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Słynie z dowcipów i...

W Ę D L I N
Dziś nikt w Wąchocku już nie ob-

raża się, gdy usłyszy, że na noc 
zwijają asfalt, by się nie nisz-

czył. Albo że ludzie chodzą tu w białych 
gumowcach, bo nie chcą zostawiać 
śladów na śniegu. Powszechnie znaną 
postacią tego miasteczka, oczywiście 
znaną z dowcipów, jest nie kto inny, jak 
sołtys Wąchocka. I nie gdzie indziej,  
a właśnie w Wąchocku w hołdzie 
wszystkim sołtysom postawiono po-
mnik z napisem: „Sołtys na zagrodzie 
równy wojewodzie”.
 Ale Wąchock szczyci się przede 
wszystkim bogatą historią związaną 
choćby z działalnością narodowowy-
zwoleńczą gen. Mariana Langiewicza 
czy legendą Jana Piwnika „Ponurego” 
– cichociemnego. Bez wątpienia swoje 
piętno odcisnął również klasztor Cyster-
sów, którego początki sięgają końca  
XII wieku.  

Wąchock umie nieść swoją historię  
i zadbać o dzień dzisiejszy. Zawdzięcza 
to, rzecz jasna, swoim mieszkańcom, 
ludziom o otwartych sercach i umy-
słach. I przedsiębiorczych.  
 Do takich osób, które z powodze-
niem łączą tradycję z nowoczesnym 
podejściem do biznesu, należy Paweł  
Nowak, właściciel Zakładu Wyrobów 
Wędliniarskich w Wąchocku. Firma 
pana Pawła jako jedna z niewielu na dzi-
siejszym rynku oparła swoje przetwór-
stwo na przepisach starych. Kultywuje 
głęboko zakorzenione tradycje rodzin-
ne sięgające lat 30. ubiegłego wieku.  
Dzięki naturalnym przyprawom i pilnie 
strzeżonym recepturom przekazywa-
nym z pokolenia na pokolenie, wyro-
by „od Nowaka” cechują się nie tylko 
szlachetnym smakiem, ale również 
najwyższą jakością i pełnią walorów  
odżywczych.

Justyna Gulba

Kto z nas wie, że Wąchock był niegdyś jednodniową stolicą  
Polski? To nie jest żart.

SZYNKA SZNUROWANA WĄCHOCKA 
Produkt zaliczany do grupy wędzonek. Szynkę cechuje specyficzny smak i zapach
charakterystyczny dla szynki gotowanej, wędzonej z delikatnym bukietem zastoso-
wanych przypraw. Przybiera kształt nieforemnego walca ściśle owiniętego sznurkiem 
„szpagatem”, o wadze od 1,5-2,5 kg, natomiast jej barwa przechodzi od jasnobrą-
zowej do brązowej. Po przekrojeniu jest lekko różowa z odcieniem brunatnoczerwo-
nym, na obwodzie widoczna biała warstwa tłuszczu.
Nagrodzona w konkursie wędliniarskim „Wielkanoc – Mięsne Święta – Polska Tradycja”.

Pięć produktów z Wąchocka 
na Liście Produktów Tradycyjnych

SALCESON OZORKOWY WIEJSKI
Produkt zaliczany do grupy wyrobów podrobowych. 
Cechuje go specyficzny, łagodny smak i dość inten-
sywny czosnkowy zapach. Salceson jest lekko wil-
gotny, o barwie jasnoróżowej, co doskonale widać 
po przekrojeniu, jak również wszystkie składniki po-
krojone w kostkę i równomiernie rozmieszczone. Pla-
stry grubości ok. 5 cm są zwarte, nie rozpadają się, 
a składniki nie oddzielają od siebie. Kształt salcesonu 
zależy od uformowania się napełnionych żołądków  
w czasie studzenia. Każdy waży około 2-4,5 kg. 
Otrzymał nagrodę krajową „Perła 2008” w konkursie „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”.

KIEŁBASA SWOJSKA Z WĄCHOCKA – HYCOWANA 
To wyrób wędliniarski z grupy kiełbas średnio rozdrobnionych niskowydajnych. 
Napełniana jest w  naturalne jelito wieprzowe i wędzona w gorącym dymie  
z drewna liściastego, olchowo-dębowego. Barwa skórki jest jasnobrązowa, lek-
ko pomarszczona. Ma specyficzny i bardzo intensywny  zapach  wędzenia oraz
naturalnych przypraw, szczególnie czosnku. Na przekroju ma ”oczko” charak-
terystyczne dla wyrobów peklowanych samą solą (bez saletry). Produkt nie wy-
maga przetrzymywania w lodówce. 

POLĘDWICA TRADYCYJNA Z WĄCHOCKA
Produkt zaliczany do grupy wędzonek, w smaku i zapachu wyczuwalne są przypra-
wy i zioła zastosowane do marynaty. Jest soczysta i krucha, o jasnoróżowej barwie. 
Wędzona drewnem dębowym. 
Nagrodzona w konkursie wędliniarskim „Wielkanoc – Mięsne Święta – Polska Tradycja”.

KIEŁBASA BIAŁA 
PARZONA Z WĄCHOCKA 

Produkt zaliczany do grupy 
kiełbas średnio rozdrobnionych niskowydajnych, wytworzony z wyselekcjo-
nowanego mięsa wieprzowego. Nie jest to wyrób wędzony, dlatego nie jest 
trwały. Nie jest też peklowany, dlatego po przekrojeniu ma barwę szarozieloną.  
W smaku silnie wyczuwalne są naturalne przyprawy. Zawsze napełniana jest  
w jelita wieprzowe.
Nagrodzona w konkursie wędliniar-
skim „Wielkanoc – Mięsne Święta 
– Polska Tradycja”.
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AR: Na zbyt Pan nie narzeka?
Paweł Nowak: Nie mogę narzekać, 
dużo wyrobów sprzedaje się na wszel-
kie uroczystości, kupują restauratorzy  
i organizatorzy imprez. Wyroby tradycyj-
ne trafiają na tak zwane wiejskie stoły.
Sprzedaż, o czym wspomniałem, od-
bywa się także w sieci moich sklepów, 
gdzie wydzielone są miejsca z wyrobami 
tradycyjnymi.

AR: A który produkt szczególnie by 
pan polecił, zgodnie z własnym gu-
stem?
Paweł Nowak: Na szczególną uwagę 
zasługuje salceson wiejski ozorkowy, 
ma niepowtarzalny smak, jest produk-
tem mało przetworzonym i stąd też te 
specyficzne walory. Do tych charaktery-
stycznych zaliczyłbym również szynkę 
sznurowaną i kiełbasę hycowaną. Ich 
smak wynika z technologii i wędzenia. 

AR: Z pewnością  ma pan jeszcze  
i plany, i wizje związane z działalno-
ścią zakładu, a szczególnie z produk-
cją wierną tradycji?
Paweł Nowak: Tak, Wąchock to miasto 
związane z Cystersami, kultem „Ponu-
rego”. To niegdyś stolica Polski. Zwa-
ne jest często miastem „cudów” czy  
„humoru”, a ściśle ze sławnym sołty-
sem z Wąchocka. Tak więc można by 
połączyć to wszystko w jedną całość  
i stworzyć produkt turystyczny. Takie my-
śli rodzą się w mojej głowie i włodarzy 
miasta. Ale to plany i marzenia, których 
nie należy zapeszyć.

AR: Czy na koniec opowie Pan czy-
telnikom Aktualności swój ulubiony 
kawał o Wąchocku?
Paweł Nowak: Może nie o samym mie-
ście, ale o mieszkańcach. Tak więc: 
Jacy są Wąchocczanie?  – Oszczędni!!! 
Uszczelniają okna, żeby się gaz nie 

AR: Wyrabianie swojskich wędlin tra-
dycyjnymi metodami to u Państwa 
profesja rodzinna. Pan przejął fach 
po swoim ojcu Stefanie, który z kolei 
umiejętności i wiedzę zdobywał od 
swojego ojca. Szynka, kiełbasa czy 
polędwica „od Nowaka” uchodziły  
w okolicy za najlepsze. Tak było  
i tak jest. Ale co zadecydowało o tym, 
że w czasach marketów i „przemy-
słówki” postawiliście właśnie na pro-
dukty silnie zakorzenione w tradycji? 
Paweł Nowak: Wszystko zaczęło się 
od Sandomierza, od Konkursu „Nasze 
Kulinarne Dziedzictwo”, do którego wy-
startowaliśmy w 2007 roku z salceso-
nem wiejskim ozorkowym, zdobywając 
I nagrodę w kategorii produktu pocho-
dzenia zwierzęcego. W 2008 r. salceson 
został zauważony przez Kapitułę Krajo-
wą konkursu i otrzymał  najwyższe wy-
różnienie – „Perłę”. Udział w jego kolej-
nych edycjach oraz innych branżowych 
rankingach wyłoniły kolejne produkty, 
które dzisiaj zarejestrowane są na Liście 
Produktów Tradycyjnych. Były i inne na-
grody, np. w 2008 r. w Raciborzu nasz 
zakład zdobył I miejsce za najlepszy 
wyrób okazjonalny w konkursie „Wielka-
noc – Mięsne Święta – Polska Tradycja”.  
W 2009 r. zakład został nagrodzony pu-
charem MRiRW dla najlepszego produ-
centa wędlin w tym samym konkursie. 
Ważnym akcentem było też otrzymanie 
„Znaku jakości Echa Dnia” za szynkę 
sznurowaną z Wąchocka w 2010, w kon-
kursie „Nasze dobre Świętokrzyskie”.

AR: Czyli naprawdę było warto posta-
wić na tradycję?
Paweł Nowak: Myślę, że tak, gdyż 
obecny rynek nasycony jest różnymi  
pospolitymi wędlinami, co wymusza po-
szukiwanie czegoś nowego.

AR: A w tym wypadku „nowe” to zna-
czy powrót do starego.
Paweł Nowak: A zarazem tradycyjnego, 
zdrowego i smacznego. Wzrasta w nas 
potrzeba świadomego odżywiania się, 
zaczynamy poszukiwać zdrowej, trady-
cyjnej żywności bez konserwantów, nisko 
przetworzonej. A popyt kształtuje podaż.

AR: Niewątpliwie wykorzystał Pan do-
świadczenie. Starania, jakie Pan pod-
jął, były „strzałem w dziesiątkę”. A co z 
zawodową codziennością? Ta nie jest 
chyba usłana samymi dyplomami?
Paweł Nowak: Wszystko wymaga in-
westycji, czasu, nakładu pracy i przede 
wszystkim determinacji.

AR: Jednym słowem trudu.
Paweł Nowak: Tak, ale trudu, który się 
opłaca. Dzisiaj mój zakład jest członkiem 
Europejskiej Sieci Dziedzictwa Kulinar-
nego. Mogę posługiwać się logo „Dzie-
dzictwo Kulinarne – Świętokrzyskie”. To 
się dobrze kojarzy i stanowi reklamę dla 
mojej firmy. Dzięki Sieci mogę korzystać
z różnego rodzaju promocji, wyjazdów 
edukacyjnych i warsztatów. W sklepach, 
których jestem właścicielem, są wydzie-
lone stoiska z produktami wytwórców  
z Sieci. Są też i te ekologiczne. 

AR: Nie mówiliśmy jeszcze, że oprócz 
wyrobów tradycyjnych prowadzi pan 
także produkcję przemysłową? Jak 
więc pogodził Pan te dwie sprawy  
w jednym zakładzie? Jak wygląda  
organizacja produkcji?  
Paweł Nowak: Tak, prowadzimy dwoja-
ką produkcję. Już od dawna zakład ma li-
nię technologiczną przestawioną i dosto-
sowaną do produkcji wyrobów tradycyj-
nych. Jeden dzień w tygodniu wyrabiamy 
tylko wędliny metodami tradycyjnymi.

„…W wielkim sekrecie ,  osnute  dymem dębowo-olchowym niespiesz-
nie  powstają wyjątkowe specjały.  Mistrzowskie  receptury przecho-
dzące od 1933 roku z  ojca na syna oraz znakomite  przyprawy – to 
tajemnica ich wybornego smaku i  aromatu” – czytamy w ulotce pro-
mocyjnej  Zakładu.

Wyroby z Wąchocka – tradycyjne wędliny 
tworzone z pasją

Wywiad z Pawłem Nowakiem, właścicielem Zakładu  
Wyrobów Wędliniarskich w Wąchocku. ulatniał. Chleb smarują tylko nożem, 

żeby na maśle zaoszczędzić. Zamraża-
ją walutę w zamrażalniku, żeby się nie 
zdewaluowała.
– Żądni wiedzy!!! Poszerzają horyzont 
– zaczęli od wyrębu lasu.

– Kulturalni, muzykalni!!! Jedni drugim 
grają na nerwach.

Rozmawiała (oraz fotografowała): 
Justyna Gulba


