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Polska Izba Produktu  
Regionalnego i Lokalnego

  Organizacja zrzeszająca producentów 
i podmioty wspierające rynek produktów

    tradycyjnych, regionalnych i lokalnych  
w Polsce

Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego:
–  Kreuje politykę wspierania rozwoju produktów regio-

nalnych i lokalnych;
– Promuje te produkty;
–  Inicjuje działania na rzecz zapewnienia wyższej jako-

ści produktów dostępnych na rynku;
–  Działa na rzecz aktywnej polityki w zakresie wprowa-

dzania lokalnych i regionalnych produktów do obrotu 
gospodarczego;

–  Promuje i wspiera inicjatywy gospodarcze swych 
członków;

–  Informuje konsumentów o walorach produktów 
regionalnych i lokalnych.

Zarząd:
Prezes Zarządu – Izabella Byszewska; 
Wiceprezes Zarządu – Jan Zwoliński.

Rada:
Jan Lisiecki – Przewodniczący

Członkowie:

Alina Becla – Sekretarz, Aleksander Bednarski, Ireneusz 
Bęben, Marcin Bielec, Halina Dobrowolska, Jan Fołta, 
Edyta Jaroszewska-Nowak, Ryszard Jaszczowski, Marcin 
Just, Karol Majewski, Krzysztof Maurer, Zdzisław Nowak, 
Zdzisław Pniewski, Tadeusz Przymus, Wojciech Radzi-
kowski, Stefan Słociński, Stanisław Staniszewski, Maria 
Wójcik, Elżbieta Zawadzka.

Sąd koleżeński: 
Hieronim Maryniak, Elżbieta Olszyńska, Kazimierz  
Smolak, Andrzej Żubrowski.

Oddziały regionalne PIPRiL:
Lubelskie:  prezes – Tomasz Solis,  kontakt: 504 162 617, 
tsolis@o2.pl; 
Łodzkie: kanclerz – Stanisław Staniszewski, kontakt:   
46/874 62 98; e-mail: intersol@intersolar.com.pl;
Mazowieckie: prezes – Wojciech Radzikowski, kontakt: 
731 117 907; e-mail: mazowieckie@produktyregionalne.pl; 
Podkarpackie: kanclerz – Alina Becla  
kontakt: 17/226 42 308;  e-mail: a.becla@wp.pl;
Świętokrzyskie: prezes – Andrzej Hys, kontakt 609 903 
509, e-mail: biuro@izbaprodukturegionalnego.org.pl; 
Wielkopolskie:  wiceprezes – Kazimiera Szymańska,  
kontakt: 508 114 352, e-mail: biuro@izbawlkp.pl; 
Zachodniopomorskie: kanclerz – Ryszard Jaszczowski,
kontakt:  608 288 354; e-mail: brjaszczowscy@poczta.onet.pl 

PIPRiL opiniuje wnioski 
o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych
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Szanowni Państwo!
W roku świętowania 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości spotykamy się na Narodowej 
Wystawie Rolniczej, mającej obrazować historię 
i przemiany, jakie zaszły na polskiej wsi i w polskim 
rolnictwie w ciągu wieku, tak burzliwego w historii 
naszego państwa.

Wystawy gospodarcze mają na świecie długą tradycję, odbywają się pra-
wie od dwustu lat, a pierwsza światowa wystawa miała miejsce w Londynie, 
w 1851 roku. Brali w niej udział także polscy wystawcy, mimo że nie było 
wtedy naszego państwa na mapie świata. Podobnie było w kolejnych latach, 
w Paryżu, Antwerpii, Petersburgu... Polscy inżynierowie, wynalazcy, projek-
tanci i artyści odnosili tam znaczące sukcesy.

Od 1820 roku także, mimo że pod zaborami, społeczeństwo polskie ak-
tywnie włączało się w organizację wystaw gospodarczych i nie powstrzymy-
wał nas niechętny, a często wrogi stosunek zaborców do tych inicjatyw. Ma-
nifestowaliśmy w ten sposób swoją siłę społeczną i gospodarczą we wszystkich 
dziedzinach: w rolnictwie, przemyśle, kulturze, sztuce. Tak naprawdę mani-
festowaliśmy jednak swój patriotyzm i dążenie do niezależności państwowej 
i gospodarczej; swoją dumę narodową i aspiracje. Kolejne wystawy odbywały 
się przez następne lata, aż do odzyskania niepodległości, we wszystkich za-
borach. Najsłynniejsza z nich, Powszechna Wystawa Krajowa we Lwowie 
zgromadziła w 1894 roku ponad milion odwiedzających. Na wystawę zor-
ganizowaną w niewielkiej w porównaniu ze Lwowem Częstochowie przybyło 
w 1909 roku ponad 700 tysięcy osób! Zajmowała kilka hektarów, zorganizo-
wano na niej „Muzeum Hygieniczne, Muzeum Przemysłu Ludowego i wzo-
rową włościańską zagrodę”. Wystawowe pawilony na wystawach zajmowały 
często wiele hektarów, a projektowali je najwybitniejsi polscy architekci. Ja-
nusz Królikowski, w monografii przed Pierwszą Pomorską Wystawą Rolniczo-
-Przemysłową w Grudziądzu w 1925 roku tak podsumował tę polską aktyw-
ność: „miała wykazać tężyznę i solidarność narodową, umiejętność organizacji 
i zespolenia – wlanie otuchy w społeczeństwo, we własne siły”. 

W 1921 roku, w odrodzonej Polsce ważnym centrum wystawienniczym 
stały się miasta Poznań i Lwów. Z przyczyn oczywistych naturalną koleją rze-
czy dziś właśnie w Poznaniu ma miejsce retrospektywa stu lat przemian w pol-
skim rolnictwie i na polskiej wsi. Dewizą Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego, jest „Semper Fidelis” – zawsze wierni tradycji, dlatego nie mogło 
nas tu dziś zabraknąć.

Izabella Byszewska
Prezes PIPRiL

Numer dofinansowany 
z Funduszu Promocji Mleka 

oraz z Funduszu Promocji Ziarna 
Zbóż i Przetworów Zbożowych

Numer dofinansowany z Funduszu Promocji Mięsa  
Wieprzowego w ramach projektu PIPRiL  

„Polska wieprzowina gwarancją jakości i smaku"
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Targi Smaki Regionów

Od kilku lat pod koniec września lub na przełomie 
września i października odbywają się targi SMAKI RE-
GIONÓW. Polska Izba Produktu Regionalnego i Lo-
kalnego od początku bierze w nich udział. W tym roku 

połączone zostały z Polagrą Gastro, targami Technologii 
i Opakowań. W dniach 29-30.09-1.10.2018 roku (trzy 
dni) w ogromnej hali 3A na terenie Międzynarodowych 

Targów w Poznaniu swoje 
stoiska miały prawie wszyst-
kie województwa, oprócz 
podlaskiego i świętokrzyskie-
go. W trakcie Targów można 
było sprzedawać swoje pro-
dukty, a wejście do pawilo-
nu 3A (od ulicy Bukowskiej) 
było bezpłatne dla odwiedza-
jących. Według szacunko-
wych danych targi odwiedziło 
ok. 40 tys. osób.

Na stoisku PIPRiL były 
firmy: AGRO-DANMIS Gra-
nowscy s.j., FZZPM Robico, 
Gospodarstwo Rolno-Ogrod-
nicze Stanisław Kozłowski, 
Junakor sp. z o.o., Sławomir 
Waraksa, Lazur – Spółdziel-
czy Związek Grup Producen-

tów, Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska Bidziny, PIPRiL 
Oddział Świętokrzyski z prezesem oddziału Andrzejem 
Hysem, SEMCO Sp z o.o. Sp. k., Spółdzielnia Mleczar-
ska KAMOS, Spółdzielnia Mleczarska Michowianka. Wy-
stawcy promowali i sprzedawali, a konsumenci próbowali 
i kupowali: sery, masło, sery pleśniowe i inne wyroby mle-
czarskie, sękacze i mrówkowce, pieczywo i oleje. Na stoisku 
Pracowni Witraży i Biżuterii Artystycznej „Galda” Danuta 
Charytoniuk klienci wybierali piękną biżuterię z gdańskie-
go szkła.

Do stoiska Izby, już po raz drugi, dołączyły województwa 
łódzkie i podkarpackie. W części łódzkiej było dziesięciu wy-
stawców, z których prawie wszyscy mogli się pochwalić pro-
duktami ze znakiem „Jakość Tradycja”. Wyroby wszystkich 

cieszyły się takim powodzeniem, że niektórzy producenci nie 
mieli czego sprzedawać ostatniego dnia targów.

W części podkarpackiej były tylko dwie firmy: PPM 
TAURUS sp. z o.o. i Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
Stalowa Wola. Taurus w stoisku-ogródku serwował prze-
pyszne gorące pierogi, sprzedawał wędliny i inne wyroby. 
Wszystkie produkty wręcz znikały. To samo można po-
wiedzieć o produktach nabiałowych OSM Stalowa Wola.

Na scenie kulinarnej 
w ramach projektów: 
z Funduszu Promo-
cji Mleka, z Funduszu 
Promocji Ziarna Zbóż 
i Przetworów Zbożowych 
oraz z Funduszu Promo-
cji Mięsa Wieprzowego, 
realizowanych przez PI-
PRiL, odbyły się pokazy: 
Jarosław Uściński pokazał 
co pysznego można zrobić 
z piernika, bryndzy i wieprzowiny, a Robert Mikołajczyk 
zaproponował dania przygotowane na bazie pleśniowego 
sera Lazur. Kolejka do degustowania dań była długa.

Wielki Finał konkursu NKD-SR

Jednym z najładniejszych i najstarszych budynków MTP 
w Poznaniu jest tzw. Iglica. To w niej od kilku lat odbywa 

Otwarcie Smaków Regionów

Pawilon Smaków Regionów

Uroczyste wręczanie Pereł 2018

Pokaz kulinarny produktów zbożowych 
i  mlecznych

Medal prezesa MTP otrzymali m.in. nasi członkowie: Elżbieta Kuczma za ogórki 
kołobrzeskie i Czesław Ślusarczyk „Ogródek Dziadunia” za musztardę chrzanową 
z miodem

   Z ŻYCIA IZBY
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się Wielki Finał, kończący kolejne edycje ogólnopolskiego 
konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów. 
W tym roku, w XVIII edycji Kapituła Konkursu przyznała 
58 produktom regionalnym i 13 daniom regionalnym na-
grodę „Perła 2018”. Pięć osób z czterech regionów Polski 
otrzymało prestiżową nagrodę „Kluczy do Polskiej Spiżar-
ni”. Jest to nagroda przyznawana osobom szczególnie zasłu-
żonym w promowaniu, szukaniu i wspieraniu wytwórców 
produktów tradycyjnych, regionalnych i lokalnych. Uro-
czystość zakończyła „Uczta perłowa”, na której można było 
spróbować nagrodzonych produktów i dań, porozmawiać 
z producentami, spotkać długo niewidzianych znajomych. 

Fot. Jarosław Żamojda

Plany – Narodowa Wystawa Rolnicza

Przed członkami Izby i posiadaczami znaku „Jakość 
Tradycja” jest w tym roku jeszcze jedno, ważne wydarze-
nie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprosiło ich 
do udziału w Narodowej Wystawie Rolniczej. Wystawa 
odbędzie się na terenie Międzynarodowych Targów Po-
znańskich w dniach 30.11-2.12.2018 roku.

Celem Wystawy z inicjatywy Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego, jest 
pokazanie aktualnego oblicza polskiej wsi i tego jak zmie-
niała się ona na przestrzeni lat. Będzie to również przed-
stawienie koncepcji współczesnej wsi charakteryzującej 
się: nowoczesnością, wielowarstwowością i szybkim roz-
wojem. Będzie to także okazją do zaprezentowania historii 
i tradycji polskiej wsi oraz obszarów wiejskich.

W tym samym czasie i miejscu odbędzie się Cavaliada 
– międzynarodowe zawody jeździeckie, na które składa 
się cykl halowych zmagań sportowych Cavaliada Tour. 
Celem Cavaliady jest popularyzacja jeździectwa jako 
dyscypliny sportowej i formy rekreacji oraz pobudzanie 
zainteresowania hodowlą koni. Imprezie będą towarzy-
szyć Targi Sprzętu Jeździeckiego, na których wystawcy 
zaprezentują ofertę sprzętu i akcesoriów jeździeckich. 
Cavaliada Tour to jedyny w Polsce cykl jeździeckich za-
wodów halowych autoryzowany przez Międzynarodową 
Federację Jeździecką (FEI)

W trakcie Narodowej Wystawy Rolniczej będą prezen-
towane i sprzedawane produkty wysokiej jakości. Będzie 
wystawa maszyn rolniczych i zwierząt, nowych technolo-
gii w rolnictwie. Zapowiedziane zostały konferencje te-
matyczne. GaKa

ODDZIAŁ WIELKOPOLSKI

W dniach 29.09-1.10.2018 r. członkowie Oddziału 
Wielkopolskiego Polskiej Izby Produktu Regionalnego 
i Lokalnego wzięli,  tak jak co roku od kilku lat, udział 
w targach Smaki Regionów odbywających się w Poznaniu. 
Zwiedzający mogli nie tylko zakupić, ale i skosztować ta-
kich produktów jak: wielkopolski ser smażony, tłoczony na 
zimno olej rzepakowy wielkopolski, chleb żytni na natural-
nym zakwasie czy wielkopolska leberka albo wypić 100% 
naturalnego soku jabłkowego. 

W Muzeum Rolnictwa 
w Szreniawie regularnie odbywa-
ją się warsztaty „Czwartki z żyw-
nością tradycyjną” organizowa-
ne przez nasz oddział. Ostatnio 
uczestnicy przygotowywali tra-
dycyjną białą kiełbasę wspólnie 
z Magdaleną Maryniak z firmy 
Wiejski Stół dr Maryniak. 

Od 15 listopada w telewizji regionalnej TVP Poznań 
można oglądać reklamę prezentującą wielkopolskie pro-
dukty ze znakiem Jakość Tradycja. Od poprzedniej akcji 
promocyjnej przybyły nam nowe produkty wyróżnione 
certyfikatem. Spotów jest siedem, a ich emisja potrwa do 
15 grudnia. (ai)

Fot. Oddział Wielkopolski PIPRiL

ODDZIAŁ LubELSKI

19 listopada w Lublinie w siedzibie Rynku Hurto-
wego Elizówka odbyło się spotkania inaugurujące dzia-
łalność Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Produktu 

Regionalnego i Lokalnego. Celem spotkania było omó-
wienie najważniejszych bieżących kwestii związanych 
z funkcjonowaniem izby oraz planowanych inicjatyw, 
które będę realizowane w najbliższym czasie. Była to 
również doskonała okazja do przedyskutowania planów 
długoterminowych związanych ze sprzedażą i promocją 
najwyższej jakości produktów z województwa lubelskie-
go. Na spotkaniu członkom-założycielom towarzyszyli 
producenci, którzy włączą się w jej działania już w naj-
bliższym czasie. 

Od lewej: stół śląski, stół lubelski na gali Perła 2018

   Z ŻYCIA IZBY

   Z ŻYCIA IZBY
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W niepodległość weszliśmy z bogatym dziedzictwem 
kulinarnym, na które składały się: tradycje Rzeczpo-
spolitej Obojga Narodów, kuchnia zaborców (pruska, 
austriacka i rosyjska) oraz tradycje kulinarne mniej-
szości narodowych i grup etnicznych, zamieszkują-
cych od wieków ziemie polskie. 

Wiszą kumpie i wędliny…

A czy znasz ty, bracie młody, 
Te pokrewne twoje rody? 
Tych Górali i Litwinów, 
I Żmudź świętą, i Rusinów?(…)

Wincenty Pol „Pieśń o ziemi naszej”

Podlasie to nie tylko dziedzictwo przyrodnicze, to tak-
że bogata spuścizna kulturowa, przechowana w malow-
niczych miasteczkach, których większość prawa miejskie 
otrzymała w XIV i XV wieku; w ich zabytkach i historii. 
Zygmunt Gloger nazwę regionu wywodzi od słowa „pod-la-
sze” co miało oznaczać kraj położony przy granicy Lachów. 
Była to kraina, gdzie ścierały się wpływy polskie, ruskie, 
jaćwieskie, krzyżackie, litewskie. To tu najbardziej jest 
widoczna wielowiekowa „Rzeczpospolita Wielu Naro-
dów”. Szczególnie głębokie są związki Podlasia z Litwą. 
Zachowało się tu bogate dziedzictwo kulturowe (i kuli-
narne) Polaków, Litwinów, Niemców, Żydów, Tatarów, 
Karaimów, Białorusinów... Na Podlasiu znajdziemy 
prawdziwą mozaikę smaków, w tym oryginalne przy-
smaki zamieszkujących tę ziemię różnorodnych nacji. 
W restauracji „Tejsza” (czyli „koza” w języku jidysz) na 
ulicy... a jakże – Koziej, w Tykocinie zjemy cymes (wo-
łowinę z marchewką na słodko), kugel (babkę ziemnia-
czaną), kreplech (pierogi z mięsem) i rybę po żydowsku. 
W „Karczmie Litewskiej” w Sejnach i w restauracji „So-
das” (Sad) w Puńsku podawane są litewskie przysmaki: 
wędzone, krojone w paseczki uszy wieprzowe, bliny ze 
śmietaną i czenaki (zapiekane w ceramicznym naczyniu 
mięso z warzywami – koniecznie z kapustą, marchewką 
i ogórkami). Są litewskie chleby z Puńska, na przykład do-
skonały razowy „motules” z piekarni państwa Mroczkow-

skich i pieczony „na kalmusie” (na tataraku) tradycyjny 
chleb z Augustowa; są przysmaki o rodowodzie białoru-
skim jak pierogi drożdżowe kibiny i specyficzne wędliny: 
litewski kindziuk i polska kumpia czyli wieprzowa szyn-
ka z kością. Region ten jest także skarbnicą unikalnych, 
często zapomnianych technologii i receptur. I tak, wciąż 
jeszcze w okolicach Narewki i Gródka przygotowuje się 
kiełbasę zatapianą w smalcu – praktyczny przepis z cza-
sów gdy nie było lodówek. W Kruszewie kiszone ogórki 
po dziś dzień, jak wiele lat temu zatapia się w beczkach 
w wodach Narwi, dzięki czemu są smaczne i chrupiące. 
Podlasie słynie daniami z ziemniaków, a w Supraślu co 
roku gospodynie walczą o tytuł mistrzyni świata w pie-
czeniu kiszki i babki ziemniaczanej. Podlaski przysmak 
to kartacze inaczej zwane cepeliami, pierogi z soczewicą: 
soczewiaki (smażone na tłuszczu) albo kakory (pieczone 
w piecu), farszynki – placki z ziemniaków, gryczaniki – 
placuszki z kaszy gryczanej z białym serem, kapuściaki, 
podpłomyki, bliny. 

Z północy, wschodu i południa przybywali na Podlasie 
Litwini, ruscy bojarzy, ludność chłopska z Czarnej i Białej 
Rusi. Historyczne miasteczka stały się schronieniem dla 
prześladowanych w Europie Zachodniej Żydów, którzy 
przybywali tu już od XIV wieku. W niektórych miej-
scowościach stanowili większość mieszkańców. W XVII 
wieku pojawili się z nadania królewskiego Tatarzy, słu-
żący w wojskach Rzeczypospolitej i Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Dlatego rejon ten poszczycić się może 
wielkim bogactwem kulturowych i kulinarnych tradycji 
„Rzeczpospolitej Wielu Narodów”. Najbardziej znanym 
produktem dziedzictwa kulinarnego Tatarów, kultywowa-
nym w gospodarstwie agroturystycznym „Tatarska Jurta” 
w Kruszynianach. jest pierekaczewnik – wielowarstwowe 
ciasto faszerowane mięsem (baraniną, gęsiną, wołowiną), 
serem lub jabłkami. Pierekaczewnik wpisany jest do unij-
nego rejestru produktów regionalnych i tradycyjnych jako 
Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Sztetle, gęsi i… dzionie 

Chęciny, Działoszyce, Chmielnik, Raków, Skalbmierz, 
Szydłowiec, Pińczów... Obywatele polscy pochodzenia ży-

Rzeczpospolita wielu smaków

Na zdjęciach od lewej: dzionie rakowskie, białoruskie kibiny, karaimski stuliściec, tatarski pierekaczewnik, kindziuk, litewskie kartacze

   SMAK TRADYCJI – 100 lAT polSKIego STołu
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dowskiego stanowili przed II wojną ponad 10% ludności 
ziemi świętokrzyskiej. Pozostawili po sobie bogate dzie-
dzictwo kulturowe – w większości wirtualne po wojen-
nej zagładzie – i bogate dziedzictwo kulinarne, z którego 
wiele elementów zostało zaadaptowanych przez polskich 
sąsiadów i w takiej postaci przetrwało do dziś. Kultowym 
produktem, zasymilowanym z kuchni żydowskiej jest 
dzionie.

Gospodarstwa agroturystyczne z gminy Raków wpro-
wadziły do swojej oferty gastronomicznej tę charaktery-
styczną kiszkę, nadziewaną zmielonym, gotowanym pod-
gardlem (w kuchni żydowskiej była to przeważnie gęsina), 
połączonym z kawałkami macy, rozmoczonej w pozostałym 
wywarze. Dzionie pieczone jest w Rakowie na Wielkanoc 
i Boże Narodzenie od prawie stu lat.. Choć nazwa podob-
na, to nadzienie zupełnie inne – „dzianie wiślickie” jest 
specyficznym ciastem, wypiekanym w Wiślicy, w powiecie 
buskim od ponad 80 lat. Jego korzeni, podobnie jak „dzio-
nia rakowskiego”, również należy szukać w kuchni licznie 
zamieszkujących te tereny członków społeczności żydow-
skiej. Masą ze startego ciasta drożdżowego, wymieszanego 
z mlekiem, jajkami, cukrem i masłem oraz rodzynkami, 
z dodatkiem migdałowego aromatu, napełniane (nadziewa-
ne – stąd nazwa „dzianie”) były jelita wieprzowe (w kuchni 
żydowskiej baranie) i wypiekane w piecu. 

Smaki zastane, smaki przywiezione 

Kuchnia śląska ma korzenie w kulinariach śląskich, 
czeskich, niemieckich i żydowskich. A po II wojnie stała 
się mieszaniną: smaków zachowanych, od wieków tu-
tejszych i tych, przywiezionych z Kresów i praktycznie 
ze wszystkich stron Polski a nawet Europy, też już – po 
latach – tutejszych. Przesiedleńcy. Najbardziej wyraziście 
zapamiętaliśmy ich z filmu „Sami swoi” – niekończące 
się pociągi pełne zrozpaczonych, zdezorientowanych, lu-
dzi jadących na tzw. Ziemie Odzyskane nowej Polski, 
jak XIX-wieczni amerykańscy pionierzy na Dziki Za-
chód. Nie wieźli ze sobą wiele – trochę sprzętów, czasem 
„żywinę” i prawie wszyscy lniane woreczki z ziemią ze 
stron rodzinnych. Ale wieźli coś najcenniejszego – pa-
mięć smaku. Dlatego na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Lu-
buskiem i Zachodniopomorskiem do dziś kultywowane 
są przepisy, nazwy, zwyczaje przywiezione tu z dalekich 
stron. Mimo upływu czasu (wszak minęło już ponad 70 

lat!), kolejne pokolenia wypiekają „rodzinne baby kreso-
we” i wileńskie „kaziukowe serducha”, przyrządzają wiel-
kanocną naczynkę, pieką kutyki, knysze, piją kandybał, 
kiszą kapustę tak, jak pod Tarnopolem czyli koniecznie 
bez kminku.

Pomieszały się te smaki... A ich nazewnictwo zachwyca 
przybyszów z innych stron. Na ziemi lubuskiej wypieka-
ją paskę bukowińską według przepisu górali czadeckich, 
w Zachodniopomorskiem w „ukraińskich” (od czasu akcji 
„Wisła”) wioskach dzielą się w Wigilię pałanycią, a miesz-
kańcy Opolszczyzny (nie tylko ci rdzenni ale i przybyli tu 
osadnicy) jedzą nie śledzie z cebulką, tylko harynki w ce-
bulowej zołzie, nie drożdżowe bułki a buchty i nie paszte-
tową lub bułczankę, tylko żymlok.

Jeszcze kilkanaście lat temu mieszkańcy zachodniej 
Polski, także ci miejscowi od pokoleń, pytani o dziedzic-
two kulinarne regionu, odpowiadali – u nas nic nie ma 
bo wszyscy są nowi. A przecież odziedziczyli to dziedzic-
two po ludziach, którzy przed nimi na tych terenach żyli, 
odziedziczyli dziedzictwo nie tylko materialne ale i przy-
rodnicze oraz duchowe. I jakkolwiek bolesna jest historia 
tych ziem, jest to historia autentyczna, z którą trzeba było 
się zmierzyć, by ją oswoić i zaakceptować .Takim dziedzic-
twem na Opolszczyźnie jest sandacz otmuchowski.

Położone w obszernej dolinie Sudetów Jezioro Otmu-
chowskie znane jest wędkarzom z całej Polski. Otmuchów 
sandaczami słynie od ponad 80 lat, gdy Niemcy po wy-
budowaniu zbiornika sprowadzili do niego ikrę tej szla-
chetnej ryby z Zalewu Szczecińskiego. Wkrótce tutejsze 
sandacze stały się słynne na całe Niemcy i bardziej ce-
nione niż z macierzystej hodowli. Przed II wojną zalew 
otmuchowski, który był popularnym miejscem rekreacji 
(wędkowano na nim i żeglowano), otoczył wianuszek 
restauracji i gościńców, w których oczywiście serwowa-
no przyrządzane na wiele sposobów sandacze. Miłośnicy 
wędkowania i sandaczy przyjeżdżają tu także współcześnie 
i znów, jak przed wojną, raczą się w małych knajpkach 
również daniami z sandaczy.

Izabella Byszewska

Fragmenty przygotowywanej przez Polską Izbę Produktu Re-
gionalnego i Lokalnego książki „Sto lat polskiego stołu”. Książka 
uzyskała prawo do oznaczania logiem Niepodległa jako projekt 
wpisujący się w obchody 100-lecia Niepodległości Polski. 
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Historia narodów często zmieniała się 
wraz z ich kuchnią, a czasami przy-
czyną zmian mógł stać się tylko jeden 
surowiec. W przypadku Polski była 
to wieprzowina, dzięki której trwała 
walka o wolność i która rozbudzała 
fantazję narodową i nastroje wywro-
towe zdejmujące najważniejsze głowy 
państwa z najwyższych stanowisk. 

„W staropolskiej kuchni niemal w śla-
dowej ilości obecne są potrawy z wieprzo-
winy. W książce kucharskiej Czernieckie-
go (autor „Compendium ferculorum” 
– najstarszej polskiej książki kucharskiej 
przyp. red.) jest sześć potraw ze ślimaków, a wieprzowina 
występuje tylko jako ewentualny dodatek lub wspomina się 
o niej poza tekstem głównym w jednej recepturze na kieł-
basy – mówi Jarosław Dumanowski, historyk kultury 
kulinarnej w rozmowie z Pawłem Wrońskim („Gazeta 
Wyborcza” 3.04.2011). – Wieprzowinę chętniej jada-
li przybysze, na przykład Niemcy. Jakub Kazimierz Haur 
w popularnym poradniku z 1693 r. sformułował sąd dziś 
może niepoprawny politycznie, ale oddający polską pogardę 
wobec wieprzowiny: „Niemiec, gdy obaczy pijanego Polaka, 
to rzecze świnia polska, a on sam w tym jest większa świnia, 
bo go szołdrą (szynką) zowią.” 

Nasi przodkowie z Rzeczpospolitej Obojga Naro-
dów – zwłaszcza od początku dynastii Sasów, kiedy to na 
skutek rozluźnienia obyczajów powstało przysłowie „Za 
króla Sasa jedz, pij i poopuszczaj pasa” – od trunków nie 

stronili, a do hektolitrów zacnego węgrzyna czy syconego 
miodu zjeść dobrze lubili, zgodnie z panującym na prze-
łomie XVII i XVIII wieku przekonaniem, że Polaka Bóg 
stworzył do trzech rzeczy – husarii, różańca i wyżerki. I to 
takiej, której liczba dań, finezja ich podania, unikatowość 
i koszt składników miała szokować i zapierać dech w pier-
siach. W związku z tym, oprócz wieprzowiny, na polskim 
stole pojawiały się niemal wszystkie gatunki zwierząt, od 
tych hodowanych w folwarkach po te upolowane w lesie, 
złowione w morzu i rzece czy też sprowadzone z dalekich 
krain. Różnorodność sarmackiej biesiady była rzeczą za-
sadniczą, podawano zatem ostrygi sprowadzane beczkami 
z Hamburga, kapłony z sardelami, cietrzewie w buracz-
kach, pieczoną dziczyznę, w tym nawet łapy niedźwiedzie, 
pluski bobrów, jeże i faszerowane wiewiórki. Z ciekawo-
stek nadziewane bociany i pawie, a ponadto wiele gatun-

Z wieprzowiną 
przez wieki

Kaszubska jałówiecka Kiełbasa jałowcowa – Pomorze
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ków płazów i gadów przeróżnych. Do wyboru samych 
gatunków ryb było 100, nierzadko przyrządzanych ze 
słodkimi sosami, jak np. karp w miodzie, gdyż właśnie 
z takich połączeń (często bardzo egzotycznych dla zagra-
nicznych gości) słynęła Polska kuchnia. Słynęła ona także 
z dodawania wielkich ilości przypraw – gałki muszkato-
łowej, szafranu, pieprzu i imbiru, a ostry smak potraw 
w XVII wieku uważany był za charakterystyczną cechę 
polskiej kuchni. 

Nie tylko dla armii 

Koń był zawsze postrzegany przez Polaków jako wier-
ny druh, przyjaciel lub pracownik, a więc spożycie koni-
ny było wykluczone z diety Polaków. Z czasem z naszej 
diety zniknęły płazy, gady, ślimaki, gryzonie i niektóre 
ptaki. Często przyczyna takiej zmiany pozostaje tajem-
nicą, w niektórych przypadkach należy przypuszczać, że 
zwierzę zaczynało w świadomości społecznej nabierać 
atrybutów wiązanych z takimi wartościami niematerial-
nymi, które wykluczały możliwość jego zjedzenia. Jednak 
największy przewrót nastąpił w stosunku do… wieprzo-
winy. Wspomniany już Jarosław Dumanowski w artyku-
le „W poszukiwaniu staropolskiej wieprzowiny” napisał, 
iż „awans wieprzowiny do grona cenionych i opisywanych 
w książkach kucharskich dań (...), wiąże się z upadkiem 
staropolskiej kuchni szlacheckiej, która w końcu XVIII i na 
początku XIX wieku upadła pod naporem francuskiego wy-
rafinowania, niemieckiej przyzwoitości i ludowej prostoty”.

Co, kryje się pod tymi trzema czynnikami popula-
ryzacji wieprzowiny na polskich stołach w XIX wieku? 
Nic innego, jak historia zmieniająca kuchnię narodów, 
w tym wypadku pomieszana z kulturowym składnikiem 
snobizmu. Polska szlachta i ziemiaństwo zawsze były roz-
kochane w tym, co płynęło z zagranicy, w nowinkach 
kulinarnych, nowych smakach i potrawach, w tym także 
z wieprzowiny. Jeśli zaś chodzi o niemiecką przyzwoitość, 

to można tylko zgadywać, że odnosi się ona do restryk-
cji dietetycznych wprowadzanych z powodów religijnych 
i oszczędnościowych znacznie ściślej przestrzeganych przez 
społeczeństwo protestanckie niż ucztujących katolików. 

Przede wszystkim jednak powszechność wieprzowego 
mięsa należy wiązać z wykorzystaniem go jako taniego wik-
tu dla żołnierzy armii przemierzających w XIX wieku Eu-
ropę wszerz i wzdłuż. Na ziemiach polskich, znajdujących  
się wówczas pod zaborami, rozpoczynał się proces uwłasz-
czenia chłopów. Tych, którzy nie zostali siłą wcieleni do 
wojska, jeżeli stać było na utrzymanie jakiegokolwiek 
zwierzęcia gospodarskiego (oprócz kilku sztuk drobiu), 
to była to świnia. Zwierzę najtańsze i najłatwiejsze w ho-
dowli. Stanowiło najczęściej jedyne źródło mięsa, gdyż 
legalne zdobycie dziczyzny nadal było zarezerwowane dla 
właścicieli majątków ziemskich i uprzywilejowanej war-
stwy społecznej, do której chłopi z pewnością nie należeli. 
Stąd ta ludowa prostota, choć może właściwszym stwier-
dzeniem byłaby chłopska bieda i jej zwyczaje żywieniowe, 
przeniesione do miast na skutek migracji z obszarów wiej-
skich w poszukiwaniu pracy. 

Niemniej jednak szynka, golonka, schabowy oraz kin-
dziuk wmaszerowały do polskiej kuchni razem w woj-
skiem, zaborcą i chłopami i od tego czasu mają się w niej 
doskonale. Można nawet zaryzykować stwierdzenie, że 
zajmują w niej poczesne miejsce, zważywszy jakie ryzy-
ko podejmowaliśmy jako naród, by zdobyć choć kawałek 
wieprzka. 

Pociągi z „Prosiakowa” z Treblinką w tle 

Jedną z głównych metod niszczenia narodu polskiego 
podczas II wojny światowej, była stosowana przez hitle-
rowskiego okupanta polityka żywieniowa, polegająca na 
tym, by dzienną rację pożywienia obniżyć dla dorosłych 
do poziomu 400-600 kalorii, a dla dzieci do 350-550, 
a sprzedawane na kartki jedzenie, wbrew niemieckiej pro-

Metka mojuszewska – Pomorze Szynka dyszka – Świętokrzyskie
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pagandzie, miało być jak najpodlejszej jakości. Dlatego 
można było kupić gliniasty chleb, wodnistą albo twar-
dą marmoladę z buraków, podobną w smaku do świecy 
margarynę, 2 kg kartofli, symboliczną ilość cukru i mąki,  
4 dag kawy zbożowej, połowę jajka oraz szczyptę soli. 

Spod serca kap, kap
Słonina i schab
Do tego dwa balerony…

…śpiewała polska ulica w czasie okupacji. Humor 
w ciężkich chwilach to ważna sprawa, pozwala na zła-
panie dystansu, ucieczkę od przerażającej rzeczywistości, 
w której ludzkie życie nie znaczy nic. Jeszcze lepiej jednak 
polskim gospodyniom przydały się doświadczenia apro-
wizacyjne i kulinarne zdobyte podczas I wojny światowej, 
którymi pod okupacją hitlerowską mogły podzielić się 
z innymi kobietami w publikacjach dotyczących gotowa-
nia, zwłaszcza na łamach Biblioteczki Życia Praktycznego. 
W niej można było znaleźć sprawdzone porady jak z żo-
łędzi zrobić mąkę, kawę i ciastka, a herbatę z jabłkowych 

obierek lub marchewkowych fusów. Jak zastąpić jajko 
ziemniakiem, zrobić mąkę z dyni, tort z chleba kartkowe-
go lub tort kasztanowy z fasoli. Można było znaleźć prze-
pisy na „jajka à la ryba w sosie cebulowym na pół słodko”, 
a w popularnej, wydanej w 1940 roku książce Elżbiety 
Kiewnarskiej „109 potraw” była także zupa rybna bez ryb, 
budyń z kapusty oraz rzepa duszona w karmelowym sosie. 
Innymi sposobami aprowizacji było wykorzystanie dzia-
łek, ogródków i balkonów do uprawy warzyw, a wszelkich 
komórek, piwnic, strychów, szop a nawet kuchni i łazie-
nek do chowu królików. Kozy zapewniające mleko dzie-
ciom trzymano na podwórzach, a zamożniejsi obywatele, 
posiadający podmiejskie wille mogli sobie nawet pozwo-
lić na krowę w garażu. Polowano także na dzikie gołębie. 
Niektórzy jedli koninę, ale wiele osób wolało głodować 
niż przełamać to tabu żywieniowe. Poza tym konie były 
potrzebne jako środek transportu. Mięso, które można 
było nabyć na kartki było czystą iluzją, a jego ceny na 
czarnym rynku osiągały zawrotną wysokość, na którą nie 
było stać większości społeczeństwa. Najczęściej kupowano 

podroby albo głowę cielęcą mającą udawać w smaku zupę 
żółwiową. Jednak podstawowe znaczenie miała słonina, 
wysokokaloryczna, mogąca długo poleżeć, a zrobione 
z niej skwarki zostawiano sobie na koniec posiłku, by jak 
najdłużej żuć je w ustach. 

Dlatego najważniejszy był szmugiel. Pierwsze zajęły 
się nim kobiety, przywożące towar na potrzeby własnej 
rodziny, obwiązane w pasie wiktuałami, schowanymi 
pod płaszczem pełnym ukrytych kieszeni. To, co zostało, 
sprzedawały. Taka podróż po żywność mogła skończyć się 
w najlepszym razie konfiskatą całego towaru, a w najgor-
szym więzieniem, śmiercią albo wywiezieniem do Treblin-
ki. Jednak trzeba było jeść, a przede wszystkim nakarmić 
głodne dzieci. Niemcy starali się walczyć ze szmuglem 
zawieszając kursy pociągów, limitując bilety i przepustki, 
organizując łapanki. I nic, gdyż szmuglerom na wszel-
kie sposoby pomagali polscy kolejarze, nie tylko tworząc 
rozbudowany system ostrzegania przed łapanką na dwor-
cach, ale także budując w pociągach schowki i skrytki po-
zwalające ukryć nawet przed psami towar o wielkości 10 
ton żywności (głównie mięsa), a przed świętami nawet 20 
ton. By przedstawić zagrożenie wynikające z tych despe-
rackich działań, watro przypomnieć, że za dwa kilogra-
my słoniny można było zostać rozstrzelanym na miejscu, 
jeżeli niemiecki żołnierz nie dał się przekupić. Pociągi, 
oprócz wozów zaprzężonych w konie, były najlepszym 
i właściwie jedynym środkiem transportu pozwalającym 
przeszmuglować do głodujących miast odpowiednio dużą 
ilość żywności. Jedyne samochody niezarekwirowane 
przez Niemców na początku wojny należały do niektó-
rych zakładów pogrzebowych, – więc szmugiel przewożo-
no w trumnach. Ogromne ilości wieprzowiny, tłuszczu, 
mięsa i jego wyrobów przychodziły z Karczewa zwanego 
w czasie okupacji „Prosiakowem”. Symeon Surgiewicz, je-
den z kolejarzy podwarszawskiej linii wspomina, że „do 
tej stolicy rzeźników spędzano nocami stada bydła i trzody 
z województwa lubelskiego, rzeszowskiego i innych. Za dnia 
zwierzęta odpoczywały w lasach, na punktach etapowych. 
W Karczewie dokonywano nocą uboju, by przekazać mięso 
na ranne pociągi”. Dużo mięsa szło także z Grójca, Brzo-
stowca i Nowego Miasta nad Pilicą.

Mięso zawsze kojarzone było z luksusem i zamożno-
ścią, gdyż mało kto – dziś rzecz dla nas zupełnie niezro-
zumiała – mógł sobie na nie pozwolić. Od czasów wojny 
stało się także symbolem oporu. I jak się okazało, ten sta-
tus miało również utrzymać w powojennej Polsce. 

„Szynka jak za Gierka”

Po wojnie nowa władza podjęła w myśl komunistycz-
nej ideologii akcję „Bój o wieś”. Opierała się ona na ko-
lektywizacji, czyli zakładaniu spółdzielni produkcyjnych, 
odbieraniu chłopom ziemi rolnej i tworzeniu państwo-
wych gospodarstw rolnych oraz przymuszaniu ich do 

Kiełbasa swojska wąchocka hycowana – Świętokrzyskie
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„obowiązkowych dostaw”, a słowo przymuszanie nie jest 
tu żadnym nadużyciem, gdyż niejednokrotnie stosowa-
no przemoc i grożono podpaleniem gospodarstwa albo 
więzieniem dla gospodarza, jeśli chciał zatrzymać plony 
dla siebie. W 1952 roku zatrzymano kilkanaście tysięcy 
chłopów, którzy nie wywiązali się z obowiązkowych do-
staw, 2 tysiące zostało skazanych, a 500 ukarano w try-
bie administracyjnym. Takie postępowanie powodowało 
spadek wydajności produkcji rolnej, co w połączeniu 
z nasilającą się migracją ze wsi do miast oraz zmianą 
aspiracji żywieniowych robotników chcących zastąpić 
chleb ze smalcem, chlebem z kiełbasą doprowadziło do 
poważnych kłopotów z zaopatrzeniem rynku. Na nowo 
pojawiły się kartki i kolejki przed sklepami. Dodatkowo 
w styczniu 1953 roku wprowadzono podwyżkę cen żyw-
ności i nie nadążającą za nią podwyżkę płac. W rezultacie 
żywność drastycznie podrożała. Cena kiełbasy z 26 zł za 
kilogram skoczyła do 36. Maszerujące tłumy w Poznaniu 
w marcu 1956 roku krzyczały także o braku żywności 
i jej wysokich cenach. Jednocześnie, PRL-owskie władze 
zrozumiały wreszcie, że uspółdzielczenie gospodarstw za-
kończyło się kompletnym fiaskiem i w 1956 roku zwró-
cono skolektywizowaną ziemię chłopom, a z 10 tysięcy 
spółdzielni pozostało zaledwie 15%. Jednakże w ciągu 
5 lat poprzedzających to wydarzenie ze wsi do miast 
trafiło 2 mln osób, a dostawy obowiązkowe całkowicie 
zlikwidowano dopiero w 1972 roku. Główny problem 
polegał jednak na tym, że państwo chcąc w ramach go-
spodarki planowej odgórnie zarządzać produkcją rolną 
i mając monopol na sprzedaż nawozów, nasion, narzędzi 
i maszyn za każdym razem kończyło próbą tworzenia re-
zerw, gdyż podjęte uprzednio plany nijak miały się do 
rzeczywistości. Dodatkowo ten system nakładczy i powo-
łane dla jego realizacji kółka rolnicze powodowały po-
wstawanie patologicznych układów pomiędzy sektorem 
publicznym i prywatnym, mających umożliwić chłopom 
jakikolwiek dostęp do środków produkcji. Nic więc 
dziwnego, że w latach 70. XX wieku powstał problem 

wyludniania obszarów wiejskich, brakowało młodych 
mężczyzn mogących przejąć gospodarstwo, a przecież od 
liczby prywatnych rolników zależało, czy w kraju będzie 
wystarczająca ilość żywności. W 1970 roku nastąpiła na-
stępna podwyżka cen żywności, w tym mięsa, a po straj-
ku stoczniowców i dramatycznych wydarzeniach na Wy-
brzeżu, Władysław Gomułka został odsunięty od władzy. 
Problem miał rozwiązać Edward Gierek, sekretarz PZPR 
ze Śląska, na którym nigdy kiełbasy nie brakowało. Gie-
rek postawił na konsumpcję, która w ciągu pierwszych 
5 lat jego władzy wzrosła o połowę. Wpompowywał 
w polską wieś ogromne środki na budowę tuczarni z pie-
niędzy pochodzących z kredytów zagranicznych. Jednak 
przy ciągłym niedoborze maszyn i nawozów potrzebnych 
do produkcji, te nowe farmy nie miały szans przetrwać. 
Pomimo początkowych sukcesów, ich produkcja musia-
ła się załamać na skutek fatalnego modelu zarządzania. 
Przemysłowa produkcja mięsa okazała się droga i mało 
wydajna. Gierek nie mógł dotrzymać złożonej w 1970 
roku obietnicy zamrożenia cen mięsa. Próba ich podnie-
sienia w 1976 roku skończyła się rozruchami w Radomiu 
i Ursusie. W 1980 roku wybuchła „mięsna mina”, mimo 
tylko podwyżki wyrobów garmażeryjnych, odsuwając 
od władzy Edwarda Gierka. A dalszy ciąg historycznych 
wydarzeń, w jakimś stopniu wywołanych także brakiem 
podstawowych wędlin, doskonale znamy. 

Dziś, po otwarciu polskich granic na wielki świat 
i możliwości uczynienia naszej kuchni kosmopolityczną 
jak to tylko możliwe, pojawia się ta dziwna tęsknota za 
wędliną z dawnych lat. Paradoksalnie, sentymenty kon-
sumenckie budzą nawet takie nazwy jak chociażby „szyn-
ka jak za Gierka”. I nawet jeśli w głębi serca wiemy, że 
jej doskonały peerelowski smak jest raczej mityczny, to 
jednak rozumiemy, że chodzi bardziej o jakość surowca 
pochodzącego od zwierząt w większości rodzimych ras 
i tradycyjnie żywionych oraz o produkcję nie obniżającą 
intensywną technologią jakości wyrobów masarskich. 

Justyna Erdo

Szynka złotnicka rolowana – Wielkopolska Zylc – galaretka z nóżek – Śląskie
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Pierniki znane  
od stuleci
Historia pierników sięga starożytności. Już wtedy 
popularne były ciastka smarowane miodem, 
zwane miodownikami. W jednej z rzymskich 
książek kucharskich autorstwa Apicjusza znalazł 
się przepis na miodownik z pieprzem, który był 
bliski późniejszemu piernikowi. 

Po upadku imperium rzymskiego tradycja jednak zo-
stała zapomniana. Dopiero w średniowieczu miodowniki 
z przyprawami, według antycznych receptur, zaczęły być 
wypiekane w zakonach, specjalizowali się w tym zwłaszcza 
benedyktyni. Przyczyniły się do tego wyprawy krzyżowe, 
dzięki którym trafiły do Europy duże ilości przypraw. 
Wraz z rozwojem miast, pojawiły się wyspecjalizowane 
cechy piernikarskie, które korzystały z doświadczenia za-
konników. Aromatyczne, ciemne, korzenne ciasta miodo-
we znane były przede wszystkim na ziemiach słowiańskich 
a także na Węgrzech oraz w Czarnogórze, Niemczech 
i wszystkich miastach hanzeatyckich, również w Skandy-
nawii. Miodowniki przygotowywano z miodu pszczele-
go, nadającego niepowtarzalny smak, aromat i trwałość 
ciastu, zagniatanemu ze zrumienionej mąki żytniej, z do-
datkiem wódki oraz ostro pachnącej mieszanki przypraw 
korzennych: zmielonego pieprzu, imbiru, cynamonu, 
goździków i kardamonu.

Nazwa piernika wywodzi się od staropolskiego sło-
wa „pierny”, który oznacza „pieprzny”, choć ciastko jest 
słodkie, ciemne i korzenne. Przymiotnika „pierny” uży-
wano do XVI w., a nazwa „piernik” pojawiła się na prze-
łomie XV i XVI w. Powstanie piernika i ukształtowanie 
jego nazwy od „pieprzu” związane było z dodaniem do 
popularnego ciasta – wspomnianego już „miodownika” 
– przypraw korzennych. Rzemieślnicza produkcja pier-
ników rozpoczęła się w Polsce już w XV w. Wyrabia-
no je na sprzedaż w kraju i za granicą, w pracowniach 
mistrzów cechowych – piekarzy i piernikarzy (odrębny 
swój statut otrzymali w 1598 r.). Największą sławę zdo-
były wyroby mistrzów toruńskich. Przysłowie powiada-

ło: „Cztery są najlepsze rzeczy w Polsce: toruński piernik, 
gdańska wódka, warszawski trzewik i krakowska panna”.

Luksusowe i kunsztowne 

W dawnych wiekach wypiekano dwa rodzaje pierników: 
miękkie i figuralne. Różnica wynikała z dodania środka 
spulchniającego. W średniowieczu rolę tą pełnił potaż, czy-
li spopielony węgiel drzewny, zawierający pochodne amo-
niaku. Pierniki miękkie zjadano, a figuralne, wyciskane na 
kunsztownych drewnianych formach, z powodu wysokiej 
ceny przypraw były one przedmiotem luksusowym i sym-
bolem majętności posiadacza. Niektóre nawet pozłacano, co 
nie odstraszało łasuchów od ich zjedzenia. Doprowadziło to 
w konsekwencji do zakazania tego procederu przez władze 
miejskie. Podobno były one tak twarde, że według jednej 
z legend mogły z powodzeniem zastąpić koło u wozu.

Pierniki pełniły różne funkcje, gdyż te wytrawne „pier-
ne” podawano na zakąskę do wódki i wina (stąd przy-
słowie: „Kto nie pija gorzałki i od niej umyka, ten słodkie-
go niegodzien kosztować piernika”), natomiast te słodkie, 
upieczone z większą ilością miodu – jako deser po obie-
dzie. Najwięcej pierników przyrządzano na Wigilię i świę-
ta Bożego Narodzenia. Wykorzystywano je także jako su-
chary wojskowe, które można było przechowywać przez 
długi czas dzięki konserwującym właściwościom miodu. 
Były, podobnie jak w innych krajach, symbolem dobroby-
tu i wysokiego statusu społecznego. W polskich dworach 
magnackich i szlacheckich, dużych i małych – pierniki 
gromadzono w apteczkach dworskich. W XVII wieku 

Stary piernik Mikołajowej z Mirca – woj. świętokrzyskie

Śląski piernik na moczkę
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w Polsce sprzedawano pierniki w aptekach jako skuteczny 
lek na wiele chorób. Dzięki zawartości ostrych przypraw 
pobudzały apetyt i trawienie. Lecznicze skutki spożywa-
nia pierników doceniono, gdyż przepis na nie znalazł się 
w popularnym medycznym kompendium „Compendium 
medicum auctum”. 

Piernik, znany przez długie wieki jedynie wśród elity, 
rozpowszechnił się w XIX w. pojawiając się także w do-
mach chłopskich. Sytuacji tej sprzyjał spadek cen cukru, 
a ponadto liczne w tym okresie pasieki i bory bartne, 
pomimo wymogów wynikających z prawa bartnego, 
dostarczały sporych ilości miodu. Piernik rzemieślniczy 
stał się popularny nie tylko dzięki smakowi, lecz rów-
nież różnorodności kształtów, które uzyskiwano przez 
odciśnięcie ciasta piernikowego w glinianej lub częściej 
drewnianej, ręcznie wykonanej formie, pokrytej wklęsłą 
rzeźbą (reliefem) o skomplikowanej niekiedy symbolice. 
Ich wyrobem i zdobieniem zajmowali się nie tylko uzdol-
nieni artystycznie piekarze-piernikarze, ale także profe-
sjonalni snycerze i drzeworytnicy, u których zamawiano 
formy do najpiękniejszych oraz najdroższych pierników 
przeznaczonych dla najbardziej wymagających i najbo-
gatszych klientów. Zabytkowe, XVII- i XVIII-wieczne 
formy piernikarskie (obecnie rzadkie i cenne eksponaty 
muzealne), zwłaszcza toruńskie, ale także śląskie, elblą-
skie i koszalińskie (z ośrodków o rozwiniętych trady-
cjach piernikarskich) odznaczają się wysokimi walora-
mi artystycznymi. Dzięki walorom artystycznym rzeźb 
w formach piernikarskich, słodki piernik zamieniał się 
w dzieło sztuki dekoracyjnej. Rozwój polskiego pierni-
karstwa cechowego i artystycznej snycerki piernikarskiej 
trwał do początku XIX w. 

Popularne i odpustowe 

W późniejszych czasach oryginalne formy wykonywa-
ne ręcznie – zastąpiły fabrycznie produkowane matryce 
i różne foremki, służące do wycinania pierników wyra-
bianych masowo w małomiasteczkowych warsztatach 
i sprzedawanych na targach, jarmarkach lub odpustach. 
Natomiast w bogatych domach i na szlacheckich dworach 
pieczono pierniki domowe. Staropolskich pierników do-
mowych nigdy nie lukrowano i nie dodawano do nich 
także cukru. Należały do tradycyjnych ciast świątecznych 

wypiekanych na Boże Narodzenie. Na Śląsku świąteczne 
pierniki pieczono już w adwencie.

Na przełomie XIX i XX wieku rozpoczęła się, głów-
nie w Małopolsce, masowa produkcja pierników tzw. od-
pustowych – kolorowej galanterii piernikarskiej, w swych 
bardzo uproszczonych formach, nawiązującej do dawnych 
tradycyjnych wyrobów cechowych. Przedstawiały one lalki, 
niemowlęta w becikach, koniki, pieski, baranki (pieczone 
przed Wielkanocą), Mikołaje (pieczone przed Mikołajka-
mi i Bożym Narodzeniem), diabełki, ale przede wszystkim  

pierniki są to twarde, ciemnobrązowe ciastka wy-
rabiane z mieszanki mąki pszennej i żytniej, mleka, 
jajek, karmelizowanego cukru, miodu, przyprawione 
cynamonem, imbirem, goździkami, kardamonem, 
gałką muszkatołową, anyżem, pieprzem i zielem 
angielskim. Po wymieszaniu ciasta należy je zostawić 
w chłodnym miejscu, aby sfermentowało. W pro-
dukcji przemysłowej leżakowanie ciasta może trwać 
kilka tygodni, a ciasto na domowe pierniki wigilijne 
zaleca się zarabiać miesiąc wcześniej (zwyczajowo 
po Andrzejkach). Te korzenne ciastka często polewa-
ne są po wierzchu czekoladą lub lukrem, a w środku 
przekładane marmoladą, powidłami, masą orzecho-
wą lub marcepanem. Swoją trwałość zawdzięczają 
z jednej strony dużemu udziałowi przypraw korzen-
nych, a z drugiej – twardości i suchości. W zimnym 
oraz suchym miejscu dają się one przechowywać 
nawet przez kilka miesięcy.
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różnego formatu kolorowe serca. Dotychczas pierniki w tym 
kształcie są specjalnością piernikarzy żywieckich, Ozdobio-
ne wzorami i sentencjami (żartobliwymi lub zalotnymi), 
imionami męskimi lub damskimi, wypisanymi barwnym 
lukrem – są charakterystycznym elementem miejscowego 
folkloru i kulinarną pamiątką turystyczną z regionu.

Od Norymbergi po Kłajpedę

Pierniki są tradycyjnym wypiekiem regionalnym bę-
dącym symbolem powodzenia. Na początku stanowiły 
wielki luksus, ze względu na koszty importu przypraw 
korzennych, często eksportowano je w głąb krajów ma-

cierzystych. Tradycja wypieku pierników przetrwała 
w Niemczech (Bremie, Monachium, Norymberdze), Ho-
landii (Amsterdamie), Belgii (Liège, Ostendzie) i na Li-
twie (Kłajpedzie), a z polskich miast w Gdańsku, Toruniu 
(„toruńskie pierniki”), Szczecinie („pierniki szczecińskie”) 
i we Wrocławiu. Wypiekane do dziś w Toruniu słynne 
„Katarzynki”, jakościowo porównywane są ze znanymi 
w Europie piernikami norymberskimi. Do rozwoju pier-
nikarstwa w Norymberdze przyczyniła się w dużej mierze 
sprzedaż produktów do wschodnich państw oraz Włoch. 
Podobnie jak w Toruniu, pierniki produkowano w sposób 
niezmechanizowany, a dopiero w okresie rozwoju tech-
nologicznego zaczęto je wypiekać na większą skalę dzię-
ki maszynom w fabrykach. Pomimo tego, w Niemczech 
można spotkać zakłady, które tworzą pierniki prywatnie 
i jedynie na życzenie klientów (np. działalność prowadzo-
na przez krewnych) nie stosując mechanizacji, a jedynie 
używając siły fizycznej. Taki sposób wyrobu ciastek może 
oznaczać nawiązanie do dawnych tradycji piernikarskich. 

Obecnie jednymi z najpopularniejszych rodzajów pier-
ników w Norymberdze są Elisenlebkuchen (Elisen – Elżbie-
ta, Lebkuchen – pierniki). Nazwa ta pochodzi prawdopo-
dobnie od dziecka piernikarza, które po konsumpcji owych 
pierników odzyskało zdrowie. Ich cechą charakterystyczną 
jest wykonanie – dolna warstwa wykończona jest opłat-
kiem, dzięki któremu pierniki nie przywierają do blachy. 
Dodatkowo zawierają mało mąki i minimum ¼ orzechów, 
dzięki czemu stają się niepowtarzalne w smaku. Norymber-
ga słynie również z Oblaten lebkuchen, które w przeciwień-
stwie do elisenlebkuchen zawierają mniej orzechów, a więcej 
mąki, co przekłada się na ich niższą cenę. Nazwa pierników 
„Nürberger Lebkuchen” jest w Niemczech zastrzeżona już od 
prawie 100 lat, zaś w całej Europie dopiero od ponad 20. 
Oznacza to, że produkcja pierników i nazywanie ich no-
rymberskimi odbywać się może tylko i wyłącznie na terenie 
Norymbergi (z dopuszczeniem okolicznych terenów) wraz 
z dostosowaniem się do panujących tam zasad.

W Czechach miastem piernika są Pardubice – znaj-
duje się tam firma „Novotný – Pardubický perník” wyra-
biająca tradycyjne pierniki, które uzyskały już Chronione 

Ekspozycja piernikarstwa w Muzeum Toruńskiego Piernika w Toruniu
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Oznaczenie Geograficzne. Koło Pardubic zlokalizowane 
jest Muzeum Piernika „Chatka z piernika” (cz. „Perníková 
chaloupka”) w Rábach. W przypadku czeskich pierników 
ich nazwa zastrzeżona jest już od 10 lat. Mają wyjątkowy 
smak, dzięki czemu znane są w całej Europie i na innych 
kontynentach. Obecnie pierniki produkowane są w zakła-
dach sprywatyzowanych.

Pierniki w polskiej tradycji

Charakteryzując piernikarstwo w Polsce należy przyj-
rzeć się krajowej Liście Produktów Tradycyjnych, na którą 
wpisano 20 wyrobów piernikarskich (10 pierniczków oraz 
10 pierników). Oprócz ośrodka piernikarskiego w Toru-
niu, pierniki znane są również w innych częściach kraju. 
Najbardziej wyróżniające się to m.in.: pierniki szczeciń-
skie (woj. zachodniopomorskie) – produkowane do dziś, 
związane głównie z tematyką morza i krajobrazu miasta, 
swoją produkcję zawdzięczają dostępnemu kiedyś szlakowi 
handlowemu, z którego nabywane były produkty; pierniki 
lubuskie (woj. lubuskie) – swoją produkcję zawdzięczają 
dużej ilości gospodarstw wytwarzających miód. Pierniki te 
mają twardszą konsystencję i dodatkowo – oprócz standar-
dowych składników jakimi są mąka, miód oraz przypra-
wy – w ich składzie znajduje się również karmel i kakao; 
pierniki żywieckie (woj. śląskie) – znane na tym obszarze 

z pozostałości po formach piernikowych (śląscy piernikarze 
przyjeżdżali do Torunia po nauki wypieku), udekorowane 
są glazurą. To twarde ciastka, o umiarkowanym stopniu 
słodkości, ale z zachowaniem, jak w przypadku toruńskich, 
przypraw korzennych. Zazwyczaj są przygotowywane na 
Boże Narodzenie w kształcie symboli świątecznych; miodo-
we pierniczki z Przemkowa (woj. dolnośląskie) – to ciastka 
na bazie miodu pochodzącego z lokalnych pasiek. Przysmak 
ten wypiekany jest od wielu pokoleń, głównie w okresie bo-
żonarodzeniowym. Kształt formy nawiązuje do motywu ser-
ca oraz kształtów zwierząt. Po upieczeniu pierników, zdobi 
się je lukrem; pierniki z Krzywinia – figurka Św. Mikoła-
ja (woj. wielkopolskie) – ciastka mierzące od 10 do nawet 
kilkudziesięciu centymetrów długości, najczęściej można 
spotkać na festynie organizowanym przez parafię. Jedyną 
formą używaną do produkcji tego przysmaku jest postać św. 
Mikołaja, będącego na tym obszarze opiekunem wspólnoty 
wiernych. Ciasto na pierniki po wyrobieniu odkłada się na 
jeden dzień, a po upieczeniu ozdabia lukrem. Podobnie jak 
toruńskie, pierniki te zawierają miód i cynamon. 

Regionalne ciasta piernikowe 

Oprócz pierników w formie ciastek, na krajowej Liście 
Produktów Tradycyjnych można spotkać wspomniane wy-
żej pierniki w formie ciast. Do takich należą m.in.: piernik  

Brukowiec mazurski Pierniczki miodowe Sądecki Bartnik

Forma piernikowa w Muzeum
Toruńskiego Piernika
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lubelski (woj. lubelskie) – jest to ciasto na bazie cukru, 
miodu, przypraw, a wyróżniającym się w nim składnikiem 
są śliwki. Piernik ten był popularny na Lubelszczyźnie 
w połowie XX w. Obecnie wypiekany jest głównie na świę-
ta Bożego Narodzenia. Ciasto sporządza się z naturalnych 
i regionalnych składników, w związku z czym gotowy pro-
dukt zachowuje na długi czas swoje właściwości. Wypiek 
charakteryzuje wysoka zawartość tłuszczu; śląski piernik 
tradycyjny (woj. śląskie) – to miękkie ciasto z powidła-
mi, osiągające nawet pół metra długości. Po upieczeniu 
nabiera brązowego koloru i krojone jest na równe części. 
Tak jak w przypadku innych pierników, do jego wypie-
ku stosuje się miód oraz przyprawy korzenne; piernik 
z marchwi (woj. łódzkie) – to miękkie ciasto o jaśniej-
szej barwie miąższu, z dodatkiem marchewki, ciemniej-

sze na zewnątrz, wypiekane w okrągłej lub prostokątnej 
formie do pieczenia. Mimo wyczuwalnego smaku miodu, 
nie jest on dodawany do produkcji. Piernik ten głównie 
jest wypiekany na święta, spotkania biesiadne oraz odpu-
sty; brukowiec mazurski (woj. warmińsko-mazurskie) 
– nazwa ciasta nawiązuje do jego zewnętrznego wyglądu 
(zbite kulki przypominające rodzaj nawierzchni). Dodaje 
się do niego przyprawy korzenne oraz miód dla uwydat-
nienia smaku. Gotowy piernik oblewa się lukrem. Wy-
pieka się go głównie z okazji świąt Bożego Narodzenia; 
brukowiec kujawski (woj. kujawsko-pomorskie) – zwa-
ny również piernikiem na karmelu, z powodu zawartości 
tego produktu w cieście, w którym ponadto znajduje się 
oczywiście mąka, a także mleko, śmietana oraz przyprawy 
korzenne. Ciasto jest przygotowywane w dwóch etapach. 
W pierwszym – wierzchnia warstwa (tzw. kulki/bruk) 
musi dojrzeć, stąd sporządza się ją znacznie wcześniej niż 
ciasto znajdujące się pod nią. Nadzienie zazwyczaj wy-
pełnione jest powidłami lub masą orzechową. Brukowiec 
w zacienionym i nie gorącym miejscu może być przecho-
wywany przez dłuższy czas.

Mimo upływu czasu wypiekanie pierników nie ustało, 
a raczej przybrało na sile. Identyfikuje się je z tradycja-
mi istniejącymi w danym państwie, regionie czy mieście. 
Pierniki wytwarzane w Polsce, pomimo różnych miejsc 
pochodzenia, w składzie zawierają miód i przyprawy 
korzenne. Wyroby z ciasta piernikowego są oferowane 
konsumentom od początku Adwentu do świąt Bożego 
Narodzenia na licznie organizowanych w tym czasie kon-
kursach, jarmarkach czy targach bożonarodzeniowych, 
a w ciągu roku na parafialnych odpustach.

dr inż. Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

dr inż. Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

• Literatura u AutorówPierniczki – Małopolska

Piernik Kasztelan Biecki Miodowe pierniki
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 Wyroby tradycyjne, lokalne i ekologiczne, a tak-
że rękodzieło i naturalne kosmetyki będą prezentować 
wystawcy na Festiwalu Produktów Regionalnych „Siel-
skie Smaki”. Wydarzenie stwarza okazję dla lokalnych 
producentów z całej Polski, by zaistnieć z ofertą nie tyl-
ko wśród tysięcy warszawiaków, ale też przedstawicieli 
branży, w tym sieci handlowych, sklepów spożywczych 
czy sektora HoReCa. Premierowa odsłona imprezy od-
będzie się w dniach 5-7 kwietnia 2019 roku w nowo 
wybudowanym centrum Global Expo, które powstało 
w ramach rewitalizacji części terenów FSO. Honorowy 
patronat nad festiwalem objął Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi, a partnerem wydarzenia jest Polska Izba Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego. 

– W Polsce mamy wspaniałe, bogate tradycje kulinar-
ne, którymi warto się chwalić na każdym kroku. Lokal-
nym producentom, szczególnie tym mniejszym, nieraz 
jednak trudno jest dotrzeć do szerokiego grona odbior-
ców ze swoimi produktami. Inicjatywy takie jak Festiwal 
Sielskie Smaki mają za zadanie wspierać w tym zakresie 
przedsiębiorców i promować regionalną żywność, działa-
jąc w ten sposób również na rzecz rozwoju regionów – 
mówi Izabella Byszewska, prezes zarządu Polskiej Izy Pro-
duktu Regionalnego i Lokalnego. 

Festiwal Produktów Regionalnych „Sielskie Smaki” to 
nowe w kalendarzu stołecznych imprez targi promujące 
szeroko pojęte wyroby tradycyjne, lokalne i ekologiczne 
czy żywność certyfikowaną, które w ostatnich latach cie-
szą się szczególną popularnością. Swoje miejsce znajdą tu 
również producenci napojów na bazie naturalnych skład-

ników, ekologicznych karm dla zwierząt domowych, ko-
smetyków naturalnych, tesktyliów z naturalnych surow-
ców czy twórcy rękodzieła i sztuki ludowej. Na stoiskach 
nie zabraknie też akcesoriów do domu w estetyce folk, 
wyrobów „handmade”, mody ludowej, a także eko orga-
nizacji, stowarzyszeń, izb i fundacji. 

Wydarzenie jest przeznaczone nie tylko dla pasjona-
tów kulinarnych i osób indywidualnych odwiedzających 
festiwal, ale też przedstawicieli branży, w tym dystrybu-
torów, reprezentantów sieci spożywczych, sklepów eko-
logicznych czy restauratorów i hotelarzy poszukujących 
tego typu produktów do swojego biznesu. Dlatego targi 
„Sielskie Smaki” stwarzają efektywną platformę do pro-
mocji firm, a także do budowania wartościowych sie-
ci kontaktów w branży. Jednocześnie dzięki możliwości 
bezpośredniej prezentacji produktów konsumentom, im-
preza pozwala zebrać ich opinie z pierwszej ręki na temat 
wystawianej oferty. 

Atrakcyjności całemu wydarzeniu dodaje też nowa lo-
kalizacja. Festiwal odbędzie się bowiem w klimatyczych, 
postindustrialnych halach centrum Global Expo, wybu-
dowanego w ramach rewitalizacji dawnej fabryki FSO. 
Oryginalny, surowy design i nowocześnie zaaranżowane, 
przestronne wnętrza będą dodatkową atrakcją dla uczest-
ników festiwalu. Atutem jest też położenie obiektu, który 
mieści się przy jednym z najruchliwszych węzłów komu-
nikacyjnych Warszawy, co umożliwia swobodny dojazd 
z każdej części miasta.

Przegląd produktów 
regionalnych na Festiwalu 
„Sielskie Smaki” 
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Robiąc zakupy w różnego rodzaju sklepach spożyw-
czych, zawsze zwracam uwagę czy na półce sklepowej 
jest jakiś produkt, na etykiecie którego znajduje się 
znak „Jakość Tradycja”. Dużą radość sprawia mi, 
gdy nie tylko takie produkty znajduję, ale gdy są do-
brze wyeksponowane i dostępne dla konsumentów.

Często też rozmawiam z kupującymi o naszym Zna-
ku. U większości z nich, niestety, wiedza o certyfikacie 
„Jakość Tradycja” jest jeszcze skromna, choć niektórym 
konsumentom bardzo dobrze się kojarzy z najwyższą, tra-
dycyjną jakością. Niezdecydowanych próbuję namawiać 
do kupna, odwołując się do wszystkich atutów systemu: 
produkt o niepowtarzalnym smaku – przekonuję – wy-
tworzony bez GMO, z krajowych surowców, wreszcie 
nawiązuję do tradycji i pamięci smaku, czyli pamięci 
naszego dziedzictwa kulinarnego i domowego rodzin-
nego smaku. Namawiam także do czytania etykiet, żeby 
wzmocnić argumenty, że produkty ze znakiem „Jakość 
Tradycja” nie mają żadnych chemicznych dodatków i są 
w pełni naturalne.

Doskonałe sery, wędliny, pieczywo

Takich produktów, już zarejestrowanych w jedynym 
w Polsce Krajowym Systemie Jakości Żywności wyróż-
niającym żywność tradycyjną i regionalną jest już ponad 
350, ze wszystkich regionów kraju. Bardzo licznie repre-
zentowane są produkty mleczarskie (prawie 120 wyro-
bów): masła, twarogi, jogurty, kefiry, maślanki, śmietany, 
mleko (również tradycyjne zsiadłe), sery smażone, ple-
śniowe i dojrzewające... Produktów pochodzenia zwie-
rzęcego ze znakiem „Jakość Tradycja”, obecnych w ofer-
cie handlowej, jest już ponad sześćdziesiąt. Są to różnego 
rodzaju wędzonki, balerony, schaby, szynki, także dojrze-
wające, boczki, kabanosy, także z dziczyzny, wspaniałe 
salcesony, kaszanki, mięsa konserwowane na staropolski 

sposób w słoikach, smalce. I oczywiście kiełbasy pod róż-
nymi nazwami: tradycyjna, chłopska, swojska, wiejska, 
pilzneńska, piaszczańska, szlachetna, świętokrzyska, scha-
bowa, palcówka, krakowska... 

Wszystkie te wyroby wymagają najwyższej jakości su-
rowca, czyli mięsa trzody ras krajowych, utrzymywanej 
zgodnie z dobrostanem zwierząt i Dobrą Praktyką Ho-
dowlaną, karmionych paszami bez GMO, wytwarzany-
mi zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą. Jest to niezwykle 
ważne, bo właśnie taki surowiec nie potrzebuje agresyw-
nych dodatków polepszających i konserwujących, takich 
jak aromaty, zagęstniki, konserwanty czy barwniki. Wy-
starczy dobry masarz, który wie co to jest tradycja i po-
trafi tej tradycji dochować wierności. Polskie wypieki to 
kolejna grupa wyrobów z certyfikatem „Jakość Tradycja”. 
Są to przede wszystkim doskonałe chleby – pieczone tra-
dycyjnie, na zakwasie, z zachowaniem pięciofazowego cy-
klu. Mamy chleby żytnie, pszenne, razowe, pszenno-żyt-
nie, gryczane. Oferowane są przez znakomitych piekarzy 
i rozmaite, przeważnie lokalne, rodzinne lub spółdzielcze 
piekarnie, w tym głównie Gminnych Spółdzielni „Samo-
pomocy Chłopskiej”. Ze znakiem „JT” znajdziemy pie-
czywo z rozmaitych regionów, wypiekane według rozma-
itych, tradycyjnych receptur: chleb wilamowicki ze Śląska, 
żytni tradycyjny, staropolski i szadkowski z Łódzkiego, 
ratuszowy i marszałkowski z Mazowsza, staropolski chleb 
sanacyjny i razowy na liściu kapusty z Podkarpacia, żytni 
tradycyjny z Opolszczyzny i Podlasia, graham ze Śląska 
i ze Świętokrzyskiego, wygnanowski z Lubelskiego, szcze-

„Jakość Tradycja”  
– produkty  
z najwyższej półki

Kiełbasa mysliwska z dzikaTwarogi ze Strzałkowa

Chleb sanacyjny
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gotowe (flaki, gołąbki), wody mineralne, nalewki, piwa, 
okowity, lody, winogrona, cukierki, czekolady...

Można by zatem zapytać czy oferta składająca się z 350 
produktów powinna konsumentów już satysfakcjonować? 
Odpowiedź może być tylko jedna – na pewno nie. Dlatego 
goraco zachęcam wszystkich producentów, wytwarzających 
produkty zgodnie z regulaminem znaku „Jakość Tradycja” 
do ubiegania się o ten jedyny w Polsce certyfikat. 

Jan Zwoliński
Fot. J. Zwoliński, I.Byszewska, archiwa Producentów

Znak „Jakość Tradycja” 
jest wspólnym znakiem to-
warowym gwarancyjnym. 
Właścicielem Znaku jest Pol-
ska Izba Produktu Regional-

nego i Lokalnego. O prawo do używania Znaku dla 
produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju 
spirytusowego, mogą ubiegać się producent lub 
producenci tego samego rodzaju produktu. Pro-
dukty muszą powstawać przy użyciu naturalnych 
surowców, gdzie za naturalny surowiec uważa się 
surowiec pochodzący z gospodarstwa ekologiczne-
go lub stosującego Dobrą Praktykę Rolniczą i Dobrą 
Praktykę Hodowlaną z wyłączeniem GMO. Surowce 
użyte do produkcji muszą być w pełni identyfiko-
walne (traceability). Produkty muszą charakteryzo-
wać się: 
 Tradycyjnym składem; lub tradycyjnym spo-

sobem wytwarzania. 
 Szczególną jakością wynikającą z ich trady-

cyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny 
charakter. 
 Szczególną jakością lub reputacją odróżnia-

jącą je od produktów należących do tej samej ka-
tegorii. 

W przypadku produktów produkcji podstawo-
wej dodatkowym wymogiem jest tradycyjna rasa 
lub tradycyjna odmiana. Za tradycyjny uważa się 
produkt, który posiada co najmniej 50-letnią histo-
rię wytwarzania. Za tradycyjne rasy i odmiany uwa-
ża się te, które użytkowano przed 1956 rokiem. 
 (z Regulaminu zatwierdzonego przez Urząd Patentowy RP. 

Więcej informacji na stronie  
www.produktyregionalne.pl/Jakość Tradycja).

ciński z Zachodniego Pomorza... Jest ich w systemie „Ja-
kość Tradycja” blisko trzydzieści. 

W systemie zarejestrowanych jest również kilkanaście 
wyrobów cukierniczych, takich jak ciastka soleckie, pierni-
ki owsiane i maślane, ciasta drożdżowe, serniki, jabłeczniki, 
szarlotki, kołacze... Warto też wspomnieć o makaronach 
(razowych i orkiszowych), mąkach (pszenna, gryczana 
orkiszowa) i kaszach (jaglana), które zdobywają uznanie 
przede wszystkim tych gospodyń, które prowadzą kuchnię 
rodzinną i lubią gotować w domu. Pokaźną liczbę (ponad 

130) produktów sta-
nowią konfitury, po-
widła, kompoty, soki 
tłoczone na zimno, 
syropy, oleje: rzepako-
wy, lniany, rydzowy, 
dyniowy; musztardy, 
majonezy, octy, za-
kwasy do żuru, mio-
dy, ryby, owoce, kaj-
maki, a także dania 

Szynka Podstolego

Chleb szczeciński

Kefir Robico Majonez kielecki

Musztarda  kielecka
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Zakładzie Produkcyjnym w Rzeszowie urządzenia w za-
łożeniach technologicznych nawiązują do stosowanych 
w pierwszej połowie XX wieku.

 Makaron gryczany pełnoziarnisty
Makaron gryczany produkowany 

z wysokiej z wysokiej jakości mąki gry-
czanej, według tradycyjnej receptury. 
Makaron ma kształt rurek, muszelek 
i kolanek o regularnej szerokości i gru-
bości, o kolorze od jasnobrązowego do 
brązowego. Ma stałą konsystencję, po-
szczególne formy dość twarde. Po ugo-
towaniu staje się miękki i sprężysty. Ma 
smak i zapach tradycyjnego makaronu 
domowego, delikatny rozpływający się 
w ustach. Do produkcji makaronu stosowana jest mąka 
gryczana pełnoziarnista, pochodząca z krajowych upraw 
z zachowaniem Dobrej Praktyki Rolniczej, wolna od 
GMO.

JOGO-Łódzka Spółdzielnia Mleczarska, ul. Omłoto-
wa 12, 94-251 Łódź  – Śmietana 18% luksusowa

Łódzka Spółdzielnia Mleczarska powstała w roku 
1934. Obecnie w JOGO-Łódzkiej Spółdzielni Mleczar-
skiej proces technologiczny dla śmietan nie zmienia się 
od lat. Wszystkie śmietany produ-
kowane są z tłuszczu mleka krowie-
go (śmietanki), który otrzymuje się 
w wyniku wirowania. Śmietanka jest 
poddawana ukwaszaniu przez kultury 
bakterii w tradycyjnej metodzie ich 
namnażania – forma zakwasu mle-
czarskiego. Dzięki temu ma ona doskonały smak i wyso-
kie walory odżywcze. Śmietana z JOGO ma naturalny, 
czysty aromat przez cały okres przydatności. Dodawany 
zakwas bakterii mlekowych to tradycyjnie hodowany 
„zaczyn”, który w gospodarstwach stosowany był z po-
kolenia na pokolenie. Po fermentacji śmietanka nie pod-
dawana jest żadnej obróbce cieplnej, co wyróżnia ją na 
rynku w dobie przeważającej produkcji śmietan termi-
zowanych z dodatkami. Surowcem do produkcji śmie-
tany jest mleko pochodzące od dostawców-członków 
Spółdzielni JOGO-ŁSM.

Twarożek wiejski luksusowy
To jednolita pasta twarogowa, dość luźna, smarowal-

na. Drobne ziarna twarogowe są roztarte ze śmietanką 

Makarony Polskie SA, ul. Podkarpacka 15,  
35-082 Rzeszów – Makaron orkiszowy

Do produkcji stosowana jest mąka pszenna orkiszowa, 
pochodząca z krajowych upraw z zachowaniem Dobrej 
Praktyki Rolniczej, wolna od GMO. Makaron ma kształt 
nitek, wstążek, muszelek, kolanek itp. o regularnej szero-

kości i grubości, o barwie od jasnobrązowej 
do brązowej. Po ugotowaniu staje się mięk-
ki i sprężysty. Podstawowym surowcem do 
produkcji makaronu jest mąka pszenna 
razowa o dużej zawartości glutenu. Taką 
mąkę otrzymujemy z pszenicy zwyczajnej, 
niekiedy z domieszką mąki z pszenicy twar-
dej. Pszenica durum w czasie II RP (1918-
39) uprawiana była na potrzeby krajowe na 
terenach ówczesnych Kresów wschodnich. 

W Polsce po II wojnie zaniechano jej uprawy ze względu 
na brak własnych, plennych odmian.

Makaron razowy
Makaron ma kształt świderków, wstążek, rurek itp. 

o regularnej szerokości i grubości, o barwie od jasno-
brązowej do brązowej. Makaron razowy 
produkowany z wysokiej jakości mąki, we-
dług tradycyjnej receptury z zachowaniem 
ścisłych reżimów technologicznych. Jego 
jakość sprawdzana jest na poszczególnych 
etapach produkcji, oceniana jest też każda 
partia produktu zgodnie z planem kontro-
li i badań. Produkt zachowuje tradycyjny 
smak i wygląd makaronu z początku XX 
wieku. Do produkcji makaronu stosowana 

jest mąka pszenna razowa pochodząca z krajowych od-
mian pszenicy uprawianej z zachowaniem Dobrej Prakty-
ki Rolniczej wolnej od GMO.

Makaron żytni pełnoziarnisty 
Makaron ma kształt świderków, rurek, o regular-

nej szerokości i grubości, o kolorze od 
jasnobrązowego do brązowego. Posiada 
smak i zapach tradycyjnego makaronu 
domowego, delikatny rozpływający się 
w ustach. Do produkcji makaronu stoso-
wana jest mąka żytnia pełnoziarnista po-
chodząca z krajowych odmian żyta upra-
wianego z zachowaniem Dobrej Praktyki 
Rolniczej wolnego od GMO. Stosowane 
w należącym do Makaronów Polskich SA 

Nowe produkty w systemie 
„Jakość Tradycja”
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na pastę. W Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej i obec-
nie w JOGO-Łódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej proces 

technologiczny dla twarogów nie zmie-
nia się od lat. Twarogi produkowane są 
z mleka krowiego z dodatkiem kultur 
bakterii w tradycyjnej metodzie ich 
namnażania – forma zakwasu mleczar-
skiego. Dzięki temu doskonale smaku-
je. Twaróg z JOGO ma też naturalny 
aromat. Dodawany zakwas bakterii 

mlekowych to tradycyjnie hodowany ,,zaczyn”, który 
w gospodarstwach stosowany był z pokolenia na pokole-
nie. Twarożek uzyskuje się z dodania śmietanki do roz-
drobnionego ziarna twarogowego – metoda stosowana 
od bardzo dawna przez gospodynie domowe. Tradycyjna 
jest produkcja zakwasu mleczarskiego (długo pasteryzo-
wane odtłuszczone mleko zaszczepiane bakteriami mle-
kowymi w celu ich namnożenia) jak i produkcja ziarna 
twarogowego, następnie mieszanego z pasteryzowaną 
śmietanką. Poza tradycyjnym składem dzięki ręcznej ob-
róbce skrzepu i twarogu produkt uzyskuje walory sma-
kowe, które są trudne do uzyskania przy zmechanizowa-
nych automatycznych liniach bez możliwości ingerencji 
na każdym etapie produkcji.

Grano Aleksander Siewkowski, Niedźwiady 59A,  
62-800 Kalisz 
Mąka orkiszowa typ 2000 

Mąka jest barwy białoszarej z widoczny-
mi cząstkami otrąb o sypkiej konsystencji, 
bez trwałych zbryleń. Smak gorzki i zapach 
typowy dla orkiszu, bez obcych posmaków 
i obcych zapachów. Mąka produkowana jest 
z ziarna odmian niemodyfikowanych gene-
tycznie. Mąka z pełnego przemiału o dużej 
zawartości błonnika robio-
na z pradawnej odmiany 
orkiszu Franzenkorn.

Mąka jaglana
Mąka jest biała z kremowym odcie-

niem. Jest sypka, bez trwałych zbryleń. 
Posiada smak typowy dla kaszy jaglanej, 
bez obcych posmaków. Mąka jaglana 

mielona jest na tradycyj-
nych młynach walcowych.

Mąka owsiana typ 2000
Ziarno, z którego wytwarzana jest mąka 

owsiana typ 2000 pochodzi z gospodarstw 
stosujących w uprawie zasady dobrej prak-
tyki rolniczej, z terenu województwa łódz-
kiego i śląskiego. Odmiany owsa nie są ge-
netycznie modyfikowane.

„Michałki” ZPC ŚNIEŻKA S.A. H. Sienkiewicza 36, 
58-160 Świebodzice

W roku 1967 rozpoczęła się w świebodzickiej „Śnież-
ce” produkcja „michałków” – cukierków z nadzieniem 
kakaowym i dodatkiem zmielonych orzechów. Do dzi-
siaj cukierki mają kształt 
prostopadłościanu z cze-
koladową pokrywęą z po-
łyskiem na powierzchni, 
z widocznymi dodatkami 
w przekroju. Michałki to 
szlachetne połączenie cze-
kolady z orzechowym nadzieniem. Tajemnica wyjątkowe-
go smaku tkwi w tradycyjnej recepturze niezmiennej od 
lat, także zastosowaniu tradycyjnej technologii powstawa-
nia nadzienia orzechowego.

Olej rzepakowy Keslera, Rolniczy Handel Detaliczny  
Franciszek Kesler, ul. Ogrodowa 7,  
07-300 Stare Lubiejewo

Olej rzepakowy Keslera jest tłoczony na zimno za 
pomocą prasy ślimakowej, wybijany z nasion krajo-
wej odmiany rzepaku „Dąbrowicki” pozyskiwanego 
z własnego gospodarstwa. Nasiona są wolne od GMO. 
W uprawach stosowane są zasady Dobrej Praktyki 
Rolniczej. Olej rzepakowy Keslera został wyróżniony 
w 2012 roku I nagrodą w Ogólnopolskim Konkursie 
„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”, 
a w 2015 roku otrzymał statuetkę „Perły”. Olej rzepa-
kowy tłoczony na zimno jest coraz bardziej ceniony nie 
tylko ze względu na swoje walory smakowe, ale również 
wysokie wartości odżywcze. 

 Ser salami, Spółdzielcza Mleczarnia SPOMLEK,  
Oddział Chojnice, ul. Igielska 9 

Ser salami powstał w latach 40. ubiegłego wieku. 
W pracy inż. Antoniego Bala, Dyrektora Państwowego 
Liceum Mleczarskiego we Wrześni „Gospodarka Mlecz-
na” znajduje się opis wyrobu sera Salami, który dawniej 
nosił nazwę „ser trapistów”. Ser Salami produkowany był 
w mleczarni w Chojnicach, dziś Spółdzielczej Mleczarni 
Spomlek. Charakteryzuje się unikatową recepturą sero-
warską, łączy smak polskiego mleka z najlepszymi sero-
warskimi recepturami z całego świata. Posiada aksamitny 

miąższ, jest delikatny i lekko 
aromatyczny. Konsumenci do-
ceniają również kształt. Zwarta 
konsystencja, unikalna recep-
tura pielęgnowana od lat oraz 
smak odróżniają go od innych 
produktów na półce sklepowej. 

Mleko pochodziące tylko z polskich gospodarstw z czy-
stych terenów Kaszub i Borów Tucholskich także wpływa 
na jakość produktu końcowego.
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Wspólne 
wypiekanie chleba 
Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samo-
pomoc Chłopska”  od wielu lat prowadzi akcje 
i projekty promujące pieczywo jako zdrowy i natural-
ny pokarm,  a projekt Drzwi otwarte w piekarniach 
to najważniejsza  i najwdzięczniejsza część  tej akcji.

Inicjatywa,  aby dla promocji pieczywa otworzyć po-
dwoje piekarni przed młodzieżą szkolną,  wyniknęła z za-
łożenia, że do włączania pieczywa do diety należy prze-
konywać uczniów już od dzieciństwa, bo poznane wtedy 
smaki zapamiętane zostaną  na zawsze, a wiadomo, że 
czym skorupka za młodu nasiąknie…

Młodzież szkolna do piekarni spółdzielczych zapraszana 
jest już od kilku lat, zaś w niektórych gminach stało się to 
nieodłącznym  elementem  obchodów Światowego Dnia 
Chleba.  Spółdzielnie otwierają drzwi piekarni, młodzież 
podgląda przygotowanie ciasta, wypiek chleba i słodkich 
rodzajów pieczywa. Prezes spółdzielni  lub inna kompe-
tentna osoba wygłasza pogadankę na podstawie prezentacji 
„Jedzenie dla zdrowia i przyjemności” opracowanej przez 
dr Annę Diowksz – niekwestionowany autorytet w spra-
wie  mikrofermentacji i procesów prowadzenia ciasta do 
wypieku pieczywa. Prezentacja wyjaśnia dlaczego trzeba 
jeść pieczywo, zwłaszcza to tradycyjne,  żytnie na zakwasie. 
W  Krajowym Związku Rewizyjnym Spółdzielni  „SCh”  
przygotowuje się  broszurki  i inne materiały promocyjne 
wspierające prezentacje. Na koniec odbywa się degustacja 
i wręczanie młodzieży pakiecików pieczywa dla rodziny.

Takie pokazy, z dofinansowaniem Funduszu Promocji 
Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych      zorganizowały 
spółdzielnie w Bieruniu,  Dźwierzutach, Dobrej,  Praszce,  
Żninie, Herbach, Słubicach, Ropczycach, Szadku, Medy-
ce, Grębowie, Dubiecku i inne.

Spotkania były starannie i pomysłowo przygotowane,  
aby prawdziwie zainteresować młodzież i wciągnąć ją do 
poznawania procesu pieczenia chleba. Młodzież przyglą-
dała się procesowi przygotowania ciasta i jego wyrabiania 

w specjalnych mieszałkach. Dowiadywała się co to jest 
zakwas i dlaczego jest on w chlebie tak ważny. Poznawa-
no  Piramidę Zdrowego Żywienia. Np. w  piekarniach 
spółdzielni w Żninie, Ropczycach,  Słubicach  dziecia-
ki własnoręcznie lepiły bułki i inne wyroby piekarnicze 
w różnych kształtach, układały je na blasze  i  wypiekały 
w  prawdziwym piecu piekarniczym. Czekając na wypiek 
oglądały urządzenia do wyrobu i pieczenia chleba. De-
monstrowano różne gatunki pieczywa, pokazywano róż-

nice między chlebem żytnim i pszennym.  Spółdzielnie 
pokazywały także wyróżnienia i odznaki, które zdobyły za 
swoje produkty.

Sprzęt piekarniczy i piece budziły zawsze duże zainte-
resowanie, urządzenia te podczas wszystkich spotkań były 
ciasno  oblegane przez słuchającą młodzież.

Spotkania przebiegały dynamicznie, młodzież zadawa-
ła wiele pytań. Na spotkania w piekarniach nauczyciele 
przychodzili z młodzieżą, która akurat przygotowywała  
lekcje o zdrowym odżywianiu. Po zakończeniu spotkania 
najczęściej umawiano się na kolejne, z innymi klasami.

Spotkania wszędzie cieszyły się aprobatą i zostały oce-
nione pozytywnie jako ciekawa,  mądra  i skuteczna forma 
promocji zdrowotnych walorów  pieczywa w środowisku 
dzieci i młodzieży.

Zdjęcia ze spotkań  z młodzieżą podczas akcji Drzwi otwarte w piekarniach.

   DOBRE PRAKTYKI



W poszukiwaniu  
dobrego surowca
Smutna to rzeczywistość, że naprawdę dobry surowiec 
w produkcji żywności jest dziś rzadkością.

 Zacznijmy od mleczarstwa 
Mleko od krów nie trzymanych okrągły rok pod da-

chem obory, a wypasanych na pastwiskach, na łąkowej, 
bogatej w zioła runi, często karmionych w oborach paszą 
naturalną, to prawdziwy skarb. Takie mleko ma zupełnie 
wyjątkowy aromat, pachnie łąką. Właśnie z takiego mleka 
można zrobić dobre wyroby: masło, twarogi, kefiry, jogur-
ty, sery dojrzewające. Dodatkowym walorem jest zdrowie 
zwierząt, dla których pastwisko stoi otworem, znacznie 
ograniczając stresowe warunki przebywania na uwięzi. 

Czy jest to możliwe do osiągnięcia w większej skali niż 
dotychczas? Czy hodowla wielkich stad to wyznacznik na-
szych czasów w produkcji mleka a ekonomia nie zniweczy 
wysiłków małych mleczarni, żeby dalej pozyskiwać mle-
ko od właścicieli niewielkich gospodarstw, najczęściej 
członków spółdzielni mleczarskich? Nie zawsze bowiem 
ta własna mleczarnia, z którą rolnicy są związani nie tylko 
biznesowo, ale także emocjonalnie, może zapłacić im za 
litr mleka więcej niż duże koncerny mleczarskie. A te są 
bardzo ekspansywne i coraz aktywniej dążą do konsoli-
dacji. „Dwadzieścia lat temu było ponad 600 mleczarni 
w Polsce, dziś niewiele ponad100” – pisała w 2016 r. Ga-
zeta Pomorska. Na szczęście proces ten został zahamowa-
ny i obecnie, wg danych portalspozywczy.pl są w Polsce 
184 zakłady z branży mleczarskiej i z satysfakcją można 
stwierdzić, że te średnie i małe zakłady przetwarzające 
mleko, jeszcze się przed upadkiem bronią. Pytanie tylko, 
jak długo? Czy – aby utrzymać produkcję dobrego mleka, 
dobrego surowca, potrzebna (a może wręcz niezbędna) 
jest interwencja Państwa? Nie jest to prosta sprawa, bo-
wiem ingerencja w prawa rynku też jest ryzykowna…

Gdzie się podziała dobra wieprzowina? 
Co się dzieje, że przetwory z mięsa wieprzowego 

trzeba w takiej skali „traktować” chemią? Bardzo rzad-
ko się zdarza, żeby kupujący przeczytał etykietę i podjął 
choćby próbę dowiedzenia się, co ta pięknie wyglądają-
ca, wspaniale pachnąca kiełbasa zawiera. Ostatnio coraz 
powszechniejsza jest sprzedaż wyrobów mięsnych luzem, 
bez opisania ich nazwy, producenta, składu. Kiedy spyta-
łem sprzedawczyni, gdzie jest etykieta, odpowiedziała, że 
wszystko jest zapisane w… zeszycie, który zresztą może mi 
udostępnić. Na pytanie czy ktoś z kupujących z zeszytu 
skorzystał, odpowiedź była taka jak się spodziewałem – 
nikt. Sądziłem naiwnie, że Pani sprzedająca wyposażona 
została przez wytwórcę choćby w skromną wiedzę o tym 

z jakiego surowca te wyroby zostały wyprodukowane, od 
jakich ras pochodzi mięso, ale nie dość, że odpowiedzi 
żadnej nie uzyskałem, to wprowadzałem Panią w stan zde-
nerwowania, po czym stwierdziła, że ona tu zajmuje się 
sprzedażą a nie udzielaniem informacji… 

Jeszcze przed trzydziestoma laty w Polsce hodowano 
ponad 22 miliony sztuk świń rodzimych ras takich jak 
polska biała zwisłoucha (pbz). Nierzadkie były hodow-
le najstarszych i najbardziej cennych ras: puławskiej czy 
złotnickiej (białej i pstrej). Dziś pogłowie rodzimej trzo-
dy spadło o połowę, za to ogromnie wzrósł import war-
chlaków z Niemiec czy Danii, intensywnych ras Pietrain 
czy Hampshire. Są one zresztą dotuczane w polskich tu-
czarniach i uchodzą za surowiec krajowy. Według opinii 
przetwórców, którym zależy na wyrobach tradycyjnych, 
najwyższej jakości, nie jest to mięso a „surowiec mięso po-
dobny”. Prawdziwe, dobre mięso nie potrzebowało che-
mii a tylko dobrego masarza – mówią. Należy też zadać 
pytanie, jakie rasy świń są utrzymywane w mniejszych 

gospodarstwach? Jak są karmione? W jakiej wadze sprze-
dawane przetwórcom? 

Regulamin systemu „Jakość Tradycja” wymaga, żeby 
surowiec pochodził od trzody ras krajowych, karmionych 
paszami gospodarskimi, wytwarzanymi zgodnie z Dobrą 
Praktyką Rolniczą, bez GMO. Czy taki sposób tuczu jest 
opłacalny, to już inna kwestia, ale niewątpliwie za dobry 
surowiec trzeba też więcej zapłacić. Jeśli ekonomia zniwe-
czy tradycyjny chów trzody w niewielkich czy średnich 
gospodarstwach, możemy zapomnieć o dobrym surowcu 
masarskim a tym samym o dobrych, zdrowych wędlinach 
wysokiej jakości. 

Jan Zwoliński

Fot. OSM Piaski

Świnia rasy puławskiej                    Fot. Polsus 
Krowa rasy polska czerwona
Fot. OSM Limanowa 

   JAKOŚĆ ŻYWNOŚCI
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Od kierzynki 
do mleczarni

 
Trudno jest bliżej ustalić, od kiedy i w jaki 
sposób wyrabiano masło na ziemiach 
polskich. Przypuszcza się, że otrzymywano 
je przez potrząsanie lub huśtanie naczynia 
ze śmietaną, bądź przez ubijanie w garnku, 
a później w masielnicach. Masło wyrabia-
ne obecnie w całej Europie, wywodzi się 
prawdopodobnie ze Skandynawii. 

Wyrób masła należał do prac sprawiających 
sporo kłopotów w gospodarstwie domowym, 
gdyż ubicie go zależało od właściwego przecho-
wywania śmietany i jej odpowiedniej temperatury pod-
czas ubijania. Od 2000 lat p.n.e. w Indiach wyrabiano 
masło używając nieruchomych kierzni z bijakiem. Staro-
żytni Scytowie, prowadzący koczownicze życie w okoli-
cach Morza Czarnego, wytwarzali masło z mleka kobyle-
go, wstrząsając je w naczyniach podobnych do koryta. 
Hotentoci do produkcji masła używali worków wykona-
nych ze skóry zwierząt, a ludy zamieszkujące część Wiel-
korusi i Białorusi sporządzały masło przez podgrzewanie 
śmietany. 

Nazwa masło pochodzi od „mazania” – prawdopo-
dobnie pierwotnie stosowano je jako maść, środek lecz-
niczy. Wykorzystywano je również w kuchni chłopskiej 
do smażenia, kraszenia potraw i smarowania („mazania”) 
chleba. Natomiast w dworach i pałacach masło zawsze 
musiało być pośród podstawowych produktów spożyw-
czych, gdyż wykwintna kuchnia staropolska nie mogła 
się bez niego obejść. Stąd potra-
wy mięsne i warzywa były ,,so-
czyście w maśle duszone”, czyli 
z obfitym dodatkiem świeżego 
lub trwalszego masła – klaro-
wanego, którego duży zapas 
znajdował się w zamożnych 
spiżarniach. Serwowano np.: 
szparagi, kalafior, brukselkę, 
marchewkę i groszek zielony 

polewane stopionym masłem lub masłem rumianym 
z bułką albo smażone na maśle jaja i omlety. 

Maślane baranki z fontek 

Masło wyrabiano w maselnicy zwanej w zależności 
od regionu: masielnicą, maślnicą, maślniczką (południo-
wo-wschodnia Polska), kierzynką, kierzaną, kierznią 
(południowa i centralna Polska), tłuczką, bijanką, boj-
ką (północno-wschodnia Polska), butterfasą, poterfaską 
(Żuławy, Elbląskie) czy działaczką (Dolny Śląsk). Na 
polskich wsiach w XIX i XX w. stosowano trzy rodzaje 
masielnic: tłuczkową, kołyskową i wirnikową. Powszech-
ne w całym kraju były masielnice tłuczkowe, które są 
uważane przez badaczy kultury ludowej za najstarsze 
i najbardziej charakterystyczne dla polskich obszarów. 
Na Śląsku i Pomorzu, w większych gospodarstwach 
wykorzystywano masielnice kołyskowe, a na zachodzie 

i północy Polski nowsze masiel-
nice wirnikowe. Niewielkie ilości 
masła sporządzano także wytrzą-
sając śmietanę w butelkach, szcze-
gólnie w czasie II wojny świato-
wej, kiedy posiadanie masielnicy 
było zakazane.

Wyrobione masło zawsze było 
produktem luksusowym. Na co-
dzienne potrzeby gospodarstwa do-XVIII- wieczna forma do masła – Muzeum Etnograficzne  

– Muzem Narodowe we Wrocławiu
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mowego, po odciśnięciu z wody – masło przechowywano 
w naczyniach glinianych, drewnianych lub kamionko-
wych. Masło przeznaczone do dłuższego przechowywa-
nia konserwowano przez solenie. Zapasy przechowywano 
w komorach lub piwnicach. Na wsi masło ubite z domo-
wej śmietany, zawijano w świeży liść chrzanu lub kapusty, 
chłodzono w piwniczce lub w studni (ten sposób został 
zabroniony w okresie międzywojennym ze względów sa-
nitarnych). Stanowiło ono rarytas przeznaczony przede 
wszystkim na sprzedaż. Masło oferowane na targu było 
starannie formowane i zdobione. Zależnie od okolicy go-
spodyni wiejska albo formowała osełki masła, albo niosła 
je na handel w garnkach różnej wielkości lub też w spe-
cjalnych foremkach. Tradycyjna osełka miała kształt wal-
cowaty, spłaszczony na górnej i dolnej powierzchni oraz 
bardzo często była zdobiona wgnieceniami drewnianej 
łyżki, albo czasem odciskami drewnianego stempla spo-
rządzonego specjalnie do tego celu. 

Z końcem XIX w. rozpowszechnione zostały drewnia-
ne (rzadko ceramiczne) foremki na masło, które prawdo-
podobnie przyszły do nas z Moraw i Niemiec, gdzie były 
bardzo popularne. Spopularyzowanie ich wiązało się za-
pewne z rozwojem hodowli bydła wśród ludności chłop-
skiej i produkowaniem masła na sprzedaż na lokalnych 
rynkach. Foremki na masło miały kształt prostokątny lub 
okrągły, na ogół z bogatymi i kunsztownymi zdobieniami 
wykonanymi przez snycerzy. Pełniły również funkcję mia-
ry, stąd ich nazwy: fontki (50 dag), półfontki (25 dag), 
ćwierćfontki (15 dag). Występowały tylko w niektórych 
regionach Polski: na Pomorzu Zachodnim, Kaszubach, 
Wielkopolsce i Śląsku. Znane były także foremki złożo-

ne z dwóch części drewnianych, 
służące do wyrobu maślanych 
baranków, kogutków, kurek czy 
serc.

Masło spółdzielcze 

Przemysł mleczarski początkowo znajdował 
się głównie w rękach wielkiej własności ziem-
skiej, a od lat 80. XIX w. znalazł się w sferze 
zainteresowań ruchu spółdzielczego. Spółdziel-
nie powstawały na ziemiach polskich już pod 
zaborami. Istotny ich rozwój nastąpił dopiero 
na początku XX w., a zwłaszcza w okresie po-
przedzającym wybuch I wojny światowej. Po II 
wojnie spółdzielnie i ich związki włączono w system cen-
tralnego planowania, co było złamaniem idei samorząd-
ności i doprowadziło do fasadowości ruchu spółdzielczego 
w PRL. Spółdzielnie są ważnym elementem gospodarki na 
całym świecie, szczególnie w rolnictwie, a zwłaszcza w prze-
twórstwie mleka. Wbrew obiegowym opiniom, istnienie 
spółdzielni nie jest reliktem PRL i ma długą tradycję, jak 
również mocne uzasadnienie ekonomiczne. Polska, pomi-
mo przeciętnych warunków do produkcji mleka, należy 
do państw o największej produkcji i zajmuje 12 miejsce na 
świecie oraz 4 miejsce w UE (ranking z roku 2017). 

Ekstra, delikatesowe, wyborowe… 

Masło jest produktem wysokotłuszczowym otrzymy-
wanym w wyniku zmaślania wydzielonej z mleka i odpo-

Poza masłem śmietankowym i extra, wyróżnia się 
następujące rodzaje: masło serwatkowe (surowcem 
jest serwatka zamiast pełnego mleka), masło topione 
(wyprodukowane przez wytapianie tłuszczu, zawiera 
co najmniej 99% tłuszczów i najwyżej 1% wody), ma-
sło bezwodne (dodatkowo odwirowywane i suszone 
próżniowo), masło dietetyczne (zawiera więcej wody 
i dodatki olejów jadalnych), masło doprawiane (np. ka-
kaowe, ziołowe), masło klarowane i jego odmiana ghi 
(ghee, mają odmienne właściwości – bardzo długi okres 
przydatności do spożycia, możliwość przechowywania 
przez długi czas bez użycia lodówki, dobrą palność).

Masło rzuchowskie – woj. małopolskie
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wiednio przygotowanej śmietanki (słodkiej – masło śmie-
tankowe lub ukwaszonej – masło extra). Skład masła zależy 
od jego rodzaju – zwykle zawiera ono: 82–84% tłuszczu, 
do 16% wody, 0,8–1,3% suchej substancji beztłuszczo-
wej oraz 0,5–2,0% soli kuchennej, w przypadku masła 
solonego. Nazwa „masło” jest zastrzeżona dla produktu 
bez domieszek tłuszczów roślinnych o określonej zawarto-
ści tłuszczu mlecznego (80%–90% dla masła, 60%–62% 
dla masła o zawartości 3/4 tłuszczu, 39%–41% dla masła 
półtłustego). Odmienne technologie produkcji masła po-
wodują mniejsze lub większe zróżnicowanie smaku. Z po-
wodu naturalnego ukwaszenia śmietany, masło ekstra za-
wiera maksymalnie 0,6% laktozy, zaś masło śmietankowe 
około 2-3%. Stąd masło ekstra jest znacznie zdrowsze dla 
osób z nietolerancją laktozy, starszych i chorych. Nato-
miast masło śmietankowe jest bardziej cenione ze względu 
na walory smakowe.

Polskie masło dzieli się na cztery grupy: ekstra, delika-
tesowe, wyborowe i stołowe. Pierwsze trzy rodzaje masła 
zawierają ok. 80% tłuszczu i ok. 16% wody. Masło stoło-
we nie może zawierać mniej niż 73,5% tłuszczu i więcej 
niż 24% wody. Dwa z nich, a mianowicie ekstra i wybo-

rowe, mogą być produkowane jako solone (nie więcej niż 
2% soli). Zdecydowanie najsmaczniejsze jest masło ekstra 
i delikatesowe, o delikatnym smaku i aromacie. W ma-
śle wyborowym dopuszcza się smak kwaśny. Najsurow-
sze wymagania dotyczą masła extra, najbardziej liberalne 
– stołowego, w którym mogą występować kropelki wody 
i lekka kruchość. 

Zdrowe i smaczne 

Masło stanowi źródło witaminy A wpływającej na 
zdrowie i piękny wygląd naszej skóry, włosów i paznokci 
oraz neutralizującej działanie wolnych rodników. Zawarta 
w maśle witamina D zapobiega osteoporozie, rozmięk-
czeniu kości, a dzięki swoim właściwościom przeciwza-
palnym, wzmacnia odporność organizmu. W maśle jest 
również witamina E uważana za źródło młodości, korzyst-
nie wpływająca na układ krążenia oraz samą krew. Zawar-
tość witamin A, D i E nie jest stała i zależy od pory roku 
(mniej ich jest w zimie, więcej latem, gdy krowy pasą się 
na pastwiskach). Ważnym składnikiem masła jest także 
kwas linolowy (CLA) oraz kwas masłowy. Odpowiadają 
one za spadek namnażania się komórek rakowych oraz 
uszkadzają bądź całkowicie niszczą już powstałe. Ponad-
to masło zaliczane jest do produktów wysokoenergetycz-
nych. Masło śmietankowe, zawierające 73,5% tłuszczu, 
dostarcza 659 kcal/100 g, a masło ekstra (82,5% tłuszczu) 
735 kcal/100 g.

Masło stanowi doskonały dodatek do różnego typu 
pieczywa (pszennego, żytniego, mieszanego). Jest również 

Masło – Lubochnia

Pokaz formowania masła w Muzeum Wsi Mazowieckiej w  Sierpcu
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składnikiem wielu wypieków cukierniczych (największe 
ilości masła zawierają ciasta i ciastka kruche, francuskie, 
herbatniki i rogaliki). Znajduje ono także zastosowanie 
jako dodatek do sosów, ziemniaków, warzyw i dań głów-
nych. Ponadto można na nim smażyć (ale nie w wysokich 
temperaturach), dusić, piec oraz gotować. 

Tradycyjne i regionalne 

Na krajowej Liście Produktów Tradycyjnych w kate-
gorii: oleje i tłuszcze znajdują się 23 masła, wytwarzane 
w różnych regionach Polski np.: masło wiejskie z Wołu-
szewa (woj. kujawsko-pomorskie), masło z Bychawy (woj. 
lubelskie), masło sławskie (woj. lubuskie), masło z Głu-
chowa (woj. łódzkie), masło rzuchowskie (woj. małopol-

skie), masło śmietankowe z Radzi-
wiłłowa (woj. mazowieckie), masło 
z Olesna (woj. opolskie), masło tra-
dycyjne z Filipowa (woj. podlaskie), 
masło kociewskie (woj. pomorskie), 
masło krzepickie (woj. śląskie), ma-
sło chmielnickie (woj. świętokrzy-
skie), masło ze Strzałkowa (woj. 
wielkopolskie) czy masło ostrowiec-
kie (woj. zachodniopomorskie). 

Masło jako produkt spożyw-
czy doczekało się również powsta-
nia jedynego na świecie ,,Muzeum 
Masła” w Irlandii, znajduje się ono 
w historycznej dzielnicy miasta 

Cork i prezentuje ekspozycję dotyczącą znaczenia prze-
mysłu mleczarskiego dla rozwoju aglomeracji miejskiej. 
Turyści kulinarni mogą obejrzeć ekspozycję, która do-
tyczy dawnego rzemiosła wyrobu masła i nowoczesnego 
przemysłu mleczarskiego w Irlandii. Na wystawie można 
zobaczyć wiele przedmiotów używanych do tradycyjnego 
wyrobu masła, jak również tablice informacyjne dotyczące 
irlandzkich ras mlecznych, industrializacji i mechanizacji 
tego rzemiosła, które wyjaśniają upadek niegdyś wielkiej 
Giełdy Masła w Cork oraz współczesnych badań przepro-
wadzanych na Wydziale Nauk o Żywieniu na Uniwersy-
tecie w Cork, które opisują badania nad spożywaniem 
masła. Atrakcyjna dla zwiedzających jest także muzealna 
ekspozycja bednarstwa, która ukazuje produkcję beczek 
do masła oraz różnego rodzaju maselnice, kwaterki czy 
cebry, które można obejrzeć w gablotach wystawowych. 

Masło jako produkt tradycyjny jest także chętnie wy-
korzystywane w innych formach turystyki kulinarnej, 
czego najlepszym przykładem są pokazy ubijania masła za 
pomocą dawnych sprzętów, organizowane podczas imprez 
folklorystycznych w skansenach oraz w gospodarstwach 
agroturystycznych w trakcie warsztatów kulinarnych. Wy-
twarzane przez panie z KGW lub lokalne mleczarnie masło 
o „prawdziwym smaku” jest chętnie kupowane przez kon-
sumentów na festiwalach czy jarmarkach kulinarnych.

dr inż. Dominik Orłowski, 
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie 

dr inż. Magdalena Woźniczko,
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

• Literatura u Autorów

Masło śmietankowe z Radziwiłłowa Masło swojskie z mleka koziego

Masło wiejskie z Wołuszewa 
– woj. kujawsko-pomorskie
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Stowarzyszenie Rybacka Lokalna Grupa Działania 
„Opolszczyzna” (do 2015 r. działało pod nazwą 
Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”) powstało 
w 2009 r. Zrzesza przedstawicieli sektora rybackie-
go, społecznego oraz publicznego. Swoim zasięgiem 
obejmuje gminy z terenu województwa opolskiego 
o największym skupisku gospodarki rybackiej, gdzie 
hodowany jest przede wszystkim karp oraz pstrąg; 
są to gminy: Pokój, Niemodlin, Świerczów, Murów, 
Tułowice, Ozimek, Turawa, Zębowice, Lewin Brzeski, 
Łubniany i Popielów.

Obszar RLGD objęty LSR jest spójny przestrzennie  
i  zwarty geograficznie. Jego granica przebiega wzdłuż gra-
nic administracyjnych gmin wchodzących w skład RLGD 
i obejmuje 8 sąsiadujących ze sobą gmin wiejskich i 3 
miejsko-wiejskie o  łącznej powierzchni 1522 km kw. Na 
tym terenie działa 20 gospodarstw rybackich o powierzch-
ni użytkowej stawów 2-65 ha lustra wody, dwóch gospo-
darstw o pow. 100-200 ha i dwóch gospodarstw należących 
do Lasów Państwowych o powierzchni 570 ha i 690 ha. 

Województwo opolskie znajduje się w czołówce wo-
jewództw, jeżeli chodzi o wielkość hodowli karpia w Pol-
sce. Na powierzchni 2135 ha stawów wyprodukowano 
w 2016 r. 1628 ton tej ryby. Produkcja pstrąga tęczowego, 
szczupaka, lina, karasia czy amura to tylko 2 proc. wszyst-
kich, hodowanych na Opolszczyźnie ryb. Na przestrzeni 
lat produkcja karpia i innych rodzimych gatunków utrzy-
muje się na tym samym poziomie. Natomiast widoczny 
jest znaczący wzrost produkcji pstrąga.

Przyroda i historia

Obszar RLGD to nie tylko gospodarka, ale także wy-
jątkowość przyrody wokół stawów hodowlanych. Wie-
le z tych zbiorników stanowi ostoję rzadkich gatunków 

zwierząt i roślin oraz piękny element krajobrazu. Bogata 
sieć rzeczna, starorzecza, małe oczka wodne, torfowiska, 
namuliska oraz tereny zalewowe i inne obszary okreso-
wo podmokłe stanowią o bogactwie sieci hydrograficznej 
sprzyjającej rozwojowi miejscowego rybołówstwa.  Obec-
nie na obszarze każdej gminy wchodzącej w skład LGR 
prowadzone są połowy, chów lub hodowla ryb, przede 
wszystkim na stawach karpiowych, co jest czynnikiem 
spajającym obszar objęty LSR. 

Tradycje hodowli ryb w okolicach Niemodlina i Tuło-
wic sięgają XVI wieku. Największe stawy powstały w wy-
niku wydobycia rudy darniowej. Istniejące do dzisiaj sta-
wy: Wołowice, Magnuszowskie, Maciejów, Tasznica, 
Grzędowski służyły produkcji ryb już w 1534 roku. Na 
początku XVII wieku w dobrach niemodlińskich (obec-
nie gminy Niemodlin i Tułowice) było ponad 55 stawów. 
Odławiano w nich wówczas rocznie ponad 18 tys. karpi. 
Największymi odbiorcami ryb w pierwszej połowie XVIII 
wieku byli kupcy z Brzegu i Wrocławia, równie ważni 
byli nyscy kapucyni, a także kupcy z Grodkowa i Strzelec. 
Transport ryb z dóbr niemodlińskich do Wrocławia od-
bywał się Odrą. Największe dochody przyniosła hodowla 

Niemodlin rybami słynie
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karpia królewskiego – w 1913 roku odłowiono 500 
cetnarów (1 cetnar ok. 65 kg).

Dofinansowanie z Unii

RLGD „Opolszczyzna” w unijnym okresie finan-
sowania 2007-2013 dysponowała budżetem w wyso-
kości blisko 21 mln zł pochodzącym z Programu Ope-
racyjnego RYBY, przeznaczonego m.in. na rozwój lub 
dywersyfikację działalności rybackiej, rozwój przedsię-
biorczości czy budowę infrastruktury turystycznej na 
terenach zależnych od rybactwa.

W aktualnym okresie finansowania, tj. latach 2014-
2020, Stowarzyszenie dysponuje budżetem w wyso-
kości 12 mln zł z Programu Operacyjnego „Rybactwo 
i Morze”. Środki te przeznaczone są m.in. na dotacje 
związane ze wspieraniem nowych kierunków chowu 
i hodowli ryb, rozwojem gospodarstw rybackich czy budo-
wą infrastruktury turystycznej wokół zbiorników wodnych. 
O pomoc mogą ubiegać się rybacy, organizacje pozarzą-
dowe, przedsiębiorcy i jednostki samorządu terytorialne-
go z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju RLGD 
„Opolszczyzna”.

Równie ważną dziedziną jest realizacja działań własnych 
Stowarzyszenia, ich głównym celem jest promocja i rozwój 
sektora rybackiego z terenu całego województwa opol-
skiego, zwłaszcza zwiększenie dostępności karpia w lokal-
nych restauracjach oraz sklepach. Najważniejsze, cykliczne 
wydarzenie promocyjne to Wojewódzkie Święto Karpia 
Opolskiego. Od 2016 r. to jeden z elementów Obchodów 
Święta Karpia. W ramach obchodów realizowana jest także 
Jesienna Konferencja Rybacka oraz organizowany od 15 lat 
przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie  Międzynarodowy 
Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik”. Dzięki zaanga-
żowaniu coraz większej liczby osób i partnerów, program 

Święta Karpia wzbogacają mniejsze imprezy towarzyszą-
ce, na przykład Babski Marsz Nordic Walking po Karpia 
w 2017r., wycieczki po stawach i kulinarne uczty, na któ-
rych podaje się potrawy z karpia w lokalnych restauracjach. 

Poza Obchodami Święta Karpia organizowane są tak-
że mniejsze imprezy i wydarzenia akcentujące rybacki 
charakter tego obszaru, m.in. Święto Pstrąga w Ozimku, 
lekcje plenerowe dla dzieci i młodzieży. Stowarzyszenie 
wydało również wiele publikacji o charakterze informa-
cyjno-promocyjnym. 

Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego

Karp stał się najważniejszym lokalnym produktem  
wielu wydarzeń integracyjno-kulturalnych. Celem LGR 
było i jest promowanie rybactwa, pokazanie potencjału 
stawów hodowlanych: turystycznego, przyrodniczego 
i ekonomicznego, jak też terenów zależnych od rybactwa, 
czyli gmin należących do Stowarzyszenia.

Najważniejszym wydarzeniem, które organizuje Ry-
backa Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna” jest Wo-
jewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Impreza organizo-
wana jest przez nas od 2011 r. Na początku był to element 
dożynek gminnych w Pokoju i Świerczowie, a od 2013 r. 
stała się samodzielną imprezą plenerową. Podczas Świę-
ta uczestnicy poznają historię, tradycję oraz ciekawostki 
związane z hodowlą karpia. Prezentowane są możliwości 
podania tej ryby na różne sposoby, dużo mówi się o ko-
rzyściach płynących z jej spożywania, są konkursy i spo-
tkania. W organizację Święta corocznie angażuje się coraz 
więcej lokalnych instytucji, przedsiębiorstw i sympaty-
ków karpia. Impreza na stałe wpisała się w kalendarz cy-
klicznych wydarzeń województwa opolskiego. W 2017 r.  
została wyróżniona Certyfikatem Opolskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej za najlepszy produkt turystycz-
ny województwa opolskiego w 2016. 

Trzy edycje Święta Karpia zostały zorganizowane na 
terenie Gospodarstwa Rybackiego Lasów Państwowych 
w Krogulnej. Dużą popularnością cieszyły się wszystkie 
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atrakcje, ale najbardziej spektakularną częścią był pokaz 
odłowów karpi na jednym ze stawów. Od 2016 r. Woje-
wódzkie Święto Karpia oPolskiego organizowane jest na 
Zamku Książęcym w Niemodlinie, który bezpośrednio 
sąsiaduje z Gospodarstwem Rybackim Lasów Państwo-
wych w Niemodlinie, a jego historia jest ściśle powiązana 
z hodowlą karpia. Niemodlin jest bowiem jedną z gmin 
o największym skupieniu hodowli tej ryby. Dlatego też na 
tym terenie od lat promowany jest przede wszystkim karp.

Karp niemodliński

Hodowany  przez Państwowe Gospodarstwo Leśne 
Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie w Niemodlinie 
karp wpisany został w 2015 r. na listę produktów trady-
cyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Był to 
wówczas 62. produktem tradycyjnym z Opolszczyzny. 

Początek chowu i hodowli karpia królewskiego w oko-
licach Niemodlina sięga XIV wieku. W XV stuleciu, za 
sprawą śląskich cystersów na terenie dzisiejszej gminy 
powstały nowe stawy, zapewniające świeże ryby w okresie 
bardzo licznych w owych czasach postów.

100 lat później dochód ze sprzedaży ryb stanowił aż 
40 proc. dochodów w niemodlińskiej części ówczesnych 
dóbr książęcych. W połowie XVIII wieku na terenie daw-
nego powiatu niemodlińskiego znajdowało się około 250 
stawów, z czego ponad połowa na terenie obecnych gmin 
Niemodlin, Tułowice, Lewin Brzeski oraz Dąbrowa Nie-
modlińska. Pod koniec XIX wieku stawy niemodlińskie 
za sprawą hrabiego Fryderyka Praschma zaczęły wracać 
do dawnej świetności, a do hodowli wprowadzono gali-
cyjskiego karpia królewskiego będącego pierwowzorem 
obecnego karpia niemodlińskiego. Wszystkie reformator-
skie zmiany wprowadzone na przełomie XIX i XX wieku 
doprowadziły śląską hodowlę stawową do pozycji lidera 
ówczesnej Europy wyprzedzając Czechy, Austrię oraz nie-
które prowincje niemieckie. 

Po II wojnie światowej w Niemodlinie utworzono Re-
jonowy Zespół Rybacki, a w 1960 roku powstało działają-
ce do dziś Gospodarstwo Rybackie Lasów Państwowych. 
Prowadzi ono hodowlę ryb na obszarze około 710 ha sta-

OD HODOWCY DO KONSUMENTA
Wypowiedź JAKuBA ROszuKA (na zdjęciu –  

z rybą), prezesa stowarzyszenia Rybacka  
Lokalna Grupa Działania  „Opolszczyzna”

Kiedy patrzę na mapę Opolszczyzny, widzę lasy 
i wodę; obszarów wodnych mamy 9 tys. ha, z tego 
1/3 to wody hodowlane. Hodujemy tu przede 
wszystkim karpie, ale jest też pstrąg i inne ryby.

Stowarzyszenie obejmuje działaniem obszar 11 
gmin. Jego członkami są hodowcy ryb (100), przed-
stawiciele gmin, organizacji społeczno-gospodar-
czych (Polski Związek Wędkarski, zrzeszenia hurtow-
ników, sklepikarzy itp.). Bo na tym terenie wszystko 
kręci się wokół ryb. Na początku jest hodowca, dalej 
jest rybak, a na końcu odbiorca. Raczej umowny, bo 
mamy tu zarówno właścicieli restauracji i kucharzy, 
właścicieli wędzarni, sklepy rybne lub stoiska w du-
żych sklepach. I wszyscy żyją z ryb!

Stowarzyszenie organizuje szkolenia dla szefów 
kuchni i dla uczniów szkół gastronomicznych. Nie 
wszyscy potrafią dobrze sprawiać karpia, filetować 
czy dzielić na dzwonka. Prezentujemy nowe przepi-
sy, przyprawy. Często znajdują się w karcie dań.

Pomagamy zdobyć dofinansowanie: dla hodow-
cy na budowę punktu sprzedaży, na patroszarnię; 
na budowę lokalnej przetwórni; na modernizację 
wędzarni itp. Dofinansowanie często sięga 50 proc. 
kosztów ogólnych.

Przede wszystkim, jednak dbamy o promocję kar-
pia i pstrąga. Wspomagają nas w tym Opolski Urząd 
Marszałkowski i KOWR. Najważniejsze wśród imprez 
promocyjnych jest Wojewódzkie Święto Karpia Opol-
skiego, w jego ramach są zawody wędkarskie, prze-
jażdżki po stawach, konferencje rybackie, tydzień 
z karpiem w Mosznej itp. Centrum Święta mieści się 
na zamku w Niemodlinie, a kończy je Święto Karpika 
– konkurs rysunkowy dla dzieci z karpiem w roli głów-
nej. Warto wspomnieć o międzynarodowym konkur-
sie satyrycznym: temat – oczywiście karp.

Notowała GaKa
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wów w powiecie opolskim oraz 250 ha w powiecie raci-
borskim, produkując co roku około 400 ton karpia dla 
odbiorców z całego kraju.  

Stawy położone są na terenie Nadleśnictw Opole oraz 
Tułowice, zasilane wodami opadowymi ze zlewni śródle-
śnej i w większości znajdują się na obszarze Natura 2000. 

Karp niemodliński rośnie w pełnym trzyletnim cyklu 
hodowlanym, w oparciu o własne stado rozrodowe. Ja-
kość, a co za tym idzie smak, karp niemodliński zawdzię-
cza pokarmom naturalnym, pochodzącym z odpowiednio 
uprawianego i nawożonego dna stawów. Ponadto ryby 
dokarmiane są ekologiczną paszą zbożową. O rejestrację 
karpia niemodlińskiego zabiegało tamtejsze Gospodar-
stwo Rybackie.

Dziś Niemodlin promuje się hasłem „Niemodlin – 
kraina książęcego karpia”. W Niemodlinie co roku orga-
nizowane jest impreza, „Święto Karpia”, podczas której 
odbywa się konkurs na najlepsze potrawy przygotowane 
na bazie karpia niemodlińskiego oraz pokazy kulinarne 
połączone z degustacją W tym roku impreza trwała dwa 
dni, odbyła się 6-7 października na terenie zamku książę-
cego w Niemodlinie (wstęp wolny). 

Pstrąg poliwodzki

Wędzony pstrąg poliwodzki, hodowany w Ośrodku 
Zarybieniowym  „Poliwoda”  w Biestrzynniku  (Gmina 
Ozimek), należącym do Okręgu Polskiego Związku Węd-
karskiego z siedzibą w Opolu, uzyskał w 2012 r. tytuł 
„Opolska Marka” w kategorii najlepszego produktu spo-
żywczego.  Tytuł przyznawany jest  w drodze konkursu 
przez Zarząd Województwa Opolskiego, a sam konkurs 
jest formą promocji potencjału gospodarczego woje-
wództwa opolskiego na rynku krajowym oraz rynkach 
zagranicznych. Celem konkursu jest również  promocja 
produktów i usług wyróżniających się na tle innych w re-
gionie opolskim.  

Początki „Poliwody”, to  hodowla karpia, który był 
jedyną hodowaną tam rybą. Stały rozwój ośrodka spra-
wił, że w kolejnych latach jego działalności asortyment 
hodowanych ryb ciągle się rozszerzał. Obecnie w Poliwo-
dzie hodowane są także: pstrąg tęczowy, potokowy, lipień, 
świnka, brzana, jaź, kleń, boleń, sandacz, lin. Produkcja 
pstrąga tęczowego w „Poliwodzie” wynosi obecnie około 
40-50 ton (handlówka oraz materiał obsadowy), hodowla 
karpia z innymi rybami – lin, jaź, sandacz – to kolejne 
40 ton. Istniejący obiekt hodowlany jest rozbudowywany, 
planuje się uzyskanie produkcji pstrąga tęczowego han-
dlowego od 80-100 t.

Wokół stawów hodowlanych w „Poliwodzie” w Bie-
strzynniku  powstała  finansowana ze środków unijnych 
ścieżka edukacyjna przedstawiająca walory pozaproduk-
cyjne stawów hodowlanych, tj. miejscową faunę i florę. 

Ośrodek Zarybieniowy „Poliwoda” to nie tylko miejsce, 
gdzie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu  

hoduje ryby, to także miejsce do-
skonale nadające się do wypoczynku 
(ośrodek oferuje noclegi) oraz zaku-
pu świeżych ryb z przeznaczeniem 
na stół. Położony wśród lasów, z dala 
od cywilizacyjnego zgiełku Ośrodek 
Zarybieniowy „Poliwoda”,  to wspa-
niałe miejsce wypoczynku dla tych, 
którzy cenią sobie ciszę, spokój 
i kontakt z przyrodą. To również do-
skonałe miejsce na piesze i rowero-
we wędrówki po okolicznych lasach, 
a także doskonałe miejsce na węd-
karskie wyprawy. Okoliczne wody, 
w tym dwie należące do PZW w Biestrzynniku, zapewnią 
każdemu wędkarzowi możliwość spokojnego wędkowania.

Fot. Archiwum RLGR „Opolszczyzna”

Więcej informacji o  Wojewódzkim Święcie Karpia Opolskiego:  
http://lgropolszczyzna.pl/o-lgr/55-imprezy-i-wydarzenia/wojewodzkie-swieto-karpia-opolskiego  

http://lgropolszczyzna.pl/13-polecane-artykuly/869-8-wojewodzkie-swieto-karpia-opolskiego-za-nami 
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Karp z perłą
W niewielkim Niemodlinie (woj. opolskie), 
bo liczącym ok. 6,5 tys. mieszkańców, jest pięć 
miejsc – restauracje, kawiarnia, pizzeria, w któ-
rych i miejscowy, i turysta może zaspokoić głód. 
Ale tylko jedno miejsce proponuje wyjątkową 
potrawę – karpia po niemodlińsku, danie, które 
otrzymało nagrodę „Perła 2017” w ogólnopol-
skim konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo-
-Smaki Regionów.

Restaurację „Na wyspie” wybudowano w pięk-
nym miejscu nad zalewem rzeki Ścinawy, tuż przy 
Parku Niemodlińskim, w sąsiedztwie zabytkowego 
zamku. Powstała od podstaw, na usypanej wyspie. 
Konieczna była wyjątkowa konstrukcja – ława fun-
damentowa, zapobiegająca zapadaniu się budynku. 
To miejsce stworzyli Elżbieta i Marian Oleksa, pierwszych 
gości zaprosili w 2009 roku.

Teściowa nauczycielką
Szefową kuchni jest Elżbieta. Całą wiedzę o gotowa-

niu i sztukę gotowania zawdzięcza swojej teściowej. Wy-
szła za mąż mając siedemnaście lat, Marian był o półtora 
roku starszy. Musieli mieć sądową zgodę na ślub. Dzisiaj 
mają za sobą 38 lat szczęśliwego małżeństwa i dwóch 
synów.

Teściowa, ślązaczka z pochodzenia, przyjęła synową 
jak córkę, otoczyła miłością, nauczyła życia i prowadzenia 
domu. Zawsze służyła radą i pomocą, podpowiadała po-
cieszała, lepsza niż rodzona matka. Coś z babci mają też 
wnukowie: jeden, Paweł, tworzy jadłospis restauracji i in-
spiruje do udziału w konkursach; drugi, Daniel, wspiera 
rodziców i pomaga w jej prowadzeniu.

Restauracja nie jest duża, może pomieścić sześćdziesię-
ciu gości. Atutem jest miła i fachowa obsługa. Pracuje tu, 
razem z właścicielami, siedem osób – w tym obaj synowie. 

Najwięcej gości jest w okresie kwiecień – październik, kie-
dy w Niemodlinie pojawiają się turyści, są festiwale kuli-
narne i imprezy związane z karpiem niemodlińskim. 

W lokalu odbywają się liczne, różnorodne imprezy: 
wesela, chrzciny, stypy itp. O popularności tego miejsca 
może świadczyć fakt, że na przyjęcia komunijne zostały 
zarezerwowane terminy do 2024 roku! W budynku są 
też cztery pokoje, z których korzystają turyści i weselni 
goście. Catering dopełnia listę usług oferowanych przez 
restaurację. Wygrywają przetargi na cateringi np. na ob-
sługę „Święta Karpia” w Niemodlinie.

Właściciele chcąc poprawić jakość usług i usprawnić 
działanie kuchni wciąż modernizują budynek. Planują 
rozbudowę – mają przygotowaną całą dokumentację, ale 
czekają na decyzję gminy.

Na czele karp
W menu restauracji „Na wyspie” są potrawy, które 

znajdą uznanie u każdego smakosza ryb, przede wszyst-
kim miłośników karpia. W jadłospisie są m.in. „perłowy” 

Elżbieta i Marian Oleksa

   TURYSTYKA KULINARNA
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Karp po niemodlińsku  
 

Na 4 porcje
1 kg karpia, 28 dag marchwi, 

20 dag selera, 20 dag korzenia 
pietruszki, 12 dag cebuli (śred-
nia), ¾ kostki masła.
Przyprawa do karpia: sól, pieprz, granulowany czo-
snek, suszone warzywa, kurkuma, lubczyk, zielo-
na pietruszka i – jeżeli ktoś lubi – słodka papryka 
w proszku. Wszystkie składniki dokładnie wymie-
szać.
Oczyszczonego i pokrojonego w paski – ok. 3 cm 

szerokości – karpia oprószyć przyprawą. Warzywa 
pokroić w krążki. Do żaroodpornego naczynia wło-
żyć na dno paski masła, następnie ułożyć ¾ warzyw 
i posypać przyprawą, na to ułożyć kawałki karpia. 
Przykryć resztą warzyw i na końcu ułożyć krążki ce-
buli. Przykryć naczynie pokrywką i wstawić do pie-
karnika nagrzanego do 180 stopni. Piec ok. 40 mi-
nut, aż warzywa będą miękkie.

Podawać z dobrym chlebem.

karp po niemodlińsku, klasyczny karp w panierce, ro-
sół z karpia. Można zjeść klasyczne śląskie dania: tra-
dycyjny śląski rosół z nudlami (makaronem), opolską 
roladę wołową ze śląskimi kluskami i modrą kapustą. 
Na deser polecane są makówki opolskie, chętnie przez 
konsumentów zamawiane i ze smakiem zjadane.

Produkty pochodzą od rolników z okolicznych 
wsi – ziemniaki, warzywa, świeże nowalijki i owoce 
(z upraw lokalnych) kupowane są w warzywniku, mię-
so i wędliny od miejscowego rzeźnika. Ryby – karp 
i pstrąg – z niemodlińskich stawów, a jest ich 11. Do-
stawcy ci sami od lat, sprawdzeni. Chleb pieką sami.

Restauracja „Na Wyspie” jest członkiem sieci 
„Dziedzictwo Kulinarne Opolskie”, a także Szlaku 
Kulinarnego „Opolski Bifyj” Opolskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej. Szlak, do którego należą 
hotele i restauracje, powstał z chęci ratowania od 
zapomnienia tradycyjnej kuchni Śląska Opolskiego, 
a także jej historii i lokalnych zwyczajów. Regionalne 
dania serwowane w restauracji „Na wyspie” wpisują 
się w idee szlaku.

Tekst: Grażyna Kurpińska
Zdjęcia: Izabella Byszewska

Za najstarszą polską książkę 
kucharską uchodzi pochodzące 
z 1682 r. dzieło „Compendium 
Ferculorum, albo Zebranie 
Potraw” Stanisława Czerniec-
kiego. Autor był kuchmistrzem 
wojewody krakowskiego Alek-
sandra Michała Lubomirskie-
go. Książkę zadedykował He-
lenie Tekli Lubomirskiej, żonie 
Aleksandra Michała. Składa się 
z trzech rozdziałów i zawiera 
333 przepisy. Uwspółcześnio-

ne, bibliofilskie wydanie ukazało się w 2009 r. z inicjatywy 
Muzeum Pałacu w Wilanowie w serii Polskie Zabytki Kuli-
narne (Monumenta Poloniae Culinaria) pod red. Jarosława 
Dumanowskiego.

Oto przepis Czernieckiego na potrawę wigilijną: 

Karp bez ości
Wziąć należy „karpia dobrego”, delikatnie zdjąć z nie-

go skórę „żeby dziary nie uczynić”. Głowę trzeba usma-
żyć, całą rybę obrać z mięsa. Mięso poszatkować i usmażyć 

w maśle lub oliwie, dodać podprażoną, drobno posiekaną 
cebulkę oraz rodzynki, posypać pieprzem, solą i cynamo-
nem, dodać trochę tartego chleba. Całość zawinąć w zdję-
tą skórę karpiową i włożyć w „glinianą bryttwannę”, 
z oliwą lub masłem, aby karp zamókł. Dołożyć usmażoną 
głowę. Polać winem lub octem winnym oraz „limoniom” 
(sokiem z cytryny); posypać cynamonem, cukrem i pie-
przem. 

  
Żyjący na przełomie XVIII 

i XIX wieku Wojciech Wielądko 
napisał „Kucharza doskonałe-
go”, „Kucharz...” został wydany 
w 1786 r. i zawierał 16 rozdziałów 
poświęconych przyrządzaniu po-
traw z różnych mięs, ryb, jarzyn, 
a także zupom zwanym podówczas 
potaziami, sosom, kompotom, 
„ptactwu”, wódkom i różnym „cu-
krom”, które dzisiaj nazwalibyśmy 
deserami. Warto przytoczyć prze-
pis Wielądki na świąteczną kaczkę... po włosku. 

Karp bez ości, kaczka z marmoladą… 
Przepisy z dawnych lat

   SMAK TRADYCJI
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Kaczka po włosku
Wstaw kaczkę nalawszy półkwaterek wina białego, ty-

leż bulionu, osól, opieprz, wlej w rondel dwie łyżki oli-
wy, wrzuć pietruszki, cebuli, grzybków, ząbek czosnku, to 
wszystko posiekaj, postaw na ogniu, wsyp szczyptę mąki, 
zalej rosołem z kaczki, z którego zbierz tłustość, przecedź 
przez sito, wygotuj sos, polej nim kaczkę.

   
Nie minęło 100 lat od wydania „Kucharza doskonałe-

go”, a w połowie XIX wieku upowszechniającym się wśród 
coraz liczniejszych, również nie najzamożniejszych, środo-
wisk zainteresowaniom kulinarnym wyszła naprzeciw Lu-
cyna Ćwierczakiewiczowa, nazywana „królową kuchni”. 
Autorka książek kucharskich i poradników związanych 
z prowadzeniem domu wyprzedzała swój czas propagując 
zdrowy tryb życia i higienę. Jej najsłynniejsza książka, to 
„365 obiadów”. A oto przepis na:

Wątróbki gęsie
Wątróbki gęsie doskonale smakują moczone poprzed-

nio w mleku a następnie smażone na smalcu gęsim, w któ-
ry przed smażeniem wrzucić trochę cebulek i kilka jabłek 
pokrojonych w krążki. Solić przed podaniem.

    
Z początkiem XX wieku pojawiło się więcej książek ku-

charskich. Warto wspomnieć o najpopularniejszych: kuchnię 
wykwintną opisywał w książce „Kuchnia polsko-francu-
ska” Antoni Teslar, kuchmistrz hr. Potockich w Krzeszowi-
cach. Zadedykował ją „Jaśnie wielmożnej hrabinie Potockiej 
a Pani mojej”, we wstępie deklarując, że czuje się zobowiąza-
ny do dbałości o staranną polszczyznę w swojej pracy, pisze: 
„Zwróciłem uwagę na poprawność języka. Gdyż uważam to za 
obowiązek – a w literaturze kucharskiej za krok postępu – po-
dać naszej Szanownej Publiczności właściwe nazwy każdej po-
traw, wyrzucając różne dziwolągi kaleczące nasz piękny język.” 
Książka ukazała się w 1909 roku. Antoni Teslar był Francu-
zem z pochodzenia, a u swoich pracodawców spędził 35 lat. 
Oto jego propozycja wigilijnego menu:

Przystawki: kanapki, kawior, śledzie, łamańce, kutia, mak.
Dania główne: zupa migdałowa, consomme (bulion) 

maltańska, krążki z ryby z chrzanem, szczupak z wody z so-
sem szafranowym, karp z sosem polskim, liny smażone, sa-
łata, kukurydza, croc-en-bouche (mrożony deser). 

Ciasta: strucle zwykła, drezdeńska, z konfiturami, 
z makiem, tort marasquinowy, tort kakao. Przed skorzy-
staniem z kulinarnych porad Mistrza Antoniego warto za-
opatrzyć się w: raki, jajka czajki, trufle, jarząbki, bażanty, 
przepióreczki... 

  
Znacznie realistyczniej do rzeczywistości podchodziły 

dwie bardzo znane autorki kulinarnych porad: Maria Dis-

slowa i Maria Ochorowicz-Monatowa. Maria Monatowa 
była osobą doświadczoną w sztuce kulinarnej i obytą w 
świecie. Swoją książkę kierowała do domów najskrom-
niejszych i najzasobniejszych. Z trud-
ną sytuacją gospodarczą musiało się 
wówczas mierzyć wiele kobiet, np. 
gdy ceny artykułów żywnościowych 
rosły w ekspresowym tempie. We 
wstępie pisała: „(...) z góry oświad-
czam, że sama obecnie zmuszona jestem 
znacznie redukować ilość jaj, masła, 
śmietany, a jednak potrawy niewiele na 
tem tracą”. Zamożne panie domu na-
mawiała, by korzystając z jej porad samodzielnie starały 
się prowadzić kuchnię. Oto przepis Marii Monatowej na 

kaczkę duszoną z marmoladą z jabłek
Osoloną i oczyszczoną kaczkę podzielić na kawałki 

i dusić ją w rondlu z masłem, cebulą i drobno posiekaną 
jarzyną aż będzie miękka. Osobno ugotować kilka obra-
nych i pokrajanych jabłek, potem przefasować i zasma-
żyć z cukrem. Zrobić rumianą zasmażkę z pół łyżki mąki 
i masła, i przefasowanym sosem spod kaczki, rozprowa-
dzić ją smakiem z jabłek a ułożywszy kaczkę na półmisku 
oblać ją powstałym sosem i obłożyć marmoladą z jabłek.

    
Maria Disslowa była dyrektorką Szkoły Gospodarstwa 

Domowego we  Lwowie, autorką  książek kucharskich. 
W 1930 r. w Poznaniu wydała książkę kucharską.  „Jak 
gotować: Praktyczny podręcznik kucharstwa”. Ostat-
nie wydanie tego poradnika ukazało się w 1988 r. Przepisy 
Disslowej charakteryzowały się precyzją językową, co uła-
twiało korzystanie z nich, jak i dokładnością w wymierza-
niu składników.

Przepis Disslowej na Karpia na niebiesko
1 kg karpia, 1 duża cebula, 4 cytryny, 10 ziaren pie-

przu, liść laurowy, łyżka soli; Wycisnąć do rondla sok z cy-
tryn, dodać pokrajaną cebulę, zagotować. Włożyć do ma-
łej wanienki karpia, zalać ugotowaną marynatą, wstawić 
do niezbyt gorącego piecyka na 20 minut, wyjąć, posolić, 
powtórnie wstawić do piecyka na 10 minut. Gotować 
w ten sposób można szczupaka, pstrąga i inne ryby.

Poradniki gotowania pp. Disslowej i Monatowej nie 
wyczerpywały oferty książek kucharskich II Rzeczypospo-
litej. Warto wspomnieć o „Polskiej kuchni i spiżarni” 
Jadwigi Izdebskiej z 1905 r., wydanej w 1902 r. „Naj-
nowszej kuchni wytwornej i gospodarnej” Marty Nor-
kowskiej; 366 obiadów Marii Gruszeckiej i wiele innych. 
Zdziwienie może  budzić nowoczesne podejście do zale-
ceń higienicznych przy przygotowywaniu jedzenia, a tak-
że do jego walorów zdrowotnych.

Anna Grelewska 

   SMACZNEGO
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Z myśliwskiej 
kuchni

Szacuje się, że myśliwi z Polskiego Związku 
Łowieckiego dostarczają na rynek ok. 20 tys. 
ton dziczyzny grubej (jeleń, sarna, dzik) rocznie. To nie-
wiele, w stosunku do poziomu produkcji żywca rzeźnego, 
którego wielkość wynosi blisko 7 mln ton. Warto jednak 
po nią sięgać, szczególnie że jest coraz łatwiej dostępna. 
Większość dużych sieci handlowych ma w swojej ofercie 
produkty mrożone oraz wędliny, a specjalistyczne sklepy 
również mięso świeże. 

Dziczyzna uchodzi za mięso bezpieczniejsze od mięsa 
hodowanych zwierząt gospodarskich. Wynika to z faktu, 
że zwierzęta dzikie same ustalają sobie dietę. Wybierając 
rośliny, zioła i owady odżywiają się naturalnym pokar-
mem. Zjadają te elementy, które 
są najsmaczniejsze i te, których 
najbardziej potrzebują. Nie są 
karmione wysokobiałkową paszą 
i antybiotykami, co wpływa na 
jakość mięsa i jego wyjątkowe wa-
lory smakowe. Różnorodność po-
bieranego przez zwierzęta wolno-
żyjące pokarmu wpływa również 
na odpowiedni stosunek różnych 
rodzajów kwasów tłuszczowych. 
Udział tych najcenniejszych dla 
człowieka, tj. wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych w dziczyź-
nie jest zdecydowanie wyższy, niż 
w mięsie zwierząt gospodarskich. 
Wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe pełnią ważną rolę w za-
pobieganiu i leczeniu miażdżycy 
poprzez m.in. obniżanie chole-
sterolu i trójglicerydów w suro-
wicy krwi. Mięso z piersi bażanta czy kuropatwy zawiera 
więcej białka a mniej wody niż w przypadku np. kurcza-
ka, co z jednej strony jest korzystniejsze dla osób trenują-
cych lub dbających o linię, a z drugiej zapewnia większą 
trwałość surowca. Badania dowodzą także o większej ilo-
ści karnozyny w dziczyźnie niż w mięsie zwierząt gospo-
darskich. Karnozyna jest antyoksydantem i ma działanie 
detoksykacyjne. Usuwa z organizmu toksyczne produkty 
działania wolnych rodników w komórce. Pozytywnie wpły-
wa na hamowanie procesów starzenia się i jest stosowana 
w leczeniu wielu chorób wieku starczego, jak cukrzyca, 
Alzheimer, Parkinson, zaćma czy choroby układu sercowo-
-naczyniowego. Ponadto mięso to jest źródłem wielu wita-
min i minerałów, takich jak wapń, potas, magnez, żelazo, 
cynk i inne. Antyalergiczny charakter dziczyzny sprawia, że 

nadaje się ona doskonale dla dzieci i osób z co-
raz powszechniejszymi alergiami pokarmowymi.  
W czasach mody na produkty „eko”, produkty tra-
dycyjne i nieprzetworzone, przy stale wzrastającej 
świadomości konsumenckiej Polaków, dziczyzna 
staje się oczywistym wyborem, swoistym powro-
tem do natury. Wiedzą o tym doskonale mieszkań-

cy zachodniej Europy, którzy skupują dziczyznę z polskich 
lasów i pól, które oferują pełną gamę produktów, od jelenia 
szlachetnego i sarnę, przez dzika i muflona, do różnorodne-
go ptactwa, m.in. gęsi, kaczek, bażantów i kuropatw. Okres 
słusznie miniony i brak dostępności dziczyzny dla zwykłego 
obywatela sprawił, że stała się ona produktem zapomnia-
nym, wypartym z polskiej tradycji kulinarnej, a przecież 
w Polsce na zwierzynę polowało się od zawsze. Daje temu 
dowód ogólnie dostępna literatura i przekazy historyczne. 
Bogactwo i różnorodność przepisów znajdziemy w każdej 
starszej książce.

Jeżeli wciąż nie jesteście przekonani do dziczyzny 
i chcielibyście jej spróbować, popytajcie wśród znajomych. 
Ktoś na pewno zna myśliwego, który podzieli się tym wspa-
niałym surowcem. 

W okresie jesiennym, z okazji święta patrona myśli-
wych – św. Huberta, w całym kraju odbywają się imprezy 
i festyny współorganizowane przez Polski Związek Ło-
wiecki, którym towarzyszą degustacje dziczyzny. Można 
również nauczyć się, jak ją przyrządzać, bo wbrew po-
wszechnej opinii, nie jest to takie trudne. Warto i mając 
na względzie konieczność pielęgnowania tożsamości naro-
dowej wręcz trzeba przywrócić Polsce i Polakom ten ele-
ment dziedzictwa, jakim jest kuchnia oparta na dziczyźnie  
i innych darach lasu. 

Darz Bór!
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Triumfalny  
powrót gęsiny
Gęsina uważana jest za rarytas wśród drobio-
wych mięs. Smakosze sięgają po nią przez cały 
rok, ale główny sezon na gęsinę rozpoczyna 
się we wrześniu i trwa do grudnia. Listopad 
to czas największego zainteresowania gęsiną. 
Duży wpływ ma na to dzień św. Marcina, czas 
długiej tradycji jej spożywania. 

Chrześcijańska legenda opowiada, że święty 
tak bardzo nie chciał zostać biskupem Tours, aż 
uciekł i schował się w komórce pełnej gęsi. Ptaki 
nie mogły jednak usiedzieć cicho i zdradziły 
schronienie przyszłego biskupa.

Więcej amatorów
Listopadowa tradycja ma także wymiar pragmatyczny. 

Po równonocy jesiennej ptaki są najtłustsze – i najsmacz-
niejsze. Coraz częściej pojawiają się też w menu bożona-
rodzeniowym. Wzrasta liczba przydomowych hodowli 
gęsi. Najwięcej jest ich w województwach kujawsko-po-
morskim i wielkopolskim. Kiedyś 90 proc. produkcji 
wyjeżdżało za granicę. W ub.r. wyprodukowano 25 tys. 
ton gęsiny, z czego 1/3 została w Polsce. Wzrasta zaintere-
sowanie tym mięsem. Jeszcze kilka lat temu statystyczny 
Polak spożywał rocznie zaledwie 17 g gęsiny, dzisiaj już 
310 gramów.

Przyczyniła się do tego promocja z hasłem „Gęsina na 
św. Marcina”, festyny, kiermasz i inne działania okoliczno-
ściowe. Coraz więcej szkoleń dla producentów, hotelarzy 
i restauratorów pozwala na poznanie zalet mięsa, tego jak 
można je wykorzystać w kuchni, a także jak wygląda tech-
nologia dzielenia gęsiny, np. luzowanie, dzielenie...

Polacy hodowali gęsi i delektowali się ich smacznym 
mięsem już w XVII wieku. Nie dość, że mięso gęsi jest wy-
jątkowo smaczne, to są w nim białko, składniki mineralne 

oraz witaminy A, z grupy B i E. Wbrew obiegowym opi-
niom mięso gęsi posiada niską zawartość tłuszczu i cho-
lesterolu. Co ważne, zawiera ono kwasy CLA (sprzężone 
kwasy linolowe), które mają zdolność do redukowania 
tkanki tłuszczowej, zwiększania masy mięśniowej i popra-
wy przemiany materii. Dla osób odchudzających się i dba-
jących o linię mięso to powinno być stałym elementem 
diety żywieniowej.

Magiczny ptak
Konrad Lorenz w „Opowiadaniach o zwierzętach” 

(Wydawnictwo Literackie, 1975) pisał, że gęsiom przy-
pisywano kontakty z zaświatami i moc wróżbiarską, wie-
rzono, że ostrzegają przed niebezpieczeństwem – słynne 
gęsi kapitolińskie. Dzisiaj kojarzy się je głównie z legendą 
o Świętym Marcinie, którego święto przypada 11 listopa-
da. Konrad Lorenz łączył zdolność ostrzegania z wielką 
inteligencją tych ptaków. We wspomnianej książce jeden 
z rozdziałów poświęcił psychologii gęgaw.

Gęś w kulturze ma bogatą symbolikę. Szczególnie 
wędrowna gęgawa. W średniowieczu analizowano za-

chowanie ptaków i na tej 
podstawie przewidywano 
przyszłość. Szukano odpo-
wiedzi, jaka będzie pogoda 
i czy następny rok przynie-
sie pomyślność, czy też nie. 
Wróżono także z zawartości 
żołądka, a nawet z ziaren 
znalezionych w gardzieli.

Gąsior również miał swo-
je magiczne zadania. W dniu 
Świętego Andrzeja – 30 listo-
pada – zawiązywano gąsiorowi Smak gęsiego udka podkreślają pieczone owoce Robienie półgęska ma wielowiekową tradycję 
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oczy, dziewczyny ustawiały się w kręgu i którą ptak dziob-
nął, ta mogła cieszyć się spełnieniem matrymonialnych 
marzeń.

Do tej pory docenia się gęsią czujność i zdolność 
ostrzegania przed intruzem. Gęsi doskonale obserwują 
otoczenie, a że żyją w stadzie, informują siebie nawzajem 
o zagrożeniu. 

Smak gęsiny
Mięso gęsi jest niezwykle smaczne, nadaje się do pie-

czenia i faszerowania. Z gęsiny można przygotowywać 
wywary, spożywać porcje gotowane oraz robić gulasze. 
Cząstki gotowanej piersi dodadzą aromatu sałatkom wa-
rzywnym, makaronowym i ryżowym. Z daniami z gęsiny 
bardzo dobrze komponują się dodatki pieczonych lub su-
rowych owoców słodko-kwaśnych (jabłka, gruszki, śliwki, 
morele, figi), sosów owocowych, żurawiny, grzybów lub 
czerwonego półwytrawnego wina. Do dań z gęsiny dobrą 
oprawą będą także ciemne sosy: pieczeniowy, myśliwski 
i z zielonym pieprzem.

Do popularnych potraw należy gęś faszerowana 
jabłkami czy pomarańczami. Każdy kawałek gęsiny 
można wykorzystać, resztki nadają się na esencjonal-

ny rosół, mniej „interesujące” kawałki będą farszem do 
pierogów.

Gęsina to nie tylko polska tradycja kulinarna. Słynna 
jest gęsia szyja, z której w kuchni żydowskiej przygotowu-
je się szyjkes. Tłuszcz wyciąga się z szyi i sieka jak kruche 
ciasto z mąką krupczatką. Do tego dużo pieprzu, soli i na-
tki pietruszki. Nadzienie wkłada się z powrotem i całość 
zaszywa. Następnie gotuje w rosole i piecze z cebulą. Po-
daje się w gęstym sosie cebulowym. 

Tekst: Grażyna Kurpińska  
Zdęcia: Joanna Barchetto, Izabella Byszewska

 gęś faszerowana kapustą
 Składniki: gęś,1 kg kiszonej kapusty, 1/8 litra czer-

wonego wina, 6 dag cebuli, 4 dag tłuszczu, 4 dag sło-
niny, sól, 10 dag grzybów świeżych /lub mrożonych,  
10 dag grzybów suszonych.

Skruszałą gęś natrzeć solą i pieprzem, wyciąć 
tłuszcz. Kapustę (nie płukać) gotować razem z po-
krojoną w kostkę słoniną, cebulą i tłuszczem z gęsi 
oraz grzybami (suszone grzyby wcześniej namo-

czyć), wodę z namoczonych grzybów dodać do ka-
pusty. Posolić i popieprzyć.

Tak przygotowanym farszem nadziać gęś. Wsta-
wić gęś do nagrzanego piekarnika. Piekę gęś około 
7 godz. w temp. 120 st. Nie zaglądam do piekarni-
ka. Pod koniec dolewam wina i podnoszę tempera-
turę do 180 st. na 15 minut.

pasztet z gęsich wątróbek 
Składniki: 2 gęsie wątróbki, 1/8 litra mleka, 3 dag 

smalcu gęsiego, 10 dag masła, gałka muszkatołowa, 
6 dag cebuli, 1 dag grzybów suszonych, pieprz, sól,  
5 dag pistacji, odrobina brandy.

Wątróbki namoczyć w mleku. Przesmażyć na 
smalcu cebulkę, dodać pokrojone grzyby, gałkę 
muszkatołową i masło. 

Pod koniec dodać po-
krojone wątróbki, dusić 
wszystko ok. 10 min. 
Wszystko przepuścić 
przez maszynkę 3 razy. 
Na koniec dodać drob-
no posiekane pistacje i odrobinę brandy. Wlać do 
foremki i wstawić do lodówki na 8 godz.

gęsina wg. p. Aliny Janeczek, właścicielki  
Restauracji „Z zielonym piecem” w olsztynku

Pasztet z gęsi – specjał z restauracji Gęsia Chata
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Gęsina jest smaczna 
i odżywcza

– przekonywali uczestnicy konferencji „Walory sma-
kowe i odżywcze gęsiny”, która odbyła się w listopadzie 
w Iławie. Zorganizowało ją Iławskie Stowarzyszenie Pro-
ducentów Gęsi przy współpracy Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Tematyka konferencji była bardzo interesująca: mó-
wiono m.in. o odrodzeniu tradycji świętomarcińskiej, 
historii i współczesnej ofercie kulinarnej gęsiny (prof. 
Jarosław Dumanowski, UMK Toruń), o rynku mię-
sa gęsiego (dr inż. Eugeniusz Wencek, Krajowa Rada 
Drobiarska) a także o walorach odżywczych gęsiny oraz 
tłuszczu gęsiego (dr Janusz Pomianowski UWM Olsz-
tyn), i o gęsinie na szlaku kulinarnym Warmii i Mazur 
(prof. Stanisław Czachorowski, UWM Olsztyn). Sieć 
Kulinarnego Dziedzictwa Warmii i Mazur zaprezento-
wała Alicja Bojarska, zastępca dyrektora Departamen-
tu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-
-Mazurskiego.

Najwięcej emocji wzbudziły warsztaty kulinar-
ne, prowadzone przez Krystynę Ziejewską – prezes 
Iławskiego Stowarzyszenia Producentów Gęsi, Annę 
Fic – program kulinarny TVP3 „Pod przykrywką”, 
Małgorzatę Fortuniak – restauracja „Gęsia Chata” 
w Iławie i Alinę Janeczek – „Restauracja z Zielonym 
Piecem” w Olsztynku, na których luzowano gęś na 
kilka sposobów oraz przyrządzano sałatki z gęsią.

Konferencja sfinansowana została z Funduszu 
Promocji Mięsa Drobiowego. (ib)

Frekwencja na seminarium była  stuprocentowa

Krystyna Ziejewska udziela fachowych instrukcji

Ochotnicy na start!

Okazała iławska gęś przed luzowaniem...

Za chwilę wyluzowane gęsi pójdą do pieca
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Manowce pełne  
zapachów i smaków
Olsztyńskie Stare Miasto, tak gwarne i tłumne w se-
zonie letnim, zapada w jesienną drzemkę. Nie znaczy 
to jednak, że nikt nie przychodzi do znajdujących się 
tu restauracji, kawiarni i pubów. Wśród popularnych 
miejsc są „Cudne Manowce”.

Restauracja powstała w starej kamienicy, usadowio-
nej na średniowiecznych murach miejskich (część muru 
w podpiwniczeniu datowana jest na XIV w). Z tarasu roz-
pościera się widok na rzekę Łynę i park okalający Stare 
Miasto. Lokal to klimatyczny, pełen różnych rekwizytów 
opowiadających historię regionu (stare zdjęcia Olsztyna, 
kafle, obrazy, naczynia), które zgromadzili właściciele – 
Agnieszka i Tomasz Szmitkowscy. Są wielbicielami poezji 
i w niej szukali pomysłu na nazwę restauracji. Znaleźli 
ją w poezji Edwarda Stachury: „Jak biec do końca, po-
tem odpoczniesz, potem odpoczniesz, Cudne manowce, 
cudne manowce, cudne manowce”. Ten wiersz stał się 
tekstem popularnej, śpiewanej często przy ogniskach, 
piosenki „Jak”, grupy Stare Dobre Małżeństwo. Lider ze-
społu, Krzysztof Myszkowski, odwiedza restaurację przy 
okazji każdego pobytu w Olsztynie.

Ona z Lubawy, on z Mrągowa 
Agnieszka i Tomasz Szmitkowscy poznali się w Olsz-

tynie. Agnieszka pochodzi z Lubawy. Ukończyła studia 
na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie 
na wydziale Nauka o Żywności. Tomasz przyjechał tu 
z Mrągowa. Po drodze skończył technikum ogrodnicze 
w Reszlu, kończąc edukację na studiach pedagogicznych 
w Olsztynie (resocjalizacja). 

Swoją przygodę z gastronomią zaczął już na studiach: 
prowadził bufety w zakładach pracy, catering, pizzerię, 
pracował w londyńskiej restauracji Hereford Arms. To 

była niezła szkoła dla przyszłego gastronoma. Agniesz-
ka podjęła praktyki wakacyjne w jednym z zakładów 
gastronomicznych prowadzonych przez Tomasza. Tak 
się poznali. W 2008 roku wzięli ślub. Urodziły się córki 
Gabrysia dzisiaj już dziewięcioletnia i młodsza o trzy lata 
Marcelina.

Wspólnie prowadziliśmy własne, różne działalności 
związane z gastronomią (pizzerię, bary, catering evento-
wy, catering dietetyczny). – Opowiadają – Systematycz-
nie podwyższaliśmy naszą wiedzę i umiejętności, biorąc 
udział w licznych szkoleniach i kursach.

Czas na własną restaurację
W 2012 roku otworzyli restaurację Cudne Manowce, 

„wygasili” inne rodzaje działalności, aby móc w stu pro-
centach skoncentrować się tylko na niej. Zatrudniają 12 
osób, sami są szefami kuchni. Mamy dużą grupę stałych 
gości. – Mówią Szmitkowscy – Prawdziwe oblężenie prze-
żywamy w wakacje. Bywa, że do restauracji ustawia się 
kolejka. Wielu gości oznajmia nam, iż jesteśmy jednym 
z głównych powodów, dla którego odwiedzili stolicę War-
mii i Mazur.

Karta jest stała, ale funkcjonuje w niej sezonowa 
wkładka. W stałej karcie goście znajdą m.in. maść cza-
rownic do latania, marynowane pulpety z leszcza, deskę 
wędlin i serów regionalnych, kiszony topinambur, rosół 
z gęsi z zacierkami, karmuszkę, dzyndzałki ze skrzeczką 
(rodzaj pierogów z wołowym nadzieniem, mocno dopra-
wione czosnkiem i majerankiem), sandacza, różne rodzaje Agnieszka i Tomasz Szmitkowscy – restauratorzy 
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pierogów (z jeleniem, z gęsią, ruskie z kozim serem), kacz-
kę pieczoną z konfiturą z jabłek i żurawiny, regionalne 
piwa, niesycone miody pitne.

W sezonowej wkładce pojawiają się: lemoniada po-
krzywowa, zakwas z buraków od Chłopa Bosego, krem 
z pokrzyw ze ślimakami w śmietanie, wolno pieczona ja-
gnięcina, chłodnik z kozim jogurtem, pieczona gęś i inne 
potrawy z gęsi, sielawa, sum, jesiotr, kiszony talerz (aktu-
alnie topinambur, brukiew, skorzonera, jarmuż)...

Rosół z gęsi
Składniki: 1 cała gęś, 5 cebul opalanych w łupinie, 

liść laurowy, ziele angielskie, czosnek 1 główka, su-
szona żurawina, marchewka, pietruszka korzeń, seler 
z nacią, lubczyk

Gęś zalewamy zimną wodą i na małym ogniu 
doprowadzamy do wrzenia. Następnie łyżką ce-
dzakową zbieramy tzw. szum i zmniejszamy ogień 
do minimum. dodajemy opaloną cebulę, warzywa 
oraz przyprawy. Rosół gotujemy ok. 4 godzin, do 
momentu aż mięso będzie całkowicie odchodziło 
od kości. Na koniec doprawiamy do smaku solą  
i  świeżo mielonym pieprzem.

Surowce tylko lokalne
Bardzo dużą wagę przywiązujemy do pochodzenia su-

rowców używanych w naszej restauracji – dodają restau-
ratorzy. – Współpracujemy z kilkunastoma dostawcami 
z regionu. Często są to rodzinne, ekologiczne gospodar-
stwa. Większość z tych firm należy do Sieci Dziedzictwo 
Kulinarne Warmii Mazur i Powiśla. Nasi główni dostaw-
cy to Kozia Farma Złotna (kozie sery, jogurty, kozina), 
Zakład Wędliniarski Zbigniewa Rolki (tradycyjne wę-
dliny), Młynomag Reszel (mąka produkowana ze zbóż 
pozyskiwanych od warmińskich rolników) jeden z naj-
starszych młynów w Polsce, Chłop Bosy z Praslit pod Do-
brym Miastem (warzywa, dawne odmiany zbóż – orkisz, 
samopsza, kiszonki), Jarek Parol i Tradycyjna Wędzarnia 
Warmińska (jesiotr, sum, pstrąg, ryby jeziorowe, ryby 
wędzone), Gospodarstwo Sadownicze z Glotowa (owoce, 
soki, oleje tłoczone na zimno), Snails Garden z Krasina 
pod Pasłękiem (ślimaki), T&T z Jonkowa pod Olsztynem 
(dojrzewający ser zagrodowy), Pracownia cukiernicza 
Kroczek (lody tradycyjne), Zielarnia Warmińska (herba-
ty, napary), Browar Kormoran, Browar Ukiel, Jagnięcina 
Mazurska z Miłakowa, Zakład Masarski Dreszler z Nowe-
go Miasta Lubawskiego. 

Sami uprawiamy sezonowo część roślin wykorzysty-
wanych w naszej restauracji; topinambur, fioletowa mar-
chew, sałaty, miętę, lubczyk, oregano, maciejki, nasturcje.

Organizujemy małe przyjęcia rodzinne (komunie, 
urodziny, jubileusze). Prowadzimy catering oraz wypoży-
czalnię naczyń stołowych.

Regionalne smaki
Mamy kilka dań, które cieszą się wśród naszych gości 

niesłabnącą popularnością: karmuszka – gęsta zupa gu-
laszowa mocno doprawiona kminkiem, czosnkiem i czą-
brem; zupa krem z pokrzyw ze ślimakami w śmietanie 
(w sezonie); dzyndzałki warmińskie ze skrzeczką (skrzecz-
ka to wysmażone skwarki z wędzonego boczku). Maść 
czarownic do latania, podpłomyk warmiński, długo pie-
czony udziec jagnięcy – też są bardzo popularne.

Wyroby miejscowe może kupić każdy gość

Karmuszka otrzymała nagrodę „Perła 2017" w konkursie Nasze Kulinarne Dzie-
dzictwo-Smaki Regionów
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Sprzedajemy własnego wyrobu: kiszony topinambur, 
kiszony podagrycznik,  konfiturę z żurawiny, nóżki wie-
przowe z podgrzybkami. W lokalu funkcjonuje „regio-
nalny regał”, w którym sprzedajemy też własne produkty 
(marynaty, kiszonki, konfitury, soki) oraz specjały od lo-
kalnych producentów (miody, piwo z browarów Kormo-
ran i Ukiel, miody pitne – Mazurskie Miody, sery, wę-
dliny). Są też wyroby regionalnych rzemieślników: kafle 
i wyroby z gliny, a także płyty lokalnych muzyków. 

Udzielają się społecznie współtworząc grupę Wimlan-
dia. Należą do sieci Dziedzictwo Kulinarne Warmia Ma-
zury Powiśle. Mają wiele wyróżnień i nagród np. czapkę 
w ubiegłorocznym przewodniku Gault&Millau (w tym 
roku również otrzymali zaproszenie); w 2016 otrzymali 
certyfikat Kuchnia+ Poleca. W konkursie Nasze Kulinar-
ne Dziedzictwo-Smaki Regionów, w tegorocznej edycji 
otrzymali nagrodę za dzyndzałki, krem z pokrzyw ze śli-
makami, a w ubiegłorocznej w Poznaniu odebrali nagro-
dę „Perła 2017” za karmuszkę. W 2018 dostali nagrodę 
Marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Laur 
Najlepszym z Najlepszych.

Tekst: Grażyna Kurpińska
Zdjęcia: archiwum restauracji

pierogi z gęsiną
Ciasto:
1kg mąki  typ 450 lub 500 (Młynomag, Reszel),  jaj-

ko, 100 ml klarownego tłuszczu z gęsi (lub oleju), 500 
ml gorącej wody, szczypta soli

Wszystkie składniki łączymy w misce, a następ-
nie na stolnicy wyrabiamy do uzyskania elastycz-
nego ciasta. Odkładamy 
na ok. 20 min pod przykry-
ciem.

Farsz:
ugotowane mięso z gęsi 

mielimy i przyprawiamy 
solą, świeżo mielonym pie-
przem, gałką muszkatołową, 
cynamonem, majerankiem, 
czosnkiem. Dodajemy drob-
no pokrojoną duszoną ce-
bulę oraz suszoną żurawinę.

Pierogi gotujemy ok. 10 min w osolonej wodzie.

Maść czarownic do latania
Maść czarownic do latania kiedyś naprawdę 

istniała. Oryginalna receptura sprzed wieków za-
wierała m.in. rośliny halucynogenne  zapewniając 
„odloty”.

Składniki: tłuszcz gęsi, suszona żurawina, cebu-
la,  jabłko kwaśne (najlepsza Szara Reneta), podroby: 
wątróbka z gęsi, serca z gęsi, żołądki z gęsi (żołądki 
i serca gotujemy wcześniej z dodatkiem soli i liścia lau-
rowego), bluszczyk kurdybanek (w sezonie najlepiej 
świeży), pokrzywa, majeranek, lubczyk, czosnek, sól.

W garnku z grubym dnem wytapiamy tłuszcz 
z gęsi. Do rozgrzanego tłuszczu dodajemy cebulę 
pociętą na pół talarki. Gdy cebula nieco zmięknie, 
dodajemy jabłko pocięte w ok. 1 cm kostkę (ide-
alnie będzie, jeśli kostka będzie delikatnie krucha 
w gotowym wyrobie). 
Gdy jabłko lekko zmięk-
nie, dodajemy ugotowa-
ne wcześniej podroby 
(wątróbkę zostawiamy 
surową). Na koniec 
dodajemy przyprawy 
i żurawinę. Całość mie-
szamy co 10-15 min. aby 
składniki maści rozłożyły 
się równomiernie. Maść 
podajemy ze świeżym 
pieczywem i kiszonym 
ogórkiem.

Na zdjęciach: u góry zbiory właścicieli – wspomnienie o dawnym Olsztynie,  
na dole zabytkowe kredens i półka pełen pysznych przetworów

   TuRYSTYKA KulInARnA
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  Marszałek Województwa Lubelskiego na „Galę Produktów Tra-
dycyjnych Województwa Lubelskiego 2018” z okazji wpisania 
na listę 200 produktu z regionu oraz na konferencją „W kra-
inie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych”.

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na ob-
chody 10-lecia Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze.

  Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Boguchwale na XIII Jesienną Giełdę Ogrodniczą połą-
czoną z Podkarpackim Świętem Winobrania.

  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modlisze-
wicach na event promujący ofertę szlaku kulinarnego Święto-
krzyska Kuźnia Smaków.

  MT Targi Polska. Wystawcy oraz Kraj Partnerski na 26. Mię-
dzynarodowe Targi Turystyczne. 

  Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyj-
ny ma XXVII Targi Mleczarskie Mleko-Expo 2018.

  Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej oraz In-
stytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN na prezentację raportu 
Monitoring rozwoju obszarów wiejskich Etap III.

  Starosta szydłowiecki na konferencję „Dziedzictwo kulinarne 
regionu w edukacji”.

  Iławskie Stowarzyszenie Producentów Gęsi  na  konferencję 
„Walory smakowe i odżywcze gęsiny”.

  Mazowiecki Park Naukowo-Technologiczny na spotkanie nt. 
Działalność innowacyjna w sektorze rolno-spożywczym.

  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na spotkanie dla 
producentów uczestniczących w unijnym systemie ochrony 
nazw i oznaczeń geograficznych.

  RLGD  „Opolszczyzna”  i KOWR OT w Opolu na kon-
ferencję rybacką  „Czas na rybę” i Strefę Inspiracji „Polska 
smakuje”.

  Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne  Inżynierów i Techników 
Przemysłu Spożywczego na konferencję nt. „Prawdy i mity na 
temat glutenu”.

HOTEL BRISTOL. Na rogu historii i codzienności (ARKADY) Faustyna Toeplitz-Cieślak, Izabela 
Żukowska

Hotel Bristol – niemy świadek wielkiej polityki, chwilowa siedziba rządu, miejsce pobytu najznamie-
nitszych gości stolicy: polityków, artystów, finansistów – przedstawiony w faktach, anegdotach, materia-
łach z epoki... i plotkach. – można przeczytać w zapowiedzi książki. Świetnie napisane przez autorki dzieje 
warszawskiego hotelu od końca XIX wieku po współczesność – to rzeczywiście opowieść na rogu historii 
i codzienności. Historia ludzi, którzy to miejsce stworzyli m.in. Ignacego Jana Paderewskiego; nim kiero-
wali, np. ojca Mai Komorowskiej, tu przez lata pracowali. Polityka mieszająca się z życiem artystycznym 
stolicy, losy Warszawy i Polski z perspektywy luksusowego hotelu. Nie brakuje sensacji i pikanterii, skan-
dali i wzruszeń. Znakomity prezent i wyborna lektura.

W KRAKOWSKICH KNAJPACH (Petrus) Andrzej Kozioł
Wpisująca się w klimat obchodów stulecia niepodległości Polski mało znana historia krakowskich knajp. 

Autor sięgnął do XIX wieku i opowiedział o karczmach, oberżach, austeriach, pokojach śniadaniowych i – 
wreszcie – restauracjach. Pokazuje co jadano, co było modne, kto był stałym klientem konkretnej restauracji. 
Nie zabrakło postaci ściśle związanych z polską kulturą. Kto był wielbicielem nocnego życia, kto lubił piwo 
i parówki, kto lubił „Bar na Stawach” albo „Wierzynka” czy „Pod Jaszczurami”. Pełno tu anegdot i ploteczek, 
knajpianych wierszy i piosenek. Spojrzenie na historię miasta i jego mieszkańców z perspektywy „knajp” jest 
zabawną i interesującą lekturą.

PANI OD OBIADÓW. Lucyna Ćwierczakiewiczowa, Historia życia (Wydawnictwo Literackie) 
Marta Sztokfisz

Były dwie, słynne polskie „kucharki” – Monatowa i Ćwierczakiewiczowa, ale tylko tę drugą nazywano 
królową polskiej kuchni. Miała trudny charakter, odważna i niezależna, była despotyczna i charyzmatyczna, 
miała cięty język i uprawiała autopromocję, której trudno było dorównać. Na swoich książkach kucharskich 
i poradnikach zarobiła krocie, ale swoim majątkiem umiała się dzielić z potrzebującymi. Kobieta pełna ta-
lentów i skrajności. Pozostawiła po sobie nie tylko dzieła z zakresu gotowania i prowadzenia domu, ale także 
legendę kobiety odważnej, samodzielnej, pracowitej, mającej nieposkromiony apetyt na życie i zamiłowanie 
do łamania konwenansów. Marta Sztokfisz, autorka, przedstawiła swoją bohaterkę z 
każdej możliwej strony. 

MADE IN ITALIA. Smaki, składniki, tradycyjne przepisy (JEDNOŚĆ) Marino Marini, Davide Oldani
Apetyczna i ciekawa książka. Znajdują się w niej nie tylko przepisy i prezentacja włoskiej sztuki kuli-

narnej, ale też informacje o regionach i ich charakterystycznych produktach. Zdjęcia pokazują te produkty, 
obrazują metody i sposoby ich wytwarzania, a także ilustrują przepisy. Jest tu również cenny dodatek „Skar-
by Italii”, w którym wymieniono najbardziej znane produkty i podano miejsca, w których można je zjeść 
lub kupić. GaKa

   SMACZNE KSIĄŻKI

   ZAPROSILI NAS
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