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Szanowni Państwo, 
W 2019 roku przypada 450. 

rocznica zawarcia Unii Lubel-
skiej. Podkreślając tę ważną 
rocznicę, rok 2019 uchwałą 
Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej z dnia 20 lipca 2018 r. 
został ustanowiony Rokiem 
Unii Lubelskiej. To właśnie 
w Lublinie, już w XVI wieku 
podkreślano wartości i idee, 
które z czasem posłużyły za 
fundamenty Unii Europej-
skiej. 

Miasto Lublin za sprawą 
Unii Lubelskiej stało się swo-
istym źródłem współczesnej 
Europy, będącej mozaiką wielu 
narodów i kultur. Dzięki wy-
jątkowym obchodom w 2019 
roku, Lublin ma okazję przy-
pominać o swojej istotnej roli 
w kształtowaniu europejskiej 
wspólnoty narodów. Świętując 
ten rok pod hasłem „Od Unii 
Lubelskiej do Unii Europej-
skiej” odwołujemy się do słów 
św. Jana Pawła II, pokazując 
przy tym, jak z dziedzictwa 
i doświadczeń Unii Lubelskiej 
czerpać i budować przyszłość. 

Jedenasta edycja Euro-
pejskiego Festiwalu Smaku 
czerpie inspiracje z kulina-
riów Wielkiego Księstwa 
Litewskiego oraz kuchni 
krajów, które zrodziły się 
z Unii Lubelskiej - od Estonii 
po Ukrainę. To wyjątkowe 
święto smaku ponowie za-
prezentuje bogactwo i dzie-
dzictwo kulinarne naszego 
miasta i regionu, jednocze-
śnie wpisując je w szeroki 
kontekst kultury kulinarnej 
Europy i krajów Wschodu. 
W tym wyjątkowym roku 
każdy z uczestników będzie 
miał możliwość odbycia fa-
scynującej podróży po sma-
kach dawnego Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. 

Mam nadzieję, że ta wyjąt-
kowa edycja Europejskiego 
Festiwalu Smaku „Unia Lu-
belska 1569-2019” udowodni, 
jak ważnym elementem na-
szej kultury jest dziedzictwo 
kulinarne. 

dr Krzysztof Żuk 
Prezydent Miasta Lublin





Szanowni Państwo,
Lubelskie. Ten piękny, roz-

legły i czysty region jest au-
tentycznym azylem, ucieczką 
dla mieszkańców wielkich 
aglomeracji i wysoko uprze-
mysłowionych województw. 
Tutaj można odpocząć, zła-
pać oddech i zregenerować 
siły. Tutaj można nie tylko 
odnaleźć skarby natury, ale 
także odkryć wielkie bogac-
two historii, zamknięte mię-
dzy innymi w tradycyjnej 
kuchni, w której od wieków 
mieszają się najróżniejsze 
smaki. W stolicy regionu (ale 
nie tylko) królują cebularze 
– pachnące placki z cebu-
lą i makiem, których jakość 
potwierdza unijny certyfikat, 
w okolicach Biłgoraja, Jano-
wa czy Kraśnika do dziś prym 
wiodą gryczaki – wypieki 
z gryczaną „duszą”, a na sto-
łach całego regionu – wszech-
obecne pierogi! I te lubelskie, 
i wiejskie, nadziewane far-
szem z twarogu i kaszy. Cała 
ta niesamowita mieszanka 
obyczajów i kultur, łatwa 
do znalezienia w lokalnych 
przepisach, stanowi o wyjąt-
kowości naszego regionu na 
kulinarnej mapie Polski.

Zachwyceni obfitością 
i osobliwością kulinariów, 
które łączy przymiotnik „lu-
belskie”, z radością dzielimy 
się tą wiedzą, organizując 
i wspierając wydarzenia po-
święcone miejscowej kuchni. 
Czy słyszeliście o konkursie 
„Śniadanie po Lubelsku”?  
A może byliście z nami „Na 
kulinarnym szlaku wschod-
niej Polski”? Szansą na za-
smakowanie w Lubelskiem 
jest też uczestnictwo w wiel-
kim regionalnym finale kon-
kursu „Nasze Kulinarne Dzie-

dzictwo – Smaki Regionów” 
czy organizowanych lokalnie 
imprezach. Co roku zachę-
camy smakoszy do udziału 
w: Festiwalu Kaszy „Grycza-
ki” w Janowie Lubelskim, fe-
stynie „W Krainie Pierogów” 
w Bychawie, „Święcie Wina” 
w Janowcu oraz Festiwalu 
Produktu Lokalnego „Smaki 
Zamościa i Roztocza” w Za-
mościu.

A dziś… Dziś zapraszam 
Państwa na jedną z NAJpo-
pularniejszych, NAJsmacz-
niejszych i NAJbardziej ocze-
kiwanych imprez, czyli na 
Europejski Festiwal Smaku, 
na który co roku przybywa 
mnóstwo amatorów gotowa-
nia i delektowania się najlep-
szymi przepisami. Tutaj wła-
śnie znajdziecie kwintesencję 
wspomnianych już lubelskich 
tradycji kulinarnych. Lecz nie 
tylko – jest to też wspaniała 
okazja do smakowania kultury 
pod jej różnymi postaciami: od 
muzyki, poprzez film, warszta-
ty, aż po stół i kulinaria. 

Niech to święto niepowta-
rzalnego smaku na długo po-
zostanie w Państwa pamięci 
– i na językach! Do zobacze-
nia na Festiwalu!

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa 

Lubelskiego



Program 
Festiwalu 2019
01 dzień_2.09, 
poniedziałek

12:00 STREFA WEGE
Warsztaty, wykłady, 
rozmowy, spotkania, 
gotowanie.  
Wege produkty.
Miejsce: plac Po Farze 6
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

19:00 WERNISAŻ WYSTAWY 
„HAGIOGRAFIA”
Oficjalne otwarcie festiwalu. 
Dwanaście fotograficznych 
portretów Świętych 
i Błogosławionych, od św. 
Jadwigi po św. Ritę. Lampka 
wina i ciasteczka św. 
Hildegardy.
Miejsce: Krużganki klasztoru 
OO. Dominikanów, Złota 9
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

19:30 ĆWICZENIA 
Z PATRZENIA. UNIA 
LUBELSKA I KALIGRAFIA
Warsztaty z udziałem 
dr-a Arkadiusza Adamczyka, 
kustosza dyplomowanego 
w Oddziale Zbiorów 
Specjalnych Biblioteki 
Uniwersyteckiej KUL. 
Wspólnie napiszemy akt 
podpisania Unii Lubelskiej.
Miejsce: Krużganki klasztoru 

OO. Dominikanów, Złota 9
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

02 dzień_3.09, wtorek

12:00 STREFA WEGE
Warsztaty, wykłady, 
rozmowy, spotkania, 
gotowanie na żywym ogniu.
Miejsce: plac Po Farze 6
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne, wybrane 
warsztaty: płatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

18:00 LABORATORIUM 
SMAKU
Z Markiem Pankiem, 
szefem kuchni skosztujecie 
przysmaków Korony i Litwy.
Miejsce: restauracja Hades 
Szeroka
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne             
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

19:30 TEATR MALOWANIA 
MIECZYSŁAWY ŁAZOREK
Ćwiczenia z patrzenia. „Co 
Matejko namalował za oknem 
na obrazie Unia Lubelska?”
Z udziałem Mieczysławy 
Łazorek z Kazimierskiej 
Konfraterni Sztuki
Miejsce: restauracja Hades 
Szeroka
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne             
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc
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03 dzień_4.09, środa

12:00 STREFA WEGE
Warsztaty, wykłady, 
rozmowy, spotkania, 
gotowanie.  
Wege produkty.
Miejsce: plac Po Farze 6
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

16:00 JARMARK INSPIRACJI
Inauguracja festiwalowego 
jarmarku. Stoiska, wystawcy 
z Polski i Europy, dobre 
jedzenie, wino, piwo, nalewki. 
Strefa relaksu. Sztuka 
odpoczywania. Czynne do 
późnych godzin nocnych.
Miejsce: Stare Miasto
Wydarzenie otwarte

18:00 LABORATORIUM 
SMAKU
Z Markiem Pankiem, 
szefem kuchni skosztujecie 
przysmaków Korony i Litwy.
Miejsce: restauracja Hades 
Szeroka
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne             
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

19:30 AKADEMIA ODKRYĆ 
FILMOWYCH
Prezentacja filmów 
dokumentalnych 
z Drohobycza. Warsztat 
filmowy z Grzegorzem 
Józefczukiem.
Miejsce: restauracja Hades 
Szeroka, sala Sztukmistrza
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne             
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

20:00 „BAND ODESSA, UN 
MILION DE ROSE ROUQE”
Tańczy Małgorzata Wojcieszuk 
z Zespołu Tańca Dawnego 
„Belriguardo” i publiczność. 
Nazwa zespołu oznacza piękny 
widok. Warsztat tańca i sztuki 
odpoczywania. Z nami zaznasz 
błogiego relaksu w Rajskim 
Ogrodzie, który wyrośnie wokół 
repliki zabytkowej studni przed 
Bramą Krakowską. Inauguracja 
wraz z restauracją Tinto.
Miejsce: Plac Łokietka
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne             

04 dzień_5.09, czwartek

10:00 JARMARK INSPIRACJI
Festiwalowy jarmark. 
Stoiska, wystawcy z Polski 
i Europy, dobre jedzenie, wino, 
piwo, nalewki. Strefa relaksu. 
Sztuka odpoczywania.  
Czynne do późnych godzin 
nocnych.
Miejsce: Stare Miasto
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

12:00 STREFA WEGE
Warsztaty, wykłady, 
rozmowy, spotkania, 
gotowanie. Wege produkty.
Miejsce: plac Po Farze 6
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

18:00 WERNISAŻ WYSTAWY 
FOTOGRAFII ROBERTA 
PRANAGALA „MEMU MIASTU”
Niezwykły portret miasta. 
Świeża krew w lubelskiej 
fotografii.
Miejsce: Radio Lublin
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
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19:00 „CZY ZYGMUNT 
AUGUST JADŁ WIEWIÓRKI?” 
- KOLACJA HISTORYCZNA 
W RAMACH JEM TEATRU
Teatr malowania, młodzi 
i niepokorni artyści w starciu 
z klasykiem. Malujemy „Unię 
Lubelska”. Kolacja z potrawami 
z XVI wieku według receptur 
odnalezionych przez prof. 
Jarosława Dumanowskiego. 
W roli króla Zygmunta 
Augusta - włoski muzyk Luigi 
Pagano. Premiera książki 
„Unia Lubelska. Przewodnik 
od kuchni”, z udziałem 
autorów z Polski, Litwy 
i Ukrainy. Warsztat tańców 
renesansowych. Prowadzi 
Małgorzata Wojcieszuk 
z Zespołu Tańca Dawnego 
„Belriguardo”.
Miejsce: Restauracja 2 PI ER
Wydarzenie płatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

05 dzień_6.09, piątek

10:00 JARMARK INSPIRACJI
Festiwalowy jarmark. 
Stoiska, wystawcy z Polski 
i Europy, dobre jedzenie, 
wino, piwo, nalewki. 
Strefa relaksu. Sztuka 
odpoczywania. Czynne do 
późnych godzin nocnych.
Miejsce: Stare Miasto
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

12:00 STREFA WEGE
Warsztaty, wykłady, 
rozmowy, spotkania, 
gotowanie.  
Wege produkty.
Miejsce: plac Po Farze 6
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

12:00 LEICA OPEN DAY
Warsztaty fotograficzne 
z Piotrem Markiem: „Co Jan 
Matejko widział za oknem?” 
Prezentacja aparatów Leica, 
uczestnicy fotografują 
najnowszymi modelami 
aparatów. 
Miejsce: Galeria Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL, Rynek 8
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

14:00 KONKURS 
„NAJLEPSZY SMAK 
LUBELSZCZYZNY”
To bratni konkurs 
wrocławskiego konkursu 
„Najlepszy Smak Dolnego 
Śląska”. Kapituła oceni ponad 
100 produktów i przyzna 
prestiżowe certyfikaty. 
Miejsce: Restauracja 
Trybunalska, Rynek 4
Wydarzenie zamknięte (tylko 
dla uczestników konkursu)

17:00 POKAZ KULINARNY 
„STREFA WEGE”
Ilona Krawczyk „W Szczerym 
Polu” i Justyna Pargieła 
z „DziczeJemy”prezentują 
„Dziką kuchnię”. Świeżo, 
sezonowo, lokalnie i z fantazją. 
Bez mięsa. Szczera kuchnia 
od serca i potężna dawka 
wiedzy o jadalnych chwastach, 
kwiatach i ziołach.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

17:30 POKAZ KULINARNY 
„LUBELSKIE ZE SMAKIEM. 
PODLASIE”
Gotują kucharze z Restauracji 
Kulturalna w Hotelu Arche. 
Ich hasło: „Gotujemy 
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optymistycznie”. Nauka 
gotowania i degustacje.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

18:00 POKAZ KULINARNY 
„KUCHNIA WIELKIEGO 
KSIĘSTWA LITEWSKIEGO”
Gotuje Marek Panek, szef 
kuchni Hades Szeroka
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

18:15 WERNISAŻ WYSTAWY 
„MAGIA PODLASIA”
Grupa miłośników fotografii, 
pięciu autorów, występująca 
pod nazwą Magia Podlasia, 
odkrywa dla nas swój 
skrawek świata i swoją 
wrażliwość na jego naturalne 
piękno. Z aparatami 
fotograficznymi wędrują 
po najbardziej niezwykłych 
i urzekających zakątkach 
Podlasia, poddając się 
urokowi sielskich pejzaży 
z drewnianymi chatami, 
wiatrakami, cerkwiami, 
rzekami i rozlewiskami wśród 
pól. Wystawę prezentuje 
Kraina Bugu.
Miejsce: Hotel Arche Lublin, 
Zamojska 30
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

18:30 POKAZ KULINARNY 
„W RENESANSOWEJ KUCHNI 
KSIĘŻNEJ BONY”
Dania, które podano na 
ślubie księżnej Bony z królem 
Zygmuntem I Starym na 
zamku w Bari. Gotuje włoski 
szef kuchni Ivo Violante, 
którego przodkowie pochodzą 
z Bari.

Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

19.00 PREMIERA PIWA NA 
EUROPEJSKI FESTIWAL 
SMAKU
Postanowiliśmy uwarzyć 
piwo, które na myśl przywodzi 
litewskie wędzonki. Ognisko, 
dym, zapach wędzenia - 
mówi Bartłomiej Czarnomski 
z Browaru Zakładowego.
Miejsce: Browar Zakładowy - 
Wielokran,  
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

19:00 OGŁOSZENIE 
WYNIKÓW KONKURSU 
NAJLEPSZY SMAK 
LUBELSZCZYZNY 2019
I prezentacja autorów 
najciekawszych produktów 
regionalnych w naszym 
regionie. To bratni konkurs 
wrocławskiego konkursu 
„Najlepszy Smak Dolnego 
Śląska”. 
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

19:15 STACJA TEATR 
W KONOPNICY „WESELE, 
WYSPIAŃSKI, WILNO”
W programie niezwykłego 
spektaklu fragmenty „Wesela” 
Stanisława Wyspiańskiego. 
Na scenie w roli Panny 
Młodej Urszula Plewik ze 
Stacji Teatr, w roli Poety Ihor 
Lylo (Lwów), w roli Pana 
Młodego Rimvydas Laužikas 
(Wilno) w roli Stańczyka 
Jarosław Dumanowski 
(Polska). Spotkanie z Dorotą 
Wyspiańską, wnuczką poety. 
Na deser litewska kuchnia. 
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Prezentuje Anna Walczymska, 
szefowa kuchni w restauracji 
Uroczysko Zaborek.
Miejsce: restauracja Old Pub
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja miejsc

19:15 POKAZ KULINARNY 
„LUBELSKIE ZE SMAKIEM. 
LITWO, OJCZYZNO MOJA”
Wspaniała kuchnia 
Podlasia  Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Panorama 
smaków. Gotuje Anna 
Walczymska, szefowa kuchni 
restauracji Uroczysko Zaborek. 
To magiczne miejsce, które 
pokochał Charlie Watts 
z zespołu Rolling Stones. 
Miejsce: Scena na placu  
Po Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

20:00 KONCERT „ORKIESTRY 
PROWINCJONALNEJ”
Kwartet dżentelmenów zagra 
wam do tańca. Requiem 
prowincjonalne, Smutne 
miasteczko, Chwile.
Miejsce: Scena na placu  
Po Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

21:00 KONCERT ZESPOŁU 
LORIEN
Czyli Mickiewicz na ostro. Inga 
Habiba zaśpiewa premierową 
„Inwokację” Adama 
Mickiewicza, skomponowaną 
specjalnie z okazji 450. rocznicy 
podpisania Unii Lubelskiej. 
Usłyszycie także „Goplanę” 
według Juliusza Słowackiego 
oraz najlepsze utwory Lorien. 
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

06 dzień_7.09, sobota

10:00 JARMARK INSPIRACJI
Festiwalowy jarmark.
Stoiska, wystawcy z Polski 
i Europy, dobre jedzenie, wino, 
piwo, nalewki. Strefa relaksu. 
Sztuka odpoczywania. 
Czynne do późnych godzin 
nocnych.
Miejsce: Stare Miasto
Wydarzenie otwarte

11:00 SEMINARIUM „TO JEST 
OSOBNY PRZYSMAK. UNIA 
LUBELSKA OD KUCHNI”
Cusine and history/ Kuchnia 
i historia. Prof. Jarosław 
Dumanowski zaprasza na 
festiwalowe seminarium 
skierowane do studentów, 
szefów kuchni i pasjonatów 
historii. W seminarium wezmą 
udział Ihor Lylo z Uniwersytetu 
Wileńskiego i Rimvydas Laužikas 
z Uniwersytetu Lwowskiego.
Miejsce: klasztor OO. 
Dominikanów na Złotej
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

12:00 ŻYWY OBRAZ
Prezentacja postaci z obrazu 
Jana Matejki „Unia Lubelska”. 
W roli króla Zygmunta Augusta 
- włoski muzyk Luigi Pagano, 
który grał razem z Paulem 
McCartneyem. Premiera 
książki „Unia Lubelska. 
Przewodnik od kuchni”.
Miejsce: klasztor OO. 
Dominikanów na Złotej
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

12:00 LEICA OPEN DAY
Warsztaty fotograficzne 
z Piotrem Markiem: „Co Jan 
Matejko widział za oknem?” 
Prezentacja aparatów Leica, 
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uczestnicy fotografują 
najnowszymi modelami 
aparatów. 
Miejsce: Galeria Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL, Rynek 8
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja miejsc

12:00 STREFA WEGE
Warsztaty, wykłady, 
rozmowy, spotkania, 
gotowanie. Wege produkty.
Miejsce: plac Po Farze 6
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

13:00 XXIX OGÓLNOPOLSKI 
TURNIEJ NALEWEK
Najstarszy i najbardziej 
prestiżowy konkurs nalewek 
w Polsce. W tym roku dwa 
tematy konkursowe: Nalewki 
litewskie i koronne. Nalewki 
„Śliwka i inne”. Cenne nagrody. 
Fundatorem nagród jest 
Mirosława Gałan, prezes Multi 
Frigo Sp. z o.o.
Miejsce: restauracja Old Pub
Wydarzenie i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja miejsc

14:00 KONKURS ŚNIADANIE 
PO LUBELSKU
Trzy drużyny po trzech szefów 
kuchni. Lubelska, wojewódzka 
i ogólnopolska. Na scenie 
wyczarują trzy wzorowe 
śniadania lubelskie. Najpierw 
ich pracę oceni jury, potem 
publiczność.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

15:30 POKAZ KULINARNY 
„PIKNIK W SZCZERYM POLU”
W wykonaniu Ilony Krawczyk 

z GrupaFocus.pl, smaczna, 
szczera i sezonowa kuchnia 
poparta rzetelną wiedzą 
z ziołolecznictwa. Dla 
małych i dużych. Nauka, 
zabawa i degustacja, którą 
poprowadzą specjaliści 
od imprez integracyjnych 
i pikników firmowych.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

16:00 POKAZ KULINARNY 
„GWIAZDY SMAKUJĄ 
LUBELSKIE”
Na scenie ekipa Restauracji 
107 z Lubhotelu oraz gwiazdy 
filmu i ekranu. Dobra kuchnia 
i dobra zabawa.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

16:15 SALON LITERACKI. 
SPOTKANIE Z PROFESOREM 
JAROSŁAWEM 
DUMANOWSKIM
Prezentacja kuchni 
staropolskiej, fakty, 
ciekawostki i przepisy. 
Możliwość promocyjnego 
zakupu książek z autografem.
Miejsce: restauracja Old Pub
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

16:45 POKAZ KULINARNY 
„GWIAZDY SMAKUJĄ 
LUBELSKIE”
Na scenie ekipa Manufaktury 
Smaków z Pałacu w Cieleśnicy 
oraz gwiazdy filmu i ekranu. 
Dobra kuchnia i dobra  
zabawa.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
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17:30 POKAZ KULINARNY 
„GWIAZDY SMAKUJĄ 
LUBELSKIE”
Na scenie ekipa lubelskich 
szefów kuchni, Artur 
Soboń oraz gwiazdy filmu 
i ekranu. Przyrządzą sznycel 
ministerski. Dobra kuchnia 
i dobra zabawa.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

18:00 WERNISAŻ WYSTAWY 
„ŚWIĘCI PARONI TECHNIKI”
Niezwykła wystawa 
fotograficznych tryptyków 
ze Słowacji. Polska 
premiera. Fotograficzne 
wydarzenie o skali 
ogólnopolskiej.
Miejsce: Muzeum Fotografii 
w Janowie Lubelskim, Jana 
Zamoyskiego 20
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

18:15 POKAZ MISTRZOWSKI 
Sylwii Stachyry i Jeana Bosa
Najważniejszy pokaz 
festiwalu. Ona wygrała Top 
Chefa i kuchnią regionalną 
zachwyciła Modesta 
Amaro. On przez 15 lat 
gotował dla króla Belgów. 
Co z tego wyniknie? Jean 
ugotuje ulubioną zupę 
króla Zygmunta Augusta. 
Sylwia ma w zanadrzu 
niespodzianki.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

18:40 OGŁOSZENIE 
WERDYKTU XXIX 
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ 
NALEWEK
Nagrody wręczy ich 

fundatorka, Mirosława Gałan, 
Prezes Multi Frigo Sp. z o.o.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze. 
Wydarzenie otwarte  
i bezpłatne 

18:45 KONCERT PAWŁA 
MAŁASZYŃSKIEGO 
I COCHISE
Zagrali z Black Sabbath, 
zagrają w Lublinie. Ich 
koncerty na długo pozostaną 
w pamięci. Na Przystanku 
Woodstock publiczność 
oszalała na ich punkcie. 
Artyści mocno rozrabiają na 
polskiej scenie muzycznej, 
śpiewając pieśni z wiarą w tle. 
Paweł Małaszyński, solista 
i znakomity aktor mówi krótko: 
„Najważniejsza jest rodzina, 
ważny jest Bóg”.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

19:00 GWIAZDY NA ARENIE
Na scenie Areny Lublin pojawią 
się największe gwiazdy tej 
dekady: Thomas Anders & 
Modern Talking Band, Sandra, 
Fancy, C.C.Catch, Savage i Joy. 
Na lubelskim stadionie będzie 
można usłyszeć wszystkie 
największe hity tych artystów, 
które królowały na szczytach 
list przebojów i które są 
szlagierami do dziś.
Miejsce: Arena Lublin
Wydarzenie płatne

19:45 GWIAZDY NA 
WYBIEGU. POKAZ KOLEKCJI 
POLSKICH PROJEKTANTÓW
Świetne ubrania i znane 
gwiazdy filmu i ekranu. Szyk, 
wdzięk, elegancja. 
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
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Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

20:00 KONCERT „NATALIA 
ŚPIEWA NIGHTWISH”
W cyklu „Odkrywamy talenty 
Lublina” wielkie piosenki 
legendarnego zespołu 
zaśpiewa Natalia Majczak. 
Drobna, piękna, o cudownym 
głosie. Utwór „Slow, love, slow” 
odzwierciedla przesłanie 
festiwalu.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

20:15 GWIAZDY NA 
WYBIEGU. POKAZ KOLEKCJI 
BARBARY CHWESIUK
Świetne ubrania i znane 
gwiazdy filmu i ekranu. Szyk, 
wdzięk, elegancja i perebory 
znad Bugu.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

20:30 KONCERT PABLOPAVO 
I LUDZIKI 
Mega hit. Zaśpiewamy 
Lublinowi „Dancingową 
piosenkę miłosną”
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

21:00 KOLACJA 
Z GWIAZDAMI
W Restauracji Kulturalnej 
Hotelu Arche gwiazdy filmu 
i ekranu poznają smak 
kuchni Podlasia. Publiczność 
pozna Gwiazdy.
Miejsce: Restauracja 
Kulturalna, Hotel Arche 
Lublin, Zamojska 30

Wydarzenie zamknięte, 
płatne

21:30 ARTYŚCI 
I PRZYJACIELE. WIECZÓR 
Z NALEWKAMI
Czyli to, co tygrysy lubią 
najbardziej. Degustacja 
najlepszych nalewek 
w Polsce, spotkanie z ich 
twórcami, rozmowy, 
przyjaźnie
Miejsce: restauracja Old Pub
Wydarzenie zamknięte
*Obowiązują zaproszenia

07 dzień_8.09, niedziela

10:00 JARMARK INSPIRACJI
Festiwalowy jarmark. 
Stoiska, wystawcy  
z Polski i Europy, dobre 
jedzenie, wino, piwo, 
nalewki. Strefa relaksu. 
Sztuka odpoczywania. 
Czynne do późnych godzin 
nocnych.
Miejsce: Stare Miasto
Wydarzenie otwarte

12:00 STREFA WEGE
Warsztaty, wykłady, 
rozmowy, spotkania, 
gotowanie na żywym ogniu.
Miejsce: plac Po Farze 6
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne, wybrane 
warsztaty: płatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

12:00 LEICA OPEN DAY
Warsztaty fotograficzne 
z Piotrem Markiem: „Co 
Jan Matejko widział za 
oknem?” Prezentacja 
aparatów Leica, 
uczestnicy fotografują 
najnowszymi modelami 
aparatów. 
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Miejsce: Galeria Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL, Rynek 8
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

12:00 BIOSKOP 
STEREOSKOPOWY
W partnerstwie z Muzeum 
Fotografii w Janowie Lubelskim 
będziecie mogli obejrzeć 
setki trójwymiarowych, 
przedwojennych zdjęć - 
przy pomocy zabytkowych 
urządzeń. 
Miejsce: Galeria Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL, Rynek 8
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

13:00 „CZARNA DAMA NA 
ULICY ZŁOTEJ”. SPACER 
HISTORYCZNY
Autorski projekt Małgorzaty 
Sulisz, w którym biorą udział 
mieszkanki naszego regionu, 
cieszy się na festiwalu 
ogromnym powodzeniem. 
W tym roku w głównej roli 
Czarna Dama (Barbara 
Radziwiłłówna) oraz król 
Zygmunt August. W roli króla 
Zygmunta Augusta - włoski 
muzyk Luigi Pagano.
Miejsce: Ulica Złota, Stare 
Miasto
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

13:00 AKADEMIA KUBUSIA 
PUCHATKA „PIZZA 
KRÓLOWEJ BONY”
Warsztaty gotowania dla 
dzieci poprowadzi Arkadiusz 
Krzesiak, realizujący projekt 
Jem zdrowo.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

14:00 OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS „GOOD CHEF” 
 - CZĘŚĆ PIERWSZA
W tym roku po raz 
pierwszy nasz konkurs dla 
szefów kuchni ma wymiar 
ogólnopolski. Jean Bos, 
który prowadzi konkurs, 
corocznie winduje go 
w górę. Za trzy lata to 
będzie najważniejszy, 
profesjonalny konkurs 
w Polsce – mówi Jean 
Bos - kucharz królów 
i król wśród kucharzy. 
Fundatorem nagród jest 
Mirosława Gałan, prezes 
Multi Frigo Sp. z o.o.

14:45 POKAZ KULINARNY 
„SMAK WIELKIEGO 
KSIĘSTWA LITEWSKIEGO, 
SMAK ESTONII”
Na scenie Jakub Piętowski, 
szef kuchni restauracji 2 
PI ER. Historyczna kuchnia 
litewska w nowoczesnej 
odsłonie.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

15:20 OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS „GOOD CHEF” - 
CZĘŚĆ DRUGA
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

16:05 POKAZ KULINARNY 
„SMAK WIELKIEGO 
KSIĘSTWA LITEWSKIEGO”
Na scenie mocna ekipa 
kucharzy z restauracji 
Hotelu Drob w Urszulinie. 
Specjaliści od poleskiej 
i kresowej kuchni 
poszukają nowych 
Smaków Litwy. 
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Spodziewajcie się pysznej 
degustacji.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
16:45 OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS „GOOD CHEF” - 
CZĘŚĆ TRZECIA
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

17:25 POKAZ KULINARNY 
„SMAK WIELKIEGO 
KSIĘSTWA LITEWSKIEGO. 
SMAK UKRAINY”
Na scenie Agnieszka 
Filiks, która w Nałęczowie, 
w słynnej Willi Ukraina 
prowadzi autorską kuchnię. 
Do Willi Filiks, bo tak nazywa 
się restauracja, ciągną 
tłumy.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

18:00 OGŁOSZENIE 
WERDYKTU 
OGÓLNOPOLSKIEGO 
KONKURSU „GOOD CHEF”
Nagrody wręczy ich 
fundatorka, Mirosława Gałan, 
Prezes Multi Frigo
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

18:15 POKAZ MISTRZOWSKI 
„SMAK ORIENTU”
Na scenie Madame 
Golinezad (Holandia).  
Pokaz został 
przygotowany we 
współpracy z Ambasadą 
Iranu w Polsce. To 
może być najbardziej 

zaskakujący pokaz 
i degustacja. 
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

19:00 KONCERT LIDII BIAŁY 
„HAGIOGRAFIA”
W cyklu „Odkrywamy 
talenty Lublina” usłyszycie 
archaiczne, surowe 
brzmienia, z pomocą 
których Lidia maluje 
mocnym głosem barwny 
świat historii świętych. 
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

20:30 KONCERT STANISŁAWA 
SOYKI Z ZESPOŁEM.
11 lat temu zaśpiewał na 
pierwszej edycji festiwalu. 
Teraz usłyszycie wielki 
przebój „Ławeczka Bajeczka”. 
Na finał festiwalu czeka 
was cudowna, mądra 
i wysmakowana uczta.
Miejsce: Scena na placu Po 
Farze.
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne

20:45 KONCERT KAI 
MIANOWANEJ „PIEŚNI 
SEFARDYJSKIE”
Pieśni sefardyjskie 
i cudowny muzyczny 
deser. Kiedy przed rokiem 
zaśpiewała w Kaplicy 
Paryskiej, kaplica 
i przedsionek pękały 
w szwach. Obiecała 
publiczności, że zagra za rok 
w bazylice. 
Miejsce: Bazylika OO. 
Dominikanów na Złotej
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne
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08 dzień_10.09, wtorek

18:45 DEBATA DWÓCH 
AMBON „SMAK KRZYŻA” 
FINISAŻ FESTIWALU
Prowadzi o. Tomasz 
Dostatni. Wydarzenie 
nawiązuje do jednej 
z najpiękniejszych tradycji 
polskiej tolerancji, kiedy 
w XVII wieku, w bazylice 
dochodziło do dysput 
pomiędzy arianami 
i katolikami. Po debacie 
spotkanie w Sali Unii 
Lubelskiej.
Miejsce: Klasztor  
OO. Dominikanów
Wydarzenie otwarte  
i bezpłatne

09 dzień_18.09, środa

15:00 POTĘGA HISTORII. 
REKONSTRUKCJA UCZTY 
PO PODPISANIU UNII 
LUBELSKIEJ
Najlepsi szefowie kuchni pod 
wodzą Maestro Jeana Bosa 
przygotują dla uczestników 
XX Powszechnego Zjazdu 
Historyków Polskich.
Miejsce: Centrum Spotkania 
Kultur
Wydarzenie zamknięte 
i bezpłatne
*Tylko dla uczestników 
zjazdu
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Największy portal w regionie

13,9 mln  
odsłon

1,84 mln 
użytkowników 

Lipiec 2019, według Google Analytics



Stanisław Soyka

Kapela ze Wsi Warszawa

Boban i Marco Markovic Orchestra (Serbia)

Atmasfera (Ukraina)

Dwootho

Dagadana (Polska Ukraina)

Franka de Mille (Wielka Brytania)

Stan Borys

Haydamaky (Ukraina)

Mirosław Czyżykiewicz

Fanfara Transylvania (Rumunia)

Czesław Mozil

Sanja Ilić & Balkanika (Serbia)

The Gipsy Kal Band (Serbia)

Translola

Sztywny Pal Azji

Chluba
Luiku (Ukraina)

Kayah & Transoriental Orchestra

Omega (Węgry)

Voo Voo & Orkiestra Gidle
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Stanisław Soyka

Kapela ze Wsi Warszawa

Boban i Marco Markovic Orchestra (Serbia)

Atmasfera (Ukraina)

Dwootho

Dagadana (Polska Ukraina)

Franka de Mille (Wielka Brytania)

Stan Borys

Haydamaky (Ukraina)

Mirosław Czyżykiewicz

Fanfara Transylvania (Rumunia)

Czesław Mozil

Sanja Ilić & Balkanika (Serbia)

The Gipsy Kal Band (Serbia)

Translola

Sztywny Pal Azji

Chluba
Luiku (Ukraina)

Kayah & Transoriental Orchestra

Omega (Węgry)

Voo Voo & Orkiestra Gidle

Shantel Bucovina Club Orkestar (Niemcy)

Zumba Georgian etno-folk (Gruzja)

Mela Koteluk

Katie Melua (Gruzja)

A-Wa (Izrael) 

Rokiczanka & Haydamaky

Džambo Aguševi Orchestra (Macedonia)

Wattican Punk Ballet (Armenia)

Megitza

Bubliczki

Danielle Akta i Tel Aviv Soloists Ensemble 

(Izrael)

Aida
Habiarian (Armenia)

Luigi Pagano (Italia)

Al Bano & Romina Power (Italia)

Drupi (Italia)

Sabrina (Italia)

Witek Muzyk Ulicy

Lao Che
Katy Carr (Wielka Brytania)

Raper Tadek

Stasiuk & Haydamaky

GRAMY 
JUŻ 11 LAT
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Litwo, Ojczyzno 
moja
Tymczasem przenoś moją 
duszę utęsknioną /Do tych 
pagórków leśnych, do tych 
łąk zielonych,  
/Szeroko nad błękitnym 
Niemnem rozciągnionych; 
/Do tych pól malowanych 
zbożem rozmaitem, 
/Wyzłacanych pszenicą, 
posrebrzanych żytem; /
Gdzie bursztynowy świerzop, 
gryka jak śnieg biała, /Gdzie 
panieńskim rumieńcem 
dzięcielina pała, /A wszystko 
przepasane jakby wstęgą, 
miedzą / Zieloną, na niej 
z rzadka ciche grusze siedzą.
Adam Mickiewicz, Inwokacja

W latach 1936-38 arche-
olodzy rozkopali fundamenty 
kościoła św. Michała. Świad-
kiem był Józef Czechowicz. 
Zapisał swój żal nad niewi-
dzialnym kościołem. Mó-
wił, że gdy stanąć nocą na 
placu Po Farze, z powietrza 
przez gotyckie żebra kościoła 
przeświecają gwiazdy. Prof. 
Władysław Panas, badacz 
mistycznych dziejów archa-
nielskiej świątyni twierdził, 
że gdy stanąć obok budynku 
starej Mansjonarii i spojrzeć 
w smutną twarz Chrystusa 
na ceglanym murze, to na-
wet w bezwietrzny dzień da 
się słyszeć specyficzny szum 
anielskich skrzydeł.

2 lutego 1386 roku Wła-
dysław Jagiełło na zamku 
lubelskim zawarł umowę 
z panami polskimi o poślu-
bieniu Jadwigi, zostając kró-
lem Korony i Litwy. Gdyby 

nie król – nie mielibyśmy 
też w naszym mieście takiej 
obfitości aniołów. Ani sceny 
zaśnięcia (nie wniebowzię-
cia) Matki Bożej. To zaśnię-
cie do śmierci to najbardziej 
wzruszający fragment malo-
wideł w Kaplicy Trójcy Świę-
tej w Lublinie. Pokazujemy je 
w naszym przewodniku nie 
bez przyczyny. O takie połą-
czenie bizantyńsko – ruskich 
malowideł z gotycką architek-
turą trudno w Europie. Król 
osobiście polecił w „greckim” 
stylu ozdobić lubelską kaplicę. 
Podobnie jak swoją sypialnię 
na Wawelu, tamtejszą kaplicę, 
katedrę gnieźnieńską, kole-
giatę sandomierską i wiślicką. 
Zanim jeszcze przyjął chrzest 
katolicki, musiał uczestniczyć 
w wielu prawosławnych na-
bożeństwach. Wszak jego 
matka, księżniczka twerska 
Julianna, zakładała cerkwie 
i klasztory. 

Kiedy w kaplicy zamkowej 
pojawił się poeta Czesław 
Miłosz i zobaczył wydrapa-
ne na cennych malowidłach 
napisy, zakrzyknął: Wandale! 
Dziesiątki wydrapanych liter 
i rysunków to „pamiątka” po 
posłach Korony i Litwy, którzy 
w 1569 roku słuchali tu mszy 
dziękczynnej z okazji podpi-
sania Unii Polsko-Litewskiej 
zwanej Unią Lubelską. I „pod-
pisali” się także na ścianach. 

Wspomniana umowa, którą 
zawarł Jagiełło na zamku lubel-
skim, była jedną z kilku umów 
z Wielkim Księstwem Litew-



skim, które prowadziły do pod-
pisania Unii Lubelskiej. 

Wróćmy jeszcze do sceny 
zaśnięcia z kaplicy zamkowej. 
Wczytajmy się w modlitwę, 
która jest odmawiana pod-
czas obrzędu poświęcenia pól 
w dniu Matki Boskiej Zielnej. Te 
pola dają chleb, który żegnamy 
znakiem krzyża, kładąc na sto-
le. Dają też smak. – Są w niej 
i młode pędy zbóż, nasz chleb 
i naręcza dobrych czynów, 
nasza szansa na zbawienie. 
I jeszcze kwiaty, symbol piękna 
i szczęścia – mówi ks. Mietek 
Puzewicz. Oto modlitwa.

„Panie, nasz Boże, Ty 
sprawiasz, że na ziemi rosną 
trawy, zioła i zboża na poży-
wienie i lekarstwo dla ludzi 
i zwierząt. Od Ciebie pocho-
dzi obfitość wody i promieni 
słońca, aby wszystko, co się 
zieleni i rozkwita, owoco-
wało, gdy nadejdzie czas 
zbiorów. Prosimy Cię, po-
błogosław † przyniesione do 
Ciebie pierwociny zieleni tego 
roku, młode pędy zbóż, tra-
wy, zioła i kwiaty. Zachowaj 
je od suszy, gradu, powodzi 
i wszelkiej szkody, aby wzra-
stały, radowały oczy, przy-
nosiły jak najobfitszy plon 
i mogły służyć zdrowiu ludzi 
i zwierząt. A gdy będziemy 
schodzić z tego świata, niech 
nas, niosących pełne naręcza 
dobrych czynów, przedstawi 
Tobie Najświętsza Dziewica 
Wniebowzięta, najdoskonal-
szy owoc tej ziemi, abyśmy 
zasłużyli na przyjęcie do 
Twojego domu. Przez Chry-
stusa, Pana naszego. Wszy-
scy: Amen”.

Czwartek 15 sierpnia 2019, 
w dniu Matki Boskiej Zielnej

Waldemar Sulisz
Kresowa Akademia Smaku
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Kaja Mianowana 
na bis
Kiedy na 10, jubileuszowej edycji 
Europejskiego Festiwalu Smaku zaśpiewała 
w Kaplicy Paryskiej klasztoru Dominikanów 
na Złotej, kaplica pękała w szwach. Na 
specjalne życzenie lubelskiej publiczności Kaja 
Mianowana wystąpi na festiwalu jeszcze raz. 
Tym razem już w bazylice dominikańskiej, 
żeby nie zabrakło miejsc. Koncert rozpocznie 
się w niedzielę, 8 września o 20.45. Oto, jej 
osobiste zaproszenie.

Kochany Lublinie. Sefardia 
to hiszpańska kraina, będą-
ca ojczyzną Żydów Sefardyj-
skich, zamieszkujących jej 
dawne tereny. Język ladino, 
czyli judeo-hiszpański jest 
już prawie zapomniany, jed-
nak to właśnie dzięki niemu 
opowieści ludowe z tamtych 
obszarów zachowały swoją 
cudowną nieśmiertelność.

Zainspirowani kulturą se-
fardyjską, stworzyliśmy spój-
ny, klimatyczny koncert, pod-
czas którego przedstawiamy 
publiczności tradycyjne pie-
śni sefardyjskie, rytmiczne 
hiszpańsko-arabskie piosen-
ki, liryczne, orientalne canti-
gi, a także utwory z różnych 
epok, inspirowane kulturą 
judeohiszpańską. Robimy to 
w autorski i oryginalny spo-
sób. Nasz koncert to intymne 
zwierzenia o niespełnionych 
marzeniach, tęsknotach, re-
lacjach międzyludzkich i tra-
dycjach przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. 
Bohaterką sefardyjskiego 
romansu jest silna kobieta, 
która z odwagą i na własnych 
zasadach pokonuje życiowe 

przeszkody, walcząc z oby-
czajowymi konwenansami 
oraz okrutnymi czasami wo-
jen i prześladowań. Jest nie-
skończenie wrażliwa i często 
samotna. To rytmiczna opo-
wieść o niezaspokojonych 
pragnieniach, rzewna prośba 
o miłość i wolność, orientalny 
lament oddający hołd dawnej 
kulturze judeo-hiszpańskiej.

Skłania słuchacza do zagłę-
bienia się we własne tęsknoty 
oraz zachęca do duchowej po-
dróży w odległe krainy wędru-
jących Żydów Sefardyjskich. 
Wykonujemy tę muzykę ze 
szczerością serca i prostotą 
uczuć. Uważamy, że tylko tak 
można doświadczyć jej piękna. 
Pieśni wykonywane są w kilku 
językach: w ladino, po hiszpań-
sku i po katalońsku. Sefardyj-
skie tradycje muzyczne łączą 
wpływy kultur: hiszpańskiej, 
marokańskiej, osmańskiej, tu-
reckiej, a także europejskiej.

Na koncercie wystąpią: 
Kaja Mianowana: śpiew, Mar-
cin Dawid Król: skrzypce, To-
masz Biela: gitara, Krzysztof 
Guzewicz: instrumenty per-
skusyjne.
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Powinni tego 
zakazać. 
Orkiestra 
Prowincjonalna

Na dobry początek festi-
walu. Jeszcze przed Mickie-
wiczem na ostro czyli kon-
certem Lorien. Postpunkowy, 
zadziorny kwartet nagrał 
właśnie kapitalny teledysk 
„Requiem prowincjonalne”. 
- Idzie jesienna forma, je-
steśmy smutni jak morze 
i ostrzy jak krawędź muszli - 
mówią muzycy. 

Our Story, czyli coś o nas
ORKIESTRA PROWINCJO-

NALNA to nietuzinkowa 
propozycja podania literac-
kiego tekstu w eklektycznej, 
muzycznej oprawie. Każdy 
wnosi do zespołu coś innego, 
eksponując jednak głównie 
to, co w nim wygniecione, 
menelskie i często wstydliwe. 
Niecodzienne instrumenta-

rium (od tuby, perkusji, gita-
ry, banjolele, klawisza, trąbki 
przez śpiew, megafon z jar-
marku, dziecięce dzwonki 
i wiertarkę, po tłuczone szkło) 
wykorzystane przez muzy-
ków sprawia, że postpunko-
wa, chropowata zadziorność, 
prócz sporej dawki energii 
niesie ze sobą naturalnie, 
jakby bezwiednie inteligent-
ne, wrażliwe słowo. “...Dla 
nas scena to ołtarz, a koncert 
to msza!” Występ ORKIESTRY 
PROWINCJONALNEJ, dzię-
ki solidnej dawce autorskiej 
twórczości najwyższej próby, 
zaangażowaniu i jednocze-
śnie dystansowi, jaki mają do 
siebie sami artyści, to spój-
ne widowisko, które można 
śmiało polecić poszukiwa-
czom niebanalnej rozrywki. 



Inga Habiba z zespołem  
Lorien & Krzysztof Szmytke

Mickiewicz 
na ostro

Na początek festiwalu Inga 
Habiba z zespołem Lorien & 
Krzysztof Szmytke (lira kor-
bowa) zaśpiewa „Litwo, Ojczy-
zno moja” na placu Po Farze. 
W mocno rockowej wersji usły-
szycie także „Goplanę” według 
Juliusza Słowackiego. Jeśli słu-
chacie Dead Can Dance, Coc-
teau Twins czy Lisę Gerard, to 
piątkowy (6 września) koncert 
jest dla Was. Stay tuned!

Inga to polska wokalistka 
i autorka tekstów, kulturo-
znawca. Pochodzi z Ingu-
szetii, republiki na Kaukazie. 
Wychowana przez ojczyma 
z Afganistanu, w umiłowaniu 
do kultury perskiej i daleko-
wschodniej. Zafascynowana 
spuścizną wybitnego polskiego 
wieszcza Adama Mickiewicza 
wraz z Krzysztofem Szmytke 
(wybitny skrzypek i mistrz liry 
korbowej) napisała utwór „Go-
plana” i specjalnie dla Lublina 
stworzyła muzykę do Inwokacji 
z „Pana Tadeusza”. 

Mając 16 lat zaczęła śpie-
wać w nowofalowym zespole 
Nizam, równocześnie śpie-
wała w chórze w pierwszym 
głosie. Później przewinęła się 
przez składy takich grup jak: 
Monev, Ahimsa. Od 1996 do 
chwili obecnej jest wokalistką 
zespołu Lorien. Od 2003 do 

2009 nagrywała i występowała 
z zespołem One Million Bulga-
rians. Udzielała się również go-
ścinnie na koncertach i płytach 
wielu innych wykonawców jak 
np. Robert Matera z Dezer-
tera, Gods Own Medcine. Jest 
wokalistką zespołu folkowego 
HabiArJan. Laureatka licznych 
nagród m.in. Festiwalu im. Ja-
nusza Kofty Moja Wolności.



Gwiazdy  
na Arenie

Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji „Bystrzyca”, któ-
ry jest operatorem stadio-
nu Arena Lublin, zaprasza 
mieszkańców naszego regio-
nu i nie tylko, do świata mu-
zyki na najwyższym, świato-
wym poziomie. 7 września 
2019 r. na lubelskim sta-
dionie odbędzie się koncert 
w ramach w ramach XI Eu-
ropejskiego Festiwalu Smaku 
edycja Litwa, dedykowanego 
450 rocznicy podpisania Unii 
Lubelskiej. Koncert “POP Are-
na – 80`s Festival” nawiązuje 
do idei tamtej unii, pokazując 
muzykę Unii Europejskiej.

We wrześniu 2019 roku 
Lublin ponownie stanie się 
muzyczną stolicą Polski. 
Tym razem przeniesiemy 

widzów w muzyczną podróż 
do lat 80-tych. Na scenie 
Areny Lublin pojawią się naj-
większe gwiazdy tej dekady: 
Thomas Anders & Modern 
Talking Band, Sandra, Fancy, 
C.C.Catch, Savage i Joy. Na 
lubelskim stadionie będzie 
można usłyszeć wszystkie 
największe hity tych arty-
stów, które królowały na 
szczytach list przebojów 
i które są szlagierami do dziś.

Będzie to największy kon-
cert z udziałem gwiazd lat 
80-tych w tym roku w Polsce. 
To muzyczne wydarzenie, 
które skalą i rozmachem or-
ganizacyjnym będzie jeszcze 
większe niż koncerty obywa-
jące się na stadionie Arena 
Lublin w poprzednich latach. 
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Slow, love, slow
Wielkie piosenki zespołu Nightwish zaśpiewa 
Natalia. Drobna, piękna, o cudownym, 
mocnym głosie. 

Te piosenki są przysta-
nią w sztormie gorszych dni 
– mówi artystka. Zaśpie-
wa kolejno: Slow, love, slow, 
Turn Loose The Mermaids, 
The Crow, The Owl and The 
Dove. Tytuł recitalu idealnie 
odzwierciedla wartości tego-
rocznej edycji festiwalu.

Slow To pięć przykazań: 
Zwolnij, Dbaj o jakość rela-
cji z innymi ludźmi, Poświęć 
więcej uwagi swojej ducho-
wości, Żyj bardziej świado-
mie, Określ własne priorytety.

Cześć. Jestem Natalia. Czy 
nie najtrudniej pisze się o sa-
mym sobie? Studiuję, intere-
suję się mass mediami. Kiedy 

znalezione informacje bądź po 
prostu codzienność mnie przy-
tłacza, dobrym oderwaniem 
jest muzyka. Dobre brzmienie, 
ciekawy tekst i chwila oddechu. 
Nightwish spełnia warunki. 
Chociaż nie jest to obiektywna 
ocena przez wzgląd na sen-
tyment. To pierwszy zespół, 
którym byłam zafascynowana 
na tyle, że oglądałam całymi 
dniami koncerty. Starsze pio-
senki Nightwish mają to „Coś”, 
są przystanią w sztormie gor-
szych dni, a śpiewając je czuję 
się po prostu dobrze – mówi 
wokalistka.

Suport przed Pablopavo 
i Ludziki





Sobota, 7 września, plac Po Farze

Cochise. 
Zagrali z Black 
Sabbath, 
zagrają 
w Lublinie. 
Po raz 
pierwszy!
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Ich koncerty na długo po-
zostają w pamięci. To zasłu-
ga mądrych, uważnych tek-
stów. Na początku teledysku 
Pain of Good pojawiają się 
słowa: 

Nie troszczcie się [...] zbyt-
nio o jutro, bo jutrzejszy dzień 
samo o siebie troszczyć się 
będzie. Dosyć ma dzień swo-
jej biedy. Jezus Chrystus. 
Mądre teksty trafiają do serc 
i umysłów. ,,Ziemia nie na-
leży do człowieka, człowiek 
należy do Ziemi. Cokolwiek 
przydarzy się Ziemi – przyda-
rzy się człowiekowi. Człowiek 
nie utkał pajęczyny życia, jest 
nitką w tej pajęczynie; nisz-
cząc pajęczynę życia – nisz-
czy samego siebie.”

Paweł Małaszyński
Jeden z najprzystojniej-

szych polskich aktorów, Pa-
weł Małaszyński, którego 
oglądamy w serialu „Belle 
Epoque” w TVN ma jeszcze 
jedną wielką pasję: muzykę - 
pisze Viva. A sam aktor mówi: 
„Moja rodzina to najlepsze, 
co mi się mogło w tym moim 
przedziwnym życiu przy-
darzyć i nic nigdy nie będzie 
ważniejsze. W zetknięciu 
z trudnymi okolicznościami 
zawsze przedkładam do-
bro osób, które kocham, nad 
własne”. O serialach mówi 
tak: „Zagrałem w paru seria-
lach, które okazały się bar-
dzo popularne. To był bardzo 
ciekawy poligon skrajnych 
doświadczeń. Z perspektywy 
czasu bardzo miło go wspo-
minam. Dużo fajnej, ciężkiej 
pracy. „Oficer”, „Magda M”, 
„Tajemnica Twierdzy Szy-
frów”, „Twarzą w twarz”. Tro-
chę tego było. Dużo wspa-

Podczas 
koncertu na 
dużej scenie 
Przystanku 
Woodstock 

publiczność 
oszalała. 
Muzycy 
Cochise 
na czele 

z wokalistą 
Pawłem 

Małaszyńskim 
mocno 

rozrabiają na 
polskiej scenie 

rokowej, 
śpiewając 

przeboje 
z wiarą w tle.



niałych spotkań, przyjaźni, 
wspomnień. Cały czas wie-
rzę, że to co najlepsze jeszcze 
przede mną” (Prestigebag.pl)

Trzeba mieć siłę, by się 
podnieść, iść do przodu i wal-
czyć o swoje, o siebie. Jak po-
wiedział kiedyś Kurt Cobain, 
„czasami coś w nas umiera 
i niekoniecznie chce zmar-
twychwstać” - ja wybrałem 
zmartwychwstanie - mówi 
aktor dla portalu Onet. Szer-
sza publiczność w Polsce ko-
jarzy Pawła Małaszyńskiego 
głównie z aktorstwa (główna 
rola w kultowym filmie Biała 
sukienka),  rzadziej koncen-
trując się na jego dorobku 
muzycznym. Mężczyzna 
czuje się jak ryba w wodzie 
nie tylko przed kamerą fil-
mową – świetnie odnajduje 
się również w roli frontmana, 
wokalisty i twórcy tekstów - 
pisze Weronika Oszajca.

Cochise
Polska grupa wykonująca 

szeroko pojętą muzykę roc-
kową - będącą oryginalnym 
połączeniem rocka, grunge-
’u i metalu. Powstała w 2004 
roku w Białymstoku. Skąd za-
gadkowa nazwa zespołu? 

Cochise, data urodzenia: 
1805, data zgonu: 8. czerwca 
1874. Wódz szczepu Cho-
konen Apaczów Chiricahua. 
Uważany za jednego z naj-
większych indiańskich wo-
dzów Ameryki. Dziś wzór 
dla najlepszych polityków 
w Europie. Cechowały go wy-
jątkowe zdolności wojownika 
i stratega, duża inteligencja, 
talent negocjatora i mówcy, 
przenikliwość polityka re-
alizującego dalekowzroczne 
plany. Zalety te, połączone 
z prawością i wrażliwością 

na los innych, zjednały mu 
szacunek i uznanie Apaczów. 
Pozwoliły mu zjednoczyć pod 
swym dowództwem wszyst-
kie grupy Apaczów Chokonen, 
wywierać wpływ na wszyst-
kie odłamy Chiricahua, zna-
leźć posłuch wśród Apaczów 
Zachodnich, co było zjawi-
skiem unikalnym w kulturze 
tego ludu.

Skład utworzyli wokalista 
i autor tekstów Paweł Mała-
szyński, perkusista Dariusz 
Korzeniewski oraz gitarzysta 
Wojciech Napora i basista Ra-
dosław Jasiński, obaj związa-
ni z zespołem Hellraizer. Na 
początku 2005 roku ukazało 
się debiutanckie demo for-
macji zatytułowane 9. Także 
w 2005 roku zespół wystąpił 
na przeglądzie rockowym 
Rockfest 2005 w Białymsto-
ku, którego został laureatem. 
Od tego czasu zespół zagrał 
ponad czterysta świetnie 
przyjętych klubowych i ple-
nerowych koncertów oraz 
nagrał trzy kolejne płyty 
„Back to Beginning” wydaną 
przez wytwórnie Mystic oraz 
„118” i „The Sun also rises 
for unicorns” wydaną przez 
MetalMind. Obecnie zespół 
kończy prace nad swoim 
piątym albumem „Swans 
and Lions”, który ukazał się 
w lutym 2018 roku rów-
nież pod skrzydłami Metal-
Mind. Wśród najciekawszych 
wydarzeń koncertowych, 
w których uczestniczył Co-
chise można wymienić udział 
w Przystanku Woodstock 
(duża scena), Seven Festival, 
Świebodzice Rock Festival, 
Cieszanów Rock Festiwal czy 
Impact Festival, z legendarną 
formacją Black Sabbath w roli 
headlinera.
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Pablopavo  
i Ludziki
Kto się wybiera? W sobotę 7 września 2019 
na Starym Mieście pojawi się Karwowski. 
Choć plac Po Farze może pomieścić 5 
tysięcy ludzi, to miejsca w ogródkach już są 
zarezerwowane. Pablopavo i Ludziki, Stare 
Miasto to bardzo dobre połączenie. 

Zaśpiewamy Lublinowi 
piosenkę miłosną? Crème de 
la crème tegorocznych kon-
certów na placu Po Farze. 
Pablopavo i Ludziki zagrają 
Dancingową Piosenkę Miło-
sną. Na placu Po Farze bę-
dzie nadkomplet.

„W zapowiedziach stałym 
motywem były słowa takie jak 
disco, dyskoteka, taneczny, co 
przygotowywało na niespo-
dziankę. No bo przecież Paweł 
Sołtys, finalista ostatniej edy-
cji Nagrody Literackiej Nike, 
z dyskoteką słabo się kojarzy. 
Ale już pierwsze wysłuchanie 
nowego materiału nie pozo-
stawia wątpliwości: ta „dys-
koteka” to po prostu delikat-
ne nawiązanie do muzycznej 

estetyki lat 70., z oldskulową 
elektroniką, „funkującą” gita-
rą, mocnym basem. To trochę 
jak podróż do klimatów lekko 
wymieszanych – trochę z pol-
skiej muzyki filmowo-seria-
lowej tamtej epoki („Agata”), 
trochę z dawnego Bowiego 
(„Piosenka”), trochę z Briana 
Ferry’ego („Światła na stat-
ku”). Mimo wszystko jednak 
wystarczy wsłuchać się w pio-
senki, w smutne przeważnie 
historie i sceny, bywa że pra-
wie apokaliptyczne, bywa że 
prawdziwie wzruszające, by 
stwierdzić, że to ciągle – i na 
szczęście – Pablopavo z Lu-
dzikami. Pablopavo i Ludziki, 
Marginal, Karrot Komando”. 
(Mirosław Pęczka, Polityka)



Dancingowa piosenka 
miłosna
Nie umiem śpiewać jak 
Gregory Isaacs,
Ale jeśli chcesz kupie Ci 
wszystkie jego płyty
Będzie za mnie oddawał to 
czego nie umiem
Wiem przecież jednak, że to 
tanie chwyty
Nie umiem śpiewać jak 
Johnny Cash,
Co do więzienia jak do 
kochanki mówił
Ale powieszę gitarę tak jak on 
na ramieniu
„Kolejny tani chwyt” – szepnie 
coś w sumieniu
Zamykam oczy i widzę Cię 
lepiej niż,
Ktokolwiek, kiedykolwiek 
widział Cię
To są promienie X, łapczywe 
jak złe psy,
Jak ostatni oddech przed 
zanurzeniem się
Nie umiem śpiewać jak 
Leadbelly
Oddałbym za to prócz ciebie 
wszystko
Lecz kiedyś będę stary tak jak 
jego głos
I powiem ci coś 
niepotrzebnego nisko
Nie umiem śpiewać jak byle 
dureń
Którego widać co dzień 
w telewizji
Ale pamiętam Cię jak 
tańczyłaś w punkcie
Apetyt architektów…
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Lidia Biały 
śpiewa Żywoty 
Świętych

Etnomuzykolog, multiin-
strumentalistka (skrzypce, 
suka biłgorajska, sarangi, 
kemanche, gadułka). Dokto-
rantka w Katedrze Etnomu-
zykologii i Hymnologii KUL. 
W zakres jej zainteresowań 
badawczych wchodzą: kultu-
ry muzyczne świata, zwłasz-
cza Iran i Indie, ludowe tech-
niki gry skrzypcowej w Polsce 
oraz techniki śpiewu trady-
cyjnego, a także hagiografia 
w muzyce tradycyjnej.

Koncertuje w Polsce i za 
granicą. Prezentowała się na 

Antenie TVP czy Polskiego 
Radia. Jest jednym z arty-
stów biorących udział w na-
graniu ścieżki dźwiękowej 
do spektakli teatralnych czy 
dzieł filmowych nagradza-
nych na światowych festi-
walach, m.in „Zimna Wojna” 
w reż. Pawła Pawlikowskiego. 
Autorka krótkometrażowych 
filmów dokumentalnych do-
tyczących polskiej muzyki 
tradycyjnej.

Suport przed koncertem  
Stanisława Soyki
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11 lat temu, na 
pierwszej edycji 

Europejskiego 
Festiwalu Smaku 

zaśpiewał “Gdybym 
miłości nie miał”. 

Zasłuchana 
publiczność zamarła 
z wrażenia. A potem 

rozległ się huragan 
braw. Teraz na palcu 
Po Farze usłyszycie 
Ławeczkę Bajeczkę.

Trudno w to uwierzyć, ale 
od kilkunastu lat Stanisław 
Soyka nie wydał autorskiej 
płyty. Jego ostatnie albumy 
były poświęcone twórczości 
Agnieszki Osieckiej, Czesława 
Niemena, Czesława Miłosza. 
Tym razem przyszedł czas 
na w pełni autorski krążek. 
Płyta „Muzyka i słowa Stani-
sław Soyka” miała premierę 1 
lutego 2019 roku. W niedzielę 
wieczór, 8 września 2019, na 
finał festiwalu czeka Was cu-
downa, muzyczna uczta. Wy-
smakowana i mądra.

Soyka na finał



Ławeczka
Siedzę na ławeczce 
na mojej ulicy
Siedzę na ławeczce 
i patrzę
Oto idzie pielgrzym 
widać, że z daleka
Za nim turysta ten co 
się rozgląda
Ten gość idzie szybko
Drugi się nie spieszy
Smuci się dziewczyna, 
inna się uśmiecha
Siedzę na ławeczce 
na mojej ulicy
Siedzę na ławeczce 
i patrzę
Mógłbym to teatrum 
oglądać bez końca
Mógłbym tu pozostać 
na zawsze…

Soyka na finał
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Stacja Teatr w Konopnicy: Projekt 3xW 

Wesele 
Wyspiański 
Wilno

DLACZEGO WESELE?
Okazuje się, że na począt-

ku XX wieku „Wesele” grało 
ogromną rolę w życiu Pola-
ków mieszkających pod za-
borem, również tych miesz-
kających na Wileńszczyźnie 
- pod zaborem rosyjskim. 
Wilno było pierwszym spo-
śród okupowanych przez 
Rosję miast, gdzie pokazano 
sztukę Wyspiańskiego w peł-
nej wersji scenicznej. „We-
sele” wystawił wtedy bar-
dzo dobry Teatr Polski pod 
kierownictwem Nuny Mło-
dziejowskiej. Ta polska ak-
torka, reżyserka i dyrektor te-
atrów pochodziła z Wołynia, 
a kształciła się w Krakowie. 
Chodziła na Wyższe Kursy dla 
Kobiet, tzw. „Baraneum” (od 
nazwiska założyciela Adria-
na Baranieckiego), które były 
jedyną opcją kształcenia dla 
kobiet pozbawionych wów-
czas możliwości studiowa-
nia na wyższych uczelniach. 
Na kursach wykładali m.in. 
Stanisław Wyspiański i Lu-
cjan Rydel. Nie wiadomo, czy 

Nuna spotkała się osobiście 
z Wyspiańskim, ale nie ulega 
wątpliwości, że miała kontakt 
z Lucjanem Rydlem, którego 
wesele Wyspiański przedsta-
wił w swoim dramacie. 

 (http://www.wilnoteka.lt)

W PROGRAMIE:
Stacja Teatr Wesele. Czy-

tanie performatywne
W rolach głównych:
Panna Młoda, Ula Plewik, 

Polska
Pan Młody, Rimvydas Lau-

ikas ,Litwa
Poeta: Luigi Pagano Italia
Stańczyk: Jarosław Duma-

nowski

Spotkanie z Dorotą Wy-
spiańską. Córką Śpiącego 
Stasia, wnuczką Stanisława 
Wyspiańskiego.

Prowadzi: Waldemar Sulisz

Bliny i inne
Litewskie przysmaki pre-

zentuje Anna Walczyńska, 
szefowa kuchni restauracji 
Uroczysko Zaborek



ul. Zamojska 30
20-105 Lublin

tel. +48 81 7180234



Magia Podlasia
W Hotelu Arche zobaczymy wystawę 
fotografii „Magia Podlasia”, przygotowaną 
przez Krainę Bugu. To jedna z wielu 
wystaw fotograficznych na festiwalu, 
ale być może najważniejsza. Oto, co na 
temat prezentowanych prac pisze Zenon 
Żyburtowicz.

Parafrazując słynną sen-
tencję, chciałoby się po-
wiedzieć: co jest na zdjęciu, 
każdy widzi. Ale nie każdy 
wie, ile trzeba samozapar-
cia i wytrwałości, aby obiek-
tywem aparatu ,,upolować’’ 
wyjątkowe ujęcie, a jego pięk-
no i unikatowość pokazać na 
fotografii bez zbędnych ko-
mentarzy.

Grupa miłośników foto-
grafii - pięciu autorów, wy-
stępująca pod nazwą Magia 
Podlasia - odkrywa dla nas 
swój skrawek świata i swo-
ją wrażliwość na jego natu-
ralne piękno. Z aparatami 
fotograficznymi wędrują 
po najbardziej niezwykłych 
i urzekających zakątkach 
Podlasia, poddając się uroko-
wi sielskich pejzaży z drew-
nianymi chatami, wiatrakami, 
cerkwiami, rzekami i rozlewi-
skami wśród pól. Niejedno-
krotnie powracają w te same 
miejsca, które wciąż na nowo 
ich zaskakują. Dzięki owym 
malarzom obiektywu, na ich 
fotogramach oglądamy sub-
telne szczegóły krajobrazu 
Podlasia, które na co dzień 
zdarza nam się przeoczyć, 
czasem nie zauważyć czy 
ominąć... Nie ze złej woli. Są 
często niedostrzegalne, głę-
boko ukryte dla postronnego 
oka. Wychwytuje je dopiero 

i utrwala wrażliwe spojrze-
nie fotografa i obiektyw jego 
aparatu. 

Uważnie oglądam te zdję-
cia i mam wrażenie, że emo-
cje ich autorów wyzwala 
energia znad Bugu. Ziemia 
nadbużańska to bezkresna 
tajemnicza przestrzeń, nie-
skażona cywilizacją i raj dla 
fotografujących. Ale mylą 
się ci, którzy sądzą, że wy-
starczy przyjechać tu i na-
cisnąć migawkę. Nieprze-
widywalna pogoda uczy 
pokory. Wielogodzinne wy-
czekiwanie pod osłoną nie-
ba na odpowiedni moment 
światła, zmienna i kapryśna 
aura mogą zniechęcić na-
wet najbardziej wytrwałych.  
Autorzy tych fotografii pra-
cują spokojnie i cierpliwie, 
widzą to, co najlepsze i naj-
piękniejsze. I przekazują swój 
zachwyt odbiorcy. Czasami 
„podkręcają” jeszcze tę uro-
dę pejzażu w komputerze, 
aby na fotografii w efekcie 
finalnym zrobić większe wra-
żenie na widzu. I słusznie, ta-
kie jest prawo artysty, który 
paradoksalnie chce czasami 
konkurować z pięknem przy-
rody, które ona sama tworzy.  
To, co w muzyce, poezji jest 
dziełem wyobraźni, na foto-
grafiach tego albumu przy-
brało realną formę, dzięki 



oku i obiektywom ich auto-
rów. Dzika przyroda mieni 
się paletą barw wszystkich 
pór roku, stwarzając niepo-
wtarzalny klimat. Iskrząca 
zimowa biel, zieleń wiosny, 
głębokie kolory lata i jesien-
ne brązy. Pejzaże tchną 
nostalgią, ale i dobrą ener-

gią, harmonijnym pięknem.  
Piękno natury staje się na-
turalnym głosem w swojej 
własnej obronie. W obronie 
przyrody niszczonej przez 
człowieka z lądu, wody i po-
wietrza. 

Ale nie tylko krajobrazy 
stanowią o atrakcyjności tej 
publikacji. Jej niepowtarzalną 
wartością są przedstawione 

w albumie sylwetki ludzi - ich 
życie, praca, wiara, zwyczaje. 
Dzięki temu album ten jest 
kompletny, a reporterskie 
portrety mieszkańców Pod-
lasia pozwalają nam poznać 
i poczuć jego duszę.

Mam nadzieję, że przed-
stawione dzieła poetów 

obiektywu, skłonią Państwa 
do własnych poszukiwań. Że 
poruszeni pięknem krajobra-
zów i wyobraźnią ich auto-
rów, zaplanują Państwo po-
dróż do krainy magicznego, 
wciąż nieodkrytego, Podlasia. 
I że będzie to także podróż 
w głąb siebie. Życzę fascynu-
jących przeżyć.

Zenon Żyburtowicz
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historyczny
To autorska specjalność Małgorzaty Sulisz. 
Od 4 lat ubiera mieszkańców Lublina i okolic 
w stroje historyczne. Spacery wpisują się 
w tematykę festiwalu i historię Lublina.

Na Spacerze historycznym 
pojawi się w tym roku król 
Zygmunt August. W tej roli 
znakomity włoski muzyk Luigi 
Pagano. Grał z Paulem McCart-
neyem, występował z najwięk-
szymi gwiazdami kina, kon-
certował na całym świecie. Do 
Polski sprowadziła go… miłość. 
Pochodzi z Neapolu i ma w so-
bie wszystko to, czego oczeki-
walibyście po Włochu – radość, 
energię, otwartość. Luigi Paga-
no mówi, że jego serce wypeł-
nia przede wszystkim miłość 
do poznanej 20 lat temu żony, 
Agnieszki i muzyka. To miłość 
sprowadziła go do Polski, a on 
sprowadził do Polski swoją 
muzykę.

W tym roku po raz pierwszy 
pojawi się na Ulicy Złotej, przed 
Galerią Sceny Plastycznej KUL 
– Czarna Dama. Pojawia się 
w Janowie nad Wisłą, pojawi się 
w Lublinie. Kim jest? Trop wie-
dzie do przepastnych podziemi 
zamku lubelskiego, gdzie miała 
być przechowywana suknia 
Barbary Radziwiłłówny.

Malownicze grupy kobiet 
wzbudzają zdziwienie, radość 
i tęsknotę za tym, co minę-
ło. W ruchomych obrazach 
można dostrzec sceny z hi-
storii miasta, znane postacie, 
a piękne kostiumy zachwyca-
ją. I doczekały się już dwóch 
wystaw. Na tegorocznym 
Spacerze pojawi się król Zyg-
munt August. Kto jeszcze? 

Małgorzata Sulisz
Specjalistka od kostiumów 

historycznych i rekonstrukcji 
strojów ludowych. Na kon-
cie ma między innymi:  kopię 
gotyckiej rzeźby Chrystusa, 
kostiumy i dekoracje w Ordo 
Passionis et Resurrectionis, 
była asystentem słowackie-
go scenografa Vladimíra Čápa 
w spektaklu Dekameron i  Zofii 
de Inez w spektaklu „Plaisirs 
d`amour” Zofii Kalińskiej. Pa-
sjonuje się fotografią. Współ-
założycielka Stacji Teatr w Ko-
nopnicy, szefowa „Domu 
Kultury” w Motyczu.



Regionalny klimat, 
najlepszy stek 
w mieście

W  restauracji „107” 
bogactwo smaku 
i aromatów kuch-

ni regionalnej spotyka się 
z tradycyjną kuchnią polską 
i europejską. Dokładamy 
starań, aby nasza oferta za-
spokajała Państwa oczeki-
wania, upodobania i gusta, 
nawet te najbardziej wyra-

finowane. To, co wyróżnia 
naszą kuchnię spośród in-
nych to idea, której celem 
jest dawkowanie przyjem-
ności, płynącej z wysokiej 
jakości usług i specjałów 
Szefa Kuchni przygotowy-
wanych zarówno tradycyj-
nymi, jak i nowoczesnymi 
metodami.

ul. Krańcowa 107 A 20-338 
Lublin Polska

Tel. +48 81 477 95 00 
e-mail: info@lubhotel.pl

www.lubhotel.pl
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odrodzenia. 
Przepisy  
z XV i XVI wieku

Szczuka w korzeniu  
po polsku [XV w.]

Zastaw rosół niesłony, 
a szczukę oskrob i rozpłataj, 
i rozsiekaj w kęsy, potym wy-
płukawszy, włóż w ten rosół, 
aby obewrzało dobrze, po-
tem odcedź, a włóż na misę, 
a weźmi cebule, warz w gar-
cu drobno usiekawszy, a gdy 
uwre, rozdziel na dwie, potym 
jedną połowicę uwierć dojni-
cy, a przecedź przez chustę 
i daj do kotła, a w kładź tam 
szczukę i okorzeń wszystkim 
korzeniem krom goździków, 
a jeżeli by gę[s]to było, przy-
daj rodzenków, a takim oby-
czajem możesz i karpie dzia-
łać, i insze białe ryby, a drugą 
połowicę ryby daj na wierzch.

Spis o krmích

Polewka z mleka konopnego 
[ok. 1465]   

Uwarz siemienia konop-
nego, aż łuski pękać poczną 
i stłucz  je dobrze w moź-
dzierzu z niewielką ilością 
obranych migdałów, roz-
puść to zimną wodą i prze-
trzyj przez sito. Potem  tę 
mieszaninę z odrobiną soli 
i dużą ilością cukru oraz, jeśli 
chcesz, pieprzu, warz przez 
czas w jaki odmawiasz Mi-
serere. Weź kromki lekko 

przypieczonego chleba i po-
łóż je na dnie misy, na któ-
rej to podasz i polej to po-
woli mlekiem konopnym by 
powoli nasiąknęły płynem, 
odlewając wszystko co jest 
nadto, aby chleb nie wypadł 
na bok. Połóż takie warstwy  
dwa lub trzy razy i podaj po-
sypane słodkimi korzeniami.

Maestro Martino, Libro 
de Arte coquinaria, ca. 1465, 

wyd. Library of Congress 
2005, tłum. G. Riley.

Pieczenia wołowa  
po węgiersku [ok. 1540]
Weźmi pieczenią wołową 

czystą, wymocz ją w czystej 
wodzie, potym nazajutrz weź 
ją i upiecz na poły, gdy tedy 
tak uczynisz, weźmi octu 
winnego, kminu, jałowcu, ale 
jałowiec tylko na poły każ-
dy tłuc, a cebule miej czystej 
garniec, polewaj tem octem 
a włóż tam tę pieczenią, wlej 
te tego octu na nią, aby do 
połowice garca, nasyp pie-
przu tłuczonego na tę pie-
czenią i tę cebulę skrajawszy 
czyście, zamaż, by odetku [s] 
nie miała, wstaw na dobre 
węgle, niechaj wre, aż zro-
zumiesz, żeby już dobra była, 
daj na misę.

Kuchmistrzostwo.



Najlepsza kuchnia 
ukraińska 

w Warszawie

KONTAKT
U sióstr, ul. Złota 63A, 00-863 Warszawa 

usiostr@gmail.com
usiostr.com

tel. +48888769423

Domek u sióstr
ul. Grójecka 186/12, 02-390 Warszawa, usiostr@gmail.com

tel. +48221156685, +48577806977

DOMEK U SIÓSTR
Nasza nowa restauracja znajduje się w dzielnicy Ochota, 

przy ulicy Grójeckiej 186/12.  Macie Państwo niepowtarzalną 
okazję spróbować dania tradycyjnej kuchni ukraińskiej 

i europejskiej.

U SIÓSTR
Restauracja ukraińskiej kuchni „U sióstr” znajduje się 

w centrum Warszawy, przy ulicy Złotej 63 A. Macie Państwo 
niepowtarzalną okazję spróbować tradycyjnej domowej 

kuchni ukraińskiej. W naszej restauracji „Siostry” nakrywają 
wielki stół w najlepszych ukraińskich tradycjach, a na nim 

stawiają potrawy oparte na starych przepisach naszych babć. 
W menu  możecie znaleźć najbardziej znane potrawy na 

Ukrainie. Zjecie tu barszcz ukraiński z pampuszkami, soliankę, 
pielmieni, pierogi, galuszki, placuszki, kiełbasę domową, kwas, 
uzwar. Na deser naleśniczki z różnymi dodatkami, miodowyk, 

napoleon.
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Moda w potocznym rozu-
mieniu oznacza potrzebę na-
śladowania innych, w szcze-
gólności ludzi znanych 
i podziwianych. Ta wewnętrz-
na potrzeba najdobitniej jest 
widoczna w wyglądzie.

Pokaz mody z udziałem 
Gwiazd polskiej sceny te-
atralnej i filmowej wpisał się 
już na stałe w kalendarz Eu-
ropejskiego Festiwalu Sma-
ku. Na wybiegu zobaczymy 
Olgę Bończyk, Patrycję Hur-
lak, Karinę Seweryn, Kamilę 
Ścibiorek, Tomasza Bednar-
ka, Zbigniewa Buczkowskie-
go, Arkadiusza Janiczka, Mar-
ka Włodarczyka i Bartosza 
Żukowskiego. W tym roku 
motywem przewodnim bę-
dzie moda polska połączona 
z trendami zza wschodniej 
granicy z elementami hu-
culskiego etno. Szczególnie 
polecamy unikalną kolekcję 
Barbary Chwesiuk, dedyko-
waną Lublinowi.

Jak co roku aktorzy wspie-
rają Krajowe Towarzystwo 
Autyzmu oddział w Lublinie.
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Gwiazdy na 
wybiegu

Olga Bończyk
Polska aktorka teatralna, 

filmowa i wokalistka. Związa-
na jest m.in. z teatrami: Pio-
senki  we Wrocławiu; Rampa, 
„Roma”, Kamienica, Projekt 
Teatr Warszawa, teatrem 
impresaryjnym Ale! Teatr 
i teatrem „Capitol” w War-
szawie. Wraz z czołowymi 
polskimi jazzowymi muzy-
kami koncertuje z autorski-
mi recitalami, m.in. „Piąta 
rano” i „Piosenki z klasą”. 
Ukończyła wrocławską Pań-
stwową Szkołę Muzyczną I i II 
stopnia im. K. Szymanow-
skiego w klasie fortepianu. 
Jest absolwentką wydziału 
wokalno-aktorskiego Aka-
demii Muzycznej we Wrocła-
wiu. W 1999 r. wzięła udział 
w koncercie „Debiuty” pod-
czas XXXVI Festiwalu Polskiej 
Piosenki w Opolu. W paź-
dzierniku 2006 r. została am-
basadorem projektu „Dźwięki 
Marzeń” realizowanego przez 
Fundację Grupy TP. W 2007 
r. w TVP2 prowadziła pro-

gram SmaczneGO!, a w 2008 
r. brała udział w III edycji 
programu Jak Oni śpiewa-
ją – zajęła czwarte miejsce. 
W 2012 r. zdobyła pierwszą 
nagrodę konkursu „Profesjo-
naliści Forbesa 2012”. Znana 
z wielu ról w polskich seria-
lach m.in. „Na dobre i na złe „ 
jako dr Edyta Kuszyńska oraz 
„Barwy szczęścia ”jako Sylwia 
Paszkowska.

Karina Seweryn
W 2001 roku ukończyła 

Państwową Wyższą Szkołę 
Teatralną im. Ludwika Solskie-
go w Krakowie. Podczas stu-
diów związana z Narodowym 
Teatrem Starym im. Heleny 
Modrzejewskiej i Teatrem Lu-
dowym w Krakowie. Zadebiu-
towała w Teatrze Starym w roli 
Wendli Bergman w spektaklu 
Przebudzenie Wiosny Franka 
Wedekinda .Kolejne role teatral-
ne w Fauście i Miarce za miar-
kę Tadeusza Bradeckiego – oba 
spektakle w Teatrze Starym. 
Następnie Pan Paweł w Teatrze 
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Słowackiego w Krakowie, Sześć 
postaci szuka autora w reżyse-
rii Jerzego Stuhra, Miłość Fedry 
i Jak wam się podoba w reżyserii 
Andrzeja Wajdy. W Teatrze Lu-
dowym w Krakowie Dożywo-
cie w reżyserii Grzegorza Wi-
śniewskiego. W Zespole Teatru 
Powszechnego im. Zygmunta 
Hubnera w Warszawie od 2001 
roku, gdzie zagrała w takich 
spektaklach jak Swidrygajłow 
w reżyserii Andrzeja Domalika, 
Lato w reżyserii Władysława 
Kowalskiego, Biesy w reżyserii 
Rudolfa Zioło, a także Wesołe 
kumoszki z Windsoru oraz Król 
Lear w reżyserii Piotra Ciepla-
ka. Kolejne przedstawienia na 
deskach Teatru Powszechnego 
to Czego nie widać w reżyserii 
Juliusza Machulskiego, Powrót 
Na Pustynię w reżyserii Anny 
Augustynowicz oraz Panieński 
Raj w reżyserii Rafała Sabary. 
Najbardziej znana z roli Egle 
w Koronie królów.

Patrycja Hurlak
Polska aktorka filmowa 

znana z takich seriali jak 
Klan, Blondynka, Na Wspólnej 
czy Pierwsza Miłość. Autorka 
książek „Nawrócona wiedź-
ma”, „Zakochani są wśród 
nas” „O ważnych rzeczach”. 
Prowadziła program Ukryte 
skarby. Piękna, bogata kultu-
rowo i historycznie Polska to 
przewodni temat cyklu. 

Kamila Ścibiorek
Polska aktorka młode-

go pokolenia. Ukończyła 
m.in. Państwową wyższą 
Szkołę Teatralną im. Lu-
dwika Solskiego w Krako-
wie wydział aktorski oraz 
na Uniwersytecie Jana Ko-
chanowskiego w Kielcach 
Pedagogikę resocjaliza-
cyjną. Znamy ja przede 
wszystkim z serialu Spra-
wiedliwi - Wydział Kry-
minalny - jako podkomi-
sarz Paulina Wach .Grała 
również w serialach Na 
Wspólnej, Pielęgniar-
ki ,Detektywi. Na dużym 
ekranie wystąpiła w filmie 
Wojciecha Smarzowskie-
go Pod mocnym aniołem.

Arkadiusz Janiczek
Jest aktorem Teatru Na-

rodowego w Warszawie, wy-
stępuje też w teatrach „Po-
lonia” i „Bajka”. Jego debiut 
teatralny nastąpił 19 listo-



pada 1997. W 1998 ukończył 
studia w Akademii Teatralnej 
w Warszawie.

Jego największym sukce-
sem filmowym była główna 
rola męska w Placu Zba-
wiciela, za którą był no-
minowany do najważniej-
szych nagród filmowych 
w Polsce. Janiczek jest 
również współautorem 
scenariusza do tego filmu. 
Popularność przyniósł mu 
udział w serialu Złotopol-
scy. Niezapomniany jako 
Jan Bartnicki w spektaklu 
TVP Żabusia. Obecnie mo-
żemy go zobaczyć w seria-
lach Leśniczówka i Stulecie 
Winnych.

Bartosz Żukowski
Polski aktor filmowy 

.Studiował w PWST w War-
szawie oraz . Studia Te-
atralnego przy Teatrze 
Ochoty w Warszawie. Jest 
również absolwentem 
5-letnich studiów prawni-
czych w Europejskiej Wyż-
szej Szkole Prawa i Ad-
ministracji w Warszawie. 
Oprócz wielu ról filmowych 
największą popularność 
przyniosła mu rola Waldka 
Kiepskiego w serialu te-
lewizyjnym Świat według 
Kiepskich.

Marek Włodarczyk
Ukończył studia na Wy-

dziale Aktorskim PWSTiTv 
w Łodzi]. W 1978 roku zade-
biutował na dużym ekranie 
w dwóch filmach: Sowizdrzał 
świętokrzyski u boku Beaty 
Tyszkiewicz i Wesela nie bę-
dzie jako Antek. W 1980 wy-
stępował w teatrach: Śląskim 
im. Stanisława Wyspiańskie-
go w Katowicach i im. Stefa-
na Jaracza w Łodzi. Pojawił 
się potem w filmie psycholo-
gicznym Karabiny  z Ignacym 
Gogolewskim w roli głów-
nej. Mając trzymiesięczną 
przerwę w teatrze, pojechał 
w 1981 do Berlina. 

Od 1 stycznia 1982 dostał 
angaż w Teatrze Narodowym 
w Warszawie, ale gdy zaczął 
się stan wojenny, pozostał 
w Berlinie, gdzie kontynu-
ował aktorską karierę. Grał 
przede wszystkim w filmach 
telewizyjnych i serialach. 
W 1983 zadebiutował w te-
atrze; przez dziesięć lat wy-
stępował na deskach teatrów 
w Hamburgu, Berlinie i Mo-
nachium. Był wykładowcą 
na uniwersytecie w Berlinie 
i Strasburgu, gdzie uczył mło-
dzież sztuki aktorskiej. 

Po sukcesie roli komisa-
rza Adama Zawady w serialu 
TVN Kryminalni zdecydował 
o powrocie do Polski. 



Tomasz Bednarek
polski aktor oraz prezenter 

telewizyjny i radiowy. Ukoń-
czył w 1992 studia we wro-
cławskiej filii PWST w Krako-
wie. Aktor Teatru Miejskiego 
w Gdyni w latach 1992–1995, 
współpracował też krótko 
z Teatrem Współczesnym 
w Szczecinie. W swojej ka-
rierze występował na wielu 
warszawskich scenach, m.in. 
w Teatrze na Woli, Teatrze 
Żydowskim, Teatrze Ochoty, 
Teatrze Bajka, Teatrze Ka-
mienica, Teatrze Stanisła-
wowskim, Teatrze Capitol, 
a także w berlińskim Hebbel 
Theater. Na swoim koncie ma 
również wiele ról filmowych. 
Występuje w roli Jacka Borec-
kiego w serialu Klan, udziela 
się w dubbingu. Od 11 wrze-
śnia 2016 r. na antenie TVP1 
prowadzi program podróżni-
czy Zakochaj się w Polsce.

Zbigniew Buczkowski
Polski aktor filmowy. Za-

debiutował w filmie  Janusza 
Kondratiuka Dziewczyny do 
wzięcia. Grał na deskach Te-
atru Komedia w Warszawie, 
w sztuce Koniec ery mene-
lików w reżyserii Janusza 
Kondratiuka, autorstwa An-
drzeja Kondratiuka. W 1986 
roku zdał egzamin estrado-
wy. Największą popularność 
przyniosły mu seriale Dom, 
Graczykowie, Święta wojna. 
W październiku 2014 roku 
wydał autobiografię pod ty-
tułem Pisz pan książkę!
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Premiera autorskiej wysta-

wy fotograficznej Lidii Anny 
Biały i Julity Fajks, otwierająca 
tegoroczny festiwal.

 Na wernisażu przedstawio-
ne zostanie dwanaście foto-
grafii z niespodzianką. Zdjęcia, 
do których inspirację stanowiły 
średniowieczne ikony, przed-
stawiają dwanaście świętych 
kobiet – dwanaście dróg do 
świętości. Dziewczęta, kobiety, 
córki, żony, matki, wizjonerki, 
mistyczki, businesswoman, 
męczennice. Każda niezwy-
kle silna – wojowniczki. Każda 
krocząca zdecydowanie swoją 
ścieżką wbrew utartym sche-
matom. Ogień, który płonie 
w ich sercach niektórych pa-
rzy, niektórych pali, niektórych 
ratuje. Do granic rozkochane 
w Jednym Celu. Obecnie czas 
wolny w Niebie spędzają na 
czynieniu dobra na Ziemi – tak 
mówi św. Teresa z Lisieux. 

Każdy dzień daje nam 
nową szansę – 24 godziny, by 
czynić dobro. 
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JARMARK INSPIRACJI

Największa 
restauracja 

w mieście
Po raz jedenasty we 

wrześniu odbywa się 
w Lublinie, podczas 

Europejskiego 
Festiwalu Smaku, 
międzynarodowy 

jarmark, w tym roku 
dedykowany  
450. rocznicy 

podpisania Unii 
Lubelskiej.



To specjalna edycja jarmar-
ku, która pozwoli Wam na 
degustacje i zakupy, spacer 
po Starym Mieście, wspania-
łe koncerty na placu Po Farze, 
wystawy, niezliczone pokazy 
kulinarne i degustacje na sce-
nie. Spodziewamy się, że nasz 
unijny Jarmark Inspiracji i festi-
wal odwiedzi 100 tysięcy ludzi.

Rocznica zobowiązuje. Na 
jarmarku prezentujemy boga-
ty świat kulinariów Wielkiego 
Księstwa Litewskiego oraz 
wielką kuchnię krajów, które 
zrodziły się z Unii Lubelskiej.  
Od Estonii po Ukrainę.

Jarmark Inspiracji pozwoli 
Wam odbyć fascynującą kuli-
narną podróż po najsmakowit-
szych krainach Polski i po raz 
kolejny poczuć smak wolności. 
W malowniczych domkach cze-
kają na was przysmaki z całego 
kontynentu. Wystawcy nakar-
mią Was, poczęstują chleba-
mi z Wileńszczyzny, owocami 
morza z Francji, ormiańskimi 
gołąbkami, gruzińskimi chinka-
li, włoskimi serami, węgierskimi 
wędlinami, greckimi oliwkami 
i słodyczami. Pragnienie uga-
szą wina w konkurencyjnych 
cenach i wysmakowane piwa 
z Belgii.

Z racji ograniczenia miejsca 
ekspozycji, gdyż plac Łokietka 
został w tym roku urzędowo 
wyłączony z prezentacji sma-
ków i ich degustacji (czego bar-
dzo żałują wystawcy), ograni-
czeni kameralną przestrzenią 
Starego Miasta, dokonaliśmy 
ostrej selekcji wystawców, pre-
zentując crème de la crème, 
to co najlepsze. Niech nasza 
oferta uzupełni kulinarny i kul-
turowy krajobraz królewskiego 
Lublina.

Janusz Dwornicki, producent 
Jarmarku Inspiracji



Dłonie Ewy
O dzikich roślinach na zielnik najpiękniej 
pisał ks. Jan Twardowski. W jego poetyckim 
zielniku kminek „rośnie dyskretnie i nieśmiało, 
mięta „lubi, kocha, szanuje”, rumianek leczy 
rośliny rosnące w pobliżu, Włókna pokrzywy 
„potrzebne są do wyrobu tkanin”. W wierszu 
jeszcze jedna litania prosi rośliny: „Nie 
opuszczajcie nas nawet wtedy/ kiedy pod 
parasolem deszcz ciemno/ i zimno”.

Z Bugiem mam dwa 
wspomnienia sentymental-
ne. Pierwsze związane jest 
z Kodniem i z widokiem na 
resztki owocowego sadu ro-
snącego przy domu, którego 
nie ma. Byłem tam wiosną 
właśnie, białe kwiaty jabło-
ni pachniały niezwykle. Żeby 
dotrzeć do ostatnich jabło-
nek, trzeba było przedrzeć 
się przez skłębiony zagajnik. 
W ziemi jeszcze rysowały się 
fundamenty, obok gruszy 
schowało się zejście do piw-
niczki. A w trawie kwitł chy-
ba już dziki czosnek, a może 
to był czosnek niedźwiedzi. 
Zerwany, dodany do wiosen-
nego chłodnika smakował 
wspomnieniem.

Wspomnienie drugie to 
spacer nad Bugiem w okoli-
cach Włodawy. I czyjeś ko-
chane dłonie rwące najpierw 
pąki kaczeńców, potem mło-
dą miętę w kilku smakach. 
Jedną na suszenie, drugą do 
herbaty, trzecią na deser. 
Zaintrygowały mnie te pąki, 
co tak chciały zakwitnąć. 
Okazuje się, że wystarczy je 
delikatnie w soku z cytryny 
zamarynować, by otrzymać 
kapary.

Kaczeńce i pierwiosnki
Do wspomnienia dłoni peł-

nych pąków wracam, mam je 
pod powiekami. Kaczeńce to 
pierwsze zwiastuny wiosny. 
Okazuje się, że ich spore pąki 
można marynować w soku 
cytryny czy limonki, w occie 
z oliwą, w solance jak ogórki. 
Okazuje się, że marynować 
można także pączki kwiatowe 
mniszka lekarskiego, żarnow-
ca, czy latem owoce nasturcji, 
którymi nasze babcie zastę-
powały kapary.

Zamarynować można na-
wet pączki pierwiosnka. Jak? 
W wyparzonych słoiczkach 
układamy świeże pączki pier-
wiosnka. Robimy marynatę 
z octu jabłkowego, listka lau-
rowego, ziela angielskiego, 
pieprzu, kardamonu, otartej 
skórki z cytryny i brązowego 
cukru. Marynatę doprowa-
dzamy do wrzenia, po kilku 
minutach cedzimy, zalewamy 
pąki pierwiosnków, do każ-
dego słoiczka wkładamy po 
1 goździku. Pasteryzujemy 
i odstawiamy na 2 tygodnie. 
Pierwiosnkowe kapary są 
doskonałym dodatkiem do 
sałatek, tatara, zimnych mięs 
i pieczystego.

ES
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Ogórecznik i kandyzowane 
fiołki

Wiosną do sałatek, twa-
rożków, zup, drugich dań 
i deserów podajemy kwiaty 
jadalne. Jak smakują kwiaty. 
Bardzo efektowne są nie-
bieskie kwiatki ogórecznika, 
które w dodatku mają smak 
ogórka. Nagietek lekarski 
to wielobarwny kwiat z pie-
przowym smakiem. Czasami 
nazywany jest „szafranem 
biednego człowieka”. Kwia-
ty goździka z naturalnym 
aromatem doskonale pod-
biją smak deserów. Kwiaty 
rumianku mają delikatny 
posmak jabłka. Lawendowe 
kwiaty szczypioru mają smak 
cebuli. Stokrotka kusi nutą 
mięty. Młode kwiaty mniszka, 
popularnie zwane mleczem 
mają kuszą smakiem miodu 
i są bardzo odżywcze. Kwiaty 
mieczyka mają posmak sa-
łaty. Hibiskus – cytryny. Bez 
ma jeszcze więcej aromatu 
cytryny, nasturcja ma pie-
przowy smak, dobrym dodat-
kiem do mięs są bratki. 

Na osobną uwagę zasługu-
ją kwiaty fiołka. W przedwo-
jennych książkach kuchar-
skich można znaleźć przepisy 
na sałatki z fiołkami, galaretki 
z fiołków, fiołki kandyzowane, 
płatki fiołka ucierane z cu-
krem, sok i syrop z kwiatów 
fiołka i ciasto z płatkami fioł-
ków. 

Najbardziej efektowne 
są kandyzowane fiołki. Na 
małym ogniu gotujemy cu-
kier puder i wodę w propor-
cji pół na pół. Kiedy syrop 
zgęstnieje, maczamy w nim 
fiołki, obsypujemy cukrem 
pudrem i układamy na per-
gaminie. Po wysuszeniu 
w piekarniku przechowu-

jemy w suchym i ciemnym 
miejscu. A ponieważ fiołki 
zbieramy na wiosnę, poje-
dyncze kwiatuszki zamra-
żamy w kostkach lodu i po-
dajemy do deserów, lodów 
i napojów.

Babka i poziomki
W maju, w starorzeczach 

Buga spotkamy szczawik 
zajęczy. Jego listki przypomi-
nają koniczynę, białe kwiaty 
z czerwonym rysunkiem. 
Pęczek szczawiku blenderu-
jemy z oliwą i marynujemy 
w nim pierś kurczaka. Ob-
smażamy na klarowanym 
maśle, podlewamy winem, 
dodajemy cząstki truskawek 
i kawałeczki rabarbaru. Pod-
lewamy białym, wytrawnym 
winem, po odparowaniu pod-
lewamy śmietaną, dodajemy 
miód, brązowy cukier, otartą 
skórkę z pomarańczy, dopra-
wiamy solą z pieprzem. Na 
talerzu ozdabiamy listeczka-
mi szczawika.

Nadbużańskie łąki pełne 
są babki lancetowatej, któ-
rej podłużne listki smażymy 
w cieście naleśnikowym i po-
dajemy do mięs. Na łąkach 
spotkamy bluszczyk kurdy-
banek, którego listki o ko-
rzennym smaku dodajemy do 
surówek i sałatek, jajecznicy, 
omletów, mielonych kotletów 
i zup. Wojciech Modest Ama-
ro podaje w swej warszaw-
skiej restauracji kłącza czyść-
ca błotnego. Podsmażone na 
oleju smakują jak orzechowe 
frytki. 

Sosna i wiesiołek
Także w maju można zna-

leźć w lasach czosnek niedź-
wiedzi, który coraz częściej 



gości w naszych ogrodach. 
Listkami czosnku doprawia-
my sałatki, twarożki, duszone 
warzywa, sosy, mięsa, ryby 
i zupy. A nawet pierogi. 

Mięta polna cudownie 
smakuje z herbatą, w twa-
rożkach, a pierogi z kaszą 
gryczaną, serem nią dopra-
wione są przedobre. Z wio-
sennych listków mniszka 
zrobimy smaczne sałatki. 
Leśny podagrycznik do sałat-
ki także się przyda. Z listków 
leśnej poziomki zaparzymy 
aromatyczną herbatę. Ru-
kiew wodna i rzeżucha do-
dadzą kanapkom charakteru, 
skromny wiesiołek przysłuży 
się sałatkom.

No i nie zapomnijcie o nad-
bużańskiej sośnie. Z jej mło-
dych pędów można zrobić 
pyszny miód i nalewkę. Pędy 
zalewamy przegotowa-
ną wodą na dobę, cedzimy, 
dodajemy cukier i powoli 
gotujemy, przelewamy do 
wyparzonych słoiczków i sta-
wiamy do góry dnem do wy-
stygnięcia. A nalewka. Pędy 
na 10 dni zasypujemy cu-
krem, zalewamy spirytusem, 
po kilku miesiącach zlewamy, 
mieszamy z wodą, cedzimy 
i odstawiamy do klarowania. 
Coś pięknego.

Waldemar Sulisz

NASZE HITY
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Oto najsmaczniejsze 
kąski z festiwalowych 

wydarzeń. Wśród 
nich absolutna 
nowość: Strefa 

Wege na placu Po 
Farze 6. A na scenie 
smaku mistrzowie. 
Na przykład Sylwia 

Stachyra z Top Chef, 
Jean Bos i kucharze 

z Ambasady Iranu 
w Polsce.



Hit hitów. Nowa strefa na 
naszym festiwalu. Justyna 
Pargieła z DziczeJemy & Ilona 
W Szczerym Polu na placu Po 
Farze  otwierają Podwórko 
Wege. To my, zielarki Ilona 
i Justyna życzymy wspania-
łego tygodnia od 2 do 8 wrze-
śnia. Zadzwoń 535 096 385. 
Bierzcie maki i rumianki, 
i inne kwiatki. Tak zapraszają 
fantastyczne dziewczyny. Na 
warsztatach octy owocowe, 
ziołowe i kwiatowe, oleje na 
zimno z pokazami tłoczenia, 
dzikie rośliny jadalne, 5 roślin 
z trawnika. Wykłady o bioróż-
norodności dla dużych i ma-
łych. Herbaty ze Szczerego 
Pola plus warsztaty kompo-
nowania herbatek ziołowych. 
Lemoniady ziołowe, warsz-
taty dla dzieci, rękodzieło 
konopne dzieci plus mamy, 
kosmetyki naturalne dla całej 
rodziny. Szukajcie podwórka 
pod numerem 6. Udostęp-
niajcie.

A w Hotelu Arche Kulturalna 
kolacja z Gwiazdami

W Restauracji Kulturalnej 
Hotelu Arche gwiazdy filmu 
i ekranu poznają smak kuchni 
Podlasia. Publiczność pozna 
Gwiazdy. W menu consome 
z gotowanymi kibinai, schab 
z kostką, cepelinami i kon-
fiturą z czerwonej kapusty, 
na deser litewskie mrowisko 
z makiem i rodzynkami lub 
lody piernikowe z pieczonym 
jabłkiem plus kieliszek białe-
go/czerwonego wina.

Czy Zygmunt August jadł 
wiewiórki?

Kolacja z Królem Zygmun-
tem Augustem to kolejny 
spektakl w ramach Jem Te-

atr. Podczas tego niezwy-
kłego wieczoru towarzy-
szył nam będzie Zygmunt 
II August. W jego rolę wcieli 
się Luigi Pagano. Gościć bę-
dziemy również znawców 
historii m.in. prof. Jarosława 
Dumanowskiego. Kolejnym 
punktem programu będzie 
nauka historycznego tań-
ca  pod okiem Małgorzaty 
Wojcieszuk. Dodatkowo od-
będzie się premiera książki 
„Unia Lubelska. Przewodnik 
od kuchni”.  Wielkim finałem 
wieczoru będzie show kuli-
narne Jakuba Piętowskiego. 
W trakcie wydarzenia każ-
dy będzie mógł skosztować 
dań wykonanych według 
XVI-wiecznej receptury. 
W menu znajdą ćwikła Mi-
kołaja Reja, olewka z kono-
pii, łosoś po Polsku, kapłon 
w winie muszkatołowym 
z puree z pasternakiem, 
mus z gruszki. Zaprasza re-
stauracja 2 PI ER.

Nalewki
W puli nagród mamy póki 

co: Kolekcjonerski ser Bursz-
tyn, kosz kresowych wędlin 
(7 kg), Nagrodę Multi Frigo. 
Gotowi na start? 29 Turniej 
Nalewek w Lublinie startu-
je w sobotę, 7 września o 13 
w Old Pub. Są 2 tematy kon-
kursowe: Śliwa i inne ( w jury 
m.in. Zbyszek Sierszuła) 
oraz Nalewki Litewskie i Ko-
ronne (w jury profesorowie 
Jarosław Dumanowski, Ihor 
Lylo i Rimvydas Laužikas, 
na czele kapituły Mirosława 
Gałan, prezes Multi Frigo). 
Regulamin i karty zgłoszeń 
na stronie: www.europejski-
festiwalsmaku.pl, degustacja 
w restauracji Old Pub.



Konkurs Good Chef 2019 
Będzie miał wymiar ogól-

nopolski. Z Maestro Jean Bos, 
wieloletnim szefem kuchni 
na dworze króla Belgów no-
minowaliśmy 9 zawodników 
z Lublina, regionu i Polski. Te-
mat konkursu: Unia Lubelska 
od kuchni, w konkursowych 
daniach muszą pojawić się 
owoce z Ziemi Lubelskiej. Bę-
dzie degustacja.

Jarmark i Rajski sad
Może łąki przed Bramą 

Krakowską nie wyczarujemy, 
ale razem z Rynek Elizówka 
dookoła repliki studni przed 
Bramą Krakowską zainsta-
lujemy owocujący sad. To 
wstęp do festiwalowego jar-
marku. Od środy przed i za 
bramą barwne stoiska z je-
dzeniem i smakołykami z ca-
łej Europy, a przede wszyst-
kim z krajów, które były 
częścią Wielkiego Księstwa 
Litewskiego. Enjoy.

Smakołyki filmowe w Hades 
Szeroka

Szef Marek Panek popro-
wadzi Laboratoria Smaku 
z kuchni litewskiej i polskiej. 
Co jeszcze? Akademia Odkryć 
Filmowych w Lublinie? Jak naj-
bardziej. Taki projekt powstaje 
właśnie w Lublinie. Powstaje 
pod wrażeniem znakomitego 
projektu: Akademia Odkryć Fo-
tograficznych. Na pierwszym 
spotkaniu oglądamy i rozma-
wiamy o filmach dokumen-

talnych z Drohobycza, których 
autorem jest Grzegorz Józef-
czuk. Zamawiamy słynne pie-
rogi Sabiny.

Gwiazdy smakują Lubelskie
Na scenie gwiazdy filmu 

i ekranu plus najlepsi szefo-
wie kuchni, wielka kuchnia 
Korony i Litwy, dobre jedzenie 
i degustacje. Niepowtarzalna 
okazja zdobycia kulinarnych 
autografów. Niespodzianek 
będzie dużo więcej, a że wra-
ca upalne lato, to na jarmar-
ku czekają na was lemoniady, 
wina, piwa rzemieślnicze.

Piwo na Europejski Festiwal 
Smaku

Pracownik Miesiąca - 
wrzesień 2019. Postanowi-
liśmy uwarzyć piwo, które 
na myśl przywodzi litewskie 
wędzonki. Do naszego piwa 
w stylu brown ale trafił więc 
słód dymiony bukiem, który 
dał wspaniały aromat i smak. 
Dymne oraz lekko karmelowe 
nuty doskonale łączą się. Jed-
nak zanim skosztujemy war-
to zamknąć oczy i powąchać. 
Ognisko, dym, zapach wędze-
nia. Bogaty i złożony aromat.

Tak, tak, niezawodny Bro-
war Zakładowy po raz kolejny 
uwarzył festiwalowe piwo. 
W tym roku smakowe tropy 
i aromaty wiodą do piw litew-
skich i koronnych. Polecamy 
Wielokran w Spotkaniach 
Kultur i chwile wytchnienia 
dla ochłody. 



Nie ruskie,  
ale ukraińskie

Jedną z najlepszych me-
tod do analizy kulinarnej 
mapy terenów zamieszka-
nia ludności ukraińskiej są 
wspomnienia  podróżników: 
Gdańszczanina Martina Gru-
newega, który podróżował 
do Stambułu przez Lwów, 
czy Francuza Guillaume’a de 
Beauplan, którego relacja 
jest pełna odniesień do kuli-
narnych preferencji Kozaków 
i ludności wiejskiej na terenie 
Ukrainy w pierwszej połowie 
XVII wieku.

Lwów, miasto na pogra-
niczu, w którym przez wie-
ki kultura Polaków, Ukra-
ińców i innych narodów 
tworzyła wyjątkową atmosfe-
rę,  Gruneweg uznał za „Alta-
nę w środku raju”. „Nie znam 
miast w całym królestwie, 
które mają bogatsze ogrody. 
Tu rosną orzechy i śliwki wiel-
kości jaj kurzych, pakowane 
są w duże beczki i wywożo-
ne do Moskwy. Winogrona 
z miejscowych ogrodów nie 
tylko niosą koszykami na ry-
nek, ale robią z niego także 
wino... A tutejsze szczupa-
ki jedzą i w Wiedniu, chociaż 
pod siedmioma mostami 
płynie tam obfitujący w ryby 
Dunaj… Podróżowałem po 
połowie Europy, odwiedzałem 
najsłynniejsze miasta świata, 
ale nie widziałem tyle chle-
ba, ile codziennie wynoszą tu 
na miejscowy rynek. I prawie 
każdy cudzoziemiec znajdzie 
takie ciasto jak w swoim kra-
ju: chleb, strudle, ciasta lub jak 

inaczej je nazwać... A wino 
jest do nich przywożone tak-
że z Mołdawii, Węgier, Grecji. 
Czasami na rynku można 
zobaczyć ponad tysiąc bary-
łek wina w stosach - oto jego 
skład”.

Warto jednak pamiętać, 
że Lwów i nawet otaczający 
go region w drugiej połowie 
XVI w. trudno uznać za ty-
powy przykład kuchni sta-
roukraińskiej. Jej pierwotny, 
oryginalny smak poczujemy 
dopiero wtedy, gdy ruszymy 
dalej na Wschód, na tereny 
zamieszkiwane przez Koza-
ków, niezrównanych żołnie-
rzy i obrońców Europy.

„Wszyscy oni są w stanie 
uprawiać ziemię, siać, piec 
chleb, gotować wszelkiego ro-
dzaju potrawy mięsne, warzyć 
piwo, miód, brahę, okowitę itp.” 
– tak Beauplan pisał w czasie 
swojej podróży po ukrainnych 
ziemiach Rzeczypospolitej. 
Biedni chłopi spożywali dość 
proste jedzenie - rzepę, ka-
pustę, grzyby, owoce i kwas 
chlebowy. Był on natomiast 
zdziwiony, ile Kozacy zjadają 
różnego gatunku ryb. Pisze, że 
z powodu braku soli konserwo-
wali ją nawet w popiele. Notuje 
też, że zimą miejscowa ludność 
trzy razy dziennie dla ochrony 
przed zimnem spożywała po-
trawę przygotowywaną z gorą-
cego piwa z małym dodatkiem 
masła, pieprzu i chleba.

 Ihor Lylo
Lwowski Uniwersytet Na-

rodowy im. Iwana Franki



Amaro 
w Lublinie

Do naszego miasta przyjechał na nowy 
festiwal „Czas Dobrego Sera i Wina”. Słynny 

festiwal sera w Sandomierzu przeniósł się do 
Lublina. Mamy dwa ważne festiwale smaku.
Feeria smaków i aroma-

tów. Amaro mówi, że smaki 
zapisują się w naszej pa-
mięci. Wymieniam dania. 5 
Moments – Calendar of Na-
ture/25th Week. Oto one. 
Kozi ser/ trawa żubrowa/ 
nasturacja. Nastepnie: szpa-
rag/ świerk/porzeczka. Dalej: 
sum/pomidor/cukinia. Clou 
wieczoru: jagnięcina/czosnek 
niedźwiedzi, pokrzywa. Nie 
jem mięsa/ Amaro zrobił mi 
zestaw: troć/ czosnek/ po-
krzywa. Tak, tak – poszcze-
gólne składniki przyrządzała 
załoga – na końcu Amaro 
komponował każdy talerz. 

Z uważnością. Cudowną 
uważnością. Na deser był: 
czarny bez/sosna/cydr. Tyle. 
Żadne słowa nie oddadzą 
smaku. Żadne.
Nie ma zbyt wiele czasu, 
by być szczęśliwym. Dni 
przemijają szybko. Życie 
jest krótkie. W księdze 
naszej przyszłości 
wpisujemy marzenia, 
a jakaś niewidzialna ręka 
nam je przekreśla. Nie 
mamy wtedy żadnego 
wyboru. Jeżeli nie jesteśmy 
szczęśliwi dziś, jak 
potrafimy być nimi jutro?” 
(Phil Bosmans)

ES
EJ



Wracam do kolacji. Na dłu-
go zostanie w pamięci. I to, 
co wraz z ekipą warszaw-
sko-lubelską Amaro podał, 
a co ważniejsze, to, co mó-
wił. Słuchałem z zapartym 
tchem, udało się nagrać. Ko-
lacja była lekcją. Piękną. Sza-
cunek. Szacunek także dla 
Agnieszki i Krzysztofa Krako-
wiaków, mądrych właścicieli 
restauracji Kuchnia Otwar-
ta Lublin, w której gotował 
Amaro. Gotował to chyba 
niedobre słowo. „Gotował” 
z kilkunastoosobową druży-
ną, złożoną z kucharzy jego 
Atelier w Warszawie i załogi 
lubelskiej pod wodzą Piotra 
Skwarka. Bravo, bravo.
Na dzisiejszą kolację 
potrzebne są między 
innymi: szczaw zajęczy, 
kwiat cukinii, kwiat bzu 
czarnego, kurdybanek 
bluszczyk, oraz gałązki 
i szyszki modrzewiowe do 
wędzenia. Biedny Piotr. Już 
lepiej było wylosować mycie 
okien…

Powyżej post ze strony 
Kuchni Otwartej. Na odsłuch 
nagrania z kolacji – musi 
przyjść czas. Trochę posłu-
chałem. Mówił zwykłe nie-
zwykłe rzeczy. Przypomniał 
mi się fragment ukochanej 
książki: Cud uważności: 
Zwykło się uważać za cud 
chodzenie po powierzchni 
wody czy unoszenie 
się w powietrzu, ale 
myślę, że prawdziwym 
cudem jest chodzenie 
po ziemi. Każdego dnia 
uczestniczymy w cudzie, 
z którego nawet nie 
zdajemy sobie sprawy: 
niebieskie niebo, białe 
chmury, zielone liście, 
ciekawskie oczy dziecka 

– nasze własne oczy. 
Wszystko jest cudem... 

Amaro mówił o wierze 
i Bogu. Czy to z punktu wi-
dzenia gastronomii ważne 
rzeczy? Ważne. Jedzeniem 
opowiadamy historię. W je-
dzeniu jest zaklęte DNA ro-
ślin, kwiatów, szyszek, popio-
łu, który barwi chleb (jedliśmy 
cudowny chleb z popiołem, 
i masło z miodem?). – Takie 
proste, a tak niebywałe rze-
czy – mówił Jacek Szklarek.

Nauka od Jacka Szklarka
 „Najpiękniejszych chwil 

w życiu nie zaplanujesz. One 
przyjdą same”. (znów Phil) 
– Jacku dziękuję za festiwal 
w Lublinie. Za słowa o se-
rach i winach. W sobotę nasi 
przyjaciele z Wine&Fashion 
zamknęli stoisko po północy. 
I tak, jak na Europejskim Festi-
walu Smaku – ich stoisko stało 
się nieformalnym klubem fe-
stiwalowym. Niektóre sery fe-
nomenalne. Parmigiano Reg-
giano, Grana Padano, Comte, 
Gruyere, Beaufort, Pecorino 
Romano, Gorgonzola, Brie, 
Roquefort, Manchego, Ched-
dar, Taleggio, Monte Veronese, 
Camembert, Pastore Sardo, 
Pecorino Toscano, Mozzarel-
la di Bufala, Burrata, Gruyere, 
Raclette, Sbrinz, Emmenta-
ler, Raclette, Oscypek, Kozia 
Rura i inne – nie wszystkich 
spróbowałem, ale większość 
tak. Wina przyjechały prosto 
z Włoch – o nich Jacek Szklarek 
mówił z uniesieniem. Mówił 
też o ulotnych chwilach.
To są takie chwile, dwa 
pojęcia czasu. Pierwsze, to 
nasze życie zabiegane 24 
h na dobę. Ale też jest inne 
pojęcie czasu, które Grecy 
nazywali “kairos”, gdy nie 



jesteśmy w stanie sobie 
wyobrazić, co może się 
zdarzyć. Piotr Skrzynecki, 
gdy witał ludzi w Piwnicy 
Pod Baranami, mówił: 
“Proszę państwa, to jest 
naprawdę niezwykła 
chwila”. I państwo też 
jesteście niezbędnym 
elementem tej chwili. 
Kairos, to jest coś, co 
jest nieprzewidywalne. 
Chciałem, żebyśmy 
korzystali i cieszyli się tą 
chwilą- mówił Szklarek na 
kolacji z Amaro.

To, co ważne
To ważne słowa. Dlacze-

go ważne? Dr Dean Ornish 
twierdzi, że człowiek potrze-
buje zupełnie innych  bypas-
sów. Od siebie do drugiego 
człowieka, od siebie do swo-
jego serca i od siebie do Boga. 
I ja – słuchając Amaro – o tym 
właśnie pomyślałem. Mówił 
też Amaro – o otwartości. 
Tak myślę, ża Wojciech Mo-
dest Amaro – w swojej filo-
zofii tworzenia wszczepia 
ludziom (konsumentom) – 
jeszcze jedno połączenie: od 
siebie do smaku, wpisanego 
niczym matryca przez Stwór-
cę – człowiekowi i Naturze. 
Jeden z żydowskich mędrców 
mawiał, że świat jest pełen 
świateł i tajemnic, a człowiek 
zasłania się przed nimi swoją 
małą dłonią. Ten Amaro to ja-
kiś prorok – szepnął ktoś przy 
sąsiednim stoliku. Tak, nie?
Panie Boże, lubiłem dżem 
truskawkowy
I ciemną słodycz kobiecego 
ciała.
Jak też wódkę mrożoną, 
śledzie w oliwie,
Zapachy: cynamonu 
i goździków.

Jakiż więc ze mnie prorok? 
Skąd by duch
Miał nawiedzać takiego? 
Tylu innych
Słusznie było wybranych, 
wiarygodnych.
A mnie kto by uwierzył? 
(Czesław Miłosz, Wyznanie)

To, co jeszcze ważniejsze
Byłem w Ziemi Świę-

tej i w Medziugorie. Tam 
po raz pierwszy poczułem 
bezpośredni kontakt z Bo-
giem.W moim domu, jako 
świadectwa, doświadczyłem 
uzdrowienia z nieuleczalnej 
choroby nowotworowej. I to 
zmieniło kompletnie moje 
podejście do życia. Nie na-
wróciłem się, tylko zostałem 
przywrócony do wiary, bo 
moje dzieciństwo zawsze 
kręciło się wokół Kościoła. 
Byłem ministrantem, potem 
lektorem, fragmenty Pisma 
Świętego czytałem jeszcze 
w szkole średniej. Odnale-
zienie na nowo wiary pozwo-
liło mi zmienić spojrzenie na 
wiele rzeczy. I czuję się z tym 
bardzo dobrze – powiedział 
Amaro w jednym z wywia-
dów. To ten bypass do Trans-
cendencji właśnie.
A teraz wino

No właśnie. Z zapartym 
tchem słuchałem opowie-
ści Jacka Szklarka o winach 
z Agriturismo Fausto Andi, 
o DNA wina, o winie żywym. 
O winie utkanym z wino-
gron oraz okruchów utra-
conej przeszłości, teraźniej-
szości i przyszłości. Rodzina 
Andi Fausto od końca XVII 
wieku w jednym domu. 
Andi mówi, że wszyscy bie-
gniemy, aby wygrać, nikt 
nie biegnie, aby ukończyć 
wyścig na drugim miejscu. 



Ale nie popadaj w depresję, 
jeśli jesteś ostatni -mówi. 
Mówi także, że stara się 
zrozumieć krajobraz win-
nic benedyktyńskich z 1600 
roku i tego krajobrazu DNA. 
I znów wracam do przesła-
nia Amaro. Nie da się go 
napisać. Trzeba sięgnąć po 
czarny chleb z popiołem, 
posmarować masłem nie-
-masłem, sięgnąć po łyk Su-
sinaro, sięgnąć po kawałek 
Cheddar Montgomery, albo 
Brebidoux, albo po oscypek 
Komperdy, albo nawet po 
kawałek Dobrego Pasterza. 
Wypić kieliszek fenomenal-
nego Giubilo od Fausto Andi. 
Tyle notatek. 

No to na koniec mój uko-
chany mnich Thích Nhất Hấnh, 
z dedykacją dla Wojciecha 
Modesta Amaro. Był oblega-
ny. Autografy, potem selfie, 
selfie, selfie. Jakoś mi było da-
leko na taką ściankę. I w tej 
odległości nie byłem sam. 
Panie Wojciechu, dziękuję. Za 
co? Za doświadczenie Uważ-
ności.
Przedmiot medytacji 
powinien być jak potrawa, 
która wymaga długiego 
gotowania. Wkładamy ją 
do garnka, przykrywamy 
i rozpalamy ogień. Garnek 
– to my sami, a ciepło 
konieczne do gotowania 
jest siłą koncentracji. 
Drewno na opał 
czerpiemy z nieustannego 
praktykowania Uwagi. Bez 
dostatecznej temperatury 
jedzenie nigdy się nie 
ugotuje, ale gdy już będzie 
gotowe, odsłoni przed 
nami swą prawdziwą 
naturę i doprowadzi do 
wyzwolenia.

Amaro i Porsche
Wraca do mnie ta kolacja. 

Słucham nagrania tego, co 
mówił Amaro i mówił Jacek. 
Wraca do mnie także podziw 
kolacyjnych gości dla białego 
Porsche, którym przyjechał 
Amaro. W końcu jest 
Ambasadorem marki. I taki 
dialog: „Zobacz jakie Porsche 
zaparkował, takiemu to 
dobrze. Daj spokój, u nas na 
osiedlu o dziesiątej wieczór 
trzech małolatów takimi 
podjeżdża i jadą polatać na 
parkingu”. Czytałem ostatnio 
jeden z wywiadów ze 
znakomitą Aktorką Ireną Jun, 
mą ulubioną (praca w teatrze 
Leszka Mądzika uzależnia). 
I dodaję do tych zapisków 
fragment z nią rozmowy, 
kiedy mówi o swym 
ulubionym wierszu Miłosza 
i go cytuje:
Sługa ja tylko jestem 
niewidzialnej rzeczy,
Która jest dyktowana mnie 
i kilku innym.
Sekretarze, nawzajem 
nieznani, po ziemi chodzimy,
Niewiele rozumiejąc. 
Zaczynając w połowie 
zdania,
Urywając inne przed kropką. 
A jaka złoży się całość
Nie nam dochodzić, bo nikt 
z nas jej nie odczyta.

Waldemar Sulisz



Podziel się
Respect food, no waste. Znacie ideę no waste? 
Dobre jedzenie nie może się marnować. 
Dobrym jedzeniem warto się podzielić. Po 10 
latach organizowania Europejskiego Festiwalu 
Smaku czujemy się odpowiedzialni za markę 
Lubelskie, za promocję narodowej, regionalnej 
kuchni, za jej wymiar ekologiczny.

W dobie festiwalizacji życia 
w Polsce, w dobie promocji 
wysokobudżetowych wyda-
rzeń, które poza ludycznym 
rozmachem nie niosą ze sobą 
wartości duchowych, których 
człowiek rozpaczliwie dziś 
szuka, przyjmujemy wraz 
z Województwem Lubelskim 
i Caritas Archidiecezji Lubel-
skiej strategię nie marnowa-
nia i dzielenia się.

No waste. Czyli nie mar-
nowanie. Nie marnowanie 
jedzenia, szczególnie gdy tu 
na Lubelszczyźnie hodujemy 
i zbieramy produkty do zdro-
wego jedzenia i jesteśmy na 
tle Polski liderem i zagłębiem 
produktów regionalnych. No 
waste to także szanowanie 
i nie marnowanie swojego 
potencjału. Żyjemy w cza-
sach nadmiaru wartości bez-

ideowych, brakuje nam tego, 
co naprawdę karmi, nasyca, 
stanowi o naszej istocie. No 
waste to także powrót do ko-
rzeni, do szacunku dla swojej 
Ojczyzny, ziemi, która jest 
najlepszym domem z możli-
wych, wody, którą pijemy.

Chcemy uzupełnić ideę no 
waste, ideą: Nie marnowa-
nie, dzielenie się. Chcemy 
zainspirować mieszkańców 
Lublina i regionu do walki 
z marnowaniem żywności. 
Chcemy tu, na Lubelszczyź-
nie skończyć z marnowa-
niem, zacząć z dzieleniem się 
żywnością. 

Ks. Wiesław Kosicki, 
dyrektor Caritas Archidiecezji 

Lubelskiej
Waldemar Sulisz 

dyrektor Europejskiego 
Festiwalu Smaku



Anielskie Smaki Catering

Zamawiając nasz catering 
pomagasz innym. Z myślą 
o zróżnicowanych oczekiwa-
niach i potrzebach naszych 
Klientów przygotowaliśmy 
szeroką ofertę cateringową za-
równo dla firm, jak i dla klientów 
indywidualnych. Zapewniamy 
catering na szkoleniach, targach, 

konferencjach, kongresach, 
eventach oraz spotkaniach dy-
plomatycznych na terenie Lu-
blina i w okolicy. Klientom indy-
widualnym oferujemy obsługę 
cateringową podczas wydarzeń 
takich jak: chrzciny, komunie, 
urodziny, stypy oraz prywatne 
spotkania w domu.

Fundacja DANTIS
Catering Anielskie Smaki

ul. Unii Lubelskiej 15
20-108 Lublin

tel. kom. +48 660 188 077
e- mail:  

catering.anielskiesmaki@gmail.com



SM
AK Litwa od kuchni

Początki
Plemiona zamieszkują-

ce region dzisiejszego Wil-
na stworzyły w okresie od 
XI do XIII w.  nie tylko Litwę 
jako państwo, ale także nie-
zwykłą, oryginalną litewską 
kuchnię. Z punktu widzenia 
tożsamości kulinarnej ważne 
jest to, że zamieszkane przez 
nie ziemie były zalesione, peł-
ne jezior, położone daleko od 
morza i na dodatek bardzo 
nieurodzajne. Te uwarun-
kowania przyrodnicze przy-
czyniły się do specyficzne-
go sposobu odżywiania się, 
który po powstaniu państwa 
litewskiego i przemienieniu 
się plemiennych wodzów 
w książąt został podniesio-
ny do rangi kuchni wysokiej 
– książęcej oraz magnackiej. 
Kuchnia tworzącej się elity 
rządzącej Litwy była np. po-
zbawiona produktów mor-
skich, słowo „ryba” zawsze 
oznaczało rybę słodkowodną. 
Z kolei „żyto” było synonimem 
wszystkich zbóż a także kasz 
i mąki. Było ono jedynym 
zbożem, które można było 
uprawiać na nieurodzajnych 
ziemiach pierwotnej Litwy. 
Wynikała z tego ciągła po-
trzeba uzupełniania diety dzi-
kimi produktami: grzybami, 
miodem, boćwiną.  Łączenie 
w jednej potrawie produktów 
uprawianych z dzikimi było 
czymś normalnym i codzien-
nym. Tę szczególną i długo 
się utrzymującą cechę kuchni 
Wielkiego Księstwa Litew-
skiego w siedemnastowiecz-
nym utworze „Postny obiad 

abo zabaweczka” wspominał 
Hiacynt Przetocki: „Litewski 
pewnie przysmak, kapusta 
z grzybami, / W Wilnie ją sta-
wiaj na stół między półmi-
skami, / Bo w Polszcze grzyb 
w dąbrowie, kapusta w ogro-
dzie, / Więc kędy jeden gar-
nek, to tam nędza bodzie...” 
W naszym regionie nie było 
naturalnie występujących 
dzikich warzyw, dlatego to 
boćwina kształtowała kulturę 
spożywania roślin liściastych. 
W kuchni litewskiej popu-
larne były te rośliny, które 
można kisić, gotować, dusić, 
smażyć, a nie te, które moż-
na spożywać nieprzetwo-
rzone. Tworzyło to stereotyp 
Litwinów jako „boćwiniarzy” 
co wielokrotnie było podkre-
ślane przez wielu autorów 
polskich. 

Wpływ na tradycję gastro-
nomiczną miało też to, że 
Litwa była tworzona w opar-
ciu o światopogląd pogań-
ski. Pogaństwo nieuznające 
idei jedynego, uniwersalnego 
Boga przyczyniło się do tole-
rancyjnych postaw rządzą-
cej elity Wielkiego Księstwa 
Litewskiego wobec różnych 
grup o odmiennych języ-
kach, kulturach i wierzeniach. 
Właśnie dlatego Litwa poło-
żona między katolicką Pol-
ską i Zakonem Krzyżackim, 
prawosławnymi księstwami 
ruskimi i wyznającymi islam 
Tatarami stała się przestrze-
nią wszechstronnej wymiany 
kulturowej. 

RIMVYDAS LAUŽIKAS
Uniwersytet Wileński



ŚNIADANIE  
po lubelsku

Nominowane Restauracje i Hotele biorą udział w IV edycji 
konkursu „Śniadanie po Lubelsku”. W tym roku zabawa 
odbywać się będzie drużynowo: Lublin, Lubelskie i cała Polska.
Zadanie polegać będzie na przygotowaniu propozycji 
serwowanych potraw śniadaniowych w kategoriach: 
wytrawnych, wegetariańskich i słodkich, przy użyciu 
produktów wyróżnionych tytułem Marka Lubelskie. Jury 
konkursowe wybiera najsmaczniejsze i najbardziej typowe 
dla Regionu Lubelskiego przepisy. Tak powstanie wzorcowy 
model śniadania po lubelsku, którym chcemy witać 
wszystkich odwiedzających lubelszczyznę. Jest to wspólna 
akcja Kresowej Akademii Smaku i Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego, który widzi jak ważną rolę 
w promocji województwa może odgrywać smak.
W akcji biorą udział nominowane najlepsze hotele 
i restauracje: Lublin: Restauracja 2Pi Er; Restauracja 
Kardamon; Restauracja Eco Lubelskie: Hotel Drob; Willa 
Filiks, Pałac Cieleśnica Polska: Ogólnopolska Restauracja 
Krasnodwór (Warszawa); Hotel Sulbin (Garwolin); Aida 
(Zielonka Warszawa)



HOTELE PARTNERSKIE

PATRONI MEDIALNI

PATRONI HONOROWI

RESTAURACJE PARTNERSKIE

grupa Głodny Lublin



PARTNERZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY POKAZU MODY

PANTONE 362 CVC

PANTONE 2925 CVC

PANTONE 287 CVC
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