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W 2009 roku i przez lata na-
stępne, kiedy powstawała idea 
i kształtował się program pro-
mocji kujawsko-pomorskiej 
gęsiny, akcją najszybciej zaintere-
sowała się branża gastronomiczna. 
W kartach menu wielu restauracji 
szybko zagościła gęsina jako da-
nie sezonowe, dziś w większości  
restauracji w Polsce w okresie od 

Trudno sobie już wyobrazić jesień, a szczególnie listopad, bez akcji „Kujawsko-pomorska gęsina na św. Mar-
cina”. Czy po ośmiu latach konsekwentnego promowania powrotu gęsiny na polskie stoły i łączenia tradycji 
świętowania  odzyskania w 1918 roku niepodległości przez Polskę z tradycjami świętomarcińskimi przez woje-
wództwo kujawsko-pomorskie można już mówić o tradycji?

 „KUJAWSKO-POMORSKA GĘSINA 
NA ŚW. MARCINA” – DZIEWIĄTY 
ROK PROMOCJI 

listopada do grudnia można wy-
bierać dania z gęsiny. Ze wzglę-
du na duże oddziaływanie tego 
sektora, szczególnie jeśli chodzi 
o znanych szefów kuchni i ich 
aktywność medialną, gęsiną za-
interesowały się zwykłe gospo-
darstwa domowe i rodziny. I tak 
ruszył drugi nurt powrotu gęsi-
ny na polskie stoły – świętowanie 

przy rodzinnym stole, na czym 
szczególnie zależało samorządo-
wi  regionu. Województwo kujaw-
sko-pomorskie tym samym stało 
się promotorem powrotu gęsiny 
na rodzinne stoły i świętowania 
w gronie rodzinnym.

Najważniejszym punktem ca-
łej akcji jest  coroczny Kujawsko-
-Pomorski Festiwal Gęsiny. Jest to 

bodaj najważniejszy jarmark spo-
żywczy w Polsce, który przerodził 
się w dwudniowe święto kujaw-
sko-pomorskiej gęsiny. 

Warto osobiście przekonać się 
jaka jest atmosfera tego święta 
i jak szeroki jest wybór produktów 
na jarmarku. W tym roku wyda-
rzenie odbywa się w dniach 11-12 
listopada. ZAPRASZAMY 

2

www.czasnagesine.pl



Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny to jedno z najważniejszych działań całej akcji. Jest to największy w Pol-
sce kiermasz gęsich tuszek i produktów z gęsiny, a także wielu innych produktów regionalnych i rzemieśl-
niczych. Festiwal łączy w sobie wiele elementów, z których najciekawsze stanowią prezentacje kulinarne 
w wykonaniu znanych kucharzy, połączone z degustacją. W tym roku gwiazdami wydarzenia będą Magda 
Gessler i Katarzyna Bosacka.

czas całym rodzinom. Sercem Festiwa-
lu – jak co roku – będzie Gęsia Kar-
czma, gdzie w biesiadnej atmosferze, 
przy muzyce na żywo, skosztować bę-
dzie można specjałów z gęsiego mięsa.

Nie tylko mieszkańcy województwa  
kujawsko-pomorskiego wiedzą, że co 
roku w czasie Święta Niepodległości 
w Przysieku pod Toruniem odbywa się 
Kujawsko-Pomorski Festiwal Gęsiny, 
dlatego wydarzenie to co roku przycią-

ga kilkanaście tysięcy uczestników. Dla 
ich wygody kursować będą bezpłatne 
autobusy z Torunia i Bydgoszczy.

Na Festiwalu Gęsiny nie zabraknie 
także licznych atrakcji dla dzieci i do-
rosłych, co pozwoli ciekawie spędzić 

Gwiazdami 
festiwalu 
będą Magda 
Gessler i 
Katarzyna 
Bosacka.
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11  LISTOPADA (SOBOTA)
10:00 – 17:00

12  LISTOPADA (NIEDZIELA)
10:00 – 17:00

10:00 Otwarcie kiermaszu gęsinowego 
10:00 Początek działalności Gęsiej Karczmy 
10:30 Filmowe archiwum akcji „Kujawsko-pomorska gęsina  

na św. Marcina”
11:00 Prezentacje kulinarne: Łukasz Lofek
12:30 Prezentacje kulinarne: Katarzyna Bosacka
13:30 Siłacz dnia – konkurs z nagrodami
14:00 Prezentacje kulinarne: Łukasz Lofek
15:00 Wręczenie nagrody „Złoty półgęsek” 2017
15:30 Katarzyna Bosacka
16.30 Filmowe archiwum akcji „Kujawsko-pomorska gęsina  

na św. Marcina” 

10:00 Otwarcie kiermaszu gęsinowego 
10:00 Początek działalności Gęsiej Karczmy
10:30 Filmowe archiwum akcji „Kujawsko-pomorska gęsina  

na św. Marcina”
11:00 Gęsie Koło Fortuny – konkurs z nagrodami 
11:00 Prezentacje kulinarne: Rafał Godziemski 
12:00 Prezentacje kulinarne: Rafał Godziemski 
13.00 Gęsie Koło Fortuny – konkurs z nagrodami 
13.15 Prezentacje kulinarne: Magda Gessler 
14.30 Siłacz dnia – konkurs z nagrodami 
15.00 Prezentacje kulinarne: Magda Gessler
16.30 Filmowe archiwum akcji „Kujawsko-pomorska gęsina  

na św. Marcina” 

KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL GĘSINY
PRZYSIEK k. TORUNIA

KUJAWSKO-POMORSKI FESTIWAL GĘSINY
PRZYSIEK k. TORUNIA

STREFA DLA DZIECI
Krótkie przedstawienia teatralne 
Warsztaty artystyczne 
Plac zabaw i atrakcje dla najmłodszych
Konkursy z nagrodami

INNE ATRAKCJE
fotobudki, ścianka wspinaczkowa, siłomierz,  
zabawy i konkursy z nagrodami

STREFA DLA DZIECI
Krótkie przedstawienia teatralne 
Warsztaty artystyczne 
Plac zabaw i atrakcje dla najmłodszych
Konkursy z nagrodami

INNE ATRAKCJE
fotobudki, ścianka wspinaczkowa, siłomierz,  
zabawy i konkursy z nagrodami
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Już 200 restauracji dołączyło do 
naszej akcji „Czas na gęsinę” i jest 
ich coraz więcej
Do 11 listopada zostało jeszcze tylko kilka dni, a nasza sieć partnerów, które zadeklarowały serwowanie 
gęsiny pod marką „Kujawsko-pomorskiej gęsiny na św. Marcina” obejmuje już ponad 200 restauracji. Naj-
więcej ma swoją siedzibę w województwie kujawsko-pomorskim, bo aż 51. Pozostałe regiony wyglądają 
następująco: województwo śląskie – 24, wielkopolskie –  23, mazowieckie –  22 i 21 pomorskie, z kolei ma-
łopolskie  –  17. Ponad 10 godzin trzeba by jechać przez cały kraj, gdyby chcieć połączyć drogą najbardziej 
oddalone od siebie restauracje z naszej akcji. Od Kołobrzegu nad samym Bałtykiem po malownicze tereny 
w Krynicy Zdroju. W całej Polsce wracamy do tradycji spożywania gęsiny. Zachęcamy, aby całymi rodzinami 
odwiedzać te miejsca i rozsmakować się w tym, co najlepsze!

Adresy wszystkich restauracji można odnaleźć na oficjalnej stronie akcji www.czasnagesine.pl
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ORGANIZATOR: WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

Województwo 
Kujawsko-Pomorskie

Marszałek Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego
Piotr Całbecki  

6

www.czasnagesine.pl


