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Pompatycznie, czy sympatycznie??? Jak Ziemię Dobrzyńską podać 

turystycznie..,  

 

 
Zacznijmy jak zwykle i jak wszyscy…, czyli pora w surmy zadąć…, i powiedzieć że…,  
że Ziemia Dobrzyńska … „…. to jedna z historycznych krain Rzeczypospolitej –UFFF… 
no i brawo już jest pierwsza zasługa???  cytujemy zatem ciąg dalszy… „od zarania dziejów 
do dziś wyróżniająca się pod względem kulturowym, mieści się na przestrzeni od Wisły, 
wzdłuż północnej Drwęcy, do Skrwy. Turyści poszukujący pięknych, zróżnicowanych 
krajobrazów, szlaków nietrudnych dla wędrówek pieszych i rowerowych, dogodnych dla 
zmotoryzowanych, lubiących spotkania z perłami architektury wśród jezior i lasów, 
pragnących odpocząć w ciszy naturalnego środowiska, wędkować, zbierać grzyby i owoce 
runa leśnego – tu, na Ziemi Dobrzyńskiej, znajdą kameralne ośrodki wypoczynkowe i 
gospodarstwa agroturystyczne. Pozbawiona wielkiego przemysłu, Ziemia Dobrzyńska oferuje 
swoje największe bogactwo: czyste  wody jezior i rzek, rześkie powietrze, duże przestrzenie 
chronionego krajobrazu oraz wiele atrakcyjnych imprez kulturalnych i sportowych. Popularne 
są np. spływy kajakowe Skrwą i Drwęcą, wycieczki katamaranem z Mariny w Zarzeczewie po 
Zalewie i Wiśle od zapory we Włocławku, aż do Płocka.” 
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No dobra…  

„Lesistość”, „jeziorność”, „grzybność” i „rybność” … 

Są to zwyczajowe współczynniki atrakcyjności turystycznej. W istocie na Ziemi 

Dobrzyńskiej one występują, ale w wymiarze spotykanym również w innych 

„leśnych, jeziornych, grzybnych i rybnych” regionach Rzeczypospolitej; 

Mazury są tu jakby wzorem i tam się udawała, się udaje i się udawać będzie 

tzw. „warszawka”… zawsze…,  

 

Pytanie…, czy Ziemi Dobrzyńska chce być „rozdeptana”, czy raczej 

rozsądnie smakowana ??? – podziwiana z respektem dla przyrody i 

krajobrazu, a z korzyścią dla jej mieszkańców.  

Czy istnieje złoty środek??? 

Czy możemy się dzielić dobrem bez uszczerbku dla substancji pierwotnej  

właściwej naszej krainie – nie „małej ojczyźnie”, ale po polsku - „naszej krainie”, 

której jesteśmy gospodarzami i za którą, jako tacy, winniśmy się czuć 

odpowiedzialni… Jako gospodarze mamy bowiem niezbywalne prawo podzielić 

się tym, czym chcemy i jak chcemy, oczywiście z należną gościnnością.  

Ta zaś wymaga dzielenia się tym co najlepsze.  

   

Taką oto refleksję proponuję na podróż studyjną tuż za miedzę do sąsiada 

dobrzyńskiego z powiatu lipnowskiego…   

Zastanówmy się jak skomponować ofertę opartą na rodzimym potencjale.., 

przyrodniczo – krajobrazowym, kulturowym i kulinarnym… jak podzielić się 

dobrem z radością, ale bez uszczerbku… 

 

Podróż w czasie i przestrzeni Ziemi Dobrzyńskiej na obszarze pow. 

lipnowskiego będzie przykładowym, pilotażowym pakietem 1- dniowej oferty 

krajoznawczo – kulinarnej – „Szlaku Niech Cię Zakole na Ziemi 

Dobrzyńskiej”. Zobaczymy jak można złożyć potencjał miejsc, ludzi i 

lokalnych produktów w zintegrowaną, uzupełniającą się ofertę dla grup 

turystycznych.  

 

Tu się zawsze stół ugina.., tu kujawska jest gęsina,  

trufla wśród mięs - jagnięcina i złotnicka wieprzowina,  

podawane w pełnej krasie i dziczyznę też zjeść da się.  

Stół tu hojny i dostojny z potrawami, jak sprzed wojny. 

Tu gościmy się po pańsku, dając na stół po ziemiańsku. 
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„DOBRZYŃSKIE STOŁY RODZIMYCH SMAKÓW”  

w zintegrowanej ofercie  krajoznawczo – kulinarnej szlaku  

„Niech Cię Zakole na Ziemi Dobrzyńskiej” 

Podróż studyjna  

Przykład sieciowania lokalnych podmiotów prowadzących gastronomię, rolniczy 

handel detaliczny i agroturystykę z wykorzystaniem potencjału rodzimych ras 

i produktów lokalnego rolnictwa.  
 

Edukacja – Demonstracja – Degustacja   

Edukacja 

➢ „Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku Niech Cię Zakole” - modelowy 

krajoznawczo – kulinarny produkt sieciowy „od marzenia do wdrożenia” 

– przykład waloryzacji potencjału krajobrazowo-przyrodniczego, 

historycznego, kulturowego i kulinarnego w ofercie szlaku „Niech Cię 

Zakole” 

➢ Dobre praktyki w obszarze ekonomii społecznej na przykładzie 

wybranego podmiotu – Zagroda pod Zachrypniętym Kogutem   

Demonstracja 

➢ Wizyty u Lansjerów marki Niech Cię Zakole – gastronomów i właścicieli 

agroturystyk;  

➢ Krótkie łańcuchy dostaw – przykłady skutecznego wdrożenia – Kuchnia 

Objazdowa Niech Cię zakole; Pałacyk Gozdawa i RHD Leśny Szept; 

Degustacja   

➢ Dobrzyńskie stoły Rodzimych Smaków w ofercie Wilkowej Chaty, 

Pałacyku Gozdawa i Gospody pod Rumianym Jabłkiem; 

➢ Bigoski z jagnięciny bez kapusty krztyny polewką podlane – jagnięcina 

od przekąski do deseru w sezonowych aranżacjach z pokazowym 

wykonaniem zupy;  
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Dobrzyńska Pętla Smaku – przykład pakietu  

Program na jeden dzień - od śniadania do kolacji…  
Klimaty Wilkowej Chaty – z  fajer, pieca i wędzarni;  – Piknik w Jabłoniowym Sadzie 
pod Zachrypniętym kogutem; Ziemiński Stół Rodzimych Smaków w Pałacyku 
Gozdawa 
 
9.00 – 12.00  
Klimaty Wilkowej Chaty w Wielgim  – wizyta u ikony kuchni dobrzyńskiej Mirosławy 
Wilk – laureatki konkursów kulinarnych na Festiwalu Smaku w Grucznie oraz 3 – krotnej 
laureatki „Złotego Półgęska” za potrawy z gęsiny – przykład dobrych praktyk przetwórczo -  
gastronomicznych;   

W programie:  
➢ Zwiedzanie Wilkowej Chaty ze Szkołą Gotowania Mirosławy Wilk 
➢ „Chlebowe Warsztaty Wilkowej Chaty – wypiek i degustacja chleba 
➢ Śniadanie na wilczy apetyt żniwiarza 

Przerwa kawowa – 15 minut; 
(Pani Mirosława Wilk prowadzi kuchnię wiejską w najlepszym znaczeniu tego słowa, 
przywiązaną do tradycji i dziedzictwa kulinarnego Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej. Jej zagroda jest 
skansenem sprzętu gospodarskiego z malowidłami autorstwa Mireczki właśnie. Jej kulinarne 
rękodzieła są filmowane i zyskały rozgłos w wielu liczących się kanałach kulinarnych. Pani 
Mirka emanuje radością i energią, jest ozdobą festiwali, kiermaszów i jarmarków produktów 
lokalnych. W Szkole Wiejskiego Gotowania przyjmuje grupy na warsztaty 

 
12.00 - 15.00    
Wizyta  w Zagrodzie pod Zachrypniętym Kogutem z Gospodą pod Rumianym 
Jabłkiem Należy do sieci dziedzictwa kulinarnego Kujawy-Pomorze, korzystała z funduszy na 
ekonomię społeczną i prowadzi RHD z fermą kur niosek, sprzedażą jaj i własnych produktów; 
Gospodarstwo posadowione jest na prawym, wysokim brzegu Wisły skąd rozciąga się 
panorama na Zalew Wiślany  -  wstęga Wisły jest szeroka na 2000 m. Na ten właśnie widok 

kogut zapiał i.., zachrypł z zachwytu, podobnie jak goście witani i goszczeni w Zagrodzie 
pod tym właśnie Zachrypniętym Kogutem. 
W programie; 

➢ Zwiedzanie zagrody i prezentacja przykładu dobrych praktyk zakładu ekonomii 

społecznej  

➢ Rolniczy Handlu Detaliczny – ferma kur niosek;  

➢ „Piknik Flisacki w Jabłoniowym Sadzie”  z produktami „Koguciego Eko-Kurnika” i 

jabłoniowego sadu 

Przerwa kawowa - 15 minut 
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15.00 – 18.00  
 

„PAŁACYK GOZDAWA” W ŁOCHOCINIE  - odresturowany zabytkowy obiekt pałacowy 
wita powiewem świeżości i kuchnią swojską lecz wykwintną  o ziemiańskim profilu.  
 
W programie:  
 

1. „Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku Niech Cię Zakole” – prezentacja 

multimedialna modelowego krajoznawczo – kulinarnego produktu 

sieciowego „od marzenia do wdrożenia” – przykład waloryzacji potencjału 

krajobrazowo-przyrodniczego, historycznego, kulturowego i kulinarnego w ofercie 

szlaku „Niech Cię Zakole” 

2. PAKIETOWANIE OFERT KRAJOZNAWCZO – KULINARNYCH NA ZIEMI 
DOBRZYŃSKIEJ 

➢ dyskusja, wnioski, propozycje… 
➢ szansa na ofertę wspólną – pakiet   –  „PÓŁNOC – POŁUDNIE…???  
Przerwa kawowa 15 min. 

3. POKAZ KULINARNY – live cooking 

 Bigoski z jagnięciny bez kapusty krztyny polewką podlane –- jagnięcina od przekąski 

do deseru w sezonowych aranżacjach z pokazowym wykonaniem zupy;  

 

4. Ziemiański Stół Rodzimych Smaków Pałacyku Gozdawa – przykład wdrożenia 
produktów rodzimych ras do oferty gastronomicznej i współpraca z lokalnymi 
podmiotami Rolniczego Handlu Detalicznego – prezentacja oferty i kolacyjna 
degustacja  

✓ Przekąski jarskie i dziarskie – sezonowe, pałacowe „amuse – bouche”:  

✓ Rodzima Rasowa Uczta Pierogowa 

 

…Robimy to co lubimy, dzielimy się tym co najlepsze… 
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