
Gęsina na Św. Marcina 
11-11-2009 

Amerykanie mają swojego indyka na Dzień 

Dziękczynienia – niech Polacy powrócą do 

chlubnej tradycji spożywania polskiej gęsi 

w dzień św. Marcina, w Narodowe Święto 

Niepodległości.  

 

Slow Food Polska, Instytut Zootechniki PZB–ZD 

Kołuda Wielka oraz Marszałek Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego organizują w całym 

kraju akcję promocyjną pod hasłem: „GĘSINA 

NA ŚW. MARCINA”. W sposób szczególny w 

dniu 11 listopada, w Narodowe Święto 

Niepodległości, chcemy w najlepszych polskich 

restauracjach w całej Polsce przypomnieć i 

promować najlepsze polskie tradycje 

hodowlane i kulinarne. Należy do nich bez 

wątpienia słynna na całą Europę polska gęś 

owsiana. Do akcji „Gęsina na św. Marcina” 

zostało zaproszonych około 20 najlepszych 

polskich restauracji.  

 

Tradycje hodowli i kulinarnej obecności gęsi na 

polskich stołach sięgają XVII wieku. W XIX 

wieku na warszawskiej giełdzie towarowej 

sprzedawano rocznie ponad 3,5 miliona żywych 

gęsi, które później gęsiego wędrowały głównie do Prus. Do dziś Polska jest największym 

producentem gęsi w Europie. Eksport gęsiny na rynek niemiecki sięga około 18-20 tysięcy ton 

rocznie, a polska gęś uchodzi tam za rarytas. W Polsce jednak spożywa się zaledwie około 700 ton 

gęsiny rocznie. Generalnie Polacy w ogóle odeszli od przygospodarskich hodowli i jedzenia gęsiny, 

która posiada niezrównane walory smakowe i zdrowotne.  

 

Géś owsianą z Kołudy będzie podawana pod różnymi postaciami w dniach 11-22 listopada w 

następujących restauracjach:  

„Absynt”, szef kuchni Agata Wojda – Warszawa  

„Ancora”, szef kuchni Adam Chrząstowski – Kraków  

„Bulaj”, szef kuchni Artur Moroz – Sopot  

„Copernicus”, szef kuchni Marcin Filipkiewicz – Kraków  

„Dom Wigierski” – w Domu Pracy Twórczej, szef kuchni Michał Grnyo - Wigry (Suwałki)  

"Kolumnowa" w Hotelu Warszawa Spa & Resort, szef kuchni Marcin Budynek – Augustów  

„Mirador”, szef kuchni Dariusz Opasek - Warszawa  

„Młyn” w Hotelu Młyn, szef kuchni Urszula Robaczyńska – Włocławek  

„Monopol” w Hotelu Monopol, szef kuchni Krzysztof Żurek - Wrocław  

„Piotrkowska 97”, szef kuchni Urszula Czyżak – Łódź  

„Restauracja Likus Concept Store”, szef kuchni Arkadiusz Janczarek – Warszawa  

„Ristorante Cristallo”, szef kuchni Ryszard Warnke - Katowice  

„Romantyczna” w Hotelu SPA dr Ireny Eris, szef kuchni Bartosz Budnik - Wysoka Wieś (Wzgórza 

Dylewskie - Ostróda)  

„Spichrz”, szef kuchni Ewa Politowska – Toruń  

„Stara Apteka”, szef kuchni Grzegorz Kwiatkowski – Inowrocław  

„Stara Piekarnia”, szef kuchni Piotr Polak – Pszczyna  

„Weranda”, szef kuchni Tomasz Kosiński - Bydgoszcz  
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