
„Tradycyjna Gęsina Wiejska”

Inicjatywa „Tradycyjna Gęsina Wiejska” TGW 
realizowana jest przez Narodowy Instytut Kultury 
i Dziedzictwa Wsi pod patronatem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Jej celem 
jest upowszechnianie przyzagrodowego chowu gęsi 
i wytwarzania produktów z gęsiny w Kołach Gospodyń 
Wiejskich  oraz wspieranie ich w nawiązywaniu 
do tradycji chowu polskiej białej gęsi. 

Oferta dotyczy wsparcia w zakresie:

 – szkoleń i poradnictwa w zakresie 
naturalnego sposobu chowu gęsi

 – zapewnienia standardu chowu, 
dobrostanu i żywienia gęsi 
w celu otrzymania gęsiny 
najwyższej jakości

 – wsparcia w zbywaniu gęsi, 
gęsiny i produktów gęsich

CzeGO DOTyCzy OfeRTA?

DO KOGO ADResOWANA  
JesT OfeRTA?

Oferta dla Kół Gospodyń Wiejskich
w zakresie wsparcia w przyzagrodowym chowie gęsi 

i wytwarzania produktów z gęsiny

Oferta adresowana jest do Kół 
Gospodyń Wiejskich i rolników 
indywidualnych z obszaru 
Kujaw, północnego Mazowsza 
oraz Podlasia zainteresowanych 
przyzagrodowym chowem gęsi oraz 
produkcją gęsiny,  produktów gęsich 
oraz ich zbytem.



KONTAKT W sPRAWIe INICJATyWy TGW
NARODOWy INsTyTUT KULTURy I DzIeDzICTWA WsI W WARszAWIe

ul. Krakowskie Przedmieście 66, 
00-322 Warszawa, 

tel. +48 508 925 725, 511 134 544
e-mail: tradycyjna.gesina@nikidw.edu.pl

Informacje techniczne na temat 
sposobu przyzagrodowej hodowli 
gęsi dostępne są w broszurze  

W celu przystąpienia 
do inicjatywy należy wypełnić 
i nadesłać list intencyjny, którego 
wzór znajduje się na stronie: 
www.nikidw.edu.pl
Należy również wypełnić ankietę 
dostępną na tej stronie.

Z powodu następstw gospodarczych 
pandemii wywołanej przez koronawirusa, 
niezwykle ważne jest zapewnienie 
dodatkowych źródeł dochodu dla Kół 
Gospodyń Wiejskich i gospodarstw rolnych. 
Takim źródłem dochodu może stać się 
chów gęsi i wytwarzanie tradycyjnych 
produktów z gęsiny, której popularność jako 
doskonałego pod względem żywieniowym 
produktu stale rośnie, a bogata tradycja 
kulinarna i zwyczaje związane z chowem 
gęsi tworzą ważny element kultury wsi 
polskiej. 
Do istotnych korzyści związanych 
z przystąpieniem do Inicjatywy należą:

 – dodatkowe dochody dla Koła Gospodyń 
Wiejskich i gospodarstw rolnych z tytułu 
uruchomienia chowu gęsi, przetwórstwa 
gęsiny i sprzedaży produktów z gęsiny 
oraz puchu i pierza

 – wykorzystanie zasobów użytków 
zielonych nieużytkowanych dotąd 
w gospodarstwach

 –  wytwarzanie gęsiny najwyższej, 
tradycyjnej jakości według 
odpowiedniego standardu 

 – wsparcie zbytu na wyhodowane gęsi, 
gęsinę i produkty gęsie w formie 
krótkich łańcuchów dostaw

DLACzeGO WARTO PRzysTąPIć 
DO INICJATyWy TGW?

JAK PRzysTąPIć 
DO INICJATyWy TGW?

http://nikidw.edu.pl
https://nikidw.edu.pl/ankieta-kola-gospodyn-wiejskich/
http://foto.polskabialages.pl/%0Af_20150521232734/%0A20181012110300.pdf

