulturowych odniesień, odnaleźć można także wątki husyckie.
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W ramach polsko-czeskiego porozumienia militarnego,
zawartego w 1432 roku w Pabianicach, oddziały czeskich
husytów wzięły udział w wyprawie zbrojnej przeciwko
Zakonowi, stanowiącej odwet za krzyżacki najazd na Kujawy i ziemię dobrzyńską, dokonany w 1431 roku. Bazą
ideową tego sojuszu była krytyka Zakonu, zawarta w pismach Jana Husa, a także w jego listach kierowanych do
króla Władysława Jagiełły, w których zwycięstwo wojsk
polskich nad Krzyżakami pod Grunwaldem uznawał za
świadectwo Bożej łaski. W ocenie czeskiego reformatora
religijnego za pomocą polskiego oręża Bóg „upokorzył pychę Krzyżaków”. W propagandzie husyckiej podkreślano
szczególnie moralne aspekty wyprawy pruskiej i przedstawiano ją jako karną ekspedycję, podjętą przeciwko Zakonowi, który swoimi niecnymi postępkami sprzeniewierzał się chrześcijańskim zasadom moralnym.
Udział w wyprawie do Prus wzięły wyłącznie oddziały tzw. „sierotek”, stanowiące trzon armii polnej. Dowództwo nad oddziałami złożonymi z 700 konnych i ok.
8 tysięcy pieszych żołnierzy objął Jan Čapek. W historii
Prus akcja podjęta przez husytów zapisała się zniszczeniem bardzo wielu kościołów położonych na terenie państwa zakonnego. Na cześć czeskich sojuszników wypada
w miejscach związanych z ich pobytem wprowadzić nie
tylko typowe czeskie dania, ale także pieczoną gęś, jako
wyraz pamięci o proroctwie z gęsią w roli głównej. W nazewnictwie dań można też eksplorować motyw „gęsi po
czesku” jako „gąski sierotek”, kwestia wyjaśnienie genezy
tej nazwy, uzyskiwałaby istotny walor zaskoczenia.
Na tworzonym szlaku kulinarnym „Gęsim tropem”
pewnego rodzaju atrakcję onomastyczną mogą stanowić punkty poświęcone zasłużonym dla regionu osobom
z „gęsim nazwiskiem”.

od nazwy gatunkowej „gęś”. Skojarzenia z charakterystycznym wyglądem gęsi czy licznym ich występowaniem
w określonej okolicy wpłynęły na ukonstytuowanie się
wielu lokalnych nazw miejscowości i określeń fizjograficznych. Tego rodzaju nazwy można odnaleźć we wszystkich rejonach Polski, a ich największe natężenie występuje
w północnej części kraju (co dokumentuje rozpowszechnienie na tym terenie hodowli gęsi pomorskiej). Dotyczą
one głównie nazw miejscowych: Gąsawa, Gąsawy, Gąsewo, Gąsierzyno, Gąsin, Gąsiorki, Gąsiorowice, Gąsiorowo,
Gąsiorów, Gąsiorówki, Gąsiorówko, Gąsiory, Gąski (najliczniejsze), Gąskowo, Gąsków, Gąsocin, Gąsów, Gąsówka,
Gęsia Wólka, Gęsice, Gęsie Góry, Gęsiki, Gęsin, Gęsina,
Gęsiniec, Gęsiówka, Gęsówka oraz Gęś.
Wiele nazw tego rodzaju znajduje się również na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Do tego
zasobu należą następujące toponimy i określenia fizjograficzne:
Babki Gąseckie – wieś w gminie Olecko; nazwa nawiązuje do pobliskiej wsi Gąski.
Gąsiorowo – wieś w gminie Purda (powiat olsztyński); od XVI wieku funkcjonowała jako Gonschorowen;
w latach 1938–1945 występowała pod urzędową nazwa:
„Lichtenstein”.
Gąsiorowo – wieś w gminie Wieliczki; do 1938 roku
funkcjonowała jako: Gross Gonschorowen, a w latach
1938–1945 jako Klinken.
Gąsiorowo Olsztyneckie – wieś w gminie Olsztynek
(powiat olsztyński). Jej obecna nazwa jest wiernym tłumaczeniem przedwojennej nazwy Ganshorn bei Hohenstein.
Nazwa tej miejscowości pochodzi od jej założyciela – Mikołaja Gąsiora.
Gąsiorowo – wieś w gminie Działdowo; w latach
1328–1945 znana jako Ganshorn.
Gąsiorówko – wieś w gminie Wieliczki; do 1938 roku
funkcjonowała jako Klein Gonschorowen, następnie w procesie „niemczenia” polskich toponimów została zmieniona

2˚ Gęsie tropy w toponimach – W ramach poszukiwania
gęsich tropów na Warmii, Mazurach i Powiśli poświęcić
uwagę należy także wszelkim toponimom pochodzącym
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na „Kleinkiöwen”. Nazwę w formie „Gąsiorowo” wprowadzono po II wojnie światowej.
Gąski – wieś w gminie Ostróda; do 1945 roku – Gensken.
Gąski – wieś w gminie Prabuty; do 1938 roku nosiła
urzędową nazwę Gonski, a następnie została przemianowana na: „Ganshof”.
Gąski – gmina Olecko; w źródłach niemieckich występowała jako „Gonsken”.
Gązwa – wieś w gminie Mrągowo; do 1938 roku funkcjonowała jako: „Gonswen”, a następnie wprowadzono
urzędową nazwę „Gansen” („gęsi”).
Gęsi Park – obszar (park) o charakterze edukacyjno-rekreacyjnym na terenie wsi Gąski (gmina Olecko).
Gęsie Góry – wzniesienia k. Węgorzewa; nazwa nawiązuje do częstego bytowania dzikich gęsi na ich obszarze.
Gęsie Góry – pagórkowaty teren w okolicach Elbląga.
Gęsie Góry – wieś w gminie Barciany (powiat kętrzyński); swoją nazwę zawdzięcza pobliskim pagórkom;
do II wojny światowej zwano je „Gansgarben”.
Gęsiki – wieś w gminie Barciany (powiat kętrzyński);
do 1945 roku nazywała się Meistersfelde, a obecna nazwa
nawiązuje do znajdujących się w pobliżu Gęsich Gór.
Gęsikowo – osada leśna w gminie Biskupiec; Pierwotnie nosiła nazwę „Labuch-Försterei”, a obecną wprowadzono po II wojnie światowej.
Gęsiniec Mały – bagna w pobliżu wsi Gęsiki, w gminie Barciany, dawniej zwano je „Kleine Gans”.
Gęsiniec Wielki – bagna w pobliżu wsi Gęsiki, w gminie Barciany; dawniej zwano je „Grosse Gans”.
Las Gęsi – kompleks leśny rozciągający się w okolicach Ostródy.
Powszechność występowania nazw pochodnych od
gęsi wśród toponimów warmińskich i mazurskich sprawia, że podążając szlakiem łączącym miejscowości z gęsią w nazwie, można przemierzyć cały region, od jego za-

chodnich rubieży do wschodnich. W ramach tworzonego
szlaku można te miejscowości uwzględnić jako punkty
bezpośrednio zlokalizowane na szlaku lub ciekawostki, zalecane do zwiedzenia podczas pobytu w pobliskich
punktach gastronomicznych, obiektach zabytkowych czy
instytucjach kultury.
3˚ Gęsie tropy w symbolice – Jak już wspomniano, w ramach tworzenia szlaku kulinarnego istotne znaczenie ma
opracowanie odpowiedniego systemu identyfikacji wizualnej. Bogactwo wystąpień gęsi w sztukach plastycznych,
była przecież „portretowana” przez wielu artystów, może
stanowić istotną pomoc w procesie tworzenia znaku,
którym zostaną oznaczone poszczególne punkty szlaku.
Oprócz jednolitego znaku, właściwego całemu szlakowi,
można też wprowadzić dodatkowe oznaczenia (motywy lub symbole), w tym warianty kolorystyczne, jednoznacznie wskazujące na charakter danego „przystanku”
na szlaku: punk gastronomiczny, ciekawostka przyrodnicza, obiekt kultury, zabytek sztuki. Mówiąc o systemie
komunikacji wizualnej trzeba pamiętać, że przyjęty znak
znajdzie się w przestrzeni publicznej, zatem musi być wykonany zgodnie z założeniami współczesnych teorii komunikacji wizualnej, a jednocześnie nie naruszać specyfiki miejsc i obiektów, w których się znajdzie, wpisanych
już przecież w jakąś określoną estetykę. Dlatego znaki
tworzące system identyfikacji wizualnej szlaku powinny
odznaczać się daleko idącym minimalizmem w sferze
graficznej, a jednocześnie wysokim poziomem komunikatywności. Muszą też uwzględniać ogólne znaczenia symboliczne przypisane do poszczególnych symboli, a także
te funkcjonujące jedynie lokalnie.
Spośród różnorodności motywów symbolicznych,
funkcjonujących we współczesnym świecie, w procesie
budowania znaków identyfikujących szlak kulinarno-kulturowy silnie osadzany w lokalnej tradycji i historii, szczególne znaczenie należy przypisać systemom komunikacji
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wizualnej, takim jak dawna heraldyka i ikonografia, a także bazującej na nich emblematyce. W celu zaprojektowania znaków jednoznacznie i trafnie kojarzących się z projektowanym szlakiem „Tropem gęsiny”, na etapie namysłu
twórczego trzeba też nieco uwagi poświęcić znakom towarzyszącym wcześniejszej i aktualnej promocji gęsiny.
Stanowią one najwłaściwszą bazę do nowych kreacji graficznych. W procesie tym trzeba też uwzględnić emblematy towarzyszące innym szlakom kulinarnym, a także
używane przez organizacje, stowarzyszenia i instytucje
związane z branżą turystyczną lub kulinarną, na których
mogły pojawiać się motywy gęsi, lub innych, zbliżonych
do nich pokrojem ptaków, zwłaszcza kaczek. Rozpozna-

wanie takich tropów w bogatym zasobie Warmii, Mazur
i Powiśla, może być inspirujące w procesie opracowywania zabaw i gier terenowych, na przykład polegających
na poszukiwaniu określonego znaku z gęsią (np. herbu).
Aspekty zawarte w lokalnej symbolice i sztuce zawsze też
można spożytkować przy opracowywaniu nazw nowych
lokali gastronomicznych czy przestrzeni rekreacyjnej.
Można je także wykorzystać przy „wymyślaniu” nowych
potraw i ich nazw.
Na podstawie obserwacji zachowania dzikich gęsi,
szybujących wysoko na nieboskłonie, zdających się podążać ku słońcu, człowiek związał jej motyw z symboliką
słoneczną i królewską. W wielu kulturach postrzegano ją
jako ucieleśnienie bogów lub boskiego posłańca. Była też
symbolem życia i odrodzenia duszy.
W literaturze patrystycznej motyw „gęsi świętomarcińskiej” wiązano z momentem wyboru św. Marcina,
byłego legionisty rzymskiego, na biskupa Tours. W czasach, gdy żył ten święty, czyli w IV wieku, często zdarzało się, że na biskupa przez aklamację wybierano jednego
ze świątobliwych mieszkańców miasta. Taki wybór miał
właśnie spotkać św. Marcina, gdy ten (zwiedziony podstępem) opuścił swoją pustelnię i przybył do Tours. Zaskoczony wyborem, odmówił przyjęcia ofiarowanej godności,
a następnie umyślił schować się przed swoimi wyborcami
w gęśniku. Wybór kryjówki okazał się jednak bardzo
niefortunny, bo gęsi, jak to mają w zwyczaju, wszczęły
okropne larum i wydały zbiega. Pogodzony z ich wyrokiem, odebranym jako zrządzenie woli Bożej, przyjął ostatecznie ofiarowaną godność.
Natomiast średniowieczne legendy zwyczaj spożywania gęsi w dniu liturgicznego wspomnienia św. Marcina,
wiązały na ogół z domniemaną przyczyną jego śmierci.
Jedna z wersji mówi o tym, iż pieczona gęś była ostatnim
posiłkiem świętego w dniu rozpoczynającym 40-dniowy
post przed Bożym Narodzeniem. W tym kontekście dawni kronikarze pozwalali sobie na różne uszczypliwości

Święty Marcin z Tours – płaskorzeźba z kamienicy we Lwowie
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wobec znanego z ascezy św. Marcina. Twierdzili, że danie okazało się śmiertelne, gdyż było za tłuste dla wyposzczonego żołądka ascety. Inni znowuż, zapewne chcąc
przestrzec swoich czytelników przed łakomstwem, za
przyczynę śmierci podawali zadławienie się św. Marcina
kością z gęsi. W jeszcze innej wersji tej legendy twierdzono, że święty sam zjadł całą gęś na kolację i zmarł z przejedzenia. Zapewne w ten sposób chciano przekazać naukę,
by nie być zachłannym i dzielić się gęsią z innymi.
W legendach francuskich wskazuje się jednak na zupełnie odmienną genezę „gęsi św. Marcina”. Wprawdzie,
podobnie jak legendy rzymskie, dotyczą one przysłowiowej wrzaskliwości tych ptaków, jednak związek św.
Marcina z gęsią jest zgoła odmienny. Miała ona zakłócić
swoim gęganiem spokój św. Marcina, skupionego na wieczornych modlitwach przed rozpoczynającym się właśnie
postem adwentowym. Świątobliwy biskup rozkazał więc
zabić irytującą gęś i przyrządzić z niej pyszną potrawę, co
też słudzy prędko wykonali, zapoczątkowując w ten sposób swoiste Święto Gęsi, do dziś regularnie obchodzone
we Francji, którego podstawowym elementem jest biesiada z gęsiną na stole.
Na gruncie brytyjskim, czyli w łonie Kościoła anglikańskiego, podobne święto obchodzone jest w dniu liturgicznego wspomnienia św. Michała, przypadającego
29 września. Wiąże się ono bezpośrednio z dawnym zwyczajem ofiarowywania w tym dniu gęsi właścicielowi ziemi przez jej dzierżawcę. Kulminacyjnym punktem obchodów jest oczywiście uczta, skupiająca przy jednym stole
panów ziemi i ich poddanych.
Zupełnie inne konotacje symboliczne zawiera „gęś św.
Eulalii”. Na obrazach przedstawiających tę świętą ukazywane jest zazwyczaj stadko liczące 13 gęsi, które symbolizują wiek 13 lat, jaki osiągnęła w chwili męczeństwa,
poniesionego w obronie swej niewinności. W Barcelonie,
w wirydarzu katedry św. Eulalii, od końca XIII wieku
utrzymywane jest stadko liczące 13 gęsi.

Ze stadem gęsi przedstawiana bywa również św.
Amalberga z Gandawy, żyjąca w VIII wieku, która od zamążpójścia (o jej rękę nieskutecznie starał się cesarz Karol
Wielki) wolała zachować swą niewinność i czystość oraz
pozostać zakonnicą. W tym przypadku gęś jest symbolem
czystości. Pojawia się w licznych przedstawieniach ikonograficznych tej świętej oraz w jej symbolicznym herbie,
chętnie kolportowanym w sztuce francuskiej (w czasach
św. Amalbergi herby jeszcze nie funkcjonowały).
Z gęsią lub gąsiątkiem na rękach przedstawiani bywają również – św. Wedast z Arras oraz Farailda, ponieważ
oboje w cudowny sposób ożywili uduszoną gąskę.
Grupa przywołanych świętych, których atrybutem
są gęsi, dzięki kościołom i kaplicom, którym patronują,
jest także zasobem do tworzenia sieci punktów o wspólnym mianowniku, jakim są artefakty kulturowe związane z gęsią. Tu trzeba zauważyć, że w Polsce wzniesiono
ok. 200 kościołów pod wezwaniem św. Marcina. Wiele
z nich nie dotrwało jednak do naszych czasów. Obecnie
w województwie warmińsko-mazurskim kościoły pod
wezwaniem św. Marcina z Tours istnieją w: Boleszynie
k. Grodziczna, Ełdytach Wielkich, Jesionowie, Nowej
Cerkwi k. Elbląga, Ostródzie oraz Tolkowcu. Stanowią
one świetny zasób kulturowy do eksploatowania w ramach projektowanego szlaku. W tych miejscowościach
serwowanie „gęsi św. Marcina” znajduje dodatkowy sens,
gdyż jest symbolem lokalnego patrona. Motyw ten zawsze
można wzmocnić przez odpowiednie powiazanie z aspektami literackimi lub etnograficznymi.
W tradycji ludowej funkcjonuje wiele przysłów wiążących św. Marcina z gęsią. Co jednak charakterystyczne,
te najbardziej popularne dotyczą ostatniego akordu gęsiej
wędrówki po świecie, która kończy się na stole, wśród
smakołyków i aromatów. Spośród nich najważniejsze są
trzy:
– Marcina gęś na stole, którą nade wszystko wolę;
68

IDE A WARMIŃSKO -MA ZUR SKIEGO SZL AKU KULINARNEGO
zwierząt. Popularnym motywem są również zwierzęta
fantastyczne: gryfy, smoki i jednorożce. Rzadziej pojawiają
się przedstawienia zwierząt hodowlanych, ale w tarczach
herbowych można odnaleźć m.in. wizerunki cieląt, osłów,
wołów, świń, a także ptactwa domowego. Do heraldycznego zwierzyńca należy herb rodowy Gąska, znany w Polsce
od XIV wieku. Według niektórych heraldyków do naszego
kraju został on przyniesiony prawdopodobnie w 1393 roku
przez biskupa płockiego Manfiola Lampugnano.
Symbol ten wybierano na motyw herbowy, gdyż przez
średniowiecznych rycerzy, zgodnie z ówczesną symboliką,
gęś postrzegana była jako znak wielu zacnych przymiotów,
m.in.: czujności, płodności, dobrobytu i chwały. Ptak ten
symbolizował królewskość oraz boskość (był kojarzony
z bóstwem słonecznym). To właśnie dlatego, gdy rycerze
średniowieczni w XIII wieku zaczęli używać herbów jako
znaków identyfikacyjnych, niejeden spośród nich sięgnął
po motyw gęsi, który w swej niezwykle bogatej symbolice
w niczym nie ustępował innym, z pozoru bardziej honorowym znakom.
Źródła historyczne (zapiski sądowe) potwierdzają występowanie tego herbu na ziemiach polskich od 1402 roku.
Do najstarszych zachowanych pieczęci przedstawiających
herb Gąska należy pieczęć podsędka ziemskiego sieradzkiego Stanisława z Parzniewic, zachowana przy dokumencie z 1501 roku. Wcześniej wizerunek ten był już dość rozpowszechniony w heraldyce Europy Zachodniej, głównie
w Italii oraz we Francji. Odmalowano go w wielu spośród
najstarszych dzieł prezentujących herby rycerskie, m.in.
w herbarzach: Gerlego, Bellenville i Bergshammar.
Jeden z najwybitniejszych polskich heraldyków Kasper Niesiecki w swoim Herbarzu Polskim tak oto opisywał herb Gąska: „Powinna być gęś biała w prawo tarczy
obrócona, siedząca na darniu zielonym, czyli jako inni
mówią na poduszcze, w polu niebieskim”.
Trzeba przyznać, że tak skomponowany herb wyglądał
mniej okazale i nie tak groźnie, jak powszechne w heraldyce

– Na świętego Marcina najlepsza gęsina, patrz na piersi,
patrz na kości, jaka zima nam zagości;
– Wesele Marcina: gęś i dzban wina.

Zupełnie odmiennie kwestię gęsi w przysłowiach ludowych potraktowali Mazurzy, którzy w swoich porzekadłach zwykli akcentować moment poczęcia gęsi, czyli
złożenia jaja. Prezentują to przysłowia zanotowane przez
Maxa Toeppena, w dziele Wierzenia mazurskie, w dwóch
wersjach:
– Na św. Mateusza gęsi znoszą jaja, kto tego dnia przędzie, u tego źle chowają się gęsi;
– W Macieja gęsi niosą jaja, kto tego dnia przędzie,
u tego źle chowają się gęsi.

Warto podkreślić, że w świecie wierzeń i symboli mazurskich przetrwały relikty rodzimej religii Prusów,
w której obecne były przecież elementy szczególnego kultu ptaków. W jego ramach istniały obrzędy podkreślające symboliczne znaczenie gęsiego jaja, złożonego przez
kosmicznego praptaka. Ten kult ptaków przejawiał się
w mazurskich praktykach codziennych, np. siejąc żyto
recytowano frazę: „Pierwsza garść dla Pana, druga dla
ptaków”. Te symboliczno-religijne konotacje zdają się być
dobrym materiałem do tworzenia współczesnych przekazów ikonograficznych, jakimi są emblematy, zwłaszcza
gdy mają się odwoływać do lokalnych tradycji i to tych
najstarszych, najgłębiej ukrytych pośród symbolicznych
znaczeń.
4˚ Gęsie tropy w heraldyce – W godłach herbowych dominują motywy związane z wykonywaniem rzemiosła rycerskiego, takie jak: miecze, włócznie, strzały, halabardy
i topory bojowe, a znacznie rzadziej trafiają się sprzęty gospodarskie grabie czy bróg. Częste są przedstawienia zwierząt królewskich – lwów, jeleni, orłów i innych dzikich
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ka. Genezę tego herbu jeden z najstarszych polskich heraldyków – Bartosz Paprocki – opisał w następujący sposób:
„O klejnocie Paprona alias Gąska, zowią go drudzy starodawnym nazwiskiem Budzisz, dlatego, że była gęś obudziła
Kamiluusa rzymskiego pana czasu potrzeby, gdy Francuzowie Rzym nabieżywszy, cicho ubieżeć chcieli. Wtem Kamillus ocucił, ludzie swe okrzyknął śpiące, z którymi odegnał
nieprzyjacioły od murów […]. Dlatego potem w Rzymie na
onem miejscu wiele gęsi chowano nakładem rzeczpospolitej,
a tego dnia, w którym gęsi obudziły Kamillusa, przez długi
czas na każdy rok kilku psów wieszano, dlatego że co im było
czuć przystało i dla straży je chowano, zaspali. Od tego tedy
czasu ma początek ten herb, który tu potem przez rycerza
jednego chciwego dobrej sławy, za onych walecznych królów
przyniesion, którzy godne męże hojnie opatrowali”.
Oczywiście wywody te mają charakter zupełnie fantastyczny. Są przykładem praktykowanego przez wielu
polskich heraldyków zwyczaju wyprowadzania starożytnej metryki dla poszczególnych znaków rodowych, co
miało przydać im powagi i honoru. Prawdziwych przyczyn umieszczenia w godle herbowym postaci gąski należy upatrywać w popularności tego ptactwa na ziemiach
polskich w okresie średniowiecza, gdy prowadzono jego
hodowlę. Ponadto gęś, jako przedstawicielka ptactwa dzikiego, dość licznie występowała w przyrodzie.
W każdej legendzie, także i w tej, jest jednak nieco
prawdy. Jak zgodnie potwierdzają starożytni pisarze – Liwiusz oraz Wergiliusz – Gallowie najeżdżali Rzym niejednokrotnie, często czyniąc to nocą. Taki atak miał miejsce
między innymi w 390 roku p.n.e., gdy na Rzym natarły oddziały Brennusa. Jednak nocny atak jego wojsk został zdekonspirowany przez gęsi, które wszczęły larum. Ponadto
liczne źródła historyczne potwierdzają, że starożytni Rzymianie hodowali gęsi nie tylko do konsumpcji, ale także
w celach wróżebnych. Na Kapitolu stawiano wróżby oraz
przepowiadano pogodę na podstawie zachowania stada
gęsi, które hodowano przy świątyni. Opisane w legendzie

Herb Gąska

drapieżne, kroczące lwy i gryfy, wspięte konie, orły z rozpostartymi skrzydłami czy obnażone, gotowe do zadania
ciosu miecze. Jednak właściciele herbu Gąska znaleźli
także własne powody do dumy z posiadanego znaku. Gdy
w okresie staropolskim sarmaccy bajarze prześcigali się
w opowiadaniu legend, wyjaśniających dziedziczone po
przodkach herby, szlachcice z rodu Gąsków stworzyli legendę herbową, wiążącą powstanie ich znaku rodowego
i samego rodu z okresem starożytnym. Wykoncypowali,
że geneza ich herbu jest związana ze znanym i szeroko
opisywanym przez starożytnych pisarzy atakiem dzielnych i podstępnych Gallów na Rzym. To właśnie wtedy
gęsi trzymane na Kapitolu, wyczuwając skradających się
wrogów, wszczęły alarm, budząc strażników, którzy zdołali stawić skuteczny opór grabieżcom. Odtąd zaczęła
funkcjonować opowieść o tym, jak gęsi ocaliły Wieczne
Miasto. Na pamiątkę tego wydarzenia, jak głosi ukuta już
w Polsce legenda herbowa, najdzielniejszemu z obrońców
Rzymu nadano herb z przedstawieniem białej gęsi siedzącej na zielonej murawie. Co znaczące – nie była to dzika
gęś, tylko właśnie jej uszlachetniona, udomowiona kuzyn70
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herbowej Gąsków zdarzenie mogło więc mieć miejsce, tylko że w żadnym wypadku nie mógł powstać wtedy herb,
bo te zaczęto tworzyć dopiero 1500 lat później.
Zasadniczym celem spreparowania legendy herbowej było jednak dostarczenie członkom rodu herbowego
Gąsków powodów do dumy z noszenia znaku herbowego
o starożytnej metryce. Omówiona legenda cel ten realizowała, gdyż przedstawiała ich mitycznego protoplastę
herbowego w kontekście rycerskim, akcentując jego dzielność w walce. Oprócz nazwy „Gąska” ich znak herbowy
nazywano także „Paparona” od nazwiska włoskiej rodziny, która w 1659 roku przybyła do Polski i została zaliczona (idygenowana) do szlachty Królestwa Polskiego. Gawędziarze sarmaccy w XVII wieku starali się jeszcze nazwę
herbu, w formie Paparona, wyprowadzać, zgodnie z przytoczoną legendą, od łacińskiego terminu „Porta Roma”.
Do bajkowego opisu bohaterskich gęsi kapitolińskich nawiązuje także funkcjonujące równolegle zawołanie tego
herbu w postaci „Budzisz”, co ma upamiętniać bohaterski
w tym przypadku czyn obudzenia strażników.
Najwięcej szlachty spod znaku Gąski zamieszkiwało ziemię sieradzką i Podole. Herbem Gąska (Paparona,
Budzisz) posługiwały się w Polsce, poza wspomnianą
rodziną Paparona (Paparoni, Papara), także: Budziszewscy, Budźkowie, Budziszowie, Bujnowscy, Chodowscy,
Chodubscy, Choduscy, Cisowscy, Drużbińscy, Gąskowie,
Kamionomojscy, Lichowscy, Niewodzcy, Parzniczewscy,
Parzniewscy, Pniewscy, Pstrokońscy, Rowińscy, Rzekieccy, Szydłowscy, Trzebniccy-Wodzinieccy, Wodziarscy,
Wojuccy, Zaborowscy.
We wszystkich tych rodzinach, jak mamy prawo się
domyślać, gęś występowała nie tylko na noszonych przez
nich tarczach herbowych, ale także na półmiskach, ozdabiając, jak prawdziwy klejnot rodowy, szlacheckie stoły.
W licznych zabytkach heraldycznych, rozsianych po
kościołach i zamkach warmińskich, herb Gaska alias Paparona, można odnaleźć w herbie złożonym biskupa Szy-

Herb bpa Szymona Rudnickiego

mona Rudnickiego. Jedno z najładniejszych pod względem kompozycyjnym przedstawienie tego herbu skrywa
się na portalu w krużgankach lidzbarskiego zamku. Okrągła tarcza herbowa zawiera 4 godła wskazujące na przodków biskupa, stanowi zatem swoisty wywód genealogiczny. Herb Gąska został tu umieszczony w polu trzecim
i upamiętnia babkę biskupa. Za nieco humorystyczny
kontekst tego wyobrażenia można uznać to, iż Gąska została umieszczona w sąsiedztwie „Lisa”, czyli rodowego
herbu biskupa, odziedziczonego po ojcu.
Lokalizację tego godła i jego formę można wykorzystać w grze terenowej, w której jednym z zadań może być
odnalezienie gąski w krużgankach lidzbarskiego zamku.
Ciekawe pod względem graficznym motywy heraldyczne i przy tym bardzo istotne w aspekcie badań kulturowych, można odnaleźć także wśród herbów innych
biskupów warmińskich. Niektóre z nich, zwłaszcza te
należące do potomków dawnych Prusów, ilustrują nawet
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dawne zwyczaje kuchenne i preferencje kulinarne. Należy
do nich herb Mikołaja Tungena, wywodzącego się z lokalnego rodu możnowładczego, osiadłego w okolicach Ornety. Używany przez niego herb zawiera wyraźne konotacje
„kuchenne”, gdyż przedstawia uchwyt zbliżony kształtem
do kotwicy, umieszczony nad płomieniami. Można uznać,
że jest to wyobrażenie urządzenia służącego do zawieszania (utrzymywania) strawy nad paleniskiem. Herb ten jest
więc ikonograficznym zapisem dawnych sposobów gotowania. Trzeba też dodać, że protoplastą rodu, z którego
pochodził Mikołaj Tungen, był Kurthye, a imię to zwiera
źródłosłów „kurti”, oznaczający „niecenie ognia”.
Z rodzimego rodu, czy inaczej mówiąc z plemienia
Warmów, wywodził się także Fabian Luzjański, który
w herbie dumnie prezentował dwie szczęki szczupacze.
Czyżby to była pozostałość po warmińskiej zupie rybnej,
którą tradycyjnie przyrządzano właśnie ze szczupaka?
W heraldyce europejskiej motyw gęsi dość licznie
pojawia się również w heraldyce terytorialnej, głównie
w herbach miejscowości i obszarów administracyjnych
(zwłaszcza powiatów). Wiele tego typu herbów utworzono na terenie: Anglii, Czech, Niemiec oraz Francji. Nie
zawsze są to herby o jakiejś odległej metryce, lokującej
zastosowane motywy w świecie dawnych mitów i legend.
Na przykład herb miasta Tlumacov na Morawach został wprowadzony dopiero w 1995 roku. Przedstawia on
tarczę dwupolową. W polu górnym, błękitnym, znalazła
się biała gęś ze złotym dziobem i rozpostartymi skrzydłami. W polu dolnym, srebrnym, została natomiast umieszczona czerwona strzała o końcach zawiniętych w wąs.
Herb ten stanowi połączenie atrybutu patrona miejscowego kościoła św. Marcina z Tours i herbu czeskiego rodu
Benesovic, dawnych właścicieli miasta.
Oprócz występowania w roli atrybutu św. Marcina,
gęsi w heraldyce mogą także wskazywać na osobliwości
lokalnej flory, czy chociażby rozpowszechniony w okolicy
chów gęsi. W tym ostatnim przypadku, oprócz manifesta-

Herb biskupa Mikołaja Tungena

cji wizualnej świetnie charakteryzującej zajęcia miejscowej ludności, mogą także przyczynić się do promocji ich
wytworów i produktów handlowych. W takich kontekstach gęś pojawia się m.in. w herbach niemieckich miejscowości: Ganderkesee, Golzow oraz Putlitz.
Motyw gęsi występuje także w herbach miejscowości,
których nazwa zawiera źródłosłów oddający gatunkową
nazwę tego ptaka, funkcjonującą w poszczególnych językach. W Polsce jak dotąd ten aspekt jest bardzo słabo
eksploatowany, mimo istnienia, jak wykazano wcześniej,
wielu tego rodzaju toponimów. Wynika to z faktu, iż herby gminne w wielu regionach jeszcze nie zostały utworzone, choć na ich ustanawianie zezwala, a nawet zachęca
i inspiruje, obowiązująca ustawa samorządowa.
Z opcji utworzenia herbu z wizerunkiem ptaka
uwiecznionego w nazwie miejscowości skorzystała za to
gmina Kaczory (powiat pilski, województwo wielkopolskie). Obserwowanie „kaczej konkurencji” jest zawsze
ważnym elementem akcji w zakresie promowania gęsiny
oraz rozwijania sztuki kulinarnej, zwłaszcza skoncentrowanej na przyrządzaniu okazalszych gatunków ptactwa.
Wszak nie bez przyczyny w wielu staropolskich książ72
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go Henryka de Muro. Lokacja polegała na nadaniu praw
miejskich istniejącej w tym samym miejscu już wcześniej
osadzie targowej Landsberg. W 1440 roku Górowo przystąpiło wprawdzie do Związku Pruskiego, jednak na mocy
II pokoju toruńskiego z 1466 roku pozostało w granicach państwa krzyżackiego, a następnie Prus Książęcych.
W latach 1535–1810 było własnością prywatną. Do Polski
zostało włączone po II wojnie światowej. Herb ukazujący
biegnącego lisa, trzymającego w pysku gęś, zapewne odwołuje się do czasów istnienia osady targowej i ilustruje
zdarzenie jakie mogło mieć miejsce – lis porwał gęś ze
straganu i uciekł. Związek lisa i gęsi, o bardzo jednostronnym charakterze, ilustruje przysłowie: „Lis nie powinien
być sędzią na procesie gęsi”. Taką samą konotację zawiera inne powiedzenie: „Herb jego gęś pod pachą i ręka
w cudzej kieszeni”, jeszcze bardziej pasujące do kontekstu
targowego. W aspekcie kulturowo-gospodarczym herb
ten może dokumentować charakter targów w omawianej
miejscowości i reklamować je, jako miejsce handlu gęsią
i gęsiną. Motyw widniejący w pierwotnym herbie uległ
z czasem istotnemu przeobrażeniu, a w konsekwencji,
w aktualnie używanym herbie miasta Górowa Iławeckiego zamiast gęsi, pojawia się owca. Czyżby miejscowy lis
zmienił z czasem swoje upodobania kulinarne?

Herb wsi Kaczory

kach kucharskich pojawia się dobrze znana i odmieniana
w różnych wariantach strofa: „weź kapłona, kaczkę lub
gęś”.
Do rzadkich przypadków pojawienia się gęsi w herbie gminnym jest znak utworzony na potrzeby wsi sołeckiej Nowa Wieś. W związku z tym, iż taką nazwę nosi
119 miejscowości w Polsce, trzeba dookreślić, że jest
ona położona w gminie Kęty, w powiecie oświęcimskim,
w województwie małopolskim. Ponadto odnotowano wystąpienie motywu gęsi w herbie pomorskiej gminy Gąski,
położonej koło Koszalina.
Na gruncie polskiej heraldyki miejskiej trzeba odnotować, że gęś występowała w dawnym herbie Górowa Iławeckiego, położonego w północnej części województwa
warmińsko-mazurskiego. Warto zauważyć, że uwiecznione w obecnej nazwie dookreślenie „Iławeckie” wskazuje
na położenie miejscowości w sąsiedztwie Iławki Pruskiej
(niem. Preussisch Eylau; obecnie Bagrationowsk, w obwodzie kaliningradzkim), miejsca słynnej bitwy napoleońskiej, stoczonej 7–8 lutego 1807 roku.
Miasto zostało założone aktem lokacyjnym z 5 lutego 1335 roku, wystawionym przez komtura krzyżackie-

5˚ Gęsie tropy w emblematyce – We współczesnej emblematyce motywy zwierzęce najczęściej pojawiają się
w symbolach Parków Narodowych. Warto odnotować, że
na 23 takie symbole funkcjonujące w Polce, niemal połowę stanowią wizerunki ptaków, ale tylko na jednym
z nich pojawiła się gęś. Wystąpiła ona w logo Park Narodowego „Ujście Warty”. Został on utworzony w 2001 roku
i obejmuje obszar 8074 ha w tzw. Kotlinie Gorzowskiej,
tuż przy zachodniej granicy kraju. W logo tego Parku
Narodowego wyobrażono konkretny gatunek interesującego nas ptaka – gęś zbożową. Uznanie tego gatunku
za symbol Parku wynika oczywiście z faktu jego licznego
73
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występowania na chronionym terenie. Oprócz niego występują tu także gęgawy, gęsi białoczelne, a ostatnio zaczyna dominować gęś tundrowa. Jej częste występowanie
doprowadziło nawet do pojawienia się sugestii (zwłaszcza
w publicystyce internetowej), by stosownie odmienić wizerunek gęsi w logo. Ostatecznie to nie nastąpiło, choć
niektórzy zwykły lifting starego znaku, gotowi byli uznać
za odwzorowanie w nim nowego gatunku gęsi – tundrowej. Nic jednak takiego nie zaszło. Wprawdzie różnice
w wyglądzie obu gatunków są dość niewielkie, ale na gruncie emblematyki, tak samo jak miało to miejsce wcześniej,
przez wiele wieków na gruncie heraldyki, nie ma potrzeby
operowania żadnymi detalami rysunku, specyfi kującymi
poszczególne gatunki czy podgatunki.
Wizerunki różnych gatunków ptaków widnieją obecnie w pięciu emblematach Parków Krajobrazowych, spośród ośmiu, jakie zostały wytyczone w granicach województwa warmińsko-mazurskiego. W żadnym z nich nie
znalazł się jednak wizerunek gęsi. Zgodnie z zasadą „obserwowania kaczej konkurencji”, warto odnotować, że ten
bratni gatunek ptaka pojawił się w m.in. w logo Welskiego
Parku Krajobrazowego. Odwzorowano w nim 2 kaczki
krzyżówki – samca i samiczkę. Ukazano je w locie nad
błękitną wstęgą, która ma symbolizować rzekę Wel. Logo
to zostało utworzone w 1995 roku, czyli funkcjonuje od
samego początku istnienia administracji Parku.

Tworząc nowe logo szlaku kulinarnego trzeba też
poświęcić uwagę symbolice towarzyszącej innym szlakom kulinarnym, zwłaszcza tym pozostającym w bliskim związku przedmiotowym lub geograficznym
z projektowanym „Gęsim szlakiem”. Do takich należy przede wszystkim logo szlaku kulinarnego „Mazury
Zachodnie od kuchni”, w którym oczywiście widnieje
gąska.

W ostatnich latach pojawiły się także liczne emblematyczne wizerunki gęsi, sporządzone na potrzeby akcji promocyjnych, prowadzonych przez Iławskie Stowarzyszenie
Producentów Gęsi, we współpracy z innymi podmiotami.
Zgodnie ze sztuką heraldyczną operują one schematem,
a nie egzemplifi kacją z natury. Można uznać, że stanowią
dobrą bazę do podjęcia prac nad przygotowaniem kompleksowej identyfi kacji wizualnej projektowanego szlaku:
„Gęsim tropem”.
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6. Gęsie tropy w bajkach i legendach – Przegląd literackich, głównie bajecznych, zasobów w zakresie gęsi i gęsiny
wypada rozpocząć od najbardziej znanego pisarza, tworzącego dawniej na Warmii. Oczywiście chodzi tu o biskupa Ignacego Krasickiego, który wiele lat swojego życia
spędził w Lidzbarku Warmińskim i pobliskich miejscowościach, m.in. w Smolajnach, gdzie urządził swoją letnią
rezydencję oraz w Kiwitach, gdzie odwiedzał swojego brata, a miejscowego proboszcza. Zresztą wracając od brata, postanowił niezapowiedziany zajechać do klasztoru
w Stoczku, a to, co tam zobaczył, czyli finał mniszej uczty,
uwiecznił potem w Monachomachii. Najchętniej tworzył
w Oranżerii, usytuowanej nieopodal zamku biskupiego.
Wbrew nazwie, w jego czasach uprawiano tam ananasy,
które często można było zobaczyć wśród potraw serwowanych na książęco-biskupim stole.
Motyw gęsi w twórczości Ignacego Krasickiego pojawia się oczywiście w bajce pt. Gęsi. Nawiązując do historii
ocalenia Rzymu przez te ptaki, Książę Poetów stwierdził:
„Gęsi iż Rzym uwolniły, wielbione były”. Opisuje te ptaki
ze znaną czytelnikom fraszek ironią, jako „ujęte chwałą,
wspaniałe a żwawe”. Gęsi Krasickiego przypominają bardziej dumne, pewne siebie pawie, niż hodowlane ptactwo.
Bohaterki bajki zwołują naradę zakończoną postanowieniem, by wypędzić z lasu lisy. Awanturniczki „poszły
i wrzawę w lesie zrobiły”. Dosadna puenta każe czytelnikom z politowaniem patrzeć na poczynania naiwnych
ptaków, które choć bohatersko, to jednak giną na polu
walki, zagryzione przez lisy.
Do bajecznej klasyki z gęsią w roli głównej należy też łużycka bajka Prosię, gęś, koza i wilk. Jest ona pierwowzorem
powszechnie znanej historii o wilku i trzech prosiątkach.
Tylko jedno z nich, dzięki swej pracowitości, uniknęło
pożarcia przez wilka, budując dom będący schronieniem
solidniejszym niż chatki postawione przez pozostałe leniwe prosiątka. W łużyckiej bajce pracowite prosię zostaje
zastąpione przez kozę, zaś gęś zastępuje jedno z dwóch
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leniwych prosiąt, znanych ze współczesnej wersji tej historii. Zwierzęta postanawiają zbudować sobie schronienia na zimę. Koza stawia dom z drewna, a prosię robi jamę
w ziemi. Najbardziej ze wszystkich zwierząt stroniąca od
pracy okazuje się gęś. Jak pokazuje bajka nie bez powodu
przyjęło się nazywać ją głupią, bowiem chcąc stworzyć
sobie dom, gęś wyskubuje własne pióra po to, by potem
się w nich zagrzebać. Zarówno w starej, jak i we współcześnie znanej wersji bajki, wilk niezmiennie pozostaje
przebiegłym i żarłocznym wandalem, toteż niszczy niesolidne domki i nie pozwala leniwej gęsi oraz prosięciu
pozostać przy życiu do ostatnich kart opowieści, zapewniając tym samym bajce ponadczasową, umoralniającą
puentę.
Z kolei w czeskiej bajce O dobrej Batuszce i złej Baruszce gęsi występują jako część inwentarza, którym musi
zajmować się każda z dziewcząt. Jak sugeruje sam tytuł,
pracowita Batuszka dba o to, by gąski po powrocie z pastwiska dostały wodę, równie sumiennie dogląda piesków
czy kurek, a dopiero dopełniwszy wszystkich obowiązków
przy zwierzętach myśli o sobie. Jej przeciwieństwem, co
łatwo zgadnąć, jest Baruszka, która nie karmi zwierząt
i nie daje wody gąskom, sama zaś nie zapomina porządnie się najeść. Do każdej z dziewcząt przychodzi w nocy
pewien tajemniczy Człowieczek. Kiedy prosi Batuszkę by
wpuściła go do domu ta radzi się właśnie zwierząt. Czeska bajka, w przeciwieństwie do wspomnianej łużyckiej,
zadaje kłam twierdzeniu, jakoby gęsi rzekomo miały być
głupie. Wręcz przeciwnie – trudno odmówić tu gęsiom
rozumu, bowiem to właśnie dzięki ich przebiegłym radom, jak postępować z nocnym natrętem, Batuszka doprowadza do tego, że Człowieczek stawia jej piękną, nową
chatkę. Baruszka znajdując się później w takiej samej sytuacji, nie otrzymuje rad od zwierząt, które stają w roli
wymiaru sprawiedliwości i każą zapłacić jej za złe traktowanie swego inwentarza – „Sama jadłaś, sama piłaś, teraz
sama sobie radź.” Czarny charakter, pozbawiony możli-

wości zaczerpnięcia u gęsi dobrej rady, zostaje porwany
przez Człowieczka by, jak opowiada historia, „uczyć się
być dobrym dla zwierząt i ludzi”.
W polskiej bajce O dziewczynie i o królewiczu w krowiej skórze gęsi stanowią część majątku królowej z tajemniczego, wielkiego zamku. Dziewczyna – bohaterka bajki,
po długiej wędrówce przybywa do owego zamczyska, by
odzyskać swojego ukochanego, który znalazł się w zagadkowym przybytku na skutek czarów. Dziewczyna, chcąc
się do niego zbliżyć, prosi o przyjęcie do zamku na służbę
– „choćby do pasienia gęsi.” Opieka nad ptactwem przedstawiona jest w bajce jako ciężkie, niewdzięczne zajęcie.
Dziewczyna pracuje przy wypasie gęsi całymi dniami
– od świtu do nocy, ale kiedy udaje jej się wreszcie odzyskać królewicza i zdjąć z niego zaklęcie, zostaje panią
na zamku. Złą królową, która chciała stanąć na drodze
romantycznej miłości musi spotkać kara – zostaje ona…
gęsiarką.
Trzeba też zauważyć, że znane polskie powiedzenie:
„Już był w ogródku, już witał się z gąską” nawiązuje do początku bajki Lis i kozioł autorstwa Adama Mickiewicza.
Tytułowy lis „już był w ogródku, już witał się z gąską;/
kiedy skok robiąc, wpadł w beczkę wkopaną,/ gdzie wodę
zbierano”. Powiedzenie czerpie z motywu gęsi, która staje się w tym kontekście symbolem upragnionego szczęścia i przestrzega przed zgubną, przedwczesną radością
w chwili, gdy jeszcze nie osiągnęło się zamierzonego
celu.
Zadaniem bajki jest bawić i edukować. O ile wspomniane historie faktycznie bawią, to można pokusić się
o stwierdzenie, że nikłe są ich walory edukacyjne. Jakże
niewiele na przełomie lat dowiedzieliśmy się o gęsiach,
skoro na kartach bajek raz jawią nam się jako proste, leniwe i głupie, a zaraz potem jako mądre, a nawet przebiegłe,
waleczne i świadome swej wartości.
W znanym wierszu Jana Brzechwy Rozmawiała gęś
z prosięciem, świnia staje się obiektem gęsiego pożądania,
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jednak nie odwzajemnia uczuć ptaka i odrzuca propozycję
małżeństwa, wskazując na liczne dzielące ich różnice, nie
tylko anatomiczne, ale i te dotyczące przyzwyczajeń. Gęś
zdaje się nie zauważać przeszkód stojących na drodze jej
miłości i z właściwym sobie uporem, graniczącym wręcz
z głupotą, nie słucha grzecznych i jak najdelikatniejszych
wymówek prosięcia. Kiedy pertraktacje zdają się spełzać
na niczym, prosię, tłumacząc swoje przyzwyczajenia dbałością o zdrowie, wyznaje namolnej wielbicielce:

wa 1976), Jak Mazurowi diabeł matkę dał. Bajki Warmii
i Mazur (oprac. T. Oracki, Gdańsk 1995) oraz Antologia
warmińska. Warmia w baśniach, podaniach i legendach
(oprac. T. Brzeska-Smerek, Olsztyn 2011). Mogą one
stanowić podstawę do tworzenia szlaku kulinarnego,
a przynajmniej jeden z jego nieodzownych elementów.
Jak to prezentuje załączony poniżej wykaz, każdej bajce można przypisać określoną lokalizację, powiązać ją
z odpowiednimi daniami (np. opartymi na składnikach
wymienionych w treści legend). Ponadto na bazie fabuły zaczerpniętej z bajki można zorganizować odpowiednie aktywności, zwłaszcza konkursy (z nagrodami), gry
(planszowe i terenowe) oraz zabawy edukacyjne:
Barczewko – bajka Zaklęte wojsko w Jeziorze Wadąskim (bohaterom bajki nie brakowało pożywienia, bo okoliczne lasy obfitowały w jagody i grzyby); akcja: terenowe
podchody dla dzieci „na jagody” oraz plansze edukacyjne
o „darach lasu”; danie: gęś w sosie jagodowym.
Bukwałd – legenda Zaklęty zamek pod Bukwałdem
(o wdowie wykorzystującej w ziołolecznictwie m.in.: korzonki waleriany, krwawnik, dziurawiec, rumianek i miętę); akcja: warsztaty z ziołolecznictwa; danie: gęś w ziołach.
Dobre Miasto – bajka o Zaklętym rybaku w Limajnie
(zawiera opis pogańskiej uczty odbywającej się w okolicach Dobrego Miasta, organizowanej w świętym gaju
w Noc Kupały); akcja: rekonstrukcja historyczna pogańskiej uczty na Noc Kupały z elementami teatralnymi.
Dobre Miasto – bajka o Zaklętym Rybaku w Limajnie
(przysmakiem w bajce jest piwo jałowcowe słodzone miodem); akcja: warsztaty ważenia piwa; danie: gęś w piwie.
Dywity – bajka O księżym parobku (pojawia się w niej
motyw śmietany tak cennej, że chowana jest za ołtarzem); akcja: trasa questingowa po mieście „w poszukiwaniu śmietany”,
zwiedzanie kościoła opisanego w bajce; danie: gęś w śmietanie.
Gietrzwałd – Legenda o Srebrnej Górze w Gietrzwałdzie (na hodowanie i spożywanie gęsi pozwolić sobie
w niej mogą jedynie bogaci właściciele ziemscy, nazywani

Ty się kąpiesz nieustannie,
Ty byś chciała mieszkać w wannie,
Ja zaś – jeśli chodzi o to –
Właśnie bardzo lubię błoto.

Dopiero ten argument zmusił gęś do zaprzestania flirtu.
W bajkach, w których gęś nie ulega żadnym formom
antropomorficznym, staje się na ogół obiektem kulinarnego pożądania. Tak też się dzieje w baśni Christiana
Andersena Dziewczynka z zapałkami, gdzie pieczona gęś
przedstawiona została jako jedno z marzeń bohaterki.
W takim samym charakterze pieczona gęś pojawia się
również w Opowieści wigilijnej Charles’a Dickensa. W kulinarnym kontekście występuje ona także w jednej z kurpiowskich legend – Włodko z Rudy Osowieckiej i cztery
czarcie ogony, gdzie moczarowy czart porywa z gospody
najtłustszą gęś, by zanieść ją w prezencie strzydze, do
której „smali cholewki od lat dziewięćdziesięciu”. Jak sam
wyznaje „tłusta gąska” to dla wiedźmy „prezent praktyczniejszy od największego nawet bukietu z perzu”.
Bajki są dobrem całego świata, a występujące w nich
motywy, dzięki uniwersalności treści, można zaaplikować
w każdym miejscu, w tym także na Warmii i Mazurach.
Niezwykle bogate zasoby wiedzy o tradycjach kulinarnych pielęgnowanych na Warmii i Mazurach zawarte
są w lokalnych bajkach ludowych, opublikowanych m.in.
w zbiorach i antologiach: Nowy kiermasz bajek (Warsza77
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„gburami”, podczas gdy prości robotnicy, których dzieci
muszą „paść gęsi u gburów”, żują przy pracy skórki razowego chleba); akcja: zwiedzanie gospodarstwa „gburów”,
spotkania z hodowcami – „jak paść gęsi u gburów”; akcja:
gra terenowa – poszukiwania „Srebrnej Góry”, czyli skarbu opisanego w legendzie.
Giżycko – Legenda o giżyckim herbie (wyjaśnia jak
w herbie Giżycka znalazły się trzy leszcze); wykłady: gęś
w heraldyce; warsztaty: poszukiwanie herbów na terenie
miast i ich interpretowanie.
Kadyki – bajka Kłobuk w wiatraku (w bajce opisano
stary wiatrak); akcja: zwiedzanie młyna nad rzeką Nidą
oraz zabytkowego wiatraka.
Kaleckie Jezioro – bajka Jak chłop mazurski diabła
oszukał (opisuje sprytnego Mazura, który wygrał zakład
z diabłem); akcja: gra terenowa w „przepędzanie diabła”.
Kozłowo – Baśń o miłości, zgodzie i pokoju (jedna
z bohaterek baśni zajmuje się ziołolecznictwem); warsztaty: zbieranie i rozpoznawanie ziół; danie: gęś w ziołach.
Lidzbark Warmiński – bajki Ignacego Krasickiego:
Trzoda, Wilczek (bohaterkami bajek są gęsi); akcja: zwiedzanie Oranżerii oraz Zamku Biskupów Warmińskich
– śladami Krasickiego; akcja: udział w koncercie muzyki

dawnej (np. w ramach Varmia Musica Akademia – przełom lipca i sierpnia); danie: gęś w pomarańczach.
Nidzica – bajka: Jak powstały źródła Łyny (opisuje
ucztę w grodzie i przygotowania do niej); warsztaty kulinarne: pieczenie chleba, pieczenie ciasta – kuch, warzenie
piwa; akcja: rekonstrukcja historycznej uczty rycerskiej.
Olsztyn – Baśń gwiazdkowa (opowiada o małych
duszkach – barstukach, które pomagają mieszkańcom
Olsztyna, trzeba jednak poczęstować je piwem jałowcowym, osłodzonym miodem); gra terenowa: poszukiwanie
barstuków; danie gęś z piwem jałowcowym.
Olsztyn – Legenda o świętym Jakubie patronie Olsztyna (zbłąkany święty zostaje nakarmiony leśnymi owocami przez wiewiórki, orzechami przez leszczynę i miodem
przez niedźwiedzia, a napar z ziół przywraca mu siły); danie: gęś na leśnym runie.
Ostróda – bajka O Ziemku, którego myśli się spełniały (opisuje ostródzkie lasy jako pełne grzybów); plansze
edukacyjne: grzyby w okolicznych lasach (rozpoznawanie,
wykorzystanie, właściwości); akcja: wycieczka do pobliskiego Gęsiego lasu; danie: gęś z grzybami.
Ostróda – bajka O chciwym dziedzicu porwanym
przez diabła, baśń O biednym Raku (gęsi wymieniono
wśród folwarcznego ptactwa); akcja: zwiedzanie współczesnych gospodarstw specjalizujących się w chowie gęsi.
Ostróda – bajka O Ziemku, którego myśli się spełniały (na ostrudziu za sprawą magicznej mocy danej przez
Smętka, Herman wyhodował sad, w którym rosły niespotykane w tym regionie śliwki i winorośle); danie: gęś faszerowana śliwkami.
Święty Mikołaj – Baśń o miłości, zgodzie i pokoju (jeden
z bohaterów baśni trudni się bartnictwem); akcja: zwiedzanie pasieki, warsztaty z bartnictwa; danie: gęś w miodzie.
Liczne regionalne bajki nie mają żadnej określonej lokalizacji, co umożliwia eksploatowanie podjętych w nich
wątków w różnych miejscach na szlaku, zwłaszcza w tych,

Oranżeria w Lidzbarku Warmińskim
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które posiadają infrastrukturę, stanowiącą scenerię bajkowych opowieści:
Gospodarstwo agroturystyczne – bajki O lisie i wilku na weselu, Zdradziecka siostra, Jak Kuba z żoną dostali się na wesele (opisują zwyczaje kulinarne związane
z organizacją wesela; goście weselni przynosili wcześniej
gospodarzowi gęś, indyka lub koguta, mleko oraz kosze
jaj); warsztaty kulinarne prowadzone przez Koło Gospodyń Wiejskich: przygotowywanie dań garmażeryjnych
z gęsiny oraz pieczenie ciast weselnych; akcja: odtwarzanie regionalnych zwyczajów weselnych.
Warsztaty rękodzielnicze – bajka: O mądrym parobku (opisuje malowane miski, w których jedzono muzę);
warsztaty: ręczne malowanie ceramiki.
Warsztaty kulinarne – wypiekanie tradycyjnych lokalnych ciast: „nowolatko”, „surgały”, „kuchy”, „bag (opisują je różne bajki).

Kiermasy – częsty motyw warmińskich bajek (tradycyjne spotkania z okazji odpustów parafialnych; podczas towarzyszących im biesiad serwowano liczne dania
z gęsi); akcja: udział w kiermasie (obecnie tradycja ta zaczyna odżywać w wielu miejscowościach).
Zamek – bajka Grosz dany w potrzebie, złotem wróci
do ciebie (bajka podkreśla zróżnicowanie kuchni w zależności od pozycji społecznej; bohaterka bajki – uboga
żona szewca trafia na królewski dwór, gdzie wstydzi się
przyznać do tego, co stanowi jej codzienne pożywienie
i nie umie odpowiedzieć kucharce co ma jej ugotować na
obiad); warsztaty kulinarne: stół dworski a stół ludowy.
Krzyżacka wędzarnia – bajka Odezwij się legendo
(pojawiają się w niej wędzone szynki: żubrze, łosie, dzicze,
jelenie); akcja: zwiedzanie wędzarni, opowieść o dawnych
procesach wędzenia i współczesnych technologiach; danie: półgęsek wędzony na zimno i na gorąco.
Mazurski folwark – różne bajki podają, że w mazurskim folwarku znaleźć można było gęsi, kury, kaczki; akcja: zwiedzanie historycznych zabudowań gospodarskich
i współczesnych zakładów hodowli drobiu.
Regionalna spiżarnia – wiele bajek odwołuje się do
wyposażenia regionalnych spiżarni i opisuje produkty,
które w nich przechowywano; akcja: zwiedzanie ekspozycji etnograficznych, poznawanie regionalnych naczyń
i urządzeń gospodarskich.
Mleczarnia – bajka Jak ludzie ser ze studni wyciągali
(w licznych bajkach podkreśla się ważną rolę nabiału w regionalnej kuchni; akcja: zwiedzanie mleczarni, poznawanie
dawnych i współczesnych sposobów przetwarzania mleka.
Stary młyn, wiatrak – bajka Kłobuk w wiatraku (wiele bajek opisuje Kłobuka i jego psoty); akcja: gra terenowa „wypędzanie Kłobuka” połączona z edukacją na temat
Kłobuka i pokarmów, którymi się żywił (twaróg, śmietana, jajka).
Piekarnia – bajka Jak zwierzęta chleb piekły (w bajce
pojawia się sformułowanie: „gęś skrzydlata – skrzydłem

Olsztyn. Panorama miasta z wieży zamkowej
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piec wymiata”); ekspozycja: wystawa zabytkowych pieców
do pieczenia, warsztaty kulinarne z wypiekania chleba
i podpłomyków.
Skoro przeprowadzony przegląd motywu gęsi w literaturze regionalnej rozpoczęto od przywołania autora
związanego z Warmią, to zakończyć te rozważania wypada autorem tworzącym na Mazurach. W samym sercu
Mazur, w Leśniczówce Pranie koło Rucianego Nidy, tworzył Konstanty Ildefons Gałczyński, autor cyklu utworów
satyrycznych noszących wspólny tytuł: Teatrzyk Zielona
Gęś. Twórczość tego pisarz uhonorowano w Praniu wystawieniem pomnika Zielonej Gęsi. Muzeum pisarza
w Praniu znalazło się wśród instytucji, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w szlaku „Gęsim Tropem”,
stanowiąc dobry przykład wykorzystania lokalnych zasobów literackich w zakresie rozwijania turystyki.

warowni, zachowanych na Warmii, Mazurach, Powiślu
i Pomorzu). W ramach opisu projektowanego szlaku znajdą się liczne odwołania do obiektów znajdujących się na
wymienionych szlakach kulturowo-historycznych, jednak
w celu dostarczenia turystom komplementarnych doznań,
konieczne jest także wskazanie punktów gastronomicznych, umożliwiających pełne „zasmakowanie” regionu.
Ze względu na wspólnotę celów oraz chęć promowania tego samego produktu, szlak kulinarny „Mazury
Zachodnie od kuchni” staje się tym samym naturalnym
i bliskim partnerem projektowanego szlaku kulinarnego,
skoncentrowanego na tradycyjnych daniach z gęsiny.
Został on utworzony w 2021 roku. Zarządzany jest
przez Zachodniomazurską Lokalną Organizację Turystyczną (ZLOT). Jest to inicjatywa oddolna, podjęta przez
przedstawicieli przedsiębiorców chcących aktywnie działać na rzecz lokalnej społeczności. Idea szlaku zakłada
wspieranie rozwoju własnego regionu przez promowanie
i wykorzystanie zasobów lokalnych. Jako wspólna wartość i inwestycja ma umożliwiać członkom ZLOT oraz
samorządowcom lepszy dostęp do rynku turystycznego,
budując jednocześnie wizerunek miejscowości położnych
na szlaku oraz wzmacniając markę przedsiębiorstw funkcjonujących na Mazurach Zachodnich.
Pierwszy etap realizacji projektu obejmuje okres od lipca 2021 roku do czerwca 2022 roku. Obszarem działania są
tzw. Mazury Zachodnie, czyli teren w aspekcie geograficznym obejmujący Pojezierze Iławskie, a administracyjnie
– obszar powiatu ostródzkiego (z całą infrastrukturą turystyczną obejmującą: pole bitwy grunwaldzkiej, śluzy Kanału Elbląskiego, Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich),
część powiatu iławskiego (z gminą miejską Iława), część
powiatu elbląskiego (z gminami, na terenie których znajdują się pochylnie Kanału Elbląskiego oraz Bistro Ślimaka), część powiatu olsztyńskiego (z częścią infrastruktury
i produktów turystycznych w okolicach Olsztynka, w tym
Skansen), a także częścć powiatu nowomiejskiego z jego

Współpraca regionalna
W ramach projektowanego szlaku „Gęsim Tropem”, oprócz
obiektów zakwalifikowanych bezpośrednio do szlaku
i uczestniczących formalnie w projekcie, zamierza się
wspierać i promować wszelkie inicjatywy propagujące
lokalną kuchnie, ukazujące walory krajobrazowe i przyrodnicze Warmii, Mazur i Powiśla oraz pielęgnujące lokalne tradycje historyczne i etnograficzne. Do takich inicjatyw należy m.in. szlak kulinarny „Mazury Zachodnie
od kuchni” oraz liczne szlaki kulturowo-historyczne jak:
„Szlak Świętej Warmii” (obejmuje główne ośrodki religijne i administracyjne położone w granicach dawnego dominium warmińskiego, poddanego bezpośredniej władzy
biskupów warmińskich), Szlak świętego Jakuba – Camino
de Santiago (polska część tego szlaku pielgrzymkowego,
tzw. Camino Polaco, prowadzi m.in. przez Suwalszczyznę,
Warmię, Mazury i Powiśle), Szlak Zamków Gotyckich (trasa samochodowa, grupująca dwanaście średniowiecznych
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atrakcjami, do których należy m.in. Szlak Samochodowy
Pętli Grunwaldzkiej oraz Wyciąg narciarski „Kurza Góra”.
Do szlaku „Mazury Zachodnie od kuchni” zakwalifikowało się 30 podmiotów, w tym 27 restauracji i dostawców lokalnych produktów oraz 3 Koła Gospodyń
Wiejskich. W ramach procesu budowy szlaku zebrano
liczne opisy kuchni „oberlandzkiej” (obszaru pruskiego
Oberlandu, czyli historycznej Pomezanii), przeprowadzono rozmowy z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich,
a ponadto szczegółowej analizie poddano lokale gastronomiczne funkcjonujące na Mazurach Zachodnich. Na
podstawie oceny jakości, poziomu świadczonych usług
oraz oferowanego menu, określono wytyczne, jakie muszą spełniać obiekty, aby znaleźć się na szlaku. Szlak kulinarny „Mazury Zachodnie od kuchni” nie ma charakteru
liniowo wyznaczonej drogi, a raczej strukturę „klocków”,
do której będzie można dokładać nowe elementy, wskazywane przez uczestników i spełniające określone warunki.
Idea utworzenia tego szlaku kulinarnego wynika z konieczności podejmowania działań na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulinarnego oraz pielęgnowania tradycji etnograficznych i historycznych Mazur Zachodnich.
Zastosowana certyfikacja pozwoli chronić dziedzictwo
regionalne, gdyż dzięki temu zintegrowani pod wspólnym
znakiem (marką „Mazury Zachodnie”) uczestnicy projektu
będą wspólnie wypracowywać ofertę, zgodną z regionalną
i lokalną tożsamością kulinarną oraz założeniami ideowymi
szlaku. Podejmą też współpracę przy organizacji wydarzeń
we własnych obiektach lub wspólnych imprez plenerowych,
w tym festiwali kulinarnych i innych działań promocyjnych. Przyczyni się to do zbudowania rozpoznawalności marki „Mazury Zachodnie” w świadomości turystów,
mieszkańców, jak i lokalnych producentów, a także ich pracowników oraz współpracowników. Certyfikaty uczestnictwa w tym szlaku przyznawane są na 2 lata z możliwością
przedłużania na kolejne okresy. Podmioty ubiegające się
o certyfikat muszą oferować dania lub wyroby kuchni lo-

kalnej, której istotnym czynnikiem jest tożsamość kulinarna miejsca i jego historia. Istotnym warunkiem, mającym
zastosowanie wobec podmiotów ubiegających się o certyfikację, jest podejmowanie działań służących kultywowaniu
lokalnych tradycji w zakresie stosowanych receptur oraz
bazowanie na lokalnych wyrobach. Niemożliwe jest natomiast przyjęcie do szlaku lokali związanych tematycznie
z kuchniami innych krajów (np.: bary sushi, pizzerie, kebaby; restauracje: włoskie, amerykańskie, chińskie). Członkostwo w szlaku polega przede wszystkim na udziale
w wyjątkowym partnerstwie, ukierunkowanym na promowanie dobra wspólnego regionu, podtrzymanie tożsamości
lokalnej, podejmowanie działań na rzecz rozwoju wiedzy
o regionie oraz budowanie poczucia dumy z pochodzenia
z Mazur Zachodnich.
Elementem wyróżniającym szlak Mazur Zachodnich
jest fakt, iż od początku jest on tworzony przez samych
jego uczestników. Każdy z nich może swobodnie wyrazić
swoje opinie na temat programu szkoleń, zasad certyfikacji, identyfikacji wizualnej czy materiałów promocyjnych.
Myślą przewodnią tego projektu jest zasada: „Szlak dla ludzi, a nie ludzie dla szlaku”.
W ramach tego szlaku kulinarnego tworzony jest kanał sprzedaży wyrobów regionalnych. Zachodnio-mazurscy producenci i wytwórcy żywności chętnie współpracują
z restauratorami, zaopatrując ich w świeże lokalne produkty. Warto odnotować, iż podejmując zamiar przystąpienia do szlaku kilka restauracji w regionie przestawiło
się nawet na kuchnię tradycyjną, dostrzegając w niej większy potencjał swojego rozwoju. Twórcy szlaku odwołują się
do kameralności i intymności, z czym kojarzyć się może
zawarte w jego nazwie stwierdzenie „od kuchni”. Może
być to rozumiane jako spojrzenie za kulisy, poznanie autentyczności czy działanie naturalne, „bez pozy”. Wybór
takiej nazwy szlaku pociąga za sobą obietnicę poznania
czegoś nieoficjalnie, wprost ze źródła. Otwiera to przed
turystami kulinarnymi możliwości odkrywania kuchni
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regionu, który sam mówi o sobie jako o „butiku spokojnej
duszy”. Podążając tym szlakiem, turysta może liczyć na
poznanie sekretów kulinarnych nie tylko restauratorów
i szefów kuchni, ale także regionalnych wytwórców i producentów żywności. Może poznać także działalność Kół
Gospodyń Wiejskich, kultywujących lokalne tradycje etnograficzne i kulinarne.
Zachodnio-mazurska Lokalna Organizacja Turystyczna, jako zarządca szlaku „Mazury Zachodnie od kuchni”, skorzystała z wiedzy autorów i praktyków z innych
regionów, gdzie szlaki kulinarne wspaniale prosperują
(m.in.: Śląskie Smaki, Dolnośląskie Smaki, Podkarpackie
Smaki). Kuchnie poszczególnych regionów Polski różnią
się między sobą pod względem sposobów przyrządzania
potraw oraz rodzajami najczęściej stosowanych produktów. Charakterystyczne przyprawy, składniki, sposób
przygotowania potraw i forma ich podania, pozostają
zawsze ważnymi elementami dziedzictwa kulturowego
każdego regionu. Omawiany szlak budowany jest zgodnie
z aktualnymi trendami we współczesnej turystyce kulinarnej, zakładającymi m.in. możliwość obserwacji przez
turystę procesu produkcji tradycyjnej żywności. Obiektami tego typu na szlaku są: Gościniec Zielony Zakątek
w Iławie, Aktywna Agroturystyka w Starych Jabłonkach
czy Koza na Lawendzie, położna w bezpośrednim sąsiedztwie pól grunwaldzkich. Turystyka kulinarna w Polsce
staje się też coraz ważniejszym elementem branży turystycznej, o czym świadczą liczne wycieczki organizowane
przez biura podróży, podczas których kulinarne atrakcje
stanowią ważny, o ile nie najważniejszy, punkt programu.
Ofertę taką przygotowało na przykład KGW w Napromie,
organizujące „Biesiadę u szczytu Góry Dylewskiej”.
Na potrzeby rozwoju szlaku kulinarnego przygotowano przewodnik kulinarny pt. Mazury Zachodnie od kuchni, zawierający 40 unikalnych przepisów na dania m.in.
z ryb, gęsiny i ślimaków. Ponadto planuje się przeprowadzenie w czerwcu 2022 roku „Festiwalu Kulinarnego

Mazury Zachodnie od kuchni – spotkajmy się przy stole”.
Podczas tego festiwalu, w drodze konkursu, zostaną wyłonione najlepsze potrawy regionalne, przygotowane przez
profesjonalistów i amatorów. Ponadto podczas festiwalu
możliwość zaprezentowania swoich wyrobów uzyskają lokalni producenci i dostawcy żywności, a także rękodzielnicy. Planowany jest również udział licznych kół gospodyń wiejskich. Program festiwalu zakłada także działania
w zakresie promowania postaw proekologicznych wśród
odbiorców projektu, co ma zostać zrealizowane dzięki
organizacji konkursu wiedzy ekologicznej oraz propagowaniu wyrobów z surowców ekologicznych lub pochodzących z recyklingu.
W Strategii szlaku „Mazury Zachodnie” zawarto
stwierdzenie, że: „marka regionu potrzebuje symbolicznego produktu, którego zadaniem będzie realizacja obietnicy marki na poziomie doświadczenia, w sposób najbardziej wyraźny i kompletny”.
W dyskusji podjętej przez organizatorów szlaku niezwykle dynamiczny charakter miała wymiana zdań na temat kulinarnego symbolu Mazur Zachodnich. Wśród wymienianych atrybutów kojarzących się ze „smakiem” Mazur
Zachodnich najczęściej pojawiały się ryby oraz gęsina.
Większość uczestników prezentowała ugruntowany pogląd,
że ryby powinny być najważniejszą wizytówką kuchni obszaru, gdyż wiąże się to z jego jeziornością i naturalnością.
Spośród wymienianych przysmaków i dań z ryb wskazywane były m.in.: wędzony węgorz, pstrąg w formie ceviche,
pstrąg wędzony, jeziorne ryby smażone oraz zupa rybna.
Co do drugiego z najczęściej przywoływanych atrybutów kulinarnych regionu, czyli gęsiny, za najbardziej
charakterystyczne uznano takie potrawy jak: smalec gęsi
z mięsem, jabłkiem i cebulą, półgęsek iławski, gęsie żołądki w formie gulaszu oraz pierogi z gęsiną. Zauważono
także, że kluczowym wydarzeniem kulinarnym, odbywającym się cyklicznie na obszarze Mazur Zachodnich, jest
Święto Gęsi, organizowane w Iławie.
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Szlak kulinarny „Gęsim tropem”

Iława

Gęsia Chata
KONTAKT:

Nazwa nawiązuje do głównego produktu oferowanego
przez lokal – gęsiny, zarówno w menu śniadaniowym
i obiadowym, a także w postaci wyrobów wędliniarskich
oraz w słoikach. Ma także wskazywać, że „Gęsia Chata”
została założona przez producentów gęsi. Lokal w obecnej formie funkcjonuje od 5 lat, a poprzednio (od 2014 r.)
funkcjonował jako sklep z gęsiną. Został urządzony w no-

adres: Wyszyńskiego 31C, 14–200 Iława
telefon: +48 662 008 593
https://pl-pl.facebook.com/gesiachata
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woczesnym budynku, jednak w jego wystroju pojawiają
się liczne elementy nawiązujące do tradycji regionalnych.
Czarny sufit z podwieszonymi pod nim stylowymi lampami, białe stoły i wygodne siedzenia z mnóstwem poduszek
stwarzają klimat służący również niespiesznej degustacji
wykwintnych dań restauracyjnych. Czas oczekiwania na
dania z karty (w zależności od liczby zamówień) wynosi
od 10 do 20 minut.
Specjalnością szefa kuchni są takie dania jak: zupa
gulaszowa z żołądków gęsich, pierś z gęsi, rolada z gęsi,
gęś faszerowana pieczona w całości, pierogi z gęsiną oraz
trzy rodzaje półgęsków. Oprócz tradycyjnych dań z gęsiny
w lokalu serwowane są także oryginalne dania, wpisujące się w nowoczesne trendy panujące w sztuce kulinarnej
jak: gęśburgery oraz bajgle z szarpaną gęsiną.
W lokalu odbywają się wieczory wina i gęsiny – komentowane kolacje z daniami degustacyjnymi z gęsi oraz specjalnie dobranymi winami serwowanymi przez sommeliera.
Oferta zakładu jest skierowana także do osób zapracowanych, niedysponujących zbyt dużą ilością wolnego

czasu, a zainteresowanych dobrym, świeżym i zdrowym
jedzeniem. „Gęsia Chata” stara się łamać mit, że „na szybko i bez długiego oczekiwania nie można przygotować
smacznych posiłków o wysokiej jakości”. Podejmując to
wyzwanie w ofercie lokalu znajdują się również dania serwowane na bieżąco, prezentowane klientom w podgrzewaczach i dostępne „od ręki”.
Ponadto w ofercie „Gęsiej Chaty” znajdują się wyroby
wędliniarskie z gęsiny (kiełbasa, pasztet, salceson z żołądków gęsich) oraz produkty w słoikach (smalec z mięsem
gęsim, cebulką i jabłkiem, rillettes), które można nabyć
w prowadzonym na miejscu sklepie.
Gęsia Chata w ramach swojej działalności handlowej
i usługowej promuje rynek żywności naturalnej (tradycyjnej, lokalnej, regionalnej), czyli bez „polepszaczy” i konserwantów, opartej na lokalnych surowcach.
Oferowane przez Gęsią Chatę produkty są wytwarzane wg tradycyjnych, miejscowych receptur. Jest to żywność w pełni naturalna, a oprócz potraw z gęsiny serwuje
się tu dania z innego drobiu oraz z wieprzowiny.
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Istotną formą działalności fi rmy jest także udział
w regionalnych, plenerowych imprezach, podczas których
przyrządza się i oferuje potrawy ściśle związane z tradycjami kulinarnymi Warmii, Mazur i Powiśla. „Gęsia Chata” jest laureatem wielu nagród, jej produkty są rekomendowane przez Żółty Przewodnik Gault & Millau.

Menu codzienne – na bieżąco

rosół z gęsiny
czernina z szarymi kluskami
zupa gulaszowa z żołądków gęsich
udo gęsie konfitowane z sosem pieczeniowym

Trofea Gęsiej Chaty

Dania z karty

pierś gęsia sous vide
pierogi z gęsiną
gęśburger
bajgiel z szarpaną gęsiną

❦ Laureat ogólnopolskiego konkursu „Sposób na
sukces” (2015 r.).
❦ Grand Prix Targów Turystycznych „Wypoczynek” 2019, w ramach Toruńskiego Festiwalu Smaków – za kiełbasę suchą z gęsiną.
❦ I nagroda organizowanego w Olsztynie konkursu kulinarnego: „Nasze kulinarne dziedzictwo
– najlepsza potrawa” (2019 r.).
❦ Ogólnopolska nagroda „Perła 2019” w
konkursie: Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki
Regionów – za potrawy z gęsiny (czerninę
i pierogi z gęsiny).
❦ Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Laur Najlepszym z Najlepszych, w dziedzinie Sztuka Kulinarna (2021 r.).

Ponadto w weekendy

rolada z gęsi
wątróbka gęsia z jabłkiem i cebulką
żołądki gęsie w sosie musztardowym
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Atrakcje turystyczne w okolicy
Iława położona jest na Pojezierzu Iławskim, nad Jeziorakiem, przez miasto przepływają rzeki – Iławka i Tynwałd.
Od zachodu i północy Iławę otacza Park Krajobrazowy
Pojezierza Iławskiego. Wiedzie tędy szlak pielgrzymkowy
św. Jakuba, prowadzący do jego sanktuarium w Santiago
de Compostella w Hiszpanii.

Wielka Żuława – jedna z 16 wysp znajdujących się na
Jezioraku. Jest uznawana za największą wyspą śródlądową
w Polsce. Jej powierzchnia wynosi 82,4 ha. Na wyspie znajdują się ośrodki wypoczynkowe i liczne domki letniskowe.
Można na nią dotrzeć jedynie drogą wodną, łodziami motorowymi lub promem. W południowo-wschodniej części
wyspy, na wysokim brzegu, stromo opadającym do jeziora
zachowało się stożkowate, drewniano-ziemne grodzisko,
o charakterze obronnym. W świetle najnowszych badań,
relikty grodu zachowane na Wielkiej Żuławie są pozostałościami po najstarszej fazie osadnictwa krzyżackiego na Pojezierzu Iławskim. Do tego grodu, zamieszkiwanego do końca
XIII wieku lub nawet początku XIV wieku, prowadził z lądu
drewniany most, którego fragmenty niedawno odkryto.

Święto Gęsi – coroczna impreza plenerowa promująca
gęsinę, od 2020 roku organizowana jest w Iławie, wcześniej od 2003 roku odbywała się pobliskim w Biskupcu
Pomorskim. Organizatorem tego wydarzenia jest Iławskie
Stowarzyszenie Producentów Gęsi, odbywa się zawsze
w lipcu. Święto cieszy się dużą popularnością zarówno
wśród mieszkańców Iławy, jak i turystów licznie odpoczywających na Pojezierzu Iławskim. Święto Gęsi jest okazją
do degustacji wyrafinowanych potraw z gęsiny, przygotowywanych przez znanych kucharzy. Można również
uczestniczyć w różnego rodzaju konkursach kulinarnych
oraz quizach wiedzy o gęsi i gęsinie, zdobywając cenne
nagrody i niezapomniane wrażenia.

Zamek w Szymbarku – położony jest 9 km od Iławy,
w otoczeniu mazurskich jezior i lasów. Został wzniesiony
w XIV wieku przez kapitułę pomezańską i stanowił jej siedzibę. Następnie został przekształcony w rezydencję rodową
Finckensteinów. W 1946 roku został spalony przez Armię

Konkurs kulinarny podczas „Święta Gęsi”

Ruiny zamku w Szymbarku
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Czerwoną i do dzisiaj pozostaje w ruinie. W 1995 roku posłużył za scenerię do filmu „Król Olch” z Johnem Malkovichem. Obecnie, dzięki Fundacji „Zamek Szymbark” podejmowane są starania o odbudowę zamku i zagospodarowanie
terenów wokół obiektu. Obiekt ten, jako położony nad brzegiem jeziora i otoczony starym parkiem, jest wymarzonym
miejscem dla miłośników dzikiej natury. Nieopodal zamku
znajduje się siedlisko żurawi. W jego otoczeniu (zwłaszcza
na brzegu jeziora) pojawiają także dzikie gęsi.

Old Jazz Meeting „Złota Tarka” – jeden z największych festiwali w Polsce kultywujących jazz tradycyjny.
Festiwal ma charakter cykliczny i nieprzerwanie organizowany jest od 1994 roku. W sierpniu 2021 roku miała
miejsce jego 50. edycja. Impreza ma charakter międzynarodowy, odbywa się na deskach iławskiego amfiteatru,
który nie bez przyczyny nosi imię Luisa Armstronga.
Dzięki temu festiwalowi Iława nazywana jest letnią stolicą jazzu tradycyjnego.
Jeziorak – najdłuższe jezioro w Polsce i szóste co do
wielkości. Jego długość wynosi 27,5 km, a szerokość 2,4 km.
Dzięki połączeniu z Kanałem Elbląskim można z niego
dopłynąć do Zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego. Zalesione brzegi jeziora znakomicie nadają się na spacery,
jazdę rowerem lub biwakowanie. Jeziorak posiada bardzo
rozbudowaną infrastrukturę wypoczynkowo-noclegową.
W okolicy znajdują się zarówno luksusowe hotele, jak
i pensjonaty oraz liczne apartamenty prywatne. Rejs po
jeziorze może być okazją do podziwiania dzikich gęsi żerujących na jego brzegach.
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Iława

Stowarzyszenie
Artystyczno-Kulturalne
SART
KONTAKT:
adres: ul. Niepodległości 4, 14-200 Iława
telefon: 519 879 848
https://www.facebook.com/Galeria-Twórców-Sart

Stowarzyszenie zostało założone w 2003 roku, z inicjatywy iławskich artystów (m.in.: Irena Nowicka – ówczesna
dyrektor kinoteatru „Pasja”, Wojciech Nawrot, Grzegorz
Kluba). Przy siedzibie Stowarzyszenia funkcjonuje Galeria Twórców Sart (otwarta dla odwiedzających), w której
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zrzeszeni artyści prezentują swoje prace. Organizowane
są także wystawy i wernisaże malarskie, kiermasze sezonowe oraz warsztaty, zarówno indywidualne jak i skierowane do grup zorganizowanych.
Stowarzyszenie skupia nietuzinkowych ludzi o wielu artystycznych pasjach, w tym: malarzy, fotografików,
grafików, rzeźbiarzy, rękodzielników, a także wytwórców:
biżuterii, makramy, prac szydełkowych i szytych przytulanek.
Członkiem honorowym Stowarzyszenia był nieżyjący
już wybitny malarz postimpresjonista, pejzażysta Alfons
Kułakowski, który w ostatnich latach mieszkał i tworzył
w Olsztynie. Kilka jego prac Stowarzyszenie prezentowało na zbiorowej wystawie, zorganizowanej w czerwcu
2021 roku.
Najbardziej galeria tętni życiem w okresie letnim, za
sprawą wielu warsztatów organizowanych z myślą o najmłodszych. Ich formuła nie jest ściśle określona i stwarza
uczestnikom możliwość swobodnej kreacji oraz zaprezentowania swojej indywidualności twórczej. Efekty takich
działań są z pietyzmem przechowywane w archiwum
SART, gdzie zgromadzono już wiele prac, ukazujących na

przykład odciski dłoni uczestników warsztatów, a także
panoramiczne, rozbudowane treściowo dzieła, malowane wspólnie przez całą grupę. Organizowane są także
warsztaty dla dorosłych, dające możliwość opanowania
podstaw makramy, dekupażu, tworzenia biżuterii, szycia
artystycznego lub rysunku.
W ramach promowania twórczości lokalnych artystów i rzemieślników, Stowarzyszenie podejmuje także
liczne działania plenerowe. Zapoczątkowano już cykl jarmarków ekologicznych, które na stałe wejdą do kalendarza
wydarzeń iławskich. Od marca do października, w ostatnią sobotę miesiąca, odbywają się natomiast prezentacje
wyrobów wytworzonych przez lokalnych producentów,
wytwórców: zdrowej żywności, kosmetyków naturalnych,
a także rękodzielników. Imprezie towarzyszą warsztaty
artystyczne, malarskie oraz kulinarne (jarmark zorganizowany w październiku 2021 roku uświetnił pokaz przyrządzania dań z gęsiny, zorganizowany przy współpracy
kucharzy z „Gęsiej Chaty”).
W Galerii Twórców SART można odnaleźć ważny
„gęsi ślad”. Za taki należy uznać , ażurowe wydmuszki jaj
gęsich, wykonywane przez Małgorzatę Szynal-Trzaskawkę. Misternie wycinane w delikatnej skorupce wzory są
bardzo efektowne. Proces przygotowania takiego jaja jest
niezwykle pracochłonny. Artystka wszystkie wzory opracowuje sama, a następnie nanosi je na skorupki gęsich jaj.
W kolejnym etapie, bardzo cienkim wiertełkiem wycina
zbędną część skorupy. Po pozbyciu się błony, obrysowuje wzory konturówką. Na jedno, misternie wykonane jajo,
poświęca ok. 2–3, a efekty są zachwycające. Najbardziej
pracochłonne są jaja ażurowe oraz decoupage, czyli z motywem wydrukowanym na papierze ryżowym. Prace te
zdobią już liczne domy nie tylko w Polsce, ale i poza granicami kraju, m.in. w: Anglii, Niemczech, Holandii, Belgi
oraz Stanach Zjednoczonych. Przy realizacji zamówień
z odległych krajów trzeba nieźle się „nagimnastykować”,
aby taka skorupka bezpiecznie dotarła pod wskazany adres.
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Kosmiczne gęsie jajo
W egipskiej kosmogonii historia świata rozpoczyna się od kosmicznego jaja, złożonego przez
kosmicznego praptaka. Najbardziej znana wersja
mitu w roli praptaka widzi właśnie gęś. Niektóre
podania głoszą, że z gęsiego jaja wykluło się Słońce (Re) lub powietrze (Szu), inne zaś twierdzą, że
z tego jaja wykluł się Wielki Gęgacz, który przerwał kosmiczną ciszę pierwszym odgłosem, sygnałem powstającego życia.
W starożytnym Egipcie gęś stanowiła ważny element historii o początkach świata, a jej jajo
stało się symbolem kiełkującego życia. Oznaczało wieczne życie i zmartwychwstanie, dlatego też
najbardziej wewnętrzny sarkofag, który otaczał
mumię, opisywany był właśnie jako jajo, stanowiące skorupę dla nowopowstałego w zaświatach
życia. Amulety w kształcie jajek były nosicielami pierwotnej siły bogów, toteż umieszczano je
w grobach wraz ze zmarłymi. W staroegipskich
nekropolach świętych ptaków, obok zwierzęcych mumii, znaleźć można gęsie jaja, zawinięte
w pasma materiału.
Motyw kosmicznego jaja przeniknął do wielu
mitologii i pojawia się również w kosmogoniach:
Japonii, Chin, Indii oraz Indonezji.

Warsztaty dla dzieci

Jaja wykonane przez Małgorzatę Szynal-Trzaskawkę
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Kątno

Pajda Mazur
Zanim powstała Restauracja „Pajda Mazur”, w tym samym
miejscu istniał wcześniej Bar „Szuwarek”, otwarty w 2011
roku, zlokalizowany w obiekcie wybudowanym w 2010 roku.
Lokal ten rozbudowywany 4-krotnie przeszedł transformację od otwartego tarasu z 5 stolikami po klimatyzowaną,
nowoczesną restaurację z 70 miejscami oraz przeszkloną
ścianą widokową. Nazwa „Pajda Mazur”, funkcjonująca
od 2018 roku, ma wyrażać motto restauracji: „ugryź kawał
Mazur, posmakuj w naszej krainie”. Restauratorzy z „Pajdy
Mazur” wyjaśniają, iż zależy im na tym, by ich goście „mogli

KONTAKT:
adres: Kątno 30b, 14-133 Stare Jabłonki
telefon: 696 096 012
http://www.pajdamazur.pl
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W okresie wiosennym domki na jeziorze Szeląg Wielki
odwiedzają nie tylko turyści. Stałymi bywalcami są zadomowione w okolicy łabędzie, kaczki i dzikie gęsi.

ugryźć, zasmakować naszego regionu: w chlebie wypiekanym na miejscu, lokalnej rybie serwowanej w prostej, tradycyjnej odsłonie oraz dań z gęsiny na wiele sposobów”.
Specjalnością szefa kuchni jest sum smażony w prostej
odsłonie, podany na desce z frytkami i mixem sałat, z domowym winegretem. Ponadto zestaw ryb mazurskich (okoń,
sandacz i sielawa), podanych ze świeżymi warzywami i ziemniakami z pieca oraz liczne dania z gęsiny, a zwłaszcza pierś
gęsia sous vide, serwowana z ziemniakami opiekanymi po
mazursku i buraczkami z nutą czosnku. W lokalu podawany
jest chleb wypiekany na miejscu, a także wędliny z gęsiny.
Obiekt „Pajda Mazur” położony nad malowniczym jeziorem Szeląg Wielki to miejsce, w którym można poznać
legendę i przekaz o Złotym Szelągu i o Starym Sumie.
Legenda ta przewija się tutaj w postaci serwowanych dań
oraz animacji dla dzieci. Stanowi także osnowę dla wielu
innych atrakcji.

Język gęsi
Mowa gęsi nie bez przyczyny stała się przedmiotem wielu przysłów. Budziła także zainteresowanie ornitologów. Dzięki badaniom nad językiem
gęsi przeprowadzonym przez prof. Konrada Lorenza udało się ustalić podstawowy słownik języka gęsięgo. Znajdziemy w nim m.in. następujące
wyrażenia:
wiwiwiwi – dzień dobry, co słychać,
gang gang gang – w porządku (w krajach anglosaskich – OK),
gig gag gag – jestem samotna, kto mnie pocieszy,
gog – uwaga,
gig gog – niebezpieczeństwo.

Jezioro Szeląg
Nazwa tego akwenu pochodzi od złotego szeląga, czyli starej monety pruskiej. Taki cenny walor
znalazł kiedyś się w posiadaniu pewnego Franza
– młodego rybaka, zamieszkałego w pobliskim
Zwierzewie. Gdy Franz zakochał się (z wzajemnością) w córce rybaka z Kątna, leżącego pod drugiej stronie jeziora, młodzi kochankowie umyślili
spotykać się zawsze pośrodku akwenu. Gdy pewnej nocy rybak postanowił oświadczyć się swojej
wybrance, a przy tym ofiarować jej złotego szeląga, stała się rzecz nieoczekiwana i straszna: szeląg wyślizgnął się z rąk i wpadł do wody i zniknął
w toni. Po roku Franz wypłynął na połów, szczęśliwie złowił ogromnego suma, a jakaż była jego radość, gdy w jego trzewiach znalazł swojego szeląga.
Tym samym sprawdziło się lokalne porzekadło, że
„jezioro zawsze oddaje to, co w nim zginęło”.

Gęsina w menu

pajda-burger z gęsiny z grubymi frytkami
pierogi z gęsiną
pierś gęsia sous vide
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Atrakcje turystyczne w okolicy
Domki na Wodzie – główną atrakcją dostępną w tym
ośrodku jest pobyt w domkach na wodzie, dający poczucie
bliskości z naturą. Wprost z własnego tarasu, przy porannej kawie czy zachodzie słońca, można podziwiać lokalne
ptactwo: łabędzie, kaczki i gęsi w naturalnym dla nich środowisku. Nie sposób ich nie polubić kiedy z zaskoczenia
zapukają do okna. Dodatkową atrakcją jest niecodzienny
widok gęsi powracających z cieplejszych regionów Europy, które stwarzają spektakularne widowisko zwiastujące
nadejście wiosny. Płyną po niebie niczym żaglowce i tylko
wokół słychać ich gadki.

daje możliwość spenetrowania jakże malowniczych pobrzeży jezior: Gardejki, Lubień, Mielno, Maróz, Pawlik
oraz Święte Jezioro. To ostatnie, w źródła pisanych pojawia się już w połowie XIV wieku i jest wzmiankowane jako
„Swentein”. Nazwa jeziora, funkcjonująca także w formie
„Schwenthe See”, jednoznacznie wskazuje, że miało ono
charakter kultowy. W wyniku badań archeologicznych,
na brzegach Świętego Jeziora odkryto wczesnośredniowieczne ślady osadnictwa, charakterystyczne dla plemion
– Galindów oraz Sasinow. Prawdopodobnie akwen ten
stanowił linię graniczną między terytoriami tych plemion, a jednocześnie ponadplemienne centrum kultu.

Spływ kajakowy rzeką Marózką – rzeka Marózka wypływa ze środkowej części Garbu Lubawskiego. Ma
długość 43,2 km, charakteryzuje się wysokim stopniem
przejrzystości wody. Przepływa przez liczne akweny, co

W związku z tym, że Marózka jest dopływem Łyny,
można dzięki niej przedostać się szlakiem wodnym aż
do północnych rubieży województwa warmińsko-mazurskiego.
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Stare Jabłonki

Restauracja Pałacowa
Hotelu Anders
KONTAKT:

Restauracja funkcjonuje od 1993 roku i mieści się w stylowych wnętrzach przedwojennego pałacu, należącego
dawniej do Richarda Andersa, słynnego pruskiego przemysłowca z przełomu XIX i XX wieku. Swój majątek zbudował
na handlu drewnem. Był właścicielem olbrzymich kompleksów leśnych i wielu tartaków – nazywano go „wschod-

adres: ul. Spacerowa 2, 14-133 Stare Jabłonki
telefon: +48 89 642 70 00
https://www.hotelanders.pl

94

R E STAUR AC JA PA Ł ACOWA HOTELU A NDERS w Star ych Jabłonk ach
niopruskim królem drewna”. Do jego zakładów należał
m.in. tartak w Starych Jabłonkach , w którym zatrudniał
ponad 100 osób. Anders zajmował się m.in. pozyskiwaniem
i handlem tzw. Sosną Taborską, używaną od wielu wieków
do wytwarzania masztów okrętowych. Na początku XX
wieku, podczas światowej wystawy w Paryżu, drewno to
reklamowano jako najlepszy materiał sosnowy na świecie.
Hotel Anders został urządzony w dawnej rezydencji przemysłowca, położonej nad Jeziorem Szeląg Mały.
W Restauracji Pałacowej Hotelu Anders czekają na
gości wyjątkowe potrawy, a utytułowany szef kuchni, Dariusz Struciński sprosta najbardziej wyrafinowanym gustom. Szefem kuchni Hotelu Anders jest od początku jego
istnienia, czyli już prawie 30 lat. Pełni funkcję Honorowego Prezesa prestiżowej Fundacji Klubu Szefów Kuchni,
jest także instruktorem z zakresu Slow Food oraz jurorem

wielu prestiżowych konkursów zawodowych. Za swoją
działalność został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Jest laureatem „Hermesa” za najlepszą restaurację hotelową oraz dwukrotnie był nominowany do
„Kulinarnego Oskara”. Z Markiem Widomskim i Karolem Okrasą był zaangażowany w tworzenie Krakowskiej
Kuźni Kulinarnej. Gotował dla wielu znanych osobistości
i przygotowywał wiele prestiżowych imprez w ambasadach Polski w: Paryżu, Pradze, Londynie. Przed 10 lat organizował Festiwal Wędki, Ryby i Muzyki „Sielawa Blues”.
Odpowiadał również za kulinarną oprawę Pucharu Świata w Siatkówce Plażowej oraz Mistrzostw Świata w Siatkówce Plażowej Mazury 2013, gdzie pełnił rolę Dyrektora
Gastronomii Turnieju.
Na kuchnię hotelu Anders składają się nowoczesne
kompozycje potraw, ale i te nawiązujące do historii miej-
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Trofea Restauracji
Pałacowej

sca, jak i wynikające z lokalnych warunków gospodarczo-przyrodniczych. W konsekwencji szczególne miejsce
w menu Restauracji Pałacowej zajmują ryby, które są bogactwem tutejszych jezior. Natomiast serwowane tu warzywa i owoce pochodzą od pobliskich rolników. Szczególną popularnością wśród gości Restauracji Pałacowej
cieszy się letni taras z przepięknym widokiem na jezioro.

❦ Poland 100 Best Restaurants Awards – Grand
Award 2012–2013 „Trzy Widelce”.
❦ Gault & Millau – Jedna Czapa Kucharska.

Gęsina w menu

❦ Osobowość Kulinarna 2018 – nagroda dla Dariusza Strucińskiego, szefa kuchni Hotelu Anders.

półgęsek wędzony na placuszku gryczanym
z salsą z prażonego słonecznika i zielonego
ogórka, z majonezem z palonego siana
gołąbki z gęsiną, kaszą i kiszoną kapustą,
borowiki duszone w śmietanie, szare kluski
warmińskie
nóżka gęsia konfitowana w kwasie chlebowym, z czerwoną kapustą i jabłkiem
bułeczka bao z szarpaną gęsiną na orientalny
sposób
rosół z gęsi z lanymi kluskami i oliwą lubczykową

❦ Szef Kuchni Roku 2015 (Region Północny) –
nagroda dla Dariusza Strucińskiego, szefa kuchni
Hotelu Anders.
❦ Najlepszy z Najlepszych 2015 – nagroda Marszałka
Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Dariusza Strucińskiego, szefa kuchni Hotelu Anders

Dariusz Struciński (z prawej) odbiera nagrodę „Trzy Widelce”
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Atrakcje turystyczne w okolicy
Kanał Elbląski – osobliwością tego kanału jest system
konstrukcji mechanicznych wykorzystujących wyłącznie
siłę wody i umożliwiających pokonanie naturalnej przeszkody żeglugowej w postaci 100-metrowej różnicy poziomów wody między jeziorem Piniewo a jeziorem Drużno.
Jego budowę rozpoczęto w 1844 roku z inicjatywy Georga
Jacoba Steenke. Obecnie kanał ma 147 km długości, a swoją
nazwę otrzymał od najdłuższego spławnego odcinka między Ostródą i Elblągiem, którego długość wynosi 82 km.
Najwięcej osobliwych urządzeń hydrotechnicznych znajduje się na odcinku Małdyty – Elbląg. Żeglugę umożliwia
tu 5 pochylni usytuowanych w: Buczyńcu, Kątach, Oleśnicy, Jeleniach i Całunach, transportujących statki po
lądzie. Najdłuższa z nich ma 490 metrów.

Leśne Arboretum Warmii i Mazur w Kudypach
– ogród botaniczny, założony w 1989 roku jako placówka Polskiego Towarzystwa Leśnego, w celu prowadzenia
działalności badawczej i edukacyjnej, poświęconej faunie
i florze miejscowych kompleksów leśnych. Zorganizowana tu kolekcja drzew i krzewów obejmuje ponad 700 gatunków i ich odmian. W ramach ekspozycji prezentowane
jest również życie leśnej fauny, w tym, dzikich gęsi.
W ramach ośrodka znajduje się także fragment lasu
naturalnego z licznymi drzewami pomnikowymi oraz lapidarium, w którym zgromadzono wiele kamieni i głazów
narzutowych z terenu Warmii i Mazur. Arboretum gromadzi także eksponaty historyczne związane z pracą leśników.

Leśne Arboretum w Kudypach

Pochylnia na Kanale Elbląskim
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Olsztynek

Restauracja
z Zielonym Piecem
Nazwa restauracji funkcjonuje od 18 lat. Koncepcja wystroju i charakteru lokalu ma kojarzyć się z mieszkaniem zamożnego, miejscowego piekarza. Lokal mieści się
w 100-letnim budynku, w którym kiedyś funkcjonowała
stolarnia, następnie: piekarnia, cukiernia, delikatesy oraz
smażalnia ryb. Można zatem powiedzieć, że lokal znajduje się w miejscu o bogatej przeszłości kulinarnej Olsztynka. Od 28 lat, po kapitalnym remoncie, posiada aktualny
kształt architektoniczny.

KONTAKT:
adres: ul. Floriana 1, 11-015 Olsztynek
telefon: +48 89 519 10 81; +48 502 526 303
https://www.zielonypiec.pl
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W restauracji serwowane są dania typowe dla kuchni
polskiej, oparte na produktach pochodzących od okolicznych producentów żywności. Lokal, dzięki „klimatycznemu” wystrojowi, zachęca do niespiesznej konsumpcji dań
z tradycyjnego menu, w którym zawsze znajduje się kilka
domowych zup oraz różne rodzaje pierogów. Bogata jest
oferta deserów, a także sposobów serwowania kawy. Od
wiosny przy restauracji funkcjonuje ogródek, a jesienią,
w zielonym piecu zdobiącym lokal, rozpala się ogień i podaje zupę z dyni.
Specjalnością szefa kuchni jest zupa rybna oraz sezonowe zupy – kurkowa i grzybowa z łazankami. Ponadto:
udo i pierś gęsi, kartacze, a także pierogi.

Gośćmi Restauracji z Zielonym Piecem byli m.in.:
Michał Bajor, Piotr Bałtroczyk, Monika Dębska, Sebastian Fabijański, Krzysztof Hołowczyc,
Monika Jaruzelska, Reni Jusis, Marek Konrad,
Krzysztof Kowalewski, Rafał Królikowski, Agata Kulesza, Antoni Pawlicki, Stefan Pawłowski,
Małgorzata Pieńkowska, Wojciech Pszoniak, Inka
Sobola, Staszek Sojka, Agnieszka Suchora, Borys
Szyc, Izabela Trojanowska, Agnieszka Więdłocha,
a także zespoły: Weekend, SEEME, ZAYAZD oraz
Kabaret Młodych Panów.

Gęsina w menu

Trofea Restauracji
z Zielonym Piecem

pierś z gęsi
udo gęsie
pasztet z gęsich wątróbek
gęsi pipek
rosół z gęsi
pierogi z gęsiną

❦ Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za Najlepszy Produkt Warmii
i Mazur (2018 r.).
❦ Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za Jakość oferowanych produktów
(2018 r.).
❦ Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Najlepszym z Najlepszych, w kategorii Osobowość Roku (2019 r.).
❦ Laureat przewodnika Gault & Millau (od 2015 r.).
❦ Zdobywca nagród w konkursach regionalnych,
organizowanych przez Sieć Dziedzictwa Kulinarnego, m.in. 1 miejsce za udo kacze oraz za zupę
rybną oraz wyróżnienia za zupę mleczną z dynią
i nalewkę.
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Atrakcje turystyczne w okolicy
Gąsiorowo Olsztyneckie – miejscowość na terenie gminy Olsztynek, której obecna nazwa jest wiernym
tłumaczeniem przedwojennej, niemieckiej formy: Ganshorn bei Hohenstein. Pierwotna nazwa tej miejscowości
pochodzi jednak od przydomka jej dawnego właściciela,
szlachcica polskiego pochodzenia – Mikołaja Gąsiora
herbu Gąska. W Gąsiorowie zachował się pałac zbudowany w latach 1810–1820. Został on usytuowany na brzegu
Jeziora Gąsiorowskiego, które zdaje się swoim kształtem
przypominać gęś.

gowej. Gruntownie odnowiona w ostatnich latach służy
obecnie jako wieża widokowa.
Huta Szkła Artystycznego w Olsztynku – zrekonstruowany obiekt rzemieślniczy, powstały w latach 80.
XX wieku, w którym można obserwować „na żywo” proces wytwarzania szklanych wyrobów dekoracyjnych oraz
użytkowych.
Muzeum multimedialne – mieści się na poddaszu
Ratusza w Olsztynku (ul. Ratusz 1). Obejmuje dwa działy,
z których pierwszy jest poświęcony dziejom miasta i jego
najbliższej okolicy, a drugi upamiętnia historię jednego
z największych w Prusach Wschodnich obozów jenieckich z czasów II wojny światowej (Stalag IB Hohenstein).

Wieża widokowa – od 1906 roku, czyli od momentu
wybudowania, dominantę architektoniczną Olsztynka
stanowi majestatyczna wieża ciśnień, która aż do 1995
roku był istotnym elementem miejskiej sieci wodocią-

Aniołki z Huty Szkła Artystycznego

Budynek Urzędu Miasta
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Olsztynek

Muzeum
Budownictwa Ludowego
– Park Etnograficzny
KONTAKT:

W skansenie eksponowana jest tradycyjna zabudowa
wiejska, której najstarsze obiekty sięgają pierwszej połowy XIX wieku, a także przedmioty z zakresu kultury materialnej, prezentujące życie dawnych mieszkańców Warmii, Mazur i Powiśla.

adres: ul. Leśna 23, 11-015 Olsztynek
telefon: +48 89 519-21-64
www.muzeumolsztynek.com.pl
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MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO – PA R K E TNOGR A FICZN Y w Olsztynku
W malowniczo położonym Parku Etnograficznym
można poznać kultury, które tworzyły niegdyś specyficzny pejzaż pruskiej ziemi. Surowy styl życia ewangelickich
Mazurów oddają aranżacje mazurskich chałup, nieco odmiennym, cieplejszym klimatem charakteryzują się chałupy warmińskie i powiślańskie. Zbiory muzealiów ruchomych i nieruchomych zgromadzone są w 79 obiektach
dużej i małej architektury wiejskiej. Są to budynki mieszkalne oraz religijne, a także zabudowania gospodarcze
i przemysłowe. Wyposażenie budynków stanowią eksponaty ukazujące tradycyjne metody pracy i obrzędy
pielęgnowane na wsi w XIX i XX wieku. Zbiory kultury
materialnej oraz sztuki ludowej obejmują łącznie ponad
14 tys. egzemplarzy. Wśród artefaktów eksponowanych

w muzeum odnaleźć można wiele zabytków związanych
z tradycyjną kuchnią wschodniopruską oraz sposobami
przechowywania żywności (np. piwnica ziemna ze wsi
Małszewo).
Obiekty muzealne usytuowano w naturalnym otoczeniu zieleni. W ogródkach przyzagrodowych uprawiane są
kwiaty, warzywa i zioła. Działania związane z projektowaniem i zakładaniem ogrodów wiążą się z podkreślaniem potrzeby zachowania charakterystycznych cech
krajobrazu wiejskiego.
Muzeum prowadzi także hodowlę zwierząt gospodarskich. Muzealne zwierzęta – od koni i krów poczynając,
przez kozy, króliki, owce, a na drobiu kończąc – stanowią
dużą atrakcję dla odwiedzających. Nie raz podczas zwie-
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MUZEUM BUDOWNICTWA LUDOWEGO – PA R K E TNOGR A FICZN Y w Olsztynku
dzania można spotkać przebiegające stado owiec. Najbardziej towarzyska jest jednak rodzinka gęsi, która nie boi
się kontaktu ze zwiedzającym i bez problemu nawiązuje
z nimi relacje. Można tu poznać kilka gatunków gęsi, m.in.
gęsi suwalskie i kubańskie (garbonose), a także mieszańce
o niezwykle ciekawym upierzeniu.
W sezonie letnim na terenie skansenu organizowanych jest wiele imprez plenerowych. Wydarzeniom
towarzyszą kiermasze, pokazy dawnych zajęć i umiejętności, koncerty, konkursy, prezentacje i prelekcje. Dla najmłodszych zwiedzających przygotowywane są specjalne
warsztaty, gry i zabawy. Do cyklicznych wydarzeń należą:
Regionalne Święto Ziół, Majówka, Warmińsko-Mazurskie Dożynki oraz Targi Chłopskie.
Na terenie Muzeum znajduje się Karczma, w której
można skosztować regionalne przysmaki oraz Pijalnia
Ziół, oferująca produkty pod autorską marką: Mazurskie
Słoiki. W jej ramach oferowane są m.in.: syrop z kwiatów
sosny, syrop z kwiatów bzu czarnego, syrop pokrzywowy,
syrop lipowo-rokitnikowy, syrop mniszkowy, ziołomiody,
soki z aronii oraz dżem z malin.

Do struktury organizacyjnej Muzeum należy również
Salon Wystawowy oraz Dom Mrongowiusza, znajdujące
się w centrum Olsztynka, gdzie organizowane są wystawy
o różnorodnej tematyce.
Muzeum dysponuje bogatą ofertą lekcji muzealnych
i warsztatów plastycznych. Zajęcia prowadzone są w zabytkowych obiektach Parku Etnograficznego oraz w Salonie
Wystawowym. Charakter i zakres zajęć uzależniony jest od
wieku uczestników. Do najpopularniejszych zajęć należą:
„Malarstwo na szkle”, „Nie święci garnki lepią…”, „Kaligrafia” oraz „Budownictwo wiejskie Warmii, Mazur i Powiśla”.

Gęś do towarzystwa
Celtowie uważali gęsi za święte ptaki, pośredniczki z zaświatami, dlatego nie spożywali ich mięsa.
Hodowali je jednak dla rozrywki i zabawy. Towarzyszyły im w obejściach gospodarskich oraz podczas dalszych wędrówek.
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Olsztyn
Restauracja
„Gęś i Zając”
Restauracja została otwarta 2 lipca 2020 roku. Mieści
się w zabytkowym budynku zlokalizowanym w obrębie
olsztyńskiej starówki. Wcześniej w miejscu obecnej restauracji funkcjonował sklep spożywczy, potem lokal gastronomiczny, a w latach 70. XX wieku – Pewex. Po jego
likwidacji, na fali przemian ustrojowych, jakie zaszły
w końcu XX weku, istniała tu piekarnia rzemieślnicza. Do
dzisiaj zachował się po niej okazały komin.

KONTAKT:
adres: ul. Prosta 12/14 6, 10-029 Olsztyn
telefon: +48 502 352 183
https://ges-i-zajac-olsztyn.eatbu.com/?lang=pl
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R E STAUR AC JA „GĘ Ś I ZA JĄC” w Olsztynie
Nazwa lokalu łączy nazwisko właścicieli oraz ich
szczególne zamiłowanie do przygotowywania dań z gęsiny. Serwowanie wielu, różnorodnych i często wykwintnych dań z gęsiny wyróżnia ten lokal na tle innych restauracji zlokalizowanych na olsztyńskiej starówce.
Różnorodność tych dań sprawia, że każdy smakosz
może tu znaleźć coś odpowiedniego dla siebie. W karcie
dań preferowana jest kuchnia polska, ale w nowoczesnym
wydaniu. Dlatego serwowane są takie dania jak na przykład gołąbki z gęsiny i do tego nie w sosie pomidorowym,
ale z pianą grzybową.
Wiele składników serwowanych tutaj dań pochodzi
z własnych zbiorów oraz z prywatnych ogródków uprawianych przez członków rodziny właścicieli, a używane
w kuchni restauracyjnej grzyby są własnoręcznie zbierane
przez szefa kuchni.
Za specjalność zakładu można uznać nie tyle jakieś
określone danie, co sposób ich doprawienia i serwowania.
Restauratorzy z „Gęsi i Zająca” starają się by każda potrawa miała to „coś” w sobie, co potrafi zachwycić każdego klienta. W obecnym sezonie królowały gęsie żołądki,
głównie dzięki oryginalnym dodatkom. Uznanie wśród

smakoszy gęsiny uzyskała także rolada z gęsi, półgęski
oraz pierogi z gęsiną.
W okresach świątecznych w lokalu serwowana jest
gęś faszerowaną z kaszą ziołową, podrobami i grzybami,
a także kiełbasa z gęsi, wędzona we własnej wędzarni.
Warmińska gęś świąteczna
Ważne miejsce w życie religijnym Warmiaków zajmowały parafialne święta patronalne. Uroczystości
odpustowe, nazywane w lokalnej gwarze „kiermasami”, stanowiły niezwykle ważny element życia
wspólnotowego, zwłaszcza w XIX wieku, gdy służyły zacieśnianiu więzi społeczności katolickiej, żyjącej wśród protestanckiej większości. Zwyczajowym
elementem warmińskich kiermasów była wspólna
biesiada. Organizowano ją bezpośrednio po nabożeństwie. Czasami miała miejsce w sąsiedztwie
kościoła. Odpustowy obiad zawsze był bardzo wystawny. Przynajmniej od 2. połowy XIX wieku na
świątecznym stole panowała pieczona gęś, którą
serwowano w całości, nadziewaną jabłkami lub kaszą. Do zwyczajowych dań należała także czernina.
Gęsina w menu

carpaccio z półgęska, sos porzeczkowy,
oliwa, kruszonka ziołowa, parmezan, rukola
rosół z gęsi, domowy makaron ziołowy
lub ziemniaki
żur warmiński z grzybami i kiełbasą z gęsi
żołądki gęsie konfitowane, mus ziemniaczano-koperkowy
lubczykowe pierogi z gęsiny, sos demi glace,
sałatka z kalarepy
golonka z gęsi, maślane ziemniaki, kapusta
kwaszona
sałatka z szarpaną gęsiną, avocado, ser koryciński, mix sałat, szpinak, grzanki, sos winegret
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Atrakcje turystyczne w okolicy
Zabudowa Rynku Starego Miasta w Olsztynie
– początki zabudowy staromiejskiego rynku sięgają XIV
wieku, czyli czasów budowy Starego Ratusza i uzyskania
przez Olsztyn praw miejskich, co nastąpiło w 1353 roku.
Rynek jak i większość miasta uległ kilkakrotnie zniszczeniu
w wyniku pożarów. Mimo to nieprzerwanie pełnił funkcję
centralnego miejsca handlowego komory olsztyńskiej, która poddana pod bezpośrednią władzę kapituły warmińskiej,
stanowiła ważną jednostkę administracyjno-ekonomiczną
dominium warmińskiego, poddanego władzy dominalnej
biskupów warmińskich. Wśród produktów żywnościowych
na olsztyńskim rynku dość licznie handlowano ptactwem,
a zwłaszcza tuszkami gęsimi, które na Warmii od niepamiętnych czasów stanowiły produkt niezbędny do przygotowania uroczystych, świątecznych obiadów. Handel również
odbywał się w samym Starym Ratuszu i w jego piwnicach.

Ze względu na lokalizację, Rynek spełniał strategiczną
rolę w systemie komunikacyjnym Olsztyna. Znajduje się on
pośrodku osi północ-południe, na północ od niego rozciąga
się Górne Przedmieście (Oberrohstadt) i ulica Staromiejska
(dawna ulica Górna – Oberstrasse) prowadząca do Bramy
Górnej – znanej również Wysoką Bramą. Zaś na południe
od rynku znajduje się Dolne Przedmieście (Unterrohstadt)
i ulica Prosta (Richtstrasse), która prowadzi do miejsca, gdzie
dawnej znajdowała się Brama Dolna. Do lat 20. XX wieku na
terenie rynku znajdował się browar, który został rozebrany
w celu powiększenia Starego Ratusza.
Zabudowa rynku uległa znacznemu zniszczeniu podczas II wojny światowej. Większość kamienic została celowo zniszczona albo podpalona przez żołnierzy Armii
Czerwonej. Rynek był odbudowywany w latach 50. XX
wieku, ale nie został odtworzony w kształcie, jaki istniał
przed wybuchem II wojny światowej. Zniszczone w 1945
roku eklektyczne kamienice z końca XIX i początku XX
wieku zastąpiły kamienice stylizowane na budynki renesansowe i barokowe, zdobione wyrzeźbionymi wizerunkami osób walczących o polskość na terenach Warmii
i Mazur (np. Michał Kajka). Ten wystrój przetrwał do czasów obecnych na większości kamienic usytuowanych przy
Rynku, poza nielicznymi wyjątkami (m.in. Stary Ratusz).
W trakcie remontu elewacji Starego Ratusza w 2003 roku
odkryto pod tynkiem fragmenty gotyckiej elewacji z cegły
zdobienia w postaci tzw. „oślich grzbietów”, w związku
z czym podjęto decyzję o ich wyeksponowaniu i częściowej rekonstrukcji średniowiecznych otworów okiennych.
W ostatnich latach cała zabudowa starówki została poddana gruntownej renowacji. Dziś w kamienicach
mieszczą się liczne sklepy i restauracje. W Starym Ratuszu, stającym na środku Rynku, zlokalizowano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną.

Stary Ratusz w Olsztynie
106

Derc

Malowniczy Zakątek
– Gospodarstwo Agroturystyczne
KONTAKT:
adres: Jan Pośpieszyński, Derc 32, 11-300 Derc
telefon: 888 274 142
fb: Malowniczy Zakątek w Dercu

Gospodarstwo agroturystyczne „Malowniczy Zakątek”
w Dercu funkcjonuje od czerwca 2020 roku. Nazwa zaczerpnięta jest z opinii gości powszechnie określających
to miejsce w ten właśnie sposób. Faktycznie, krajobrazy
w tej okolicy o każdej porze roku sprawiają wrażenie „namalowanych”.

M A L OWNICZY ZA K ĄTEK – GOSPODA RSTWO AGROTURYST YCZNE w Dercu
Gospodarstwo położone jest za wsią Derc, na skraju
lasu, w dolinie nad stawami, w miejscu, gdzie przed II wojną światową znajdował się dom weselny oraz stara kuźnia.
Dom został zbudowany w 2018 roku ze stuletnich bali świerkowych. Dla gości udostępniane są trzy pokoje z łazienkami. Na terenie gospodarstwa znajduje się chata grillowa,
z płytą na fajerki oraz piecem chlebowym. Ciekawostką jest
ścieżka sensoryczna, przeznaczona do „bosego kontaktu
z naturą”. W wielu miejscach eksponowane są artefakty
znalezione na posesji, takie jak: podkowy, klucze do zamków, garnki i wazony. Można również podziwiać drewniany
wóz konny, stuletnią wannę kąpielowa oraz kanki na mleko
i inne sprzęty typowe dla warmińskiego obejścia. Od wiosny
do jesieni w zagrodzie hodowane są gęsi, które goście mogą
policzyć na zabytkowym liczydle. Na terenie gospodarstwa
znajdują się zarybione stawy, dostępne dla gości. Ponadto do
posesji przylegają rozlewiska z żeremiami bobrów i gniazdami żurawi. W miejscu tym licznie pojawiają się też inne
gatunki ptaków (zwłaszcza czaple białe i gęsi).
Kuchnię „Malowniczego Zakątka” charakteryzuje
żywność naturalna. Serwowane potrawy przygotowywane są z produktów dostarczanych przez lokalnych producentów (mięso, nabiał, pieczywo), własnego ogrodu (warzywa, owoce, zioła) oraz pobliskiego lasu (grzyby, owoce
leśne). Dania przyrządzane są na miejscu, a stąd istnieje
możliwość ustalenia szczegółów menu i dostosowania go
do gustu i preferencji gości. Bogate jest menu wegetariańskie, w którym znajdują się m.in. placki ziemniaczane,
kluski i pyzy. Ponadto zupy krem z własnego eko-ogrodu oraz gulasz warzywny z cukinii. Oferowany jest także szaszłyk wege, pstrąg pieczony w papilotach oraz ryby
z własnego stawu. Z napojów w stałej ofercie znajdują się
tradycyjne nalewki oraz kompot z jabłek, z nutą mięty.
Specjalnością szefa kuchni są dania z drobiu, zwłaszcza faszerowana gąska, pieczona w całości. Uznanie gości
zdobyły także pierogi (z gęsiną, grzybami lub owocami
sezonowymi), a także placki, babki i kiszki ziemniaczane.

Gęsina w menu

gęś pieczona
gęś faszerowana
kapuśniak na gęsinie
zupa gulaszowa z żołądków gęsich
pierogi z gęsiną
zraziki z gęsiną w sosie grzybowym

Smętek i Kłobuk
W okolicznych lasach, otaczających „Malowniczy
Zakątek w Dercu” rządzi Smętek, mazurskie licho,
którego łatwo rozpoznać po czapie z jemioły i olbrzymim nosie. Można go czasem dostrzec jak przemierza las na wilku, dosiadając go niczym wierzchowca.
Do zagród chłopskich i gospodarstw agroturystycznych jednak nie zagląda. Tam co najwyżej można
spotkać figlarnego i psotnego Kłobuka, który często
zamienia się w koguta albo zmokłą kurę. Robi różne
psikusy: rozlewa mleko, straszy psy i koty, rozpruwa pierzyny i pierze na wiatr puszcza, rybakom sieci
plącze, jednak najchętniej plądruje spiżarnie. Żeby
uchronić się przed Kłobukiem zakopywano u progu domów szkielety ptactwa domowego, zwłaszcza
gęsi, gdyż ptaki te uchodzą za najlepszych strażników (przynajmniej od czasu, gdy swoim gęganiem
uratowały Rzym przed najazdem Gallów).
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Atrakcje turystyczne w okolicy
Derc – wieś w gminie Jeziorany, położona w centrum
Warmii (7 km od Jezioran, 25 km od Olsztyna). Została
założona w 1376 roku. To oaza ciszy i spokoju. Miejsce,
w którym osiadło wielu artystów. Derc zaskakuje przybyszów i gości artystycznym podejściem do życia i niecodziennymi inicjatywami. Jedną z nich było umieszczone w centrum wsi „Otwarte okno na świat”, na którego
okiennicach ludzie spisali dzieje miejscowości. Współczesnym przybyszom kierunki życiowe wskazują natomiast
drewniane drogowskazy – symboliczne wskazówki podążania za marzeniami. Historię miejscowości jej mieszkańcy opisali w wydanej z ich inicjatywy książce pt. Nasz
Derc – wieś z duszą.

Święta Droga – w pobliżu przebiega dawny trakt komunikacyjny z Krokowa do Jezioran, przy którym zachowało się bardzo wiele podobnych do siebie neogotyckich
kapliczek, równo od siebie oddalonych oraz nowa z 1993
roku, upamiętniająca ukazanie się na tej drodze białego
jelenia z wizerunkiem Matki Boskiej w porożu.
Święta Góra Prusów, Piękna Góra – wzniesienie
(179 m n.p.m.) w pobliżu wsi Lekity. Według lokalnej tradycji było miejscem kultu Prusów. Obok Świętej Góry, na
nieco niższym wzniesieniu, istniał średniowieczny gród
warowny (zachowały się jego relikty). Kompleks religijno-osadniczy był otoczony nieistniejącym już rozlewiskiem,
osuszonym w XIX wieku. W lokalnej tradycji z miejscem
tym zwianych jest wiele legend, wskazujących m.in. na
świątynię pogańską usytuowaną na Pięknej Górze, która
wraz z grodziskiem zapadła się pod ziemię, co miało być
karą za występne życie jego mieszkańców.

Piękna Góra k. Lekit

Szczytno

„Niebieski Zaułek”
Restauracja Mazurska
KONTAKT:
adres: ul. Polska 33a, 12-100 Szczytno
telefon: 89 624 39 65
www.niebieskizaulek.pl

Restauracja „Niebieski Zaułek” znajduje się w przedwojennym budynku mieszkalnym. Z pierwszego okresu jego istnienia zachowała się w lokalu oryginalna tabliczka z nazwą
ulicy i numerem budynku. Po wojnie cały budynek pełnił
funkcję mieszkalną. Usługi gastronomiczne prowadzone
są tu dopiero od 2005 roku, gdy w miejscu obecnej restauracji rozpoczęła funkcjonowanie kawiarnia Filip’s Cafe,
która w 2007 roku została rozbudowana i przekształcona

„ NIEBIE SK I ZAUŁEK” R E STAUR AC JA M A ZURSK A w Szcz y tnie

Trofea
„Niebieskiego Zaułka”

w restaurację Filip’s Restauracja & Cafe Bar. Po przejęciu
lokalu przez aktualnych właścicieli, co nastąpiło w grudniu 2017 roku, istotnie zmienił się charakter restauracji,
a aktualna nazwa funkcjonuje od kwietnia 2018 roku.
Zmiana nazwy lokalu wynikała ze zmiany charakteru
kuchni, serwującej odtąd dania regionalne. Było to także związane z włączeniem „Niebieskiego Zaułka” do sieci
Dziedzictwa Kulinarnego Warmii, Mazur i Powiśla. Określenie „Niebieski” kojarzy się zarówno z kolorystyką wystroju wnętrza lokalu, jak również jest jednym z trzech kolorów
flagi mazurskiej. Natomiast „Zaułek” odpowiada lokalizacji
budynku, który jest „schowany” między blokami.
W restauracji działa mała galeria pamiątek regionalnych, pełna kolorowych wyrobów ceramicznych, drewnianych miniaturek bab pruskich i biżuterii, które nadają
wnętrzu artystyczny klimat.
Specjalnością zakładu są: pierogi z gęsiną, karmuszka,
kartoflak, placki ziemniaczane, placek Mazura oraz sandacz w sosie śmietanowo-grzybowym.

❦ Za pierogi z gęsiną i karmuszkę Restauracja
Mazurska „Niebieski Zaułek” otrzymała II
nagrodę w konkursie kulinarnym „Nasze kulinarne dziedzictwo – najlepsza potrawa”,
który odbył się w Olsztynie w 2019 roku.
Wiersz
Marka Samselskiego o wizycie
w „Niebieskim Zaułku”

Czułość na smak
Pewien gość, poeta zresztą,
zasiadł i rzekł tak:
– Jakżeż istotna jest czułość na smak!
Więc słówka warto smakować
i pięknych ust rysunek,
kosztować chrupką gęsinę
i wytrawny trunek.
Szczęśliwy jestem!
I zachwycone kubeczki me
na smak potraw wybornych, czułe,
to sprawił Niebieski Zaułek.

Gęsina w menu

gęś pieczona
rosół na gęsinie z domowym makaronem
pierogi z gęsiną
udko gęsie konfitowane
sałatka z wędzonym na zimno półgęskiem
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Muzeum Mazurskie w Szczytnie – zostało urządzone w zabytkowym budynku Ratusza Miejskiego z 1937 roku.
Wspinając się na wieżę ratuszową można podziwiać malowniczą panoramę miasta. Tuż przy Ratuszu mieszczą się odrestaurowane ruiny średniowiecznego zamku krzyżackiego.
W pobliżu znajduje się także pomnik Krzysztofa Klenczona.
Do interesujących zabytków miasta zalicza się również chatę
mazurską z XIX wieku, cmentarz żydowski oraz kościół ewangelicko-augsburski z 1718 roku. Niewątpliwą atrakcją architektoniczną są zabudowania dawnego browaru z 1898 roku.

czasowego lotniska wojskowego. Po kampanii wrześniowej
stało się ono lotniskiem szkoleniowym. Po zakończeniu
II wojny światowej, początkowo nie było użytkowane, a od
lat 50. XX wieku stało się lotniskiem zapasowym 1 Pułku
Lotnictwa Myśliwskiego, stacjonującego w Mińsku Mazowieckim. W związku z tym nastąpiła szybka rozbudowa
infrastruktury lotniska (m.in. wybudowano betonowy pas
startowy oraz płyty postojowe). W latach 70. XX wieku
wybudowano wieżę kontroli lotów oraz budynek portu lotniczego. W 1995 roku lotnisko zostało przekazane Agencji Mienia Wojskowego, a w 1996 roku stało się własnością
spółki Porty Lotnicze Mazury-Szczytno, co zapoczątkowało rozwój lotniska pasażerskiego. W 2010 r. lotnisko zostało
przejęte przez spółkę „Warmia i Mazury”. Po kompleksowej
rozbudowie lotniska, przeprowadzonej w latach 2007–2015
i uzyskaniu w 2016 roku certyfikatu Urzędu Lotnictwa Cywilnego, oficjalnie zainaugurował działalność pasażerski
Port Lotniczy Olsztyn – Mazury.

Szlak Mazurskich Pofajdoków – zespół niewielkich
rzeźb przedstawiających psotnego mazurskiego skrzata, rozsianych w przestrzeni miejskiej. Rozmieszczone w różnych,
interesujących punktach Szczytna zachęcają do rodzinnych
spacerów ulicami miasta i poznawania jego uroków.
Szymany – Port Lotniczy Olsztyn – Mazury. Początki lotniska w Szymanach sięgają lat 30. XX wieku i wiążą się z przygotowaniem przez Niemców, w perspektywie
planowanej napaści na Polskę we wrześniu 1939 roku, tym-

Gęsi i samoloty
Według amerykańskiego Instytutu Smithsona stado
dzikich gęsi stało się przyczyną słynnej awarii Airbusa A 320, który w 2007 roku wodował na rzecze
Hudson w pobliżu Manhattanu. W wyniku bardzo
szczegółowych badań ustalono, że za wypadek tego
samolotu odpowiedzialność ponoszą berenikle kanadyjskie z półwyspu Labrador (wcześniej niesłusznie podejrzewano o to gęsi z okolic Nowego Jorku).
Ustalono, że kanadyjskie gęsi przyleciały do Nowego Jorku w poszukiwaniu pożywienia, jak czynią to
każdej zimy. Na szczęście nasze gęsi opanowały już
rozkład lotów z lotniska w Szymanach, dzięki czemu
unikają kolizji z samolotami.

Port Lotniczy Olsztyn – Mazury
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Pranie

Muzeum Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego
KONTAKT:
adres: Pranie 1, 12–220 Pranie
telefon: 87 425 62 48
www.lesniczowkapranie.art.pl

Leśniczówka Pranie ( fot. J. Kass, archiwum Muzeum
K.I. Gałczyńskiego)

Muzeum K.I. Gałczyńskiego ( fot. T. Bączyński, archiwum
Muzeum K.I. Gałczyńskiego)
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MUZEUM KONSTA NTEGO ILDEFONSA GA Ł CZY ŃSK IEGO w P raniu
Leśniczówka Pranie usytuowana jest na skarpie Jeziora
Nidzkiego. Wielokrotnie przebywał tu, zwłaszcza w latach 1950–1953, i tworzył Konstanty Ildefons Gałczyński,
korzystający z gościny leśniczego Stanisława Popowskiego. W Praniu powstały m.in. poematy: Kronika Olsztyńska, Niobe oraz Wit Stwosz. Ponadto poeta przetłumaczył
tu utwory W. Szekspira – Sen nocy letniej oraz Burza.
W 1980 roku w leśniczówce urządzono muzeum poświęcone osobie i twórczości K.I. Gałczyńskiego, w którym prezentowane są liczne zdjęcia, rękopisy i listy poety.
W miesiącach wakacyjnych odbywają się tu wieczorki
poetyckie połączone z recytacją wierszy Gałczyńskiego
i koncertami muzyki klasycznej. Szczególnie uroczystą
i rozbudowaną formę mają kolejne inauguracje Sezonu
Artystycznego w Leśniczówce Pranie, podczas których
odbywa się gala wręczenia Nagrody im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego „Orfeusz” za najlepszy tom poetycki
roku.
Na terenie leśniczówki znajduje się pomnik „Zielonej Gęsi”, autorstwa Gracjana Kaji, absolwenta wydziału
rzeźby gdańskiej Akademii Sztuk Pięknych, odsłonięty
w 2014 roku. Jest on wyrazem hołdu dla autora Teatrzyku
„Zielona Gęś”.
„Zielona Gęś” posłużyła za nazwę cyklu 160 utworów autorstwa K.I. Gałczyńskiego, nazywanego również
Mistrzem Groteski. Pod tym tytułem od 1946 roku ukazywały się scenki, które regularnie publikowane były na
ostatniej stronie tygodnika „Przekrój”. Pełen ironicznego humoru cykl literackich miniatur bazował na absurdalnym poczuciu humoru oraz groteskowym dowcipie.
Gałczyński stworzył w Teatrzyku „Zielona Gęś” postacie barwne, odzwierciedlające cechy Polaków, groteskowe i śmieszne w podejmowanych działaniach. W swoich
utworach Gałczyński kpił z ludzkiej głupoty i z humorem
wytykał Polakom ich przywary – skłonność do idealiza-

cji historii, przesadną dumę i wiarę w tradycję. Teatrzyk
„Zielona Gęś”, stanowiąc krzywe zwierciadło rzeczywistości, miał motywować do działania i odbudowy kraju.
Cykl spotkał się z uznaniem wśród czytelników i do dziś
cieszy się dużą popularnością. Skąd jednak gęś w tytule cyklu znanego z operowania absurdem? Odpowiedzi
może udzielić w tym miejscu analiza gęsi, jako motywu
pełnego sprzeczności. Nie dziwi bowiem posłużenie się
symbolem gęsi przez mistrza groteski, jeśli dostrzeżemy,
że jest ona zarówno ptakiem świętym, jak i powiązanym
z czarnoksięstwem, ikoną perswazji, a jednocześnie
symbolem tych, którzy „nie mają swojego języka”, ptakiem wiernym i opiekuńczym, a zarazem posądzanym
o zazdrość i złośliwość, chwalonym za urodę i wyśmiewanym za wygląd, a nade wszystkim ptakiem niezwykle
mądrym, który jednocześnie stał się synonimem głupoty.
Czy istnieje zatem lepsza ikona absurdu niż gęś, tak pełna
sprzeczności?

Pomnik „Zielonej Gęsi” (fot. archiwum Muzeum K.I. Gałczyńskiego)
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Ruciane Nida

Hotel Mazurski Raj
KONTAKT:

Obiekt powstał pod koniec lat 60. XX wieku i był wielokrotnie rozbudowywany. Od końca 2014 roku należy do
obecnych właścicieli. W Hotelu „Mazurski Raj” od 2015
roku działają dwie restauracje całoroczne – „Malinka”,
z pięknym tarasem widokowym oraz „Trattoria w Puszczy”, która ma charakter bardziej kameralny. Na terenie
hotelu funkcjonuje także restauracja sezonowa: „Tawerna
Piaski”, którą otwarto w 2019 roku.

adres: Piaski 5, 12-220 Ruciane-Nida
telefon: +48 87 425 21 00
https://www.mazurskiraj.pl
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HOTEL M A ZURSK I R A J w Rucianem Nidzie
Nazwa restauracji „Malinka” pochodzi od obiektu,
w którym jest zlokalizowana. Zachowano jego zwyczajową nazwę, używaną przez okolicznych mieszkańców
oraz żeglarzy. Natomiast określenie „Tawerna Piaski” ma
wskazywać na położenie lokalu nad wodą (jest usytuowany nad samym brzegiem jeziora Bełdany), a ponadto określenie to zawiera nazwę miejscowości, na terenie której
położny jest hotel.
Z Kolei Nazwa „Trattoria w Puszczy” ma oddawać
charakter lokalu, a zwłaszcza charakteryzować jego menu
oraz wystrój, utrzymany w ciepłym, domowym klimacie,
bliskim naturze. Owa bliskość naturze wynika również
z położenia hotelu w sercu Puszczy Piskiej.
Dania serwowane w restauracjach Hotelu „Mazurski
Raj” są charakterystyczne dla kuchni polskiej oraz śródziemnomorskiej. Goście szczególnie doceniają potrawy
wpisujące się w Dziedzictwo Kulinarne Warmii Mazur
i Powiśla. W „Mazurskim Raju” szczególną uwagę przykła-

da się do odpowiedniego doboru win do serwowanych potraw, co jest właściwym dopełnieniem przepysznej całości.
Gęsią specjalnością szefowej kuchni jest konfitowane
udo, podawane z modrą kapustą oraz kluskami śląskimi
i sosem demi glas. Uznanie smakoszy uzyskało także prosciutto z wędzonej gęsi, z jabłkami i majerankiem. Znakomitymi recenzjami cieszą się również pierogi z gęsiną,
podawane z sosem z grzybów leśnych. Liczba dań z gęsiny
w menu znacząco powiększa się w miesiącu listopadzie,
gdy jest ona najlepsza.
Listopadowe menu (z gęsią w roli głównej):

kwaśnica na gęsinie
wątróbki gęsie w sosie z czerwonego wina
gęś pieczona w całości z gruszkami
żołądki gęsie w sosie borowikowym
półgęski z hotelowej wędzarni
burgery z szarpaną gęsiną
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kalnych zasobów przyrodniczych. Ponadto realizuje program wolnej hodowli konika polskiego, zmierzający do
przywrócenia tego gatunku naturze. Prowadzona jest
tu także unikatowa hodowla bobrów. Na terenie stacji,
w XVIII-wiecznym spichlerzu, urządzono ekspozycję
muzealną prezentującą dorobek badawczy placówki.

Otocznie hotelu „Mazurski Raj” – położenie hotelu nad brzegiem jeziora Bełdany, a przy tym w otoczeniu Puszczy Piskiej, daje wiele możliwości aktywnego
wypoczynku na łonie przyrody. Piękna piaszczysta plaża
pozwala czerpać z Mazur to, co najpiękniejsze, a bliskość
puszczy daje możliwość leśnych spacerów i rowerowych
wycieczek, co stanowi doskonałą okazję do poznania
pięknych mazurskich krajobrazów oraz rzadkich okazów
dzikich zwierząt (w tym gęsi).

Galindia – Mazurski Eden – zrekonstruowana osada
pruskiego plemienia Galindów, położona w Iznocie, nad
jeziorem Bełdany (przy trasie Mikołajki – Ruciane-Nida).
Osadnictwo Galindów w okolicach Iznoty rozwijało się
od V wieku p.n.e. do XIII wieku n.e.

Wejsuny – w miejscowości znajduje się Izba Regionalna, urządzona w drewnianej, zabytkowej chałupie mazurskiej. Została założona przez Eugeniusza Bielawskiego,
miejscowego nauczyciela i działacza społeczno-kulturalnego. Gromadzone są tu przedmioty ilustrujące codzienne życie społeczności mazurskiej (m.in. meble i narzędzia
gospodarskie). W izbie eksponowane są również stare fotografie, a także gazety i inne druki mazurskie.

Guzianka – śluza znajdująca się pomiędzy jeziorem
Bełdany a jeziorem Guzianka Mała. Stanowi cenny zabytek hydrotechniczny, oddana do użytku w 1900 roku,
działa po dzień dzisiejszy. Jest ważnym ogniwem komunikacyjnym mazurskich dróg wodnych, gdyż łączy Jezioro
Nidzkie ze szlakiem Wielkich Jezior Mazurskich.

Popielno – Stacja Badawcza Polskiej Akademii Nauk
w Popielnie prowadzi działania w zakresie ochrony lo-

Wojnowo – zespół klasztorny staroobrzędowców (zwani
także strowierami oraz raskolnikami – rozłamowcami),
położony w malowniczym otoczeniu lasów i jezior, został
wzniesiony w 1836 roku. Stanowił centrum życia religijnego i kulturalnego rosyjskich wyznawców prawosławia,
którzy z różnych przyczyn odmówili przyjęcia reform liturgicznych wprowadzonych w 1667 roku przez patriarchę
moskiewskiego Nikona. Uciekając przed prześladowaniami
w Rosji, już w 2. połowie XVII wieku znajdowali schronienie na terenie protestanckich Prus, gdzie utworzyli dość
zwartą pod względem etnicznym i religijnym kolonię, skupioną wokół klasztoru w Wojnowie. Zajmowali się głównie
rolnictwem i rękodzielnictwem. W Wojnowie zachowała
się także drewniana cerkiew prawosławna pw. Zaśnięcia
Najświętszej Marii Panny, wzniesiona w latach 1921–1923.

Panorama jeziora Bełdany
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Krutyń

Ośrodek Edukacji
Przyrodniczo-Kulturowej
KONTAKT:

Ośrodek zlokalizowany jest przy siedzibie Dyrekcji Mazurskiego Parku Krajobrazowego i mieści się w zabytkowym budynku. Funkcjonuje tu także Izba Przyrodnicza,
Galeria „Nad Mukrem” oraz Ośrodek Okresowej Rehabilitacji Bocianów.

adres: Krutyń 66, 11-710 Piecki
telefon: +48 89 742 14 05
www.mazurskipark.pl
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Mazurski Park Krajobrazowy prowadzi szeroko rozwiniętą działalność edukacyjną. Zajęcia poświęcone problematyce etnograficznej, ekologicznej i przyrodniczej
prowadzone są zarówno w szkołach, jak i w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Kulturowej w Krutyni, a także na terenie Parku.
W Galerii „nad Mukrem” prezentowane są wystawy
o tematyce przyrodniczej oraz historyczno-kulturowej.
W Izbie Przyrodniczej Mazurskiego Parku Krajobrazowego, funkcjonującej od 1991 roku, zgromadzono ponad
300 eksponatów. Wśród nich dominuje kolekcja mazurskich ptaków. Są one prezentowane w zabytkowej stodole
mazurskiej, znajdującej się w centrum wsi Krutyń.
W ośrodku znajduje się także Izba Pamięci Karola
Małłka, mazurskiego pisarza, etnografa i folklorysty. Jest
on autorem wielu znaczących prac poświęconych etnografii Mazur, m.in.: Dożynki na Mazurach, Jutrznia mazurska na gody, Mazurski śpiewnik regionalny oraz Wesele
mazurskie.

Mazurski Park Krajobrazowy – został utworzony
w 1977 roku w celu ochrony unikatowych (nie tylko na
skalę regionalną, ale i europejską) wartości przyrodniczych, historycznych i kulturowych. Jest to najstarszy
i największy Park Krajobrazowym w województwie warmińsko-mazurskim. Jego powierzchnia wynosi ponad
536 km 2 . W granicach Parku znajduje się największe w Polsce jezioro Śniardwy oraz północna część Puszczy Piskiej.
Niebywałą atrakcją jest uznawany za najpiękniejszy w Polsce szlak kajakowy rzeki Krutyni. Ponad 90% powierzchni
Mazurskiego Parku Krajobrazowego pokrywa się z jedynym
w województwie warmińsko-mazurskim Rezerwatem
Biosfery „Jeziora Mazurskie”.
W granicach Mazurskiego Parku Krajobrazowego
znajduje się 11 rezerwatów przyrody, 22 użytki ekologiczne, 110 pomników przyrody, a także 3 obszary sieci
„Natura 2000” – „Puszcza Piska”, „Ostoja Piska” i „Jezioro
Łuknajno”. Na terenie Parku wyznaczono 477 km szlaków
turystycznych i ścieżek edukacyjnych.
Najliczniej obserwowane są tu następujące gatunki ptaków: bocian biały (jest on symbolem Mazurskiego
Parku Krajobrazowego), bocian czarny, tracz, czapla biała, czapla siwa, kaczka krzyżówka, łabędź niemy. Na rzece Krutyni dość licznie bytują nurogęsi, które zasłynęły
z przewożenia piskląt na swoim grzbiecie. Okresowo na
rozlewiskach i łąkach żerują dzikie gęsi.
Nurogęś – to nie gęś, to ptak wody z rodziny kaczkowatych. Długość jego ciała osiąga maksymalnie 70 cm, a rozpiętość skrzydeł wynosi ok. 95 cm. Największe osobniki
mogą ważyć do 2 kg. Dymorfizm płciowy u tego gatunku
jest wyraźnie zaznaczony. Samiec ma czarną głowę i szyję
z charakterystycznym czubem na karku, grzbiet czarny
z białymi pasami, a ogon szary. Jego skrzydła są z wierz119
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chu białe, a od spodu biało-szare. Natomiast samica ma
rdzawą głowę z nastroszonym czubem (większym niż
u samców), przód biały, skrzydła z wierzchu popielate,
a od spodu biało-szare. Swoją nazwę nurogęś zawdzięcza
sposobowi, w jaki zdobywa pożywienie – nurkując, niczym gęś. W ten właśnie sposób pozyskuje szczególnie
ulubione ryby. Dietę uzupełniającą nurogęsi stanowią:
mięczaki, skorupiaki oraz owady.

a nogi różowe. Typowy dla tego gatunku jest tzw. krzyk
triumfalny, najczęściej wydawany w związku ze zwycięstwem danego osobnika w sporze o rewir.
Pierwotnie gęgawa gniazdowała prawie w całej Europie,
ale nadmierne polowania wpłynęły na istotne zmniejszenie
zasięgu jej występowania. Obecnie najchętniej gniazduje
w północnej Polsce, a na przełomie września i października
udaje się na zimowiska do Turcji, Hiszpanii oraz północnej Afryki. Na Mazury powraca już w marcu, najpóźniej
w kwietniu, by zdążyć założyć gniazdo przed przyjazdem
turystów. Jej lęgi odbywają się do maja. Samica znosi średnio od 4 do 6 jaj, a ich wysiadywanie trwa 28 dni. Młode
uzyskują lotność już po około 2 miesiącach od wyklucia.
Pożywienie gęgawy stanowią głównie pędy traw.

Pojawia się tutaj m.in. Gęś gęgawa (Anser Anser). Jest
to ptak o masie ciała 2,5–5,0 kg i rozpiętości skrzydeł
150–180 cm. W ubarwieniu gęgawy dominuje kolor szary, jedynie krawędzie piór mają białe obwódki. Dziób jest
różowo-pomarańczowy z białym haczykiem na końcu,
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Rydzewo

Gospoda
pod Czarnym Łabędziem
KONTAKT:

„Gospoda pod Czarnym Łabędziem” funkcjonuje od
1 sierpnia 2000 roku. Jest członkiem sieci „Dziedzictwo
Kulinarne Warmia Mazury Powiśle”. Nazwa lokalu nawiązuje do lokalnej legendy, opowiadanej w okolicy z pokolenia na pokolenie. Gospoda została urządzona w obiekcie
o charakterze zabytkowym, w ostatnim z zachowanych

adres: Rydzewo, ul. Mazurska 98, 11-513 Miłki
tel. +48 87 421 12 52, +48 501 676 899
www.gospoda.pl

121

GOSPODA POD CZA R N Y M Ł A BĘDZIEM w Rydzew ie
budynków gospodarczych, należących do majątku junkrów pruskich, rezydujących w Pogantach. W obecnym
kształcie i lokalizacji obiekt funkcjonuje od 1999 roku.
Jego przeniesienie z odległych o 22 km Pognat zostało
zrealizowane przez lokalnych cieśli.
Specjalnością szefa kuchni „Gospody pod Czarnym
Łabędziem” są dania regionalne: dzyndzałki z hreczką,
plińce z pomoczką oraz ryby. Z gęsiny w lokalu serwowane są pierogi z gęsiną w rosole, pierś z gęsi oraz talerzyk
rozmaitości z gęsiny.

Legenda o Czarnym Łabędziu
Tu był kiedyś jego dom, rodzinne ukochane strony –
zaczęła swoja opowieść staruszka. Był tu szczęśliwy,
lecz nie czynił szczęśliwymi innych. Było w nim coś,
co ciągnęło go do złego. Z dnia na dzień stawał się
szubrawcem. Nie był złym człowiekiem, nie. Ludzie
go lubili. Różnych już grzeszków miał na sumieniu.
Wybaczali mu. Ale pewnego razu dopuścił się największej zbrodni – zbrodni na miłości. Rozkochał
niewinną dziewczynę. Omamił słówkami i ckliwym
spojrzeniem. Bawił się nią i potem porzucił. Poszła
w rozpaczy na bagna i nigdy już nie wróciła. Ludzie
go przeklęli. Ale najbardziej skrzywdził siebie. Bo tak
naprawdę miłował ją. Za późno to zrozumiał. Cierpiał
i gorzkniał. Szukał jej oczu, zapachu, śladów. Poszedł
za nią. Widywali go błąkającego się po torfowisku.
We wsi rodzili się i umierali ludzie. Wkrótce o bagiennym tułaczu zapomniano. Pewnego dnia na wodach Niegocina pojawił się czarny łabędź, ogłaszając
swe przyjście głośnym krzykiem. Starzy zobaczyli
w nim zaginionego tułacza. Bali się go, on jednak
wrócił odmieniony. Roztoczył nad wioską opiekuńcze skrzydła. Uprzedzał los. Ostrzegał przed złym.
Czuwał nad losami kochanków. Nikt nie zaznał tu
nieszczęśliwej miłości. W wiosce zapanował dostatek i beztroska. Wszyscy czuli się bezpieczni pod
skrzydłami Czarnego Łabędzia. Uśmiechnięci ludzie
z radością witali przybyszy. I tak jest do dzisiaj.
Na brzegu jeziora, nie opodal jego gniazda ludzie
postawili gospodę. Nazwali ją „Pod Czarnym Łabędziem”. Gdy zawędrujesz w jej progi, pożywią cię
strawą wszelaką i ugoszczą wybornymi trunkami.
Gdy oddasz się w opiekę duchowi tych okolic, nie zaznasz niepokoju. A Czarny Łabędź? Ludzie powiadają, że czasem, ale tylko przed świtem, można go dostrzec w przybrzeżnych trzcinach. A jeśli go ujrzysz,
szczęście nie opuści cię już nigdy…

Trofea Gospody
pod „Czarnym
Łabędziem”
❦ Tytuł Najlepszej Restauracji Warmii i Mazur
oraz I nagroda w konkursie na najlepszą potrawę regionalną (za dzyndzałki z hreczką i plińce
z pomoczką), przyznane na Festiwalu Ryby,
Wędki i Muzyki „Sielawa Blues” w Starych
Jabłonkach (2002 r.).
❦ Wyróżnienie I stopnia w kategorii: Najlepsza
usługa gastronomiczna Warmii i Mazur w konkursie: Najlepszy Produkt i Usługa Warmii
i Mazur 2009 r., organizowanym przez Wojewodę Warmińsko Mazurskiego oraz Biuro Jakości
i Znaków Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
❦ Statuetka „Najlepsza Usługa Gastronomiczna
Warmii i Mazur 2013” w Konkursie Jakości 2013 r.
❦ Wyróżnienia w Żółtym Przewodniku Gault &
Millau w latach: 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.
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Wierność gęsi a wierność łabędzi
Wśród ornitologów panuje opinia, że gęsi, podobnie

ważniejsze, niż dozgonna wierność. To właśnie dla-

jak łabędzie, łączą się ze sobą w pary na całe życie.

tego niektóre gąski pozwalają sobie na „skok w bok”,

Razem migrują i spędzają okres lęgowy. Ostatnio

ale potem wracają do stałego partnera. Prowadząc

wykazano jednak, że jaja w gnieździe gęsi zbożowej

chów gęsi trzeba też pamiętać, że osamotnione ptaki

mogą pochodzić od różnych ojców. Okazuje się więc,

tracą na wadze.

że osiągnięcie „sukcesu genetycznego” jest dla gęsi

Gęsina w menu:

pierś z gęsi
pierogi z gęsiną w rosole
rolada z gęsi
pasztet z gęsi
półgęsek
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Łękuk Mały

Restauracja
„Ogień i Woda”
w hotelu Folwark Łękuk
KONTAKT:

Oficjalne otwarcie lokalu miało miejsce 14 lutego 2015
roku. Nazwa, podobnie jak pozostałe elementy wnętrza
hotelu Folwark Łękuk, inspirowana jest historią i przyrodą regionu. „Ogień” nawiązuje do ciepła pieca kaflowego, który stanowi serce restauracji i na którego fajerkach

adres: Łękuk Mały 8, 11-510 Łękuk Mały
telefon: +48 87 428 40 59
https://folwarklekuk.pl
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R E STAUR AC JA „OGIEŃ I WODA” w hotelu Folwark w Ł ękuku Ma ł ym
przygotowana jest część dań, natomiast „Woda” jest wyrazem hołdu składanego toni jeziora widocznej z okien
hotelu i tarasu restauracyjnego.
Hotel został wskrzeszony z pozostałości po pruskim
majątku Klein Lenkuk, założonego w XVII wieku. Pierwszy budynek – Stary Spichlerz został oddany do użytku
w 2010 roku. Obiekt jest częściowo zabytkowy, gdyż przy
odbudowie zachowano elementy pierwotnej konstrukcji. Materiały do budowy w znacznym stopniu pochodzą
z rumowiska (dachówka, kamień, obelkowanie, cegła).
Architektura obiektu nawiązuje do tradycji budowlanych
regionu, a zatem zawiera liczne elementy charakterystyczne dla budownictwa wschodniopruskiego (czerwona
dachówka, kukawki, kamienne podmurówki).
Specjalnością szefa kuchni jest dziczyzna, a inspiracji
poszukuje on w starych, regionalnych recepturach. Chętnie serwuje również dania z gęsiny, m.in. półgęski w formie przystawki (pierś z gęsi wędzona na zimno, skrojona
w cienkie plastry, podawana z dodatkami sezonowymi).

Hitem kulinarnym dawnego pruskiego folwarku były
gofry z jagodami. Latem wracają one do menu i są przygotowywane według tradycyjnej, odnalezionej receptury. Na tarasie restauracyjnym i wzdłuż murów Folwarku
Łękuk rosną jadalne kwiaty i zioła – to dzięki nim dania
wyglądają na talerzach wyjątkowo pięknie i są bardzo aromatyczne.
Gęsina w menu:

półgęsek
noga gęsi na musie jabłkowo-chrzanowym
z leniwymi na purée dyniowym i kapusta
z bakaliami oraz sosem demi-glace
pierś gęsia peklowana w soli sosnowej
z gryczotto z wędzonym twarogiem
i pieczoną gruszką.
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Atrakcje turystyczne w okolicy
Jezioro Łękuk – jezioro znajduje się w zlewni rzeki Ełk,
na terenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Puszczy Boreckiej. Miejscowość Łękuk Mały położona jest na jego południowym brzegu. Powierzchnia jeziora wynosi 80,6 ha,
a średnia głębokość osiąga 2,7 m (maksymalna – 5,0 m).
Długość linii brzegowej wynosi 5 800 m. Od strony zachodniej wpływa do niego niewielki ciek wodny prowadzący z jeziora Róg, natomiast w południowej części
zbiornika wodnego znajduje się odpływ do jeziora Sowa.
Z kolei od zachodu ma połączenie z jeziorem Dubinek. Jezioro Łękuk to łowisko specjalne ryb drapieżnych: szczupaka, okonia i sandacza. Ich smakiem można delektować
się w restauracji „Ogień i Woda”.

Puszcza Borecka – w odległości około 1 km od obiektu
rozciąga się przepiękny kompleks leśny, objęty częściowo
ochroną w ramach programu „Natura 2000”. W puszczy
wytyczono rezerwaty przyrody, ścieżki piesze i rowerowe. Na tzw. Wolisku zlokalizowano pokazową zagrodę
żubrów. Na terenie puszczy zachowało się wiele pomnikowych dębów szypułkowych o obwodzie 400–500 cm.
Przy jednym z nich, rosnącym na terenie leśnictwa Sarnianka, miał odpoczywać Napoleon I Bonaparte podczas
odwrotu spod Moskwy. Do tego dębu prowadzi trasa rowerowa „Szlakiem Mazurskich Legend”.
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Gęś luzowana, faszerowana kaszą, podrobami
i suszonymi owocami
SKŁADNIKI

PR Z YGOTOWANIE NADZIENIA

1 gęś

1 wątróbka gęsia

W maszynce do mięsa zmielić: boczek, mięso z indyka i oczyszczone surowe gęsie
podroby. Dodać: posiekaną zieloną pietruszkę, drobno posiekane śliwki, żurawinę,
jajka, ugotowane kasze. Wszystko doprawić do smaku solą, pieprzem i mieloną kolendrą. Całość dobrze wymieszać.

200 g surowego boczku

PR Z YGOTOWANIE GĘSI

1 żołądek gęsi
1 serce gęsie

200 g mięsa z indyka
100 g ugotowanej kaszy gryczanej
100 g ugotowanej kaszy jęczmiennej
2 jaja
50 g suszonych śliwek
50 g suszonej żurawiny
1 pęczek zielonej pietruszki
2 ząbki czosnku
Przyprawy: sól, pieprz, kolendra mielona
oraz w ziarnach, rozmaryn

Gęś dokładnie umyć i wyluzować (tzn. usunąć kości korpusu, odcinając delikatnie
cienkim nożem mięso od kości; skrzydła i uda pozostawić z kością). Tak przygotowaną tuszkę przełożyć do głębokiego naczynia, najlepiej szklanego lub z plastiku,
zalać solanką tak, aby całkowicie przykryła mięso, dodać kilka gałązek rozmarynu
i 1 łyżkę ziaren kolendry.
Solankę przyrządza się z wody i soli dodając na każdy 1 litr wody 1 dużą łyżkę soli.
Całość odstawić na 24–48 godzin. Po tym czasie tuszkę wyjąć z solanki, opłukać,
osuszyć, natrzeć od wewnątrz czosnkiem, mieloną kolendrą i pieprzem. Następnie
gęś wypełnić przygotowanym wcześniej farszem (należy uważać, aby nie włożyć do
środka zbyt dużo farszu, by gęś nie pękła w trakcie pieczenia; po nadzianiu farszem gęś powinna pozostać płaska). Następnie spiąć wykałaczkami otwory w mięsie, zasznurować dratwą i związać nogi. Tuszkę ułożyć w brytfannie i wstawić do
piekarnika nagrzanego do temperatury 200°C na 40 minut. Po upływie tego czasu
zmniejszyć temperaturę do 170°C, dolać 100 ml wody, przykryć mięso i piec jeszcze
ok. 2,5 godziny. Na 15 minut przed końcem pieczenia zdjąć pokrywkę i zlać tłuszcz
z sosem, który wytopił się w czasie pieczenia, by gęś ładnie się zarumieniła.
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Gęś pieczona bez kości
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 gęś

Gęś dokładnie oczyścić, umyć, wyluzować – najpierw usunąć kości korpusu (odcinając je od mięsa ostrym, cienkim nożem), a następnie od środka usunąć kości
skrzydeł i udek. Tuszkę natrzeć od ośrodka pieprzem, solą, kolendrą, zmiażdżonym czosnkiem, majerankiem, a od zewnątrz solą i grubo mielonym pieprzem.
Bułkę namoczyć w mleku, a gdy zmięknie odcisnąć i zmielić razem z oczyszczoną wątróbką, pozostałym mięsem, zieloną pietruszką i zblanszowanym jarmużem.
Do masy dodać jajka i bułkę tartą, doprawić do smaku solą i pieprzem; wszystko razem wymieszać. Farszem wypełnić gęś; brzegi wyluzowanej tuszki spiąć wykałaczkami i zasznurować dratwą. Należy pamiętać o tym, żeby nie nałożyć zbyt dużo farszu, aby gęś nie pękła w czasie pieczenia – po wypełnieniu farszem powinna pozostać
płaska. Tuszkę ułożyć w brytfannie, wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 190°C i piec przez 40 minut. Po tym czasie należy zlać tłuszcz, który się wytopił
i wlać 100 ml wody. Całość przykryć, obniżyć temperaturę piekarnika do 170°C,
a mięso nadal piec przez kolejne 2,5 godziny.

½ piersi gęsiej ze skórą
200 g udźca indyka
200 g boczku
1 wątróbka gęsia
3 jajka
20 g bułki tartej
1 czerstwa bułka
3 ząbki czosnku
200 ml mleka
1 pęczek zielonej pietruszki
2 liście jarmużu
Przyprawy: sól, pieprz, czosnek, majeranek,
mielona kolendra
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Pâté z wątróbek gęsich z pistacjami i morelą
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

300 g wątróbek gęsich

Wątróbki dokładnie oczyścić, a następnie moczyć w mleku przez 12 godzin; potem opłukać, osuszyć papierowym ręcznikiem i pokroić w drobną kostkę. Morele
moczyć ok. 12 godzin w białym winie. Obrane jabłko pokroić w cienkie plastry
i smażyć do miękkości na patelni, na której wcześniej rozpuszczono gęsi tłuszcz.
Do tego dodać pokrojoną w kostkę wątróbkę i wszystko razem smażyć ok. 3 minut,
tak aby wątróbka delikatnie się ścięła, ale pozostała różowa i miękka. Następnie
dolać brandy i po 1 minucie odstawić z ognia. Całość doprawić do smaku solą, pieprzem i kardamonem oraz zblendować na gładką masę, dodając partiami masło. Na
koniec połączyć z pokruszonymi pistacjami i drobno pokrojonymi morelami. Delikatnie wymieszać masę łyżką i przelać do foremek. Wstawić do lodówki, by zastygła. Najlepiej przygotować ją jeden dzień wcześniej przed planowanym podaniem.

50 g tłuszczu gęsiego
200 g masła
1 jabłko
50 ml brandy
50 g pistacji
50 g suszonych moreli
100 ml białego wina
500 ml mleka
Przyprawy: sól, pieprz, kardamon

Pâté serwować pokrojone w plastry, jako przystawkę, udekorowane owocami (mini
kiwi, physalis); dobrze smakuje z bagietką lub grzankami.
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Zupa krem z ziemniaków i pietruszki z kiełbasą
z gęsi i sosem chimichurri
SKŁADNIKI

PR Z YGOTOWANIE ZUPY

4 ziemniaki

6 ząbków czosnku

Tłuszcz rozpuścić w rondlu, dodać 2 posiekane ząbki czosnku oraz pokrojoną
w kostkę pietruszkę i ziemniaki; wszystko smażyć ok. 5 minut, a następnie zalać
bulionem i gotować na wolnym ogniu przez 15 minut. Potem dodać masło i całość
zmiksować blenderem na gładką masę.

10 g masła

PR Z YGOTOWANIE SOSU CHIMICHURRI

4 pietruszki
400 ml bulionu

20 ml octu jabłkowego
150 ml oleju
10 g pokruszonych pistacji
1 pęczek zielonej pietruszki
100 g kiełbasy z gęsi
Przyprawy: sól, pieprz, papryka chili

Do kielicha blendera wlać olej, dodać posiekaną zieloną pietruszkę oraz 4 ząbki czosnku, ocet, papryczkę chili, sól, pieprz i zmiksować na jednolitą masę.
Kiełbasę z gęsi pokroić w wąskie paski, podsmażać na suchej patelni, aż staną się
chrupiące.
Zupę podawać udekorowaną paskami kiełbasy, sosem chimichurri i pokruszonymi
pistacjami.
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Rosół z pieczonej gęsi
z purée z pietruszki i pulpecikami
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA ROSO ŁU

Kości i mięso z upieczonej gęsi

Porcje gęsi pozostałe po pieczonej gęsi (kości, skrzydła, szyjkę) ułożyć w garnku,
zalać ok. 3 litrami zimnej wody, powoli doprowadzić do wrzenia. Do rosołu można
wykorzystać też kości pozostałe po luzowaniu gęsi, jednak w takim przypadku należy je wcześniej upiec. Po zagotowaniu wywaru zebrać szumowinę, dodać warzywa,
jabłko, białą cebulę w łupinie opaloną ogniem, suszone grzyby, przyprawy, gałązki
świeżego lubczyku i zieloną pietruszkę. Wszystko gotować na bardzo wolnym ogniu
ok. 180 minut.

1 wątróbka
½ suchej bułki
10 g tłuszczu gęsiego
2 marchewki
7 korzeni pietruszki
¼ selera
1 por

PR Z YGOTOWA NIE PULPECIKÓW

1 jabłko

50 ml śmietanki

Mięso obrać z kości, zmielić w maszynce do mięsa razem z namoczoną bułką. Wątróbkę oczyścić, umyć, drobno posiekać. Wyłowić z rosołu kilka grzybów, również
drobno posiekać, połączyć z mięsem i wątróbką. Wszystko doprawić do smaku solą
i pieprzem; dobrze wymieszać. Z masy formować malutkie pulpeciki, które należy
obsmażyć na gęsim tłuszczu, a następnie przełożyć do rosołu.

1 pęczek natki pietruszki

PR Z YGOTOWANIE PURÉE Z PIETRUSZKI

Gałązki świeżego lubczyku

Korzenie pietruszki umyć, obrać, zawinąć w folię aluminiową i piec w piekarniku
nagrzanym do temperatury ok. 190°C przez 60 minut. Upieczoną pietruszkę zmiksować na jednolitą masę, dodając masło i śmietankę.

1 cebula
10 suszonych grzybów
10 g masła

Przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie,
liść laurowy

Gotowy rosół serwować z pulpecikami i kleksem z pietruszkowego purée; dodatkowo można udekorować go chipsami z gęsiej kiełbasy.
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Gęśburger z piersi gęsiej
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

½ piersi gęsiej

Mięso z piersi gęsiej wraz ze skórą oddzielić od kości i pokroić w cienkie paski,
następnie zmielić w maszynce do mięsa razem z mięsem pieczonym i 1 ząbkiem
czosnku. Całość doprawić solą, pieprzem i kolendrą i dobrze wyrobić na jednolitą
masę, z której formować okrągłe burgery. Kotlety smażyć na patelni z nieprzywierającym dnem, po 4–5 minut z każdej strony, po czym odstawić i pozostawić pod
przykryciem przez 10 minut.

150 g pieczonego mięsa z gęsi
2 bułki
1 świeży pomidor
2 ogórki kiszone
1 czerwona cebula
liście sałaty
20 g sosu pomidorowego
20 g majonezu
2 ząbki czosnku
10 g tłuszczu gęsiego
Przyprawy: sól, pieprz, mielona kolendra

SOS DO BURGERA

Do sosu pomidorowego dodać majonez, sól, grubo mielony pieprz i przeciśnięty
przez praskę 1 ząbek czosnku. Całość dokładnie wymieszać.
Bułkę przeciąć na pół, włożyć na kilka minut do gorącego piekarnika i zapiekać;
następnie obie jej części posmarować sosem; na jednej z nich ułożyć sałatę, kotlet,
krążki świeżego pomidora, plastry kiszonego ogórka i krążki cebuli; przykryć drugą
częścią bułki.
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Grillowana pierś gęsia z warzywami
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 pierś gęsia bez skóry

Pierś gęsią oczyszczoną z przerostów i powięzi zalać marynatą – przygotowaną
z podanych składników, i odstawić na kilka godzin. Na rozgrzaną patelnię grillową
wylać olej, dodać pokrojone warzywa, a kiedy zaczną pojawiać się na nich brązowe
paski zdjąć patelni i odstawić w ciepłe miejsce. Następnie w ten sam sposób grillować gęsią pierś – czas grillowania mięsa zależy od pożądanego stopnia jego wysmażenia; przeważnie trwa to ok. 3–4 minut z każdej strony. Należy pamiętać, aby pierś
przygotowana do grillowania miała temperaturę pokojową. Gotowe mięso przed
podaniem pozostawić na talerzu pod przykryciem, by „odpoczęło”.

1 świeża papryka
3 cebule szalotki
Marynata:
50 ml sosu sojowego
30 ml oleju
10 ml soku z limonki
50 ml octu jabłkowego
2 posiekane ząbki czosnku
½ posiekanej papryczki chili
Tarty korzeń imbiru (ok. 1 cm)
Przyprawy: grubo mielony pieprz
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Żołądki gęsie w śmietanie z warzywami
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 kg żołądków gęsich

Żołądki oczyścić, umyć i gotować w wodzie z dodatkiem przypraw, aż będą miękkie
(ok. 1,5 godziny). Następnie ostudzić, obrać i pokroić w kostkę. Warzywa oczyścić
i pokroić. Na patelni rozpuścić tłuszcz gęsi, dodać pokrojoną marchewkę i pietruszkę, które następnie smażyć na wolnym ogniu, aż zmiękną; dodać pokrojony por;
całość jeszcze chwilę smażyć, dodać bulion, ziele angielskie, liść laurowy, doprawić
solą i pieprzem; gotować razem jeszcze chwilę, aż warzywa będą miękkie, a na koniec dodać pokrojone żołądki. Śmietanę posolić, rozrobić z mąką i 1 łyżką zimnej
wody, dodać kilka łyżek gorącego wywaru, a następnie wlać ją do garnka z żołądkami. Przygotowaną potrawę zdjąć z ognia (nie gotować po zaprawieniu śmietaną)
i posypać posiekanym koperkiem.

1 marchewka
1 pietruszka
½ selera
½ pora
400 ml bulionu
20 ml kwaśnej śmietany
10 ml tłuszczu gęsiego
10 g mąki
Gałązki zielonego koperku
Przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie, liść
laurowy
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Udko gęsie pieczone
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA UDEK

2 udka gęsie

Udka gęsie oczyścić, umyć, osuszyć, natrzeć solą, pieprzem, czosnkiem i kolendrą,
a potem odstawić na kilkanaście godzin w chłodne miejsce do zamarynowania. Następnie mięso ułożyć w brytfannie, wstawić do piekarnika rozgrzanego do temperatury 190°C i piec około 30 minut. Potem dolać 100 ml wody, dodać pokrojoną
pietruszkę i cebulę; zmniejszyć temperaturę do 170°C i nadal piec przez kolejne
90 do 120 minut (aż mięso stanie się miękkie). Udka przełożyć w ciepłe miejsce, zebrać tłuszcz, który wytopił się w czasie pieczenia, a powstały sos zblendować razem
z cebulą i pietruszką na gładki mus, który doprawić sosem demi-glace lub sosem
sojowym.

1 duża pietruszka
1 cebula
10 moreli
1 figa
2 śliwki
2 jabłka
½ papryczki chili
10 ml sosu demi-glace
100 ml soku pomarańczowego
40 g sera pleśniowego
10 g cukru
Przyprawy: pieprz, sól, czosnek granulowany,
kolendra

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA OWOCÓW

Jabłka przekroić na połówki, z których wydrążyć gniazda nasienne, a w miejsce po
gniazdach włożyć ser. Przygotowane owoce wstawić do piekarnika nagrzanego do
temperatury 180°C i zapiekać przez ok. 15 minut. Na patelni podgrzać cukier, a gdy
się rozpuści ułożyć na nim połówki śliwek, moreli i fig – przeciętą częścią do dołu.
SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA SOSU MORELOWEGO

Do zagotowanego soku pomarańczowego dodać wypestkowane morele i razem gotować jeszcze ok. 10 minut; następnie lekko przestudzić, dodać posiekaną papryczkę
chili i całość zmiksować na jednolitą masę.
Na talerz wylać przygotowany sos morelowy, ułożyć udko, posmarować je sosem
pieczeniowym, a obok położyć pieczone jabłko i karmelizowane owoce. Jako dodatek można dodać smażone ziemniaczki.
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Tatar z piersi gęsiej
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

¼ piersi gęsiej

Mięso z piersi gęsiej oddzielić od kości, usunąć skórę i wszelkie przerosty, pokroić
w wąskie paski, a następnie dokładnie posiekać nożem. Doprawić do smaku solą,
pieprzem, olejem i sosem sojowym; dodać 10 ml gazowanej wody mineralnej i dobrze wyrobić. Przygotowane mięso ułożyć na talerzu. Cebulę, grzybki, szalotkę,
patisona i pomidorki pokroić w drobną kostkę, a następnie ułożyć wokół mięsa
i udekorować kaparami. Jajko sparzyć wrzątkiem, oddzielić żółtko od białka. Żółtko
podać w osobnym naczyniu.

1 jajko
½ cebuli
1 mała szalotka
3 pomidorki koktajlowe
20 g kaparów
1 marynowany patison
1 mały ogórek konserwowy
5 ml oleju
5 ml sosu sojowego
Kilka marynowanych grzybków
Przyprawy: sól, grubo mielony pieprz
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Pasztecik z gęsiny z winnym jabłkiem
i chipsem z jarmużu
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

200 g pieczonego mięsa z gęsi

Wątróbkę oczyścić, umyć, zalać mlekiem i odstawić do lodówki na 24 godziny.
Następnie wyjąć ją z mleka, osuszyć i pokroić w drobną kostkę. Na patelni rozpuścić połowę klarowanego masła, dodać wątróbkę i smażyć przez kilka minut. Pod
koniec smażenia dodać brandy. Pietruszkę pokroić w kostkę, podsmażyć w rondlu
na maśle, a następnie dolać do niej ok. 100 ml wody i dusić do miękkości. Do blendera kielichowego przełożyć pieczone mięso z gęsi, pietruszkę, oraz wątróbkę wraz
z masłem, na którym się smażyła. Całość doprawić do smaku solą, pieprzem i gałką
muszkatołową. Wszystkie składniki zmiksować na jednolitą masę, przełożyć do foremki i wstawić do lodówki. Pasztecik przygotować na 1 dzień przed planowanym
podaniem.

2 wątróbki gęsie
40 g łuskanych orzeszków pistacjowych
1 jabłko
1 duża pietruszka
100 g klarowanego masła
10 ml miodu
200 ml czerwonego wina
5 goździków
150 ml mleka
20 ml brandy
3 liście jarmużu
Przyprawy: sól, pieprz, gałka muszkatołowa

PR Z YGOTOWANIE JABŁK A W WINIE

Do rondla wlać czerwone wino, dodać miód i goździki, całość zagotować; dodać wydrążone i obrane połówki jabłek i jeszcze gotować ok. 2 minuty, następnie odstawić
na minimum 12 godzin.
PR Z YGOTOWANIE CHIPSÓW Z JARMUŻU

Liście jarmużu umyć, osuszyć i podzielić na mniejsze kawałki. Następnie skropić
oliwą z oliwek i przełożyć na blachę wyłożoną papierem do pieczenia. Wstawić do
piekarnika nagrzanego do temperatury 100°C i piec ok. 20 minut.
Na talerz wyłożyć plastry pasztetu oraz plastry winnego jabłka, całość udekorować
pistacjami i chipsami z jarmużu; podawać z grzankami.
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Wątróbka gęsia z wiśniami
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA GL A ZURY WIŚNIOWE J

500 g wątróbki gęsiej

Wiśnie wydrylować, przełożyć do garnka, dodać cukier, anyż, cynamon, goździki
i całość zagotować, a potem odstawić na 24 godziny. Następnego dnia ponownie
wszystko zagotować, dodać brandy i amaretto i nadal gotować, aż do odparowania
soku. Odstawić z ognia, dodać zimne masło; mieszać do momentu, aż masło się
rozpuści.

500 g wiśni
5 g mąki ryżowej
50 ml brandy
20 ml amaretto
10 g cukru
Kilka gwiazdek anyżu
Szczypta cynamonu
10 goździków
2 cebule
1 jabłko
150 g maki pszennej
10 ml tłuszczu gęsiego
Przyprawy: sól, pieprz, majeranek

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

Wątróbki gęsie dokładnie oczyścić, umyć, namoczyć w mleku i odstawić na 24 godziny do lodówki. Następnego dnia obrać jabłka, pokroić w ósemki i usunąć gniazda
nasienne. Cebulę obrać i pokroić w piórka. Na patelni rozgrzać tłuszcz gęsi, dodać
cebulę, lekko posolić i chwilę smażyć, po czym dodać cukier, a następnie kawałki
jabłka. Wszystko smażyć na wolnym ogniu do momentu, aż cebula zmięknie.
Wątróbkę odsączyć z mleka, osuszyć, przyprawić pieprzem i otoczyć w mące, strzepując jej nadmiar. Na oddzielnej patelni, na rozgrzanym tłuszczu gęsim, krótko
smażyć wątróbkę z obu stron, do momentu aż zbrązowieje, w środku jednak nadal
ma pozostać różowa. Po usmażeniu lekko ją osolić i pozostawić pod przykryciem
przez 10 minut.
Serwując danie najpierw należy wyłożyć na talerz cebulę z jabłkiem, a dopiero na
niej ułożyć wątróbki polane glazurą wiśniową. Wątróbki można podawać również z musem z pietruszki skropionym sosem chimichurry (patrz przepis na: Rosół
z pieczonej gęsi z purée z pietruszki i pulpecikami oraz Zupa krem z ziemniaków
i pietruszki z kiełbasą z gęsi i sosem chimichurri).
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Pierś gęsia na sposób hawajski
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

½ piersi gęsiej

Mięso z piersi oddzielić od kości i skóry, umyć i osuszyć; zanurzyć w marynacie
przygotowanej z sosu sojowego, octu jabłkowego, siekanego czosnku i oleju. Odstawić do lodówki na kilka godzin. Po tym czasie pierś wyjąć z marynaty i osuszyć
papierowym ręcznikiem. Na patelni rozgrzać tłuszcz, smażyć na nim pierś – po
3 minuty z każdej strony, po czym odstawić na 5–10 minut, aby mięso „odpoczęło”.
Następnie pierś pokroić w cieniutkie plastry, ponownie wrzucić na patelnię, dodać
odrobinę sosu z marynaty oraz podsmażone na osobnej patelni: szalotkę, ananasa
i paprykę. Całość wymieszać i chwilę razem podgrzewać.

20 ml tłuszczu gęsiego
50 ml sosu sojowego
20 ml octu jabłkowego
20 ml oleju
1 ząbek czosnku
4 szalotki
½ świeżej papryki
¼ ananasa

SMA ŻENIE WAR Z Y W

Na patelni rozgrzać tłuszcz, dodać pokrojone w piórka szalotki, które lekko smażyć,
a kiedy zaczną mięknąć dodać – pokrojone w kostkę – ananasa, a na końcu paprykę;
wszystko razem smażyć kolejną minutę, a następnie połączyć z gęsiną. Papryki nie
należy smażyć zbyt długo, ma się tylko podgrzać i pozostać chrupiąca. Podawać
z ryżem.
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Paszteciki z wątróbek gęsich
w trzech panierkach
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

500 g wątróbek gęsich

Wątróbki gęsie oczyścić, namoczyć w mleku i odstawić do lodówki na 24 godziny.
Następnego dnia wyjąć je z mleka, osuszyć i pokroić w drobną kostkę. W rondlu
rozpuścić klarowane masło, dodać pokrojoną cebulę, a po chwili także pokrojone
jabłko. Doprawić solą, pieprzem, kardamonem i odrobiną cynamonu. Składniki
dusić, do momentu aż cebula i jabłko zupełnie zmiękną. Dopiero wówczas dodać
pokrojone wątróbki, a następnie wlać brandy. Wszystko smażyć kilka minut tak,
aby wątróbka tylko lekko się ścięła, a brandy odparowała. Całość zmiksować na
jednolitą masę i ostudzić, zostawić do następnego dnia w lodówce, by masa dobrze
zgęstniała. Z tak przygotowanej masy formować kulki, które następnie panierować
pokruszonymi orzechami, orzeszkami pistacjowymi lub sezamem, Na talerz wyłożyć konfiturę, na niej ułożyć kulki pasztecików, udekorować jabłkiem w winie
(patrz przepis na: Pasztecik z gęsiny z winnym jabłkiem i chipsem z jarmużu), gruszką,
morelą, figą i listkami melisy.

1 jabłko
1 cebula
200 ml mleka
30 ml brandy
200 g klarowanego masła
10 g konfitury z żurawiny
4 morele
1 jabłko
3 figi
1 gruszka z kompotu
100 g orzechów laskowych
100 g orzeszków pistacjowych
50 g prażonego sezamu
Kilka listków melisy
Przyprawy: sól, pieprz, kardamon, cynamon
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Okrasa z gęsi
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 gęś

Z tuszki gęsiej oddzielić tłuszcz sadełkowy, a następnie oddzielić mięso od kości.
Tłuszcz wytopić w osobnym naczyniu i ostudzić. Mięso razem ze skórą pokroić,
zmielić w maszynce do mięsa, doprawić solą, pieprzem, majerankiem i wyrobić na
jednolitą masę. Przełożyć do glinianego garnka, ubić, a na wierzch wylać warstwę
przygotowanego tłuszczu gęsiego. Podawać przede wszystkim jako smarowidło do
chleba.
Kiedyś okrasę przygotowywano (głównie na Kaszubach) z całej tuszki gęsiej, siekając ją toporkiem wraz z kośćmi, obficie przesypując solą i pieprzem. Przechowywano
ją przez całą zimę w chłodnym miejscu, w glinianych garnkach. Używano do zup,
ziemniaków, jajecznicy lub chleba.

Przyprawy: sól, pieprz, majeranek
SKŁ ADNIKI NA FAR SZ
500 g mięsa (może być gęsina ze skórą, jagnięcina,
baranina, wołowina)
1 cebula
2 ząbki czosnku
20 ml bulionu
10 g tłuszczu gęsiego
olej (do smażenia)
Przyprawy: sól, mielony pieprz, majeranek
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Pulpeciki z gęsiny z sosem demi-glace i kaszotto
SKŁADNIKI

SP OSÓB PR Z YGOTOWA NIA PULPECIKÓW

1 pierś gęsia

Mięso z piersi gęsiej oddzielić od kości, pokroić na mniejsze kawałki. Bułkę namoczyć, odcisnąć, zmielić w maszynce razem z mięsem. Cebulę i czosnek pokroić
w drobną kostkę, zeszklić na smalcu gęsim, lekko ostudzić, połączyć ze zmielonym
mięsem i bułką. Przygotowaną masę doprawić solą, pieprzem, majerankiem; dodać
jajko; całość dobrze wyrobić, uformować okrągłe pulpeciki, a następnie usmażyć je
na tłuszczu gęsim.
Zagotować 200 ml bulionu, dodać sos demi-glace, a następnie całość zagęścić mąką
rozrobioną z odrobiną zimnej wody. Kiedy sos zgęstnieje przełożyć do niego pulpety.

1 czerstwa bułka
1 cebula
1 jajko
2 ząbki czosnku
10 g tłuszczu gęsiego
600 ml bulionu
10 g mąki ryżowej
20 ml sosu demi-glace

PR Z YGOTOWANIE K A SZOT TO

200 g kaszy gryczanej

Kaszę wsypać do rondla, zalać 400 ml bulionu i gotować do momentu, aż płyn
zostanie wchłonięty przez kaszę; ugotowaną pozostawić pod przykryciem. Jarmuż
blanszować we wrzącej wodzie przez 1 minutę, potem przełożyć do lodowatej wody,
a następnie osuszyć i drobno pokroić. Marchewkę i pietruszkę pokroić w drobną
kostkę i smażyć na oleju do momentu aż lekko zmiękną; następnie połączyć z kaszą
i jarmużem.

1 marchewka
1 pietruszka
2 liście jarmużu
10 ml oleju
Przyprawy: sól, pieprz, majeranek
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Carpaccio z pieczonego buraka
i wędzonego półgęska
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

½ półgęska wędzonego zimnym dymem

Buraki obrać, umyć, skropić oliwą, a następnie zawinąć w folię aluminiową i piec
w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C przez ok. 1,5 godziny. Upieczone buraki ostudzić, pokroić w bardzo cienkie plastry, ułożyć na talerzu. Wędzony
półgęsek, pokrojony w równie cienkie plastry, ułożyć na plastrach buraka. Całość
udekorować listkami rukoli, posypać płatkami sera grana padano, ozdobić kaparami
i skropić oliwą z oliwek.

2 buraki
20 g sera grana padano
20 ml oliwy z oliwek
Owoce kaparów
Młode listki rukoli
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Gołąbki z czerwonej kapusty z gęsiną
i kaszą pęczak
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 pierś gęsia

Mięso gęsie oddzielić od kości i zmielić w maszynce do mięsa razem ze skórą. Czosnek oraz cebulę drobno posiekać, usmażyć na tłuszczu gęsim, a następnie dodać do
zmielonego mięsa. Całość połączyć z ugotowaną kaszą pęczak, dodać jajko, doprawić do smaku solą, pieprzem, majerankiem i wyrobić na jednolitą masę. Z kapusty
wyciąć głąb.
W dużym garnku osolić i zagotować wodę, dodać ocet jabłkowy, włożyć główkę kapusty (tak, aby cała zanurzona była we wrzątku) i gotować ją ok. 5 minut. Następnie
wyjąć z garnka, lekko ostudzić i delikatnie oddzielać (zdejmować) pojedyncze liście,
starając się przy tym ich nie rozerwać. Z wystudzonych liści odciąć dolną grubą
część, na środku ułożyć farsz, założyć brzegi na mięso i zwinąć. Tak przygotowane
gołąbki ciasno ułożyć w żaroodpornym naczyniu, dodać pokrojone w paski jabłko
i zalać wodą, w której parzyły się liście, tak aby zupełnie je przykryła. Wstawić do
piekarnika nagrzanego do temperatury 180°C i piec przez ok. 1 godzinę. Podawać
z sosem beszamelowym.

1 cebula
2 ząbki czosnku
1 łyżka tłuszczu gęsiego
1 szklanka ugotowanej kaszy pęczak
1 jajko
1 kwaśne jabłko
20 ml octu jabłkowego
1 czerwona kapusta
25 g masła
40 g mąki pszennej
400 ml mleka
Przyprawy: sól, pieprz, majeranek

PR Z YGOTOWANIE SOSU BESZ AMELOWEGO

Masło rozpuścić na patelni, dodać mąkę, którą dokładnie rozprowadzić; następnie
wlać ciepłe mleko i energicznie mieszać, aż powstanie gładki sos; całość doprawić
solą i pieprzem.
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Żołądki gęsie w galarecie
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 kg żołądków gęsich

Żołądki gęsie oczyścić, umyć, przełożyć do rondla i zalać wodą, tak aby je całkowicie przykryła; zagotować. Zebrać z powierzchni wywaru szumowinę, doprawić solą
i pieprzem, dodać liść laurowy oraz ziele angielskie; zmniejszyć temperaturę grzania
i dalej gotować, ok. 1,5 godziny, aż żołądki staną się miękkie; wówczas wyjąć je
z wywaru, pozostawić do wystygnięcia, a następnie pokroić w plastry. W osobnym
naczyniu zagotować bulion, po czym odstawić z ognia i rozpuścić w nim żelatynę.
Piklowane warzywa przełożyć na sitko, a następnie dokładnie osuszyć papierowym
ręcznikiem. Na dnie foremek ułożyć plastry żołądków i pikle, a następnie zalać
wszystko przestudzonym bulionem z żelatyną. Odstawić do stężenia, najlepiej na
całą dobę. Galaretę serwować po wyjęciu z foremek, udekorować pozostałymi piklami i plastrami cytryny. Talerz można ozdobić sproszkowaną herbatą matcha, sypiąc
ją na talerz, przykryty spodkiem, przez bardzo drobne sitko.

1000 ml bulionu z gęsiny
40 g żelatyny
1 cytryna
10 g mielonej zielonej herbaty matcha do dekoracji
talerza
Piklowane warzywa (cukinie, patisony, marchew)
Przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie
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Kanapka z szarpaną gęsiną
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 udo gęsie

Udo oczyścić, natrzeć solą, pieprzem, kolendrą i rozmarynem; odstawić na kilka
godzin (mięso można pozostawić do zamarynowania nawet na całą dobę). Zamarynowane udo ułożyć w naczyniu żaroodpornym, wlać wodę, przykryć pokrywką,
wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 120°C i piec około 4,5 godziny;
następnie oderwać mięso od kości i lekko poszarpać.

100 ml wody
2 bułki
1 pomidor
2 ogórki kiszone
1 czerwona cebula
liście sałaty
1 liść jarmużu

PR Z YGOTOWANIE SOSU

Do majonezu dodać jogurt, kurkumę, curry, wędzoną paprykę oraz sok z cytryny,
doprawić solą i pieprzem. Całość dokładnie wymieszać.

40 g majonezu
20 g jogurtu
2,5 g curry
2,5 g kurkumy
1 g wędzonej papryki

Bułkę przekroić na pół, włożyć na kilka minut do gorącego piekarnika, a następnie
posmarować obie części sosem, ułożyć sałatę, szarpane mięso z gęsiego uda, krążki pomidora i cebuli, plastry ogórka, chipsy z jarmużu (patrz przepis na: Pasztecik
z gęsiny z winnym jabłkiem i chipsem z jarmużu), a na górę drugą część bułki.

5 ml soku z cytryny
Przyprawy: sól, pieprz, mielona kolendra,
suszony rozmaryn
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Pierś gęsia sous vide z sałatką z buraka
1 pierś gęsia

Do przygotowania tego dania potrzebna jest pakowarka próżniowa, worki
próżniowe oraz cyrkulator do gotowania sous vide.

1 jabłko

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA PIERSI

SKŁADNIKI

1 gruszka
2 buraki
½ owocu granatu
200 ml soku z czarnego bzu
30 g sera solankowego
10 ml oleju
10 g musztardy francuskiej
Gałązki rozmarynu i tymianku
Przyprawy: sól, pieprz, mielona kolendra

Pierś z gęsi oczyścić i oddzielić od kości. Każdą z połówek, natrzeć solą i pozostałymi przyprawami, włożyć do woreczków do próżniowego pakowania, dodając po
gałązce rozmarynu i tymianku, zamknąć próżniowo i odstawić w chłodne miejsce
na 24 godziny.
Ustawić na cyrkulatorze temperaturę – 58°C i czas – 16 godzin. Kiedy woda nagrzeje się do zadanej wartości, włożyć woreczki z przygotowaną piersią. Po zakończeniu
gotowania woreczki wyjąć z wody i ostudzić. Następnie przygotowane piersi wyjąć
z woreczków (płynną zawartość można wykorzystać do zrobienia sosu), naciąć skórkę ostrym nożem i ułożyć (skórką do dołu) na zimnej patelni. Stopniowo podgrzewać do momentu, aż wytopi się tłuszcz, a skórka stanie się brązowa. Potem odwrócić
na drugą stronę i smażyć jeszcze około 2 minuty. Przed podaniem odstawić i pozostawić pod przykryciem jeszcze około 10 minut.
PR Z YG OTOWA NIE SAŁ ATKI Z BUR A K A

Buraki obrać, umyć, skropić oliwą, zawinąć w folię aluminiową i piec w piekarniku
przez ok 1,5 godz. w temperaturze 200°C. Upieczone ostudzone buraki pokroić
w kostkę, dodać podobnie pokrojony ser solankowy (np. typu feta), musztardę oraz
olej i wymieszać; na koniec posypać ziarenkami granatu. Jabłko obrać, pokroić
w plastry, blanszować przez 3 minuty we wrzątku. Sok z czarnego bzu zagotować,
wrzucić do niego pokrojoną w ósemki gruszkę, odstawić do wystygnięcia.
Pierś podawać na plastrach jabłka, ozdobioną kawałkami gruszki z wyłożoną obok
sałatką z buraka.
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Pierś gęsia na różowo z dynią i sosem z mango
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 pierś gęsia

Z oczyszczonej piersi gęsiej mięso odkroić od kości, pozostawiając skórę, a następnie każdą z połówek piersi natrzeć solą i pieprzem; odstawić w chłodne miejsce na
24 godziny.
Później skórę na piersi naciąć w kratkę, mięso ułożyć na zimnej patelni (skórą do
dołu) i smażyć do momentu, aż zacznie wytapiać się tłuszcz, a skóra będzie brązowieć; wówczas pierś odwrócić na drugą stronę i smażyć jeszcze przez 2 minuty.
W czasie smażenia dobrze jest odlewać wytapiający się tłuszcz, by skórka ładnie brązowiała. Potem mięso przełożyć do żaroodpornego naczynia, wstawić do piekarnika
nagrzanego do temperatury 180°C i piec przez 8 minut. Po wyjęciu z piekarnika –
przed podaniem – mięso zostawić na kilka minut, by „odpoczęło”.

1 dynia Hokkaido
20 g tłuszczu gęsiego
½ papryczki chili
1 dojrzałe mango
2 suszone figi
50 ml cydru
Kilka gałązek tymianku
Przyprawy: sól, grubo mielony pieprz

PR Z YGOTOWANIE DYNI

Dynię umyć, pokroić w ćwiartki, usunąć gniazda nasienne, przełożyć skórką do
dołu na blachę wyłożoną papierem do pieczenia, posolić, skropić olejem i piec
w temperaturze 180°C przez ok. 35 minut. Po upieczeniu lekko ostudzić, pokroić
w kostkę, a następnie podsmażyć na tłuszczu gęsim z dodatkiem papryczki chili.
Piersi można podawać pokrojone w plastry z dodatkiem sałaty, karmelizowanych
buraków, posypane kruszonymi pistacjami.
PR Z YGOTOWANIE SOSU Z MANGO

Figi moczyć kilka godzin w soku pomarańczowym, następnie zagotować, lekko
ostudzić; dodać obrane, pokrojone mango i papryczkę chili. Wszystko zmiksować
na gładki sos.
Talerz udekorować sosem mango, listkami tymianku i papryczką chili. Na środku
ułożyć dynię, a na niej przekrojoną gęsią pierś.
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Włoskie ragoût z gęsi z makaronem tagliatelle
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

2 udka gęsie

Mięso z udek gęsich oddzielić od kości i zmielić wraz ze skórą w maszynce do mięsa.
Makaron ugotować w lekko osolonej wrzącej wodzie (gotować kilka minut, aby
pozostał lekko twardy – al dente).
Na patelni rozpuścić tłuszcz gęsi, dodać drobno posiekane warzywa: cebulę, czosnek, pora, a po chwili także – starte na tarce o grubych oczkach – marchew
i pietruszkę; całość lekko podsmażyć; następnie dodać mielone mięso gęsie i ciągle
mieszając wszystko chwilę razem smażyć; po chwili dolać czerwone wino, pomidory
pelati, ciepłą wodę i doprawić do smaku solą, pieprzem i oregano. Dusić na wolnym
ogniu przez 3 godziny, gdyż sos w czasie długiego gotowania zyskuje na smaku. Po
tym czasie do sosu przełożyć ugotowany makaron, całość wymieszać, wyłożyć na
talerze.

200 g makaronu tagliatelle
1 mała cebula
4 ząbki czosnku
1 marchewka
1 pietruszka
Kawałek pora
100 ml czerwonego wina
200 ml ciepłej wody
10 g tłuszczu gęsiego
150 g pokrojonych pomidorów pelati
Przyprawy: sól, pieprz, oregano
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Roladki z udek gęsich z sosem żurawinowym
i sałatką z buraka
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

2 duże udka gęsie

Z udek gęsich usunąć kości, a powstały płat mięsa natrzeć solą, pieprzem, rozmarynem oraz mieloną kolendrą i odstawić w chłodne miejsce na kilkanaście godzin.
Mięso z indyka i boczek zmielić w maszynce do mięsa, dodać żółtko, pokrojone
morele, żurawinę, wodę; uzyskaną masę doprawić do smaku i dobrze wyrobić. Przygotowany farsz nałożyć na każdy z płatów mięsa z gęsich udek. Mięso (wraz z ułożonym farszem) złożyć na pół, brzegi spiąć wykałaczkami i zasznurować dratwą; ułożyć w brytfannie; wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 190°C i piec
przez 40 minut. Następnie do brytfanny wlać cydr, szczelnie ją przykryć, obniżyć
temperaturę piekarnika do 170°C i kontynuować pieczenie przez kolejne 2 godziny,
aż mięso stanie się miękkie.

80 g wędzonego boczku
80 g mięsa z indyka
20 g suszonych moreli
10 g suszonej żurawiny
1 surowe żółtko
10 ml wody
2 upieczone buraki
20 g musztardy francuskiej
50 g sera solankowego (typu feta)
10 ml oliwy
10 g konfitury żurawinowej
5 ml miodu
200 ml czerwonego wina
50 g masła
Przyprawy: sól, pieprz, rozmaryn, mielona
kolendra

PR Z YG OTOWA NIE SOSU ŻUR AWINOW EG O I SAŁ ATKI Z BUR A K A

Buraki obrać, umyć, skropić olejem, zawinąć w aluminiową folię i piec przez 1,5 godziny w temperaturze 195°C. Następnie ostudzić, pokroić w kostkę, dodać musztardę francuską, oliwę i pokrojony – również w kostkę – ser; wszystko wymieszać.
Do rondla włożyć konfiturę żurawinową, dodać miód i czerwone wino; gotować
powoli do momentu, aż sos zacznie gęstnieć; wówczas odstawić i dodać zimne masło
energicznie mieszając.
Na talerz wylać przygotowany sos żurawinowy, ułożyć na nim plastry mięsnej roladki, a obok umieścić sałatkę z buraka. Świetnym dodatkiem do tego dania są
kopytka.
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Sałatka z dojrzewającą piersią gęsią
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA PIERSI

1 pierś gęsia

Mięso piersi oddzielić od skóry i kości, umyć, osuszyć. Każdą z połówek zanurzyć
w brandy i obsypać grubo mielonym pieprzem. Sól i cukier wymieszać ze sobą tworząc mieszankę. Na dno naczynia (najlepiej szklanego) wysypać część tej mieszanki,
tworząc warstwę, na której ułożyć gałązki rozmarynu, na nich piersi gęsi i znowu
kilka gałązek rozmarynu; całość z góry przysypać pozostałą częścią mieszanki soli
i cukru w ten sposób, aby mięso zostało całkowicie przykryte. Naczynie odstawić
na 3 dni do lodówki. W tym czasie sól zrobi się mokra. Następnie wyjąć piersi
z naczynia, osuszyć papierowym ręcznikiem i ponownie obsypać grubo mielonym
pieprzem. Tak przygotowane mięso jest już gotowe do spożycia, jednak można przechowywać je w lodówce znacznie dłużej.

200 g gruboziarnistej soli
200 g cukru
50 ml brandy
20 g grubo mielonego pieprzu
Kilka gałązek świeżego rozmarynu
10 g suszonego rozmarynu
1 pęczek rukoli
¼ małego arbuza
50 g sera solankowego
20 g ziaren słonecznika
30 ml oleju
20 ml soku z cytryny
10 ml miodu

PR Z YG OTOWA NIE SAŁ ATK I

Na talerz wyłożyć rukolę, kawałki arbuza, sera, oraz cieniutko pokrojone plastry
dojrzewającej piersi. Całość posypać prażonymi pestkami słonecznika i polać dresingiem, przygotowanym z oliwy, soku z cytryny i miodu.
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Galaretka z szyjek gęsich
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 kg szyjek gęsich bez skóry

Szyjki gęsie oczyścić, umyć, przełożyć do rondla i zalać gorącą wodą, tak aby były
całkowicie przykryte, a następnie zagotować. Z powierzchni wywaru zebrać szumowinę, zmniejszyć ogień, doprawić odrobiną soli i pieprzu, dodać pietruszkę,
marchewkę, liść laurowy i ziele angielskie; gotować na wolnym ogniu przez około
3 godziny, aż mięso stanie się bardzo miękkie; wówczas wyjąć szyjki z wywaru, pozostawić do wystygnięcia, a następnie oddzielić mięso od kości. Wywar przecedzić
przez gazę, odmierzyć 400 ml, dodać sos demi-glace, ponownie zagotować, po czym
odstawić i rozpuścić w nim żelatynę. Na dnie foremek ułożyć gotowane mięso z szyjek, a następnie zalać je przestudzonym bulionem z żelatyną. Zostawić do stężenia.
Galaretę serwować po wyjęciu z foremek, udekorowaną piklami z ogórka, marynowanymi kurkami, listkami sałaty i cząstkami limonki.

80 g żelatyny
1 pietruszka
1 mała marchewka
5 ml sosu demi-glace
1 limonka
100 g marynowanych kurek
Pikle z ogórków
Kilka listków młodej sałaty
Przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie
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Gulasz z żołądków gęsich z leśnymi grzybami
i plackami rösti
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

500 g żołądków gęsich

Żołądki oczyścić, odciąć błony, umyć i kilkakrotnie przelać na sitku gorącą wodą;
następnie pokroić w kostkę. Na patelni rozpuścić tłuszcz gęsi, zeszklić na nim pokrojoną w kostkę cebulę i posiekany czosnek, dodać pokrojone żołądki; wszystko
razem smażyć około 10 minut, a potem dolać ciepłą wodę, tak aby przykryła żołądki, dodać ziele angielskie, liść laurowy, doprawić solą i pieprzem, i dusić na wolnym ogniu ok 1,5 godziny. Po tym czasie dodać pokrojoną w plastry marchewkę,
pietruszkę i podsmażone na osobnej patelni grzyby. Całość dusić do momentu, aż
podroby będą miękkie, pamiętając by w miarę potrzeby uzupełniać wodę. Gulasz
podawać z plackami rösti.

1 marchewka
1 pietruszka
1 cebula
150 g leśnych grzybów
2 ząbki czosnku
10 g tłuszczu gęsiego
100 ml oleju do smażenia
6 ziemniaków
Przyprawy: sól, pieprz, ziele angielskie, liść
laurowy

PR Z YGOTOWA NIE PL ACKÓW RÖSTI

Obrane i umyte ziemniaki zetrzeć na tarce o grubych oczkach, przełożyć na chwilę
na sitko, by odsączyć nadmiar płynu, przełożyć do miski, posolić. Następnie na
patelni rozgrzać olej, nakładać łyżką masę z ziemniaków formując małe placuszki,
smażyć na rumiano z obu stron.
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Udko gęsie wolno pieczone z salsą z jabłka,
jarzębiny i pieczonymi ziemniakami
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

2 udka gęsie

Udka oczyścić, natrzeć solą i pieprzem, obłożyć gałązkami rozmarynu i tymianku,
odstawić do zamarynowania na kilka godzin lub nawet na całą dobę.
Przygotowane udka ułożyć w brytfannie razem z tymiankiem i rozmarynem, wlać
100 ml cydru, przykryć pokrywką; wstawić do piekarnika nagrzanego do temperatury 120°C i piec około 4,5 godziny. Upieczone udka powinny być bardzo miękkie,
tak by mięso łatwo odchodziło od kości. Pod koniec pieczenia, w celu zrumienienia
skórki, zdjąć pokrywkę, zwiększyć temperaturę do 190°C i piec jeszcze przez około
5 minut.

2 jabłka
100 g mrożonej jarzębiny
200 ml cydru jabłkowego
10 g cukru
Kilka gałązek tymianku
Kilka gałązek rozmarynu
Przyprawy: sól, pieprz

SALSA Z JABŁEK I JARZĘBINY

Jabłka obrać, wydrążyć gniazda nasienne, pokroić w kostkę, przełożyć do rondla, do
którego wlać 100 ml cydru, chwilę gotować i odstawić. Mrożoną jarzębinę blanszować przez 2 minuty we wrzącej wodzie, odcedzić. Na patelnię wsypać cukier, a gdy
zacznie się topić dodać jarzębinę, razem chwilę smażyć, a następnie przełożyć do
jabłek i całość ponownie zagotować; jeżeli będzie taka potrzeba dolać jeszcze trochę
cydru, przestudzić.
Udka podawać z pieczonymi ziemniakami i salsą z jabłek i jarzębiny.
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Pierś gęsia marynowana na sposób wschodni
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 pierś gęsia bez skóry

Pierś gęsią oczyścić, usunąć kość, obsypać grubo mielonym pieprzem, odstawić na
kilka godzin. Następnie na patelni rozgrzać tłuszcz (najlepiej gęsi), obsmażyć na nim
pierś – z każdej strony po około 3 minuty – zdjąć z patelni, odstawić do ostudzenia.
Przygotować marynatę łącząc sos sojowy z przeciśniętym przez praskę czosnkiem,
startym imbirem, sokiem z limonki, otartą skórką z limonki i posiekaną papryczką chili. Potem ostudzoną pierś zalać marynatą i pozostawić w niej do następnego
dnia. Następnie na małej patelni rozpuścić cukier, dodać owoce żurawiny i smażyć
do momentu, aż owoce zaczną pękać, a wtedy natychmiast zdjąć z patelni. Danie
serwować wykładając na talerz sos żurawinowy (patrz przepis na: Roladki z udek
gęsich z sosem żurawinowym i sałatką z buraka), ułożyć na nim rukolę oraz cienko
pokrojone płatki gęsiej piersi, udekorować karmelizowanymi owocami żurawiny
i skropić sosem balsamico.

100 ml jasnego sosu sojowego
2 ząbki czosnku
1 cm korzenia imbiru
10 ml soku z limonki
Skórka otarta z jednej limonki
½ papryczki chili
Rukola
10 g cukru
100 g surowych owoców żurawiny
100 ml sosu żurawinowego
Sos balsamico
Przyprawy: grubo mielony pieprz
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Grzanki z gęsią wątróbką i śliwkowym chutneyem
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

200 g wątróbek gęsich

Wątróbki gęsie dokładnie oczyścić, umyć, namoczyć w mleku i odstawić na 24 godziny do lodówki. Następnie wyjąć z mleka, osuszyć, skropić brandy, przyprawić
solą i pieprzem, oprószyć mąką – strzepując jej nadmiar. Na patelni na rozgrzanym
tłuszczu gęsim krótko smażyć wątróbki z obu stron, do momentu aż zbrązowieją
(jednak w środku nadal mają pozostać różowe), wtedy wyłożyć je na talerz – by „odpoczęły”, a na patelnię dodać pokrojoną białą cebulę, którą lekko posolić; po chwili
dodać kilka łyżek wody i dusić do miękkości.

50 g mąki
200 ml mleka
20 ml brandy
50 g tłuszczu gęsiego
2 czerwone cebule
1 biała cebula
10 g cukru (najlepiej brązowego)

CHUTNE Y ŚLIWKOW Y – PR Z YGOTOWA NIE

400 g śliwek węgierek

Czerwoną cebulę obrać i pokroić w piórka. Na patelni rozgrzać oliwę, dodać cebulę,
lekko posolić, chwilę smażyć; następnie dodać cukier, starty korzeń imbiru, czosnek
przeciśnięty przez praskę oraz pokrojoną papryczkę chili. Po chwili dołożyć śliwki
pozbawione pestek, a potem ocet jabłkowy. Wszystko razem dusić jeszcze przez około 15 minut. Bułkę pokroić na ukos na cienkie kromki, a następnie przyrumienić
w piekarniku na złoty kolor. Na grzankach ułożyć kolejno smażoną cebulę, wątróbki, a na nich chutney śliwkowy. Całość można obsypać listkami tymianku.

2 ząbki czosnku
1 cm korzenia imbiru
1 papryczka chili
20 ml octu jabłkowego
10 ml oleju
½ bułki paryskiej
Kilka gałązek tymianku
Przyprawy: sól, pieprz
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Gulasz z polędwiczek gęsich
z leśnymi grzybami i pieczonymi batatami
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

500 g polędwiczek z piersi gęsich

Polędwiczki z piersi gęsich pokroić w kostkę. Na patelni rozpuścić 5 g tłuszczu gęsiego, dodać pokrojoną w kostkę cebulę i posiekany czosnek, lekko zeszklić; następnie
dodać mięso, wymieszać z cebulą oraz czosnkiem i chwilę dusić we własnym sosie;
doprawić solą i pieprzem, nadal dusić na wolnym ogniu około 30 minut. Po tym
czasie dodać grzyby – przesmażone na pozostałym tłuszczu na osobnej patelni. Całość w dalszym ciągu dusić, do momentu aż mięso będzie miękkie. Podczas duszenia
w miarę potrzeby można dodawać niewielkie ilości ciepłej wody.

2 cebule
150 g leśnych mrożonych grzybów
2 ząbki czosnku
10 g tłuszczu gęsiego
10 ml oleju
2 bataty
Przyprawy: sól, pieprz

PR Z YG O T OWA NIE BATAT ÓW

Obrane i umyte bataty, pokroić w ósemki, oprószyć solą, skropić olejem, przełożyć
na blachę wyłożoną papierem do pieczenia i piec przez około 30 minut w piekarniku
nagrzanym do temperatury 190°C.
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Zupa gulaszowa z żołądków gęsich
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

2 kg żołądków gęsich

Żołądki gęsie oczyścić, umyć, przełożyć do rondla i zalać wodą, tak aby je całkowicie przykryła, zagotować. Z powierzchni wywaru zebrać szumowinę, po czym
zmniejszyć ogień, doprawić go solą i pieprzem, dodać liść laurowy oraz ziele angielskie; całość gotować na wolnym ogniu około 1,5 godziny, aż żołądki staną się miękkie; wówczas wyjąć je z wywaru, pozostawić do wystygnięcia, a następnie pokroić
w kostkę.
Porcje rosołowe z gęsi ułożyć w garnku, zalać około 4 litrami zimnej wody, powoli
doprowadzić do wrzenia. Po zagotowaniu zebrać szumowinę, dodać obrane warzywa: marchewkę, pietruszkę, seler oraz jedną opaloną nad ogniem cebulę, a także sól,
pieprz, liść laurowy i ziele angielskie. Wszystko gotować na bardzo wolnym ogniu
przez około 2 godziny. Po tym czasie wyjąć warzywa i ugotowane porcje rosołowe (obrane z kości mięso można wykorzystać np. do pierogów); warzywa pokroić
w kostkę i przełożyć z powrotem do wywaru, dodać pokrojone żołądki.
Na patelni rozpuścić tłuszcz gęsi, dodać drobno posiekaną cebulę i czosnek, smażyć
do miękkości; następnie dodać mąkę i wszystko razem jeszcze chwilę smażyć do
momentu, aż mąka zacznie brązowieć; wówczas dolać trochę wywaru, energicznie
go rozprowadzić, a w ten sposób uzyskaną zasmażkę przelać do garnka z żołądkami
i warzywami; dolać sok pomidorowy. Całość doprawić do smaku cząbrem i majerankiem, ewentualnie także solą i pieprzem.

1 kg porcji rosołowych z gęsi
3 marchewki
3 pietruszki
½ selera
200 ml soku pomidorowego
10 g mąki
2 cebule
3 ząbki czosnku
Przyprawy: sól, pieprz, liść laurowy, ziele
angielskie, cząber, majeranek
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Sałatka z wędzonym półgęskiem,
owocami i sosem balsamicznym
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 wędzony półgęsek

Gruszkę i owoce pigwowca pokroić na cienkie plastry, wrzucić na 2 minuty do
wrzątku lekko zakwaszonego octem jabłkowym, wyjąć, ostudzić i osuszyć. Śliwki
i morele przekroić na pół, wydrążyć pestki, Rozgrzać patelnię, ułożyć na niej połówki moreli i śliwek, podgrzewać przez 2 minuty z każdej strony, po czym owoce
odłożyć do wystudzenia, a na patelnię przełożyć na kilka minut plasterki pigwowca
i owoce żurawiny (można dodać odrobinę cukru), potem także ostudzić.
Mieszankę młodych liści (sałaty, buraka, roszponki) umyć i osuszyć, wyłożyć na
talerz, na nich poukładać cienkie plastry półgęska, a następnie morele, śliwki, plasterki pigwowca, żurawinę oraz ziarenka granatu. Całość polać sosem balsamicznym
i posypać płatkami bratka jadalnego.

1 gruszka
20 ml octu jabłkowego
3 morele
3 jabłuszka pigwowca
½ granatu
3 śliwki
Kilka surowych owoców żurawiny
Kilka kwiatów bratka jadalnego
10 g brązowego cukru
Mix młodych liści
20 ml octu balsamicznego
30 ml oliwy
10 ml miodu

PR Z YGOTOWANIE SOSU

Ocet balsamiczny i olej przelać do niewielkiego słoika, dodać mód i szczyptę soli.
Następnie zamknąć słoik pokrywką i energicznie potrząsać do czasu uzyskania aksamitnej emulsji.

Przyprawy: sól
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Sałatka z wędzonym półgęskiem,
owocami i burakiem
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 wędzony półgęsek

Buraki obrać, skropić olejem, zawinąć w folię aluminiową i piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 200°C przez około 1,5 godziny. Wino zagotować z dodatkiem 10 ml miodu i goździków (zamiast wina można użyć soku z owoców czarnego
bzu), wrzucić pokrojone w ćwiartki owoce: jabłko i gruszkę, odstawić do ostygnięcia. Mieszankę sałat umyć i osuszyć. Półgęsek, upieczone buraki, ćwiartki jabłka
i gruszki pokroić w cienkie plastry. Na talerz wyłożyć sałatę, a na niej ułożyć plastry
półgęska, buraka oraz gruszki i jabłka macerowane w winie. Dodać owoce borówki,
plastry figi i ziarenka granatu. Na koniec wszystko polać sosem winegret.

2 buraki
1 gruszka
1 jabłko
50 g borówek
2 figi
20 g owoców granatu
300 ml czerwonego wina
30 ml miodu

PR Z YGOTOWANIE SOSU WINEGRET

10 goździków

W słoiczku umieścić olej, sok z cytryny oraz 10 ml miodu, dodać odrobinę soli,
zakręcić; następnie energicznie potrząsać do momentu, aż powstanie jednolity sos.

Mieszanka dowolnych sałat
20 ml soku z cytryny
30 ml oliwy
Przyprawy: sól

PR Z YGOTOWANIE SOSU SZ AFR ANOWEGO

Do rondla wlać wino, dodać 10 ml miodu oraz szafran; wszystko razem gotować na
wolnym ogniu, do czasu aż płyn się zredukuje i zacznie gęstnieć. Przygotowany sos
ostudzić, a następnie polać nim sałatkę.
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Kotlety mielone ze stekiem z kalafiora
i sosem kurkowym
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

1 pierś gęsia

Mięso z piersi gęsiej oddzielić od kości, a następnie razem ze skórą i mięsem indyczym pokroić i zmielić; dodać namoczoną w mleku i odciśniętą czerstwą bułkę oraz
dużą cebulę. Wszystko doprawić solą, pieprzem, kolendrą i przeciśniętym przez praskę czosnkiem; dodać jajko i 100 ml wody; całość dobrze wyrobić na jednolitą masę.
Formować z niej kotlety, które następnie smażyć z obu stron na rozgrzanym tłuszczu
gęsim. Usmażone kotlety odstawić i trzymać pod przykryciem przez 10 minut.
Kalafior pokroić na plastry o grubości około 1 centymetra, posolić, a następnie smażyć z obu stron na rozgrzanym tłuszczu gęsim, do momentu, aż stanie się miękki.
Kurki zblanszować we wrzącej wodzie, odcedzić. Na patelni rozgrzać tłuszcz, dodać
pozostałą cebulę pokrojoną w drobną kostkę, posolić, dusić do miękkości, a następnie dodać kurki; wszystko chwilę razem smażyć, dodać śmietankę, i dalej dusić, aż
sos zacznie gęstnieć; na koniec dodać drobno posiekaną zieloną pietruszkę. Na talerz
wylać łyżkę sosu chimichurri (patrz przepis na: Zupę krem z ziemniaków i pietruszki
z kiełbasą z gęsi i sosem chimichurri), na nim ułożyć usmażony stek z kalafiora, a obok
kotlety i sos kurkowy.

300 g mięsa indyczego
1 czerstwa bułka
200 ml mleka
1 duża cebula
1 mała cebula
2 ząbki czosnku
100 ml wody
1 jajko
Tłuszcz gęsi (do smażenia)
½ kalafiora
150 g kurek
150 ml śmietanki 30%
10 ml sosu chimichurri
Kilka gałązek zielonej pietruszki
Przyprawy: sól, pieprz, mielona kolendra
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Ciasteczka owsiane na smalcu gęsim
SKŁADNIKI

SPOSÓB PR Z YGOTOWANIA

200 g płatków owsianych

Smalec gęsi i masło roztopić. Orzechy pokruszyć. Do miski wsypać płatki owsiane,
mąkę, cukier, dodać proszek do pieczenia, wszystko wymieszać; dodać roztopiony
smalec, masło, jaja i ponownie wymieszać. Następnie dodać pokruszone orzechy,
pestki słonecznika, żurawinę i miód. Całość wyrobić na jednolitą masę i odstawić
na jedną godzinę. Po tym czasie z masy formować kulki, które wykładać na blachę
wyścieloną papierem do pieczenia. Każdą z kulek spłaszczyć, by przyjęła kształt
okrągłego ciasteczka, i piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 190°C przez
10–15 minut na złoty kolor.

200 g mąki pszennej
15 g proszku do pieczenia
100 g tłuszczu gęsiego
50 g masła
20 ml miodu
30 g cukru
100 g orzechów włoskich
100 g pestek słonecznika
100 g suszonej żurawiny
3 jajka
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Szarlotka na smalcu gęsim
SKŁADNIKI
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600 g mąki pszennej

Do miski wsypać mąkę wymieszaną z proszkiem do pieczenia, dodać zimne masło
i zimny tłuszcz gęsi, posiekać nożem; następnie dodać dwa żółtka, 200 g cukru,
esencję waniliową i zagnieść na kruszonkę. Połowę przygotowanej w ten sposób
masy odłożyć, a do reszty dodać dwa jajka i całość dobrze wymieszać (powstanie
półkruche ciasto).
Otrzymane ciasto włożyć na blachę, wyścieloną papierem do pieczenia, posypać
je pokruszonymi orzechami, a na górę położyć podgotowane i ostudzone jabłka;
z wierzchu przykryć pozostałą kruszonką. Piec w piekarniku nagrzanym do temperatury 180°C przez około 60 minut.

15 g proszku do pieczenia
230 g cukru
5 ml esencji waniliowej
100 g tłuszczu gęsiego
50 g masła
2 jajka
2 żółtka
2 kg jabłek
2,5 g cynamonu
100 g orzechów włoskich

PR Z YGOTOWANIE JABŁEK

Jabłka obrać, pokroić w plastry, przełożyć do rondla, na dno wlać około 100 ml
wody, dodać 30 g cukru, chwilę gotować ciągle mieszając, tak by jabłka się nie przypaliły; dodać cynamon, odstawić z ognia, ostudzić.
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