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Wprowadzenie

Jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się rodzajów turystyki współczesnej 
jest turystyka kulinarna, postrzegana jako przedsięwzięcia turystyczne, w których istotną 
częścią programu lub decydującym motywem podjęcia podróży jest korzystanie z ofert 
kulinarnych danego kraju czy regionu1.

Z pewnością odczuwanie przyjemności wiąże się w dużej mierze z liczbą zmysłów 
„angażowanych” w danym momencie do postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. 
I tak konsumując wybrane danie czy potrawę, bezpośrednio angażujemy nie tylko zmysły 
smaku i zapachu, ale także zmysł wzroku, a niekiedy również dotyku. Być może właśnie 
to zjawisko powoduje, że turystyka kulinarna staje się dziś tak popularna. W pewnym 
stopniu ułatwia też ona poznawanie regionów, a nawet narodów.

Są też sytuacje, kiedy potrawy kulinarne przywołują wspomnienia okresów minionych, 
z pełną ich konotacją sentymentalno-historyczną. Z pewnością dzieje się tak w przypadku 
dywagacji o polskiej kuchni kresowej. Dla bardzo wielu Polaków dawna kuchnia kreso-
wa jest dziś symbolicznym uosobieniem polskiego romantyzmu, promowanego w dzie-
więtnastym i na początku dwudziestego wieku przez naszych malarzy, pisarzy, poetów 
i miłośników przyrody. 

Początkowo Kresami Wschodnimi nazywano tzw. Dzikie Pola, usytuowane między 
Rzeczpospolitą a chanatem krymskim nad dolnym Dnieprem. W kolejnych latach – na-
zwę tę przypisywano wschodnim rubieżom Rzeczypospolitej Obojga Narodów2. Pojęcia 

1 A. Mikos von Rohsrscheidt, Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. GWSHM Milenium, 
Gniezno 2008, s. 155.
2 J. Kolbuszewski, Kresy, Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1995, s. 6–9.
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Kresów w dzisiejszym rozumieniu po raz pierwszy użył Wincenty Pol w opublikowanym 
w 1854 roku „rapsodzie rycerskim” noszącym tytuł Mohort3. Dla większości współczesnych 
Polaków Kresy to wschodni obszar przedwojennej Rzeczypospolitej, położony poza tzw. 
linią Curzona. Dziś dawne Kresy Wschodnie są regionami Ukrainy, Litwy, Białorusi i Rosji. 
Tuż po zakończeniu drugiej wojny światowej rozpoczął się długi i skomplikowany proces 
repatriacji ludności polskiej. Jeszcze na początku 1960 roku na obszarze dawnego Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich pozostawało około 1,38 mln Polaków4. 

Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie problematyki kuchni kresowej w kon-
tekście jej znaczenia w procesie promocji regionu i oczekiwań przyjeżdżających turystów. 
W celu konkretnego zobrazowania tego interesującego zagadnienia autorka opracowania 
postanowiła przedstawić okoliczności i efekty organizacji Festiwalu Kultur i Kresowe-
go Jadła w Baszni Dolnej, którego w latach 2016–2017 była aktywnym obserwatorem. 
W ramach przeprowadzonych badań zrealizowano około 30 wywiadów z organizatorami 
i uczestnikami wydarzenia. Krytycznej analizie poddano też „festiwalowe” dokumenty, 
przechowywane głównie w Urzędzie Gminnym w Lubaczowie, oraz zapoznano się z tzw. 
literaturą przedmiotu, w tym także z relacjami prasowymi i zapisami w Internecie.

Festiwale Kultur (2005–2008)

Na początku warto odnotować, że przez długie dziesięciolecia historii Polski Rzeczpo-
spolitej Ludowej o prezentacji kultury kresowej nie mogło być mowy. Różnymi środkami 
zabiegano o to, aby nie drażnić naszego „wschodniego sąsiada” problematyką pośrednio 
lub bezpośrednio związaną z faktem „przesunięcia” wschodniej granicy. Tym bardziej – 
według ówczesnych władz polskich – do poprawności politycznej należało pozostawienie 
„w spokoju” Polaków mieszkających w republikach ZSRR. To wszystko powodowało, że 
w bardzo niewielkim stopniu eksponowana była różnorodność kulturowa dawnych polskich 
regionów, sama w sobie będąca przecież znaczącą atrakcją turystyczną5.

Sytuacja zmieniła się po roku 1989, kiedy zapoczątkowane zostały w Polsce przeobraże-
nia społeczno-gospodarcze. Powstał wówczas klimat sprzyjający eksponowaniu problematyki 
„wschodniej”, z wszelkimi tego konsekwencjami. Oprócz ukazywania tradycji artystycznych 
czy scenicznych z pełną premedytacją zaczęto też prezentować dawną kuchnię kresową. 
Była ona „przypominana” na wszelkiego rodzajach festiwalach kultury kresowej, organizo-
wanych w miejscowościach usytuowanych blisko naszej wschodniej granicy. 

W pierwszej kolejności wymienić trzeba Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni 
Dolnej, położonej w ubogiej lubaczowskiej gminie województwa podkarpackiego. Regres 
ekonomiczno-społeczny w lubaczowskiej gminie był szczególnie widoczny, na początku lat 
dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku, kiedy upadło tu kilka Państwowych Gospodarstw 

3 P. Eberhardt, Polska ludność kresowa. Rodowód, liczebność, rozmieszczenie, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 
1998, s. 13.
4 M. Latuch, Repatriacja ludności polskiej latach 1955–1960, Wyd. Polskie Towarzystwo Demograficzne, War-
szawa 1994, s. 26.
5 J. Uścinowicz, Magiczne słowo Kresy, „Gazeta Olsztyńska” 1998, 158, s. 4.
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Rolnych, zamknięto kopalnię siarki w Baszni Górnej i zlikwidowano hutę szkła w Hucie 
Kryształowej6. Byli to główni pracodawcy w powiecie lubaczowskim, animujący również 
aktywność kulturalno-społeczną obywateli. Gwałtowna zmiana ekonomiczno-gospodarcza 
wznieciła proces powolnej degradacji terenów, skutkujący zwiększającą się skalą ubóstwa 
i wykluczeniem społecznym miejscowej ludności. Poszukując szans na zmianę istniejącej 
sytuacji, w pewnym momencie uznano, że głównym atutem gminy może być jej szeroko ro-
zumiana „kresowość”. W okresie międzywojennym ziemie te wchodziły w skład województwa 
lwowskiego. W roku 1939 w samym Lubaczowie mieszkało 1080 Ukraińców, 300 Polaków, 
100 Żydów i 50 Niemców7. Ta wielokulturowość z ogromnymi tradycjami miała teraz stać 
się głównym „kołem zamachowym” ogólnoturystycznego rozwoju lubaczowskiego regionu.

Po raz pierwszy Festiwal Kultur w gminie Lubaczów zorganizowano 21 sierpnia 2005 
roku. Bezpośrednim organizatorem przedsięwzięcia był Urząd Gminy w Lubaczowie, 
a faktycznym wykonawcą Gminny Ośrodek Kultury w tym mieście. Do udziału w imprezie 
zaproszono zespoły i artystów sąsiadującego z gminą lubaczowską rejonu niemirowskiego. 
Była to więc swego rodzaju polsko-ukraińska prezentacja dorobku kulturalnego dwóch 
sąsiadujących gmin, które już wówczas miały ze sobą podpisaną umowę partnerską 
o współpracy. Po kilkuletnich „eksperymentach” najważniejszym miejscem realizacji fe-
stiwalu stała się wieś Basznia Dolna. 

Niewielka modyfikacja formuły imprezy nastąpiła w ramach organizacji IV Festiwalu 
Kultur, który odbył się w dniach 16–17 sierpnia 2008 roku, głównie w oparciu o bazę 
szkoły podstawowej i domu kultury w Krowicy Samej8. Wielką atrakcją przedsięwzięcia 
był „Poczęstunek przy świecach”, przygotowany przez koła gospodyń wiejskich z Krowicy 
Samej i Budomierza, składający się z potraw staropolskiej kuchni9. 

Koncepcja realizacji festiwalowych konkursów kulinarnych

Wielkie powodzenie „Poczęstunku przy świecach” spowodowało, że planując kolejną 
edycję imprezy w roku 2009, postanowiono zdecydowanie rozszerzyć jej formułę, przez 
wprowadzenie do programu problematyki dawnej kresowej sztuki kulinarnej. Można nawet 
przyjąć, że problematyka kulinarna miała odtąd odgrywać na festiwalu pierwszoplanową 
rolę. W tym celu m.in. zamierzano zorganizować w czasie trwania imprezy konkursy kuli-
narne, firmowane przez marszałka województwa podkarpackiego i wójta gminy Lubaczów. 
Według opracowanego regulaminu, celem konkursu miało być: 

 – promowanie tradycyjnych potraw kresowych,
 – upowszechnianie starych, regionalnych przepisów kulinarnych,
 – wymiana doświadczeń między uczestnikami konkursu oraz ich integracja,
 – promocja Kresów, Ziemi Lubaczowskiej i Podkarpacia. 

6 Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubaczów na lata 2010–2018, Urząd Gminy w Lubaczowie, Lubaczów 
2010, s. 55–58.
7 J. Mazur, Muzeum Kresów na forum europejskim, „Jednodniówka”, Lubaczów 2009, s. 53.
8 A. Łazar, Festiwal Kultur w Krowicy Samej. Dni Dziedzictwa Kulturowego, „Kresowiak Galicyjski” 2008, 9, s. 4.
9 Ibidem.
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Konkurs miał być organizowany w trzech kategoriach. W kategorii „A” mieściły się 
kresowe „produkcje” kulinarne kół gospodyń wiejskich (KGW). W kategorii „B” miały 
się znaleźć specjały zgłoszone przez podmioty prowadzące działalność gastronomiczną, 
restauracje i gospodarstwa agroturystyczne. Kategoria „C” była zarezerwowana dla pro-
ducentów żywności, kół łowieckich, indywidualnych hodowców i gospodarstw pszczelich. 

Zgłoszenia do udziału w konkursie należało składać na specjalnym formularzu w Urzę-
dzie Gminy przynajmniej cztery tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu. Decyzje o uzyska-
nych miejscach i nagrodach miało podejmować specjalne pięcioosobowe jury, kierowane 
przez zaproszoną „telewizyjną” gwiazdę, w sposób bezpośredni lub pośredni kojarzoną 
ze sztuką kulinarną. Warto w tym miejscu przywołać niektóre zapisy konkursowe zawarte 
w wymienionym wyżej regulaminie:
1. Każda potrawa miała być oceniona według następujących kryteriów: smak potrawy 

(1–10 pkt.), związek z tradycją kresową i regionalną (1–10 pkt.), estetyka i sposób 
prezentacji (1–5 pkt.), stopień trudności i czas przyrządzania (1–5 pkt.). Maksymalna 
ocena – 30 pkt. 

2. Najlepsze potrawy w poszczególnych kategoriach miały być wyłaniane na podstawie 
liczby uzyskanych punktów. 

3. Uczestnikom konkursów, których potrawy zdobyły najwyższą liczbę punktów miały 
być wręczane nagrody i pamiątkowe dyplomy: w kat. A – 8 miejsc (nagroda główna, 
drugie i trzecie miejsce oraz 5 wyróżnień), kat. B – nagroda główna i wyróżnienie, 
kat. C – nagroda główna i wyróżnienie. 

4. Przewidywana wartość nagród: 
a) za zajęcie I miejsca w każdej z kategorii konkursowych, planowano przyznanie 

nagrody rzeczowej o łącznej wartości nieprzekraczającej 1300 zł, 
b) za zajęcie II miejsca w konkursie – nagroda rzeczowa o łącznej wartości nieprze-

kraczającej 1000 zł, 
c) za zajęcie III miejsca w konkursie – nagroda rzeczowa o łącznej wartości nieprze-

kraczającej 900 zł,
d) za wyróżnienie w każdej z kategorii konkursowych – nagroda rzeczowa o łącznej 

wartości nieprzekraczającej 600 zł. 
5. Ostateczna interpretacja regulaminowych zapisów należała do członków Jury, po 

konsultacji z Organizatorami. 
6. Zwycięzcy konkursu, do promocji nagrodzonych potraw, mieli prawo wykorzystać in-

formację o przyznanym wyróżnieniu w ramach marki Kresowego Jadła, który to znak 
stawał się własnością Gminy Lubaczów. 

7. Organizatorzy konkursu zastrzegali sobie możliwość umieszczania informacji o potra-
wach konkursowych w swoich materiałach i kampaniach promocyjnych, jako element 
promujący Gminę Lubaczów i Województwo Podkarpackie10. 

10 Regulamin konkursu kulinarnego realizowanego przez Gminę Lubaczów pod nazwą „Kresowe Jadło” w ramach 
„Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej”, maszynopis, Lubaczów 2010, s. 2–3.
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Atrakcją dla festiwalowych gości miało też być „Gotowanie z Gwiazdą”, dające szansę 
na bezpośredni kontakt widzów z zaproszonym celebrytą. Główną areną wydarzeń miała 
stać się Basznia Dolna, z infrastrukturą miejscowej szkoły podstawowej i domu kultury. 
Przy tej okazji zmieniono też nazwę imprezy. W roku 2009 miał to już być Międzynarodowy 
V Festiwal Kultur i I Kresowego Jadła. Kontekst międzynarodowy imprezy miał być reali-
zowany przez zapraszanie do brania w niej udziału władz i zespołów miast partnerskich 
ze Słowacji, Węgier i Ukrainy. Lubaczów, oprócz umowy z Niemirowem, miał już w tym 
czasie podpisane porozumienia partnerskie z węgierskim miastem Diosd i słowackim Vin-
ne. Równolegle funkcje gospodarzy festiwalu mieli odtąd pełnić marszałek województwa 
i wójt gminy lubaczowskiej. 

Festiwale Kultur i Kresowego Jadła (2009–2016)

Impreza zgodnie z wyżej przedstawionym planem odbyła się w dniach 15–16 sierpnia 
2009 roku. Funkcje gwiazdy kulinarnej i przewodniczącego jury inauguracyjnego konkursu 
na najlepsze „kresowe jadło” powierzono aktorowi Dariuszowi Gnatowskiemu, znanemu 
między innymi z roli Arnolda Boczka w serialu Świat według Kiepskich. W kategorii A pierwsze 
miejsce przyznano KGW z Choryńca, które przygotowało karpia faszerowanego. Konkurs 
w kategorii B wygrała restauracja Feniks z Lubaczowa, przygotowując kaczkę nadziewaną. 
Natomiast wśród „producentów żywności” (kategoria C) wygrało Stowarzyszenie Myśliwskie 
„Cietrzew” z Lubaczowa – częstujące zebranych gości dzikiem pieczonym. W pofestiwalo-
wych relacjach wręcz jednogłośnie twierdzono, że rozszerzenie festiwalu o problematykę 
„kresowego jadła” było krokiem uczynionym w bardzo dobrym kierunku11. Po raz pierwszy 
się zdarzyło, że opiekę medialną nad imprezą sprawowały profesjonalne środki masowego 
przekazu. Całe wydarzenie odbywało się pod patronatem medialnym „Gazety Codziennej 
Nowiny”, Radia Rzeszów i Oddziału Rzeszowskiego Telewizji Polskiej. Obecni byli także 
dziennikarze z tygodnika „Życie Podkarpackie”, „Niedzieli” i „Kresowiaka Galicyjskiego”.

W roku 2010 funkcję festiwalowej gwiazdy „kulinarnej” pełniła Bożena Dykiel, znana 
aktorka teatralna i telewizyjna. Do degustacji były aż 53 potrawy12. Po imprezie – w ser-
wisie internetowym gminy lubaczowskiej – między innymi napisano: 

Do niedawna lokalna impreza nabrała rozmachu […]. To już kolejny raz, gdy na 
gminnych błoniach w jedno popołudnie można spotkać kilka tysięcy osób. Zain-
teresowanie problematyką kresowego jadła jest tak duże, że samych wystawców 
z kresowym jedzeniem można by liczyć na setki. Tradycyjne potrawy prezentują 
Koła Gospodyń Wiejskich, producenci żywości, restauratorzy z województwa pod-
karpackiego i lubelskiego. Na pytanie, czy opłacało się przyjechać – odpowiadają 
zgodnie, że taka szansa na promocję rzadko im się zdarza, sprzedać można przede 
wszystkim swoją markę13. 

11 A. Łazar, Kresowe Jadło na Festiwalu Kultur, „Kresowiak Galicyjski” 2009, 9, s. 1 i 3.
12 Idem, Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, „Kresowiak Galicyjski” 2010, 9, s. 8.
13 www.lubaczow.com.pl [15.08.2016].
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W dalszej części korespondencji zamieszczono informację, że festiwal zgromadził 
kilka tysięcy widzów i można już mówić o ogólnowojewódzkim, a nawet ogólnopolskim 
znaczeniu imprezy, we wszystkich jej aspektach organizacyjno-programowych14.

W 2011 roku główne wydarzenia VII Festiwalu Kultur i III Kresowego Jadła odby-
wały się na błoniach Baszni Dolnej, usytuowanych przy drodze do Horyńca. Gwiazdą 
kulinarną imprezy była Miss Polski Ewa Wachowicz. Pod jej kierownictwem konkursowe 
jury degustowało i oceniało potrawy oraz przyznawało nagrody. Do rywalizacji w trzech 
kategoriach przystąpiły 43 podmioty kulinarne. Stoiska konkursowe tradycyjnie zajmowały 
kilka kolorowych namiotów. W tym samym czasie dla kilkuset chętnych gości gotowano 
i pieczono gulasz węgierski z marynowanego dzika. Nietypowa koncepcja przygotowa-
nia tej potrawy była inwencją Gezy Speth, burmistrza Diosdu i Prezesa Związku Gmin 
Subregionu Erd (Węgry)15. 

Po festiwalu na serwisie internetowym Urzędu Gminy odnotowano: „Siódma już edy-
cja Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła ściągnęła do Baszni Dolnej kilkutysięczny tłum. 
Zainteresowanie wydarzeniem systematycznie rośnie, co widać najlepiej po festiwalowym 
placu, który w niedzielę 7 sierpnia zapełniony był na przestrzeni pięciu hektarów”16.

Podczas VIII Festiwalu Kultur i IV Kresowego Jadła (5 sierpnia 2012 roku) ostatecznie 
„ułożono” formułę udziału wójtów i burmistrzów partnerskich miast w części kulinarnej 
imprezy. Odtąd każdy z nich miał do dyspozycji przynajmniej jeden namiot, w którym 
osobiście, z pomocą swego zespołu, przygotowywał i serwował charakterystyczne dla 
jego miasta lub regionu posiłki. I tak podczas VIII Festiwalu wójt gminy niemirowskiej 
podawał szaszłyki i ciasto z serem, burmistrz Diosd – gulasz z langoszem i „beczkowe” 
wino, starosta Vinnego – pierogi, a wójt Lubaczowa – kapustę z grochem i kiełbasą. 
Wyjątkową atmosferę dopełniały dwa kolejne namioty, w których serwowano potrawy 
tatarskie z Podlasia oraz dania hiszpańskie, charakterystyczne dla Andaluzji. Tym razem 
„kresowe jadło” oceniało znane małżeństwo aktorskie Katarzyna i Cezary Żakowie17. 
Kresowe potrawy zaprezentowało 48 wystawców, w tym tradycyjnie koła gospodyń wiej-
skich, stowarzyszenia, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne i producenci żywności. 
Przygotowane potrawy – podobnie jak w latach ubiegłych – mogli też degustować zain-
teresowani uczestnicy festiwalowych wydarzeń.

Uroczystość otwarcia IX Festiwalu Kultur i V Kresowego Jadła odbyła się 4 sierpnia 
2013 roku18. Ważną innowacją było wprowadzenie czwartej kategorii w konkursie kulinar-
nym. Od roku 2013 miał to być konkurs na potrawę z wykorzystaniem miodu. Bezpośrednim 
powodem zgłoszenia nowej kategorii konkursowej był fakt, że kilka miesięcy wcześniej 
dwa lubaczowskie miody zostały wpisane na krajową listę produktów tradycyjnych Mini-
sterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Organizatorzy festiwalu słusznie uznali, że impreza 

14 Ibidem.
15 A. Łazar, Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, „Kresowiak Galicyjski” 2011, 9, s. 2.
16 www.lubaczow.com.pl [15.08.2016].
17 A. Łazar, VIII Festiwal Kultur i IV Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, „Kresowiak Galicyjski” 2012, 9, s. 3.
18 Idem, IX Festiwal Kultur i V Kresowego Jadła, „Kresowiak Galicyjski” 2013, 9, s. 4.
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może przyczynić się do wypromowania kolejnych marek, utożsamianych z Lubaczowem 
i województwem podkarpackim. O ile organizatorem i fundatorem nagród w konkursach 
kategorii A, B i C był marszałek województwa podkarpackiego, o tyle pełnieniem funkcji 
gospodarza „miodowego” konkursu „obarczono” Dyrekcję Agencji Rynku Rolnego Oddzia-
łu Terenowego w Rzeszowie. Powołana przez nią komisja oceniała miodowe produkty 
i przyznawała nagrody. W inauguracyjnym konkursie pierwsze miejsce przyznano daniu 
„karkówka wieprzowa w miodzie i białym winie”, zaproponowanym przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Urzejowic.

W pozostałych konkursach w kategoriach A, B i C potrawy oceniała komisja pod prze-
wodnictwem Roberta Sowy, znanego między innymi z programu kulinarnego Dzień dobry 
TVN. Wielkim zainteresowaniem cieszył się namiot burmistrza z węgierskiego Diosd, gdzie 
serwowano gulasz z dzika z zacierką i białym winem19. 

Organizację jubileuszowego, dziesiątego festiwalu (2014 rok) zaplanowano w Kre-
sowej Osadzie, mającej stać się kolejnym znakiem rozpoznawczym Baszni Dolnej. Po-
mysł wzniesienia tego typu kompleksu oficjalnie zgłoszono już w roku 2011. Planowana 
inwestycja z jednej strony miała stanowić główną bazę do organizacji kolejnych festiwali, 
a z drugiej strony – dawać szansę na popularyzację kultury kresowej przez cały rok. To 
miała być swego rodzaju pierwsza w województwie podkarpackim wioska tematyczna, 
z problematyką „kresową” w roli głównej. Władze gminy przeznaczyły na jej realizację 
39 000 m2 nieużytków przylegających do torów kolejowych, przy drodze z Baszni Dolnej 
do Horyńca-Zdroju (ul. Kolejowa 19). 

Budowę Osady Kresowej planowano zakończyć do 15 lipca 2013 roku. Ostatecznie 
jej uroczyste otwarcie zorganizowano 29 września 2013 roku. 

W jej obrębie znalazło się kilkanaście budynków, z których kilka – pochodzących 
z przełomu XIX i XX wieku zostało „przeniesionych” z miejscowości Szczutowo i Kobyl-
nica i „na miejscu” poddanych procesowi restauracji. W pierwszej kolejności wymienić 
należy autentyczną kresową zagrodę włościańską, z oryginalnym domem, stodołą, kuźnią 
i studnią. W kresowym domu chłopskim kilka pokoi urządzono w klimacie i z oryginalnym 
wyposażeniem charakterystycznym dla Kresów okresu międzywojennego. Między innymi 
można tu tradycyjnymi metodami upiec ciasto lub staropolski chleb, z wykorzystaniem 
dawnego wiejskiego pieca. Są tu też warunki do realizacji warsztatów kulinarnych staro-
polskiej kuchni. Obiektem „przeniesionym” jest też karczma żydowską (fot. 1), w której 
serwowane są dawne „kresowe” potrawy żydowskie.

19 Ibidem.
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Fot. 1. Karczma żydowska w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej, 2017 r. (fot. J. Zagdańska)

Głównym elementem założenia jest drewniany, parterowy budynek, z obszernym 
poddaszem, zbudowany w stylu dworkowym, z końca XIX wieku. Mieszczą się w nim 
między innymi dwie sale restauracyjne na 100 osób, z bogatym zapleczem kuchennym. 
W restauracji (fot. 2) serwowane są specjały kuchni kresowej oraz tradycyjne nalewki, 
charakterystyczne dla dawnych województw: lwowskiego, tarnopolskiego, poleskiego 
i stanisławowskiego. Na poddaszu umieszczono salę klubową i sześć pokoi gościnnych 
(12 miejsc noclegowych).

Fot. 2. Restauracja Kresowej Osady w Baszni Dolnej, 2017 r. (fot. J. Zagdańska)
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Równolegle z pracami na rzecz budowy Kresowej Osady w Baszni Dolnej trwały 
też działania zmierzające do utworzenia Ośrodka Promocji Produktów Regionalnych 
i Tradycyjnych w Baszni Górnej. W założeniu instytucja ta miała za zadanie dostrzegać, 
promować i upowszechniać osiągnięcia i „propozycje” Festiwalu Kultur i Kresowego 
Jadła, ze szczególnym uwzględnieniem lubaczowskiego kolorytu, lansowanego przez 
lokalnych producentów żywności, restauratorów, hotelarzy i właścicieli gospodarstw 
agroturystycznych. W pewnym sensie placówka miała tworzyć warunki do systematycz-
nego rozszerzenia problematyki festiwalowej i łączenia jej z miejscowym przemysłem 
rolno-spożywczym. Tworzenie tego typu symbiozy można uznać za innowacyjną formę 
łączenia problematyki kultury z obszarem działalności gospodarczej. 

Ośrodek promocji (fot. 3) postanowiono umiejscowić w niewielkim parterowym budynku, 
w którym do roku 1995 funkcjonowała szkoła podstawowa. W latach 2011–2012 prowa-
dzono tu intensywne prace remontowo-adaptacyjne. Placówka została uroczyście otwarta 
1 czerwca 2013 roku. Z tej okazji wójt lubaczowskiej gminy Wiesław Kapel powiedział: 

To dla nas bardzo ważne, by promować się tym, co mamy najlepsze. Od lat udaje 
nam się polecać kulinaria, produkowane przez naszą lokalną społeczność, teraz szansa, 
by wykorzystać gospodarcze możliwości gminy i połączyć Kresowe Jadło z Lubaczow-
skimi Miodami oraz produkcją naturalnych i smacznych artykułów spożywczych, może 
się to zrealizować dokładnie w tym ośrodku. Będziemy dążyć, do wypracowania takiej 
usługi turystycznej, która by łączyła kulinaria, produkcję lokalnej żywności i agrotury-
stykę właśnie20.

Fot. 3. Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych w Baszni Górnej, 2017 r. (fot. J. Za-
gdańska)

20 M. Błaszczak, Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych i Tradycyjnych w Baszni Górnej już otwarty, 
elubaczow.com,https://elubaczow.com/2013/06/05/osrodek-promocji-produktow-regionalnych-i-tradycyjnych- 
-w-baszni-gornej-juz-otwarty/ [28.08.2018].
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Nieprzypadkowo wójt gminy w swoim krótkim wystąpieniu mówił o „Lubaczowskich 
Miodach”. Już w 2013 roku były one bowiem bardzo silną stroną miejscowej kuchni, 
a dwa z nich – wielokwiatowy leśny i lipowy – zostały objęte systemem ochrony pro-
duktów regionalnych i tradycyjnych w Unii Europejskiej. Specyficznymi produktami lo-
kalnymi są też sery z Wólki Krowickiej i mąka z Młyna Gospodarczego z Baszni Dolnej. 
Ośrodek pełni funkcję centrum informacyjno-promocyjno-handlowego. Jest tu również 
umieszczona rozlewnia miodu i stała ekspozycja związana z procesem wytwarzania 
produktów regionalnych.

W roku 2013 organizatorzy postanowili w kolejnych edycjach imprezy zrezygnować 
z prowadzenia oddzielnej numeracji dla festiwalu kultur i oddzielnej dla kresowego jadła. 
Stąd też 3 sierpnia 2014 roku otwierano X Festiwal Kultur i Kresowego Jadła. Spora część 
jego programu została zrealizowana w uruchomionej kilka miesięcy wcześniej Kresowej 
Osadzie. Kulinarnymi konkursami zarządzała Anna Guzik, dziennikarka Polsatu Cafe, 
znana z programu Zdrowie na widelcu. W swym bloku kulinarnym zaserwowała nieco 
„zdrowszą” wersję barszczu ukraińskiego, używając do gotowania łagodnych komponentów 
i przypraw. W kategoriach konkursowych A, B i C swoje produkty zaprezentowało 43 wy-
stawców, reprezentujących głównie województwo podkarpackie. Pod auspicjami Agencji 
Rynku Rolnego w Rzeszowie przeprowadzono też drugą edycję konkursu na potrawy 
regionalne przygotowane na bazie miodu. Do konkursu „miodowego” stanęły 24 podmioty 
kulinarne. Pierwsze miejsce przyznano KGW z Wólki Żmijowskiej za przygotowanie golonki 
w miodzie wielokwiatowym leśnym i pomarańczach. Drugie miejsce przypadło KGW Ho-
ryńca-Zdroju za tort szlachecki, zaś trzecie miejsce KGW w Oleszycach za przygotowane 
udka z kurczaka nadziewanego wątróbką i żurawiną. Wśród uczestników obu konkursów 
dominowali producenci z województwa podkarpackiego. Było też kilkunastu wystawców 
z województwa lubelskiego21.

Na międzynarodowych stoiskach przygotowanych przez wójtów i starostów z Ukrainy, 
Węgier i Słowacji tym razem największe wrażenie robiły dania kozackie serwowane przez 
wójta gminy niemirowskiej. Oblegane też były stoiska kuchni kresowej prowadzone przez 
restaurację Stary Lwów22. 

Podczas festiwalu organizowanego w roku 2015 funkcję „gwiazdy” kulinarnej pełnił 
Jakub Kuroń, autor Rodzinnej tradycji gotowania. W Baszni Dolnej zaprezentował on 
wątróbkę po żydowsku. Forszmak przygotowywany na ogromnej patelni wzbudził spore 
zainteresowanie licznie zgromadzonej widowni. W ramach XI Festiwalu Kultur i Kreso-
wego Jadła zanotowano rekordową liczbę biorących udział w konkursach wystawców 
i producentów. Łącznie uczestniczyło w nich 75 podmiotów kulinarnych, w tym kilka 
z Ukrainy. Do problematyki kuchni kresowej w sposób pośredni nawiązywał blok imprez 
rekreacyjno-sportowych adresowany do dzieci i młodzieży, noszący nazwę „Unia na 
widelcu”.

21 X Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, http://lubaczow.com.pl/index.php?id=;17;1;;a;2014;8 
[15.09.2017]. 
22 A. Łazar, Jubileuszowy Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej, „Kresowiak Galicyjski” 2014, 9, s. 3.
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Kolejna zmiana formuły imprezy nastąpiła w roku 2016. XII Festiwal Kultur i Kresowe-
go Jadła nie trwał już jeden dzień, tylko osiem dni, to jest od 31 lipca do 7 sierpnia 2016 
roku23. Akcja festiwalu rozgrywała się równolegle w sześciu miejscowościach. Naturalnie 
główne wydarzenia przedsięwzięcia rozgrywały się w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. 
Tu też odbył się konkurs kulinarny, a przewodniczącym jury był Grzegorz Rusinek, autor 
programu telewizyjnego Smaki polskie i propagator polskiej kuchni myśliwskiej. W roku 
2016 zaprzestano organizacji ocen w kategorii C, koncentrując się na dwóch pierwszych 
konkursach. Obliczono, że w przedsięwzięciach XII Festiwalu – w różnym charakterze – 
wzięło udział ponad 20 tysięcy osób24.

Festiwal Dziedzictwa Kresów (od 2017 roku)

W roku 2017 powtórzona została formuła imprezy zrealizowana rok wcześniej. Zmie-
niono przy tym nazwę festiwalu, trwającego od 28 lipca do 6 sierpnia 2017 roku. Tym 
razem był to „Festiwal Dziedzictwa Kresów”. Jego akcja rozgrywała się w Baszni Dolnej, 
Lubaczowie, Horyńcu-Zdroju Jarosławiu, Radrużu, Oleszycach, Załużu i Gorajcu koło 
Cieszanowa. „Gwiazdą” gotującą i przewodniczącym komisji kulinarnej był tym razem 
Mateusz Gessler. W konkursie „Najlepsza potrawa regionalna na bazie miodu” pierwsze 
miejsce zajęło KGW z Lisich Jam, za przygotowanie golonki z indyka w musztardzie i mio-
dzie na kapuście zasmażanej. Drugie miejsce przyznano KGW z Ubrodowic za żeberka 
doprawiane miodem. Łącznie w obu konkursach uczestniczyło ponad 80 wystawców 
i producentów. Podczas imprezy po raz pierwszy w Osadzie Kresowej zorganizowano 
seminarium Kulinarne tradycje kresowe25.

W 2018 roku do organizacji festiwalu zostaną włączone kolejne miejscowości woje-
wództwa podkarpackiego. Część wydarzeń zostanie zrealizowana w centrum Rzeszowa. 
Jest rzeczą interesującą, że po trzech edycjach imprezy o charakterze sceniczno-arty-
stycznym (lata 2005–2008) organizatorzy postanowili przemodelować imprezę w kierunku 
problematyki kuchni kresowej. Przełomowym był rok 2009, kiedy po raz pierwszy zorga-
nizowano konkurs na „kresowe jadło”. Od początku funkcjonowanie konkursu starano się 
łączyć z problematyką miejscową, dlatego od roku 2010 wprowadzona została konkurencja 
związana z wykorzystaniem lubaczowskich miodów. W latach 2010–2017 katalog zwy-
cięskich dań i potraw w kategorii A (koła gospodyń wiejskich) przedstawiał się następu-
jąco: pierogi bobowe babuni (2010), gołąbki z Nowego Sioła z mastyką (2011), pieczeń 
z krzyżałką po staropolsku (2012), bigos staropolski po opacku (2013), lebiodzianka ze 
skłodzionymi kluskami (2014), zrazy galicyjskie z kaszą gryczaną po wiejsku z kapustą 
księcia Sanguszki (2015), zupa owocowa z kluskami (2016), jarskie gołąbki z kaszą ja-
glaną i kurkami (2017).

23 Od 8 grudnia 2015 roku nowym wojewodą województwa podkarpackiego jest Ewa Leniart. Tuż po przyjęciu 
przez ww. funkcji wojewody, zaczęto na potrzeby województwa podkarpackiego kierować coraz większe środki 
finansowe. Między innymi w roku 2016 pięciokrotnie zwiększono budżet festiwalu w Baszni Dolnej.
24 M. Materniak, Festiwal Kultur i Kresowego Jadła, „Życie Podkarpackie”, 2016, 31, s. 25.
25 Zapraszamy na seminarium „Kulinarne tradycje kresowe”, www.festiwalkresow.pl [30.07.2018].
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W kategorii B (gospodarstwa i restauracje) zwyciężały dania o nazwach: zrazy nadzie-
wane z dzika (2010), pieczona przepiórka w sosie żurawinowym (2011), udziec z indyka 
z sosem chrzanowoporzeczkowym (2012), sery z mleka krowiego (2013), udziec z jelenia 
w sosie myśliwskim z ziemniakami rozmazywanymi i snopkami z fasoli (2014), pieczona 
przepiórka z sosem borowikowym (2015), pieczona świnia polewana miodem i podpiwkiem 
(2016), fyrsztyk tatarski (2017).

W kategorii C (producenci żywności) pierwsze miejsca zajmowały: dzik z pieca chlebo-
wego (2010), podkarpacki miód wielokwiatowy (2011), ser podpuszczkowy – bundz krowi 
(2012), sery z mleka krowiego (2013), sery wólczańskie (2014), salceson wiejski (2015)26. 

Wśród „kulinarnych” uczestników festiwalu dominują podmioty z województwa pod-
karpackiego, które stanowią około 70% wszystkich producentów i wystawców. Na drugim 
miejscu plasują się reprezentanci z województwa lubelskiego (około 20%), na trzecim 
goście z Ukrainy (5%). Przedstawiciele innych regionów stanowią pozostałe 5%27.

Od 2013 roku ważną rolę w promocji kuchni kresowej odgrywa restauracja w Osadzie 
Kresowej, czynna w ciągu całego roku. W okresie letnim odwiedza ją miesięcznie około 
1000 osób, głównie turyści28. Latem 2016 roku można w niej było zjeść między innymi: 
kotlet schabowy „Kresowiak”, gołąbki lwowskie w sosie z grzybów leśnych zza płota, 
kresowe naleśniki z serem od baby i konfiturą, opiekane pierogi z gęsiną, swojski żur na 
zakwasie z własną wędliną czy golonkę w miodzie lubaczowskim pieczoną w warzywach. 
Było też serwowane piwo „Ręcznie robione” i wszelkiego rodzaju „Nalewki kresowe”29. 

Zakończenie

Odwiedzając inne restauracje województwa podkarpackiego i prowadząc rozmowy z ich 
pracownikami, można bez trudu się zorientować, że w ostatnich kilku latach systematycznie 
rośnie znaczenie kuchni kresowej w ich działalności bieżącej. Pojawia się nawet opinia, 
że turyści odwiedzający przygraniczne regiony województwa podkarpackiego poszukują 
atrakcyjnych dań i potraw kojarzonych ze staropolską kuchnią kresową. Podobną opinię 
można było usłyszeć od wystawców i producentów biorących udział w imprezie, repre-
zentujących województwo lubelskie30. Coraz bardziej widoczne zjawisko w sporej części 
jest inspirowane problematyką promowaną w ramach organizacji festiwali i konkursów 
w Baszni Dolnej.

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej jest więc klasycznym przykła-
dem możliwości wykorzystania kuchni kresowej do aktywizacji działalności turystycznej 
i promocji regionu. Okazuje się, że eksponowanie kresowych kulinariów daje szansę na 

26 Dane uzyskano z analizy protokołów komisji konkursowych pracujących w latach 2010–2017, udostępnionych 
przez organizatorów festiwalu w Baszni Dolnej.
27 Dane uzyskano z Urzędu Gminy w Lubaczowie, latem 2017 roku.
28 Informacje uzyskane w ramach przeprowadzonych wywiadów z pracownikami restauracji Kresowej Osady 
w Baszni Dolnej, latem 2017 roku.
29 Karta „Menu” Restauracji w „Kresowej Osadzie” w Baszni Dolnej, lipiec 2016 roku.
30 Informacje uzyskane od uczestników festiwalowych wydarzeń w sierpniu 2017 roku, reprezentujących woje-
wództwo lubelskie.
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przywoływanie polskich szeroko rozumianych tradycji narodowych, z pełnymi odcieniami 
minionego romantyzmu. Są to wartości bardzo istotne w życiu sporej części polskiego 
społeczeństwa.

Z wywiadu przeprowadzonego z wójtem lubaczowskiej gminy Wiesławem Kapelem, 
autorka artykułu mogła się dowiedzieć, że w związku z organizacją festiwalu powoli zmienia 
się krajobraz turystyczny całego województwa podkarpackiego. Pojawia się coraz większa 
świadomość możliwości uczynienia z kuchni kresowej marki turystycznej regionu. Do gminy 
lubaczowskiej przyjeżdża coraz więcej gości, a to powoduje konieczność podejmowania 
inicjatyw inwestycyjnych. Następuje też aktywizacja społeczno-kulturowa środowisk wiej-
skich. Między innymi wzrasta liczba kół gospodyń wiejskich, które chcą „produkować” na 
potrzeby turystyki. Pojawiają się także nowe podmioty społeczno-gospodarcze zgłasza-
jące inicjatywy wykorzystywania szeroko rozumianej „kresowości” w procesie rozwoju 
społeczno-gospodarczego gmin i regionu31. Dzięki organizacji festiwalu między innymi 
zbudowana została Kresowa Osada, otwarto Ośrodek Promocji Produktów Regionalnych 
i Tradycyjnych, wyremontowano kilka setek kilometrów lokalnych dróg, przeprowadzono 
akcję oznaczania szlaków i atrakcji turystycznych, utworzono kilkadziesiąt nowych miejsc 
pracy, ożywiono produkcję rodzimych „specjałów” kulinarnych itp.32 Nic też dziwnego, że 
impreza zaliczona została do najważniejszych osiągnięć Samorządu Gminy Lubaczów 
w minionym 25-leciu33.

W ciągu zaledwie dziesięciu lat stworzono produkt turystyczny będący znakiem roz-
poznawczym nie tylko lubaczowskiej gminy, ale całego województwa podkarpackiego. 
W takich okolicznościach większość zakładanych przez organizatorów festiwali i konkursów 
kulinarnych celów i oczekiwań w obszarze promocji turystycznej regionu zostało spełnionych.
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Streszczenie

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat dostrzega się w polskiej turystyce sentymentalne zjawisko 
etosu dawnych Kresów Wschodnich. Każdego roku organizuje się kilka festiwali kultury kreso-
wej, podczas których eksponowane jest dziedzictwo kulinarne Kresów Wschodnich. Najpełniej 
kuchnia kresowa prezentowana jest w programie Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Baszni 
Dolnej, miejscowości położonej w województwie podkarpackim, w ramach którego od roku 
2009 przeprowadzane są konkursy na dania i potrawy tradycyjnie związane z szeroko rozu-
mianą kresowością. Coraz większe powodzenie tego przedsięwzięcia powoduje, że zaczyna 
ono odgrywać znaczącą rolę w promocji turystycznej ziem położonych przy wschodniej granicy 
polsko-ukraińskiej.

Słowa kluczowe: Kresy Wschodnie, kuchnia kresowa, turystyka, promocja turystyczna, festi-
wale, konkursy 

Abstract

Over the last several years, in Polish tourism, we see the phenomenon of sentimental ethos 
of the former Eastern Borderlands. Every year, several festivals of the borderland culture are 
organized, during which culinary subjects are also exposed. Most fully, the borderland cuisine 
is presented in the program of the Festival of Cultures and Borderlands Cuisine in located in 
Podkarpackie Voivodeship Basznia Dolna, under which (since 2009) competitions are held for 
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dishes and courses traditionally linked into broadly understood Borderland culture. The increas-
ing success of this means that it is starting to play a significant role in the tourism promotion of 
the lands located on the Polish-Ukrainian border.

Keywords: Eastern Borderlands, Borderlands cuisine, tourism, tourism promotion, festivals, 
competitions
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