
 

„Tradycyjna Gęsina Wiejska” 

Na pytania o Inicjatywę „TGW” odpowiada dr Mikołaj Niedek,  

koordynator projektów NIKiDW* 

 

Jak powstał pomysł na Inicjatywę TGW? 

Tradycje chowu gęsi w Polsce sięgają XVII wieku. Po drugiej wojnie światowej 

drobnotowarowy chów gęsi zaczął powoli zanikać, a w jego miejsce rozwinęła się hodowla 

wielkotowarowa. Polska należała i nadal należy do największych producentów gęsi w 

Europie, a krajowa produkcja wynosi ok 8 mln sztuk rocznie. Jednak jeszcze 15 lat temu 95% 

krajowej produkcji było eksportowane za granicę, głównie do Niemiec, a przeciętny Polak 

spożywał jedynie 17gramów gęsiny rocznie. Obecnie jest to już dwudziestokrotnie więcej, 

choć nadal mocno odbiegamy pod względem ilości konsumowanej gęsiny od krajów 

Zachodnich. Jeśli więc mówimy o przywracaniu wytwarzania gęsiny, to chodzi nam nie o 

hodowlę na skalę przemysłową, która może wynosić i do 30 tys. sztuk gęsi, ale o chów 

małoskalowy, przyzagrodowy, wynoszący do 300 sztuk na gospodarstwo.   

W Polsce od kilkunastu lat obserwuje się zmiany w nastawieniu i preferencjach 

konsumentów, którzy są coraz bardziej zainteresowani nabywaniem żywności wysokiej 

jakości, w szczególności tej wytwarzanej lokalne, metodami tradycyjnymi i ekologicznymi. 

Inicjatywa upowszechniania przyzagrodowego chowu gęsi w sposób naturalny, respektujący 

dobrostan i potrzeby gatunkowe tych ptaków, wpisuje się więc w nowoczesne, 

proekologiczne wymogi konsumenckie i trendy żywieniowe. Warto zauważyć, że mięso gęsie 

ma charakter mięsa dzikiego i ma wyjątkowe walory pod względem zdrowotnym, 

żywieniowym, ale i smakowym.  

Sam pomysł na Inicjatywę TGW powstał w środku kwarantanny związanej z epidemią 

koronawirusa. Na początku kwietnia br. minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski 

wizytował wylęgarnię piskląt gęsich prowadzoną przez Fundację Hodowców Polskiej Białej 

Gęsi, kiedy to popyt na pisklęta gwałtownie spadł z uwagi na niepewność gospodarczą. 

Zachęcał wtedy rolników do zakupu piskląt i chowu przyzagrodowego, aby nie trzeba było ich 

zagazowywać, a rolnikom, w tym Kołom Gospodyń Wiejskich umożliwić pozyskanie 

dodatkowego źródła dochodu. Gęś z chowu przyzagrodowego jest bowiem dwukrotnie 

droższa, niż z hodowli wielkoskalowej.  

*Rozmowa stanowi transkrypcję wywiadu udzielonego Programowi I Polskiego Radia.  



Kto jest adresatem inicjatywy TGW? 

Adresatem Inicjatywy TGW są Koła Gospodyń Wiejskich. To dynamicznie rozwijające się w 

ostatnich latach organizacje kobiece na obszarach wiejskich, które chcą kultywować tradycje 

polskiej kultury ludowej, w tym tradycje kulinarne. W ramach Inicjatywy chcemy więc 

dotrzeć do tych Kół, których członkinie chcą hodować w swoich gospodarstwach gęsi i je 

przetwarzać oraz dzielić się swoimi doświadczeniami. Aktualnie Inicjatywa TGW skierowana 

jest do KGW z obszaru: Kujawy, Płn. Mazowsze Podlasie, choć docelowo chcielibyśmy objąć 

naszą Inicjatywą całą Polskę.  

Jak w praktyce wygląda Inicjatywa? 

KGW zainteresowane udziałem w Inicjatywie powinny nadesłać do nas deklarację 

zainteresowania udziałem. Informacje nt. Inicjatywy, przydatne materiały i wzór listu 

intencyjnego dostępne są na stronie NIKiGW pod adresem www.nikidw.edu.pl Udział w 

Inicjatywie jest nieodpłatny, a zainteresowane Koła mogą liczyć na wsparcie w zakresie 

metod chowu przyzagrodowego, dostępu do specjalnej mieszanki paszowej dedykowanej 

naturalnemu żywieniu gęsi, bez GMO i sztucznych dodatków, opracowaną na bazie 

komponentów pochodzenia krajowego z zaufanych źródeł. W ramach Inicjatywy 

opracowaliśmy również wytyczne do standardu chowu TGW. Planujemy cykl szkoleń w 

terenie, jak również wsparcie KGW w organizowaniu sprzedaży swoich produktów z gęsiny. 

Zgłoszenia udziału w Inicjatywie Koła Gospodyń Wiejskich mogą przysyłać do 18-go czerwca 

br.  

Jakie gatunki gęsi są promowane w ramach Inicjatywy? 

Obecnie na świecie występuje 16 gatunków gęsi, które należą do trzech rodzajów: gęsi szare, 

gęsi białe (tzw. śnieżyce)  i czarne zwane berniklami. Polskie, rodzime rasy i odmiany gęsi są 

dobrze przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych i klimatycznych, a ich 

występowanie związane jest ściśle z tradycją i kulturą społeczności różnych regionów Polski. 

Na północy są gęsi Kartuskie, Pomorskie, Suwalskie, Rypińskie, w południowej i południowo-

wschodniej części gęsi Podkarpackie, Zatorskie, Lubelskie, Kieleckie, Biłgorajskie. Rodzimą 

gęsią uznaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi za odrębną rasę, jest gęś Biała 

Kołudzka, hodowana od 1962 roku w Instytucie Zootechniki w Kołudzie Wielkiej. Gęś ta 

stanowi 98% populacji gęsi w Polsce i utrzymywana jest w celu hodowli polskiej białej gęsi 

owsianej. 

Jakie jest zainteresowanie Inicjatywą TGW i jak długo ona potrwa? 

Nasza inicjatywa wystartowała w Połowie maja tego roku i zainteresowanie nią stale rośnie. 

To zatem pierwszy rok naszej Inicjatywy, której kontynuację planujemy również na kolejne 

lata. Docelowo chcemy rozbudową Inicjatywę w szersze konsorcjum, aby móc zaoferować 

kompleksowe wsparcie dla gospodarstw i Kół Gospodyń Wiejskich zainteresowanych 

chowem gęsi oraz stymulować rozwój rynku gęsiny wytwarzanej metodami naturalnymi i 

tradycyjnymi. Dobrostan gęsi przekłada się bezpośrednio na walory smakowe mięsa gęsiego. 

Równolegle do rozwoju produkcji przyzagrodowej, zależy nam więc na upowszechnianiu się 

popytu i konsumpcji gęsiny w społeczeństwie, aby produkty i potrawy z gęsiny stawały się 

coraz bardziej popularne w polskich rodzinach. Będziemy promować różne produkty i 



potrawy na bazię gęsiny, w szczególności te nawiązujące do bogatej polskiej tradycji 

kulinarnej. Zakończę cytatem z Mikołaja Reja: Nie masz lepszej zwierzyny jako nasza gąska: 

dobre piórko, dobry mech, nie gań mi i miąska. 

 

 

 


