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PREAMBUŁA TURNIEJU „NALEWKI NA KRESACH” 

 

 

Chcąc smakowitą i zdrowiu uczynną Ratafię z orzechów pozyskać, jako to nasi dziadowie na 

Kresach zwyczajem swoiem robili,  czyń co mianowicie:  

Rozłup dwanaście orzechów na połowę, włóż w dzbanek, wlej trzy kwarty wódki, zatkaj 

dobrze, trzymaj w miejscu chłodnym przez sześć tygodni, mieszaj potym czasem dzbankiem, 

przetop potym funt cukru z półkwaterkiem wody, zszumuj; gdy przecedzisz wódkę przez 

serwetę, włóż cukier z kawałkiem cynamonu, szczubcią koryandru, niech jeszcze moknie blisko 

miesiąc, nareszcie zlejesz czystą w butelki. 

A bacz zatym abyś wygodził ją czas należyty i na stół podał wedle kresowej tradycji, w zastawie 

karafkowej, z łamańcami albo baumkuchenem najprzedniejszym. Takoż też naglądaj za upijaniem jej 

należytym, nie za spiesznym ale i nie leniwym, co na skąpstwem urąga. Wszakże to nie Kresowe Zwyczaje.   

 

 

 

I. WARUNKI OGÓLNE 
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1. II Turniej „Nalewki na Kresach” - Festiwal Smaków w Cieszanowie, zwany dalej 

Turniejem jest imprezą plenerową o charakterze artystycznym, która ma na celu promocję 

produkcji i tradycji wytwarzania domowych nalewek, odkrywanie dawnych receptur, 

nagradzanie ich twórców, aktywizację i integrację społeczności lokalnej oraz środowiska 

nalewkarskiego. 

2. Nalewki domowe rozumiane są jako nalewki produkowane w warunkach domowych  

i podawane wyłącznie okazjonalnie, w lokalach gastronomicznych i agroturystycznych,   

a także prezentowane na konkursach, jarmarkach oraz targach produktów regionalnych  

i lokalnych.  
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Organizatorem Turnieju jest Miasto i Gmina Cieszanów. Turniej przeprowadza Centrum Kultury  

i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37 – 611 Cieszanów. 

Turniej odbędzie się w Cieszanowie w dniach 25-26 czerwca 2021 r. w godzinach od 14.00 – 18.30 

I część rozstrzygania 25 czerwca 2021r. i 26 czerwca 2021r. II część rozstrzygania w godzinach od 

10.30 – 12.00. 
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W Turnieju mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności 

prawnych, zakwalifikowane przez organizatora, zwane dalej Uczestnikami.  
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Turniej odbywa się w ramach FESTIWALU SMAKÓW 2021 – imprezy plenerowej o charakterze 

otwartym. 
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Turniej przeprowadza Kapituła powołana przez Marlenę Wiciejowską, Dyrektora Centrum Kultury 

i Sportu w Cieszanowie, pełniącej rolę Sekretarza Turnieju.  

Sekretarz służy pomocą we wszystkich pytaniach dotyczących zgłaszania, organizacji i przebiegu 

Turnieju pod telefonem: 511 775 245, lub pod adresem e-mail: mwiciejowska@cieszanow.pl).  

 

Skład Kapituły reprezentowany będzie przez znawców sztuki tworzenia nalewek oraz 

reprezentantów zagranicznych miast partnerskich oraz przedstawiciel lokalnej społeczności: 

 

• Hieronim Błażejak – Wieloletni mistrz w sztuce komponowania nalewek domowych, 

laureat wielu prestiżowych nagród w tej dziedzinie m.in. za tradycyjny sposób wytwarzania 

śliwki na rożenku podczas poznańskich targów Polagra, gdzie w konkursie Nasze 

Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów został nagrodzony  kilkakrotnie „Perłą”. 

 

• Jan Babczyszyn - Prezes Polskiej Akademii Smaku, jeden z twórców Ogólnopolskiego 

Festiwalu Dobrego Smaku w Poznaniu oraz konkursu Polska Nalewka Roku.  

 

• Wojciech Suchanek – Od wielu lat pasjonata nalewek ich tworzenia, komponowania, 

szukania nowych smaków z różnych gatunków owoców i ziół. Kilkanaście lat temu 

rozpoczął swoją przygodę z Turniejami Nalewek w Polsce i Zagranicą, Do największych 

sukcesów należy zdobycie trzykrotnie Mistrza Polski w Konkursie Polska Nalewka Roku w 

Poznaniu, laureat 1 i 2 miejsca na największym turniej na świecie i wielu innych wyróżnień 

w całej Polsce 

 

• Kurt Scheller  - znany wszystkim szwajcarski szef kuchni, krytyk kulinarny, założyciel 

Akademii kulinarnej.  

 

• Marian Ciepły – Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta i Gminy Cieszanów. 

 

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA 
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Uczestnicy Turnieju, podpisując Kartę Zgłoszenia Turnieju, akceptują jego Regulamin oraz 

zobowiązują się uszanować wszelkie postanowienia Kapituły. 
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Do Turnieju zgłaszać można nalewki domowe, które  nie są  dostępne w sprzedaży  (z wyjątkiem 

sprzedaży gospodarskiej, na targach produktów regionalnych i podobnych). Każdy przystępujący 

do Turnieju wypełnia  Kartę Zgłoszenia, w której powinny być zawarte następujące dane: 

- imię, nazwisko i adres zamieszkania, 

- numer telefonu, 

- data sporządzenia nalewki, 

- rodzaj i nazwa nalewki, 

- adres e-mail, 

- oświadczenie wytworzenia zgłoszonej do Turnieju nalewki na bazie alkoholu akcyzowego. 

mailto:mwiciejowska@cieszanow.pl


W przypadku zgłaszania większej ilości nalewek, do każdej z nich należy dołączyć osobną Kartę 

Zgłoszenia. Karty Zgłoszenia są dostępne na stronie www. ckis.cieszanow.pl  oraz na profilu 

facebook Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie. 

- Ważne: nalewki wykonane z innych alkoholi nie będą podlegały ocenie. 

 

3 

 

Wszelkie wątpliwości w zakresie kwalifikacji nalewek do konkursu rozstrzyga Sekretarz Turnieju 

lub Przewodniczący  Kapituły. 

 

 

 

III. SPOSÓB WYŁANIANIA LAUREATÓW 
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Zgłoszenia przyjmowane są do 24 czerwca 2021r. drogą pocztową/kurierską lub w budynku 

Centrum  Kultury i Sportu w Cieszanowie, ul. Kościuszki 4, 37 – 611 Cieszanów, w godzinach 

otwarcia tj: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00, tel. 511 775 245.  

UWAGA: W dniu 25 czerwca  zgłoszenia przyjmowane są w godzinach 10.00 - 12.30 w 

stołówce zakładowej w Nowym Siole, mieszczącej się przy ulicy Mickiewicza 73, 37 – 611 

Cieszanów (stołówka mieszcząca się przy Szkole Podstawowej w Cieszanowie). 

Nalewki zgłoszone po godzinie 12.30 dnia 25 czerwca 2021 nie będą brały udziału w Turnieju. 

Organizator nie zwraca dostarczonych nalewek i karafek. 
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Uczestnicy, zgłaszający się do Turnieju,  zobowiązani są dostarczyć próbkę nalewki o pojemności 

nie mniejszej niż 500 ml dla każdej ze zgłaszanych do Turnieju nalewek. Ilość nalewek zgłaszanych 

do Turnieju przez jednego Uczestnika wynosi maksymalnie 5. Uczestnik Turnieju może uzyskać 

jedną nagrodę za najwyżej ocenioną nalewkę. Biuro przyjmujące nalewki nada im konkursowe 

oznaczenia własne i nr konkursowy.  

Zgłaszana do Turnieju nalewka musi mieć na etykiecie zawarte następujące informacje: 

- nazwę (jeśli wytwórca ją nadał) i główny składnik, z którego nalewka została przyrządzona, 

- rok wytworzenia. 

WAŻNE – na etykiecie nie zamieszczamy imienia i nazwiska wytwórcy !!!  
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Obecni na posiedzeniu jurorzy dokonają degustacji zgłoszonych do Turnieju nalewek na warunkach 

zapewniających anonimowość poszczególnym uczestnikom: 

1. Członkowie Kapituły  poznają jedynie nr ocenianej nalewki. 

2. Członkowie Kapituły przed zakończeniem posiedzenia nie poznają nazwisk 

uczestników turnieju. 

3. W fazie pierwszej oceny podczas posiedzenia i degustacji Członkowie Kapituły 

oceniają wszystkie nalewki punktując je wg następujących kryteriów: 

 

 

• KLAROWNOŚĆ - Kolor (barwa, równomierność), 

 - Wygląd (połyskliwość, klarowność) 

• ZAPACH - Aromat czyli zapachy pochodzące od owoców wykorzystanych  



w produkcji  nalewki 

 - Bukiet – zapachy z procesu produkcji (dębina, alkohol, 

zanieczyszczenia) 

• SMAK - Aromat, bukiet (inne zapachy mogą uwidocznić się przy 

smakowaniu) 

 - Smak ( słodki, kwaśny, gorzki, umami) 

 - Dotyk (garbniki z owoców, lepkość) 

 - Finisz (rozwój nalewki przez minutę po przełknięciu) 
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1. Jurorzy dokonają oceny ogólnej wszystkich nalewek. W dalszej kolejności dokonają oceny 

nalewek z gminy Cieszanów. 

2. Nalewki, które uzyskają największa ilość  punktów przechodzą do fazy finałowej. O  ilości 

nalewek zakwalifikowanych do finału zadecyduje Przewodniczący Kapituły. 

3. W fazie finałowej Członkowie Kapituły przyznają poszczególnym nalewkom ocenianym w 

finale punkty, szeregując je od najlepszej do najsłabszej odpowiednio punktując np. od 10 

do 1. 

4. Każda zgłoszona nalewka z gminy Cieszanów może zostać zakwalifikowana do kategorii  

NALEWKI NA KRESACH i może uzyskać nagrodę w tej kategorii. 

5. Po wyborze 10 nalewek w konkursie ogólnym wraz z zakwalifikowaną najlepszą nalewką  

z gminy Cieszanów, Jury wyłoni 3 najlepsze nalewki w kategorii NALEWKI NA 

KRESACH. 

6. Wszyscy wyróżnieni otrzymują nagrody rzeczowe. 

7. Nad prawidłowym przebiegiem posiedzenia Kapituły czuwać będzie  sekretarz Turnieju. 

8. Suma kart ocen dla każdej nalewki może być udostępniana uczestnikom konkursu na ich 

prośbę  za pośrednictwem Sekretarza Konkursu. 

 

 

 

IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 

 

 

 

NAGRODĘ ZA I MIEJSCE W KATEGORII „NAJLEPSZEJ NALEWKI Z GMINY 

CIESZANÓW” PRZYZNAJE BURMISTRZ MIASTA I GMINY CIESZANÓW. 

 

Przyznane zostaną nagrody: 

 

1. W kategorii OGÓLNEJ: 

 

• I Miejsce i Nagroda główna za „Najlepszą Nalewkę na Kresach  roku 2021” – 

Kryształowa karafka  

• II Miejsce 

• III Miejsce 

 

2. W kategorii „Najlepszej Nalewki z gminy Cieszanów”: 

 

• I Miejsce i Nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Cieszanów  dla „Najlepszej nalewki  

z gminy Cieszanów” 

• II Miejsce 

• III Miejsce  

 



3. Nagroda GRAND PRIX 

 

 

V. WYNIKI  TURNIEJU: 
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Wyniki Turnieju ogłaszane są przez Przewodniczącego Kapituły lub osobę przez niego wyznaczoną 

nie wcześniej niż o godz. 18.00, 26 czerwca 2021. Miejscem ogłoszenia wyników oraz wręczenia 

nagród jest scena Festiwalu Smaków w Cieszanowie 2021, mieszcząca się na terenie Amfiteatru 

Przygranicznego Centrum Kultury w Cieszanowie, mieszczącego się w Nowym Siole, przy 

ulicy Sportowej 2, 37 – 611 Cieszanów. Nagrody nie odebrane przez laureatów w dniu ogłoszenia 

wyników, zostaną przekazane im inną drogą (za potwierdzeniem odbioru). Ponadto każdy uczestnik 

Turnieju w ciągu 2 dni roboczych może zapoznać się z ogólnodostępnym systemem punktowym 

ocenianej nalewki w postaci tabelarycznego zestawienia punktowego na stronie: 

www.ckis.cieszanow.iap.pl 

 

 

WAŻNE: w przypadku niezapamiętania przez wytwórcę nalewek numeru zgłoszonego 

trunku, może ponownie zwrócić się z prośbą o udostępnienie informacji kierując swoją prośbę 

pod adres mwiciejowska@cieszanow.pl lub pod numerem telefonu: 511 775 245.   
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Po oficjalnym rozstrzygnięciu Turnieju przewidziana jest Degustacja Nalewek dla uczestników 

Turnieju i zaproszonych gości. Każdy uczestnik Konkursu otrzymuje imienne zaproszenie na 

degustację. 
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Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronach internetowych: www. 

ckis.cieszanow.pl oraz na profilu facebook Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie i na Nad 

Brusienką. 

 

 

 

Regulamin autorstwa Marleny Wiciejowskiej Sekretarza Turnieju 

 

Regulamin zatwierdził Jan Babczyszyn – Prezes Polskiej Akademii Smaku 

 

 
 

 

http://www.ckis.cieszanow.iap.pl/

