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Szanowni Państwo,
z prawdziwą przyjemnością 

zapraszam mieszkańców na-
szego województwa, a także 
wszystkich przybyłych gości 
do wspólnego ucztowania 
w ramach kolejnej edycji naj-
większej imprezy tego typu 
w Polsce poświęconej popu-
laryzowaniu lubelskich tradycji 
kulinarnych – Europejskiego 
Festiwalu Smaku.

W tym roku czaka nas po-
dróż w przeszłość. „Historia 
smakuje” – zapewniają orga-
nizatorzy, proponując degu-
stację dań dworskich zapisy-
wanych w połowie XVIII wieku 
przez Rozalię Pociejową, a po-
tem jej córkę Ludwikę Honora-
tę Lubomirską. Odkryty przez 
prof. Jarosława Dumanow-
skiego „Zbiór dla kuchmistrza 
tak potraw jako ciast robienia” 
Pociejów – właścicieli dóbr na 
Lubelszczyźnie – jest zachę-
tą, by współcześni mistrzowie 
kuchni skorzystali z przepisów 
w nim zawartych i przywrócili 

naszym podniebieniom smaki 
sprzed stuleci.

Europejski Festiwal Smaku 
to okazja, by podczas kolacji 
przy najsłynniejszych bra-
mach lubelskich spróbować 
potraw odtworzonych na 
podstawie dawnych receptur, 
uczestniczyć w uczcie kró-
lewskiej, a także sycić oczy na 
wernisażach malarstwa czy 
delektować się muzyką. Nie 
zabraknie oczywiście jarmarku 
z tradycyjną żywnością, a tak-
że konkursów i warsztatów 
dla adeptów sztuki kulinarnej. 
Liczę, że będzie to wspaniały 
czas spotkań, wielu wrażeń 
artystycznych, a także biesia-
dowania przy stole, na którym 
gościć będą najlepsze specjały 
z naszego regionu.

Zapraszam gorąco do sma-
kowania kultury w jej różno-
rodnych odsłonach i odkrywa-
nia skarbów kuchni lubelskiej!

Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa 

Lubelskiego



Historia 
smakuje
Nie płacz w liście
nie pisz że los ciebie kopnął
nie ma sytuacji na ziemi bez 
wyjścia
kiedy Bóg drzwi zamyka  
- to otwiera okno
odetchnij popatrz
spadają z obłoków
małe wielkie nieszczęścia 
potrzebne do szczęścia
a od zwykłych rzeczy naucz 
się spokoju
i zapomnij że jesteś gdy mó-
wisz że kochasz.

Kiedy Bóg drzwi zamyka, to 
otwiera okno - napisał w wier-
szu „Kiedy mówisz” ksiądz Jan 
Twardowski. Kiedy we wrze-
śniu 2019 roku ogłaszaliśmy 
ze sceny belgijską edycję Euro-
pejskiego Festiwalu Smaku, nie 
wiedzieliśmy, że czas pandemii 
będzie chciał pokrzyżować 
nam plany. A jednak w tym 
trudnym czasie udało się przy-
gotować program „szyty na 
miarę”. Odniesienia do Bel-
gii zostają, doświadczycie ich 
w dwóch wystawach: „La den-
telle de Bruxelles” w Muzeum 
Historii Miasta Lublina i „Mój 
Van Eyck” w Galerii Sztuki Ar-
che Hotel Lublin.

Kiedy Bóg drzwi zamyka, to 
otwiera okno. Tak się cudow-
nie złożyło, że prof. Jarosław 
Dumanowski z Uniwersyte-
tu Mikołaja Kopernika w To-
runiu, niestrudzony badacz 
dziejów staropolskiej kuchni, 
który w serii „Monumenta Po-
loniae Culinaria” wydawanej 
przez Muzeum Pałacu Króla  

Jana III w Wilanowie prezentu-
je najstarsze dzieła kulinarne 
- w kolejnych poszukiwaniach 
natrafia za wschodnią grani-
cą na spisaną w połowie XVIII 
wieku rękopiśmienną książkę 
kucharską „Zbiór dla kuch-
mistrza tak potraw jako ciast 
robienia”, która należała do 
Rozalii Pociejowej i potem jej 
córki Ludwiki Honoraty Lubo-
mirskiej. Pociejowie tytułowali 
się dumnie „hrabiami na Wło-
dawie i Różance”. 

O niezwykłym odkryciu pi-
sze prof. Jarosław Dumanow-
ski, tu podkreślmy, że rękopis, 
zawiera ponad 1000 recep-
tur, dotyczy różnych działów 
sztuki kulinarnej i jest naj-
pełniejszym i najciekawszym 
tego rodzaju polskim tek-
stem. - Receptury, oryginalne 
dania i produkty oraz prze-
twory  umożliwiają wykre-
owanie, promocję i rejestra-
cję wielu potraw/produktów 
tradycyjnych i regionalnych 
- twierdzi Dumanowski.

To właśnie odkryty rękopis 
jest „bohaterem” 12 edycji Eu-
ropejskiego Festiwalu Smaku. 
Ponad 1000 receptur jest hi-
storycznym dowodem na bo-
gactwo dziedzictwa kulinarne-
go Województwa Lubelskiego, 
krainy pięknej i egzotycznej, 
położonej na styku kultury 
Wschodu i Zachodu. Kra-
iny, gdzie w kulturze i kuchni 
współistnieją tradycje i war-
tości katolickie, prawosławne, 
judaistyczne, tatarskie, greckie 
i ormiańskie. 
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Podczas tegorocznej edy-
cji zaprezentujemy Polsce 
historię odkrycia księgi Po-
ciejów, do Lublina przyjadą 
wybitni szefowie kuchni, by 
odtworzyć historyczne po-
trawy, wraz z szefami kuchni 
z Lublina i regionu wprowa-
dzimy je do menu restau-
racji. Prestiżowy konkurs 
Good Chef, podczas którego 
wybierzemy najciekawszych 
kucharzy roku - poświęcony 
będzie księdze Pociejów. 
Wydarzeniem o skali ogólno-
polskiej będzie rekonstrukcja 
uczty historycznej Pociejów 
w IBB Grand Hotel Lublinian-
ka. Po raz kolejny zorganizu-
jemy konkurs na „Najlepszy 

smak Województwa Lubel-
skiego, Jarmark Inspiracji 
pozwoli turystom odwie-
dzić kulinarnie wiele zakąt-
ków Polski i Europy. Kiedy 
międzynarodowe podróże 
są utrudnione, turyści z całej 
Polski będą mogli odwiedzić 
wiele wspaniałych miejsc.

Nie zabraknie koncer-
tów (koncert Józefa Skrzeka 
z SBB dedykowany Janowi 
Pawłowi II), wystaw, kolacji 
tematycznych, warsztatów 
dla dorosłych i dzieci, teatru. 
Festiwalowi towarzyszą publi-
kacje w formie przewodników 
prezentujące smak Lublina 
i regionu. 

Waldemar Sulisz

IDEA
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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)
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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

Kaja Mianowana

Inga Habiba & Lorien

Thomas Anders & Modern Talking Band

Sandra
Fancy
Savage
Joy
Paweł Małaszyński & Cochise

Pablopavo

GRAMY 
JUŻ 12 LAT
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Mateusz Gabor
Ona jest wokalistką zespołu Tryptyk, wydała 
płytę „Kulturowa rozmowa”, on wirtuozem 
akordeonu, prywatnie wujem Viki Gabor,  
z którą koncertuje.

Myra Horal (Mirka Zaziąbło-Hubiak) - to wokalistka folko-
wego zespołu Tryptyk. W 2019 roku wydała swoją solową pły-
tę „Kulturowa rozmowa”. Płyta składa się z folkowych utwo-
rów góralskich, polskich, słowackich i pieśni łemkowskich. 
Utwory słowackie tłumaczyła Agata Siemaszko, a łemkowskie 
Katarzyna Kozak. - Dobór pieśni, wynikający z ukształtowa-
nych przez lata gustów artystki, dał w zestawieniu ciekawą 
ścieżkę muzyczną - od polskich przez słowackie po łemkow-
skie utwory o różnorakim kolorycie i tempie - czytamy w re-
cenzjach. 

Tryptyk wykonuje muzykę ethno-folkową, jest laureatem 
II nagrody Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii 
Mieczysława Karłowicza w Szczecinie. Grupa brała udział 
w Festiwalu Polskiego Radia „Nowa Tradycja”, gdzie Wojciech 
Zaziąbło zdobył nagrodę specjalną ,,Złote Gęśle” oraz w Mię-
dzynarodowym Festiwalu „Mikołajki Folkowe” w Lublinie.

Mateusz Gabor, pseudonim artystyczny „Cikno”. Wycho-
wanek zespołu „Kale Jakha”. Od 2014 roku założyciel grupy 
„Cikno Studios” w Wielkiej Brytanii. Koncertował na jednej 
scenie z takimi gwiazdami jak: Trio Rossenberg, Zespół Pieśni 
i Tańca Roma, Viki Gabor. Jest absolwentem Szkoły Muzycz-
nej im. Mieczysława Karłowicza w Krakowie. Uczył się muzyki 
bałkańskiej i rumuńskiej u mistrzów w swoim fachu. Aktu-
alnie zajmuje się komponowaniem i aranżowaniem muzyki 
bałkańskiej, cygańskiej, muzyki pop.

Co wyniknie z połączenia tak odmiennych osobowości 
i żywiołów, zobaczycie na koncercie. Myra Horal & Mateusz 
Gabor zagrają na krużgankach Bramy Krakowskiej. To nasza 
mała scena muzyczna.
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Józef 
Skrzek

Basista, multiinstrumentalista, kompozy-

tor, jeden z czołowych przedstawicieli pol-

skiego rocka progresywnego i elektroniczne-

go, w ostatnich latach głównie komponujący 

muzykę sakralną zaśpiewa swoje największe 

utwory, grane z SBB, zagra na tradycyjnych 

organach oraz instrumentach elektronicznych. 

To pierwszy, po wielu latach występ artysty 

w Lublinie. Koncert w 100 rocznicę urodzin 

Jana Pawła II. Ze specjalną dedykacją dla Lesz-

ka Mądzika

Urodzony na Śląsku w Michałkowicach 

w rodzinie górniczej. Od małego grał i śpie-

wał, wychowany w duchu sztuki, muzyki, pla-

styki, tańca, ale również sportu. Po dyplomie 

w klasie fortepianu w renomowanej szkole im. 

Mieczysława Karłowicza w Katowicach, przez 

moment studiował na Akademii Muzycznej 

w Katowicach. Jednak los – śmierć ojca – wy-

znaczył drogę na scenę. Już w 1970 r. stawiał 

pierwsze kroki jako basista oraz pianista ze-

społu Breakout. Po rocznej współpracy powró-

cił jednak na Śląsk, żeby założyć swój ulubiony 

zespół – SBB. To wielkie szczęście, że powstał 

ten projekt, bowiem właśnie SBB stworzyło 

całkiem nowy nurt w muzyce polskiej, a może 

i światowej. Multiinstrumentalista oraz kom-

pozytor Józef Skrzek zademonstrował światu 

nową formułę muzyki uniwersalnej, ze sło-

wiańską romantyką oraz buntowniczą dyna-

miką rocka, zapraszając do współpracy Anty-

mosa Apostolisa oraz Jerzego Piotrowskiego. 

W pierwszych dziewięciu latach działalności 

zburzyli wszelkie konwencje rynkowe, nagrali 

kilkanaście płyt w wielu krajach, sprzedali kilka 

milionów płyt.  W końcu lat 80. aktywnie dzia-

łał w Hamburgu tworząc Video Art Production, 

pisząc wiele muzyki filmowej i reklamowej. 

Po roku 1990 nawiązał stałą współpracę z ar-

tystami skupionymi wokół studia Pink Noise 

w Aachen – z tych znajomości zrodził się mię-

dzynarodowy Welcome Project Group.
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Józef Skrzek o muzyce religijnej
Moje pierwsze spotkania z muzyką religijną zaistniały jesz-

cze za czasów ministranta w parafialnym kościele św. Micha-
ła, kiedy podglądałem organistę i próbowałem dotknąć organ. 
Podczas studiów w katowickiej Akademii Muzycznej przez 
kilka semestrów poznawałem tajniki techniki manualnej or-
ganowej. Pierwszy poważny występ live dokonał się w 1978 
r. podczas Festiwalu Muzyki Sakralnej w kościele Św. Piotra 
i Pawła w Katowicach. Zagrałem na organach piszczałkowych 
i zaśpiewałem „Zbliż się do mego serca” do słów Romana 
Brandstaettera. W czasie rewolucji Solidarności rozpocząłem 
prawdziwą wędrówkę w sferach kościelnych muz. 

*
W 1983 roku skomponowałem „Kantatę Maryjną” do słów 

Brandstaettera na cześć Ojca Św. Jana Pawła II, kiedy przyle-
ciał na Śląsk i spotkał się z wielomilionową społecznością Ślą-
zaków na lotnisku Muchowiec. W tym czasie po raz pierwszy 
zagrałem na wzgórzu kalwaryjskim w Piekarach Śląskich gdzie 
w ostatnią niedzielę maja spotykają się rzesze pielgrzymów 
z całego Ślaska. Do dziś gram w tym miejscu – w tym cza-
sie… Ważnym momentem było spotkanie z Ks.Stanisławem 
Puchałą, obecnym proboszczem Archikatedry katowickiej. Na-
sze spotkania od początku były twórcze i bardzo efektywne. 
Wspólne nagrania Pieśni Duvala przebiły popularnością popo-
we hity. Razem otwieraliśmy jeden z najpopularniejszych na 
Południu Polski festiwal Gaude Fest. Wiele koncertów, rów-
nież w Wielkiej Brytanii z muzyką religijną bardzo nas zbliżyły. 
Do dziś jesteśmy w ewangelizacji poprzez muzykę Wielkimi 
Przyjaciółmi. 

*
Po raz pierwszy zagrałem na Jasnej Górze w 1983 roku 

przeżywając Wielkie uduchowienie. Zresztą do dziś gram kon-
certy w Bazylice Jasnogórskiej z różnymi gośćmi, a nagranie 
z 2002 roku zostało uznane przez Ojców Paulinów jako wyjąt-
kowe, zresztą wtedy intencją występu był szczęśliwy przyjazd 
Jana Pawła do Ojczyzny. 

*
Przez cały pontyfikat towarzyszyłem Ojcu Świętemu Janowi 

Pawłowi II, by wreszcie zagrać i spotkać się osobiście w Waty-
kanie na audiencji, po koncercie poezji Karola Wojtyły w 2003 
r. „U stóp Krzyża”, „Viator – znak pokoju”, „Koncert świętokrzy-
ski”, „Kantata Maryjna” i „Czas” to najważniejsze wydawnictwa 
już dokonane. Koncert wielkanocny w Jasnogórskiej Bazylice 
tego roku (2005) o zdrowie Jana Pawła II jest dokumentem 
czasu zamkniętego odejściem ukochanego Wielkiego Papie-
ża. Zagrałem wielokrotnie na świecie moją muzykę religijną 
i okazało się, iż potrafi ona łączyć inne religie, być inspiracją 
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do medytacji na Chwałę Boga. To niezwykłe, że Klaus Schulze 
określił moje dokonania jako pionierskie i wyjątkowe. Grałem 
na znaczących festiwalach jak Wuppertaler Orgel Tage, Vra-
tislavia Cantans, wspólnie z chórami gdańskimi na jubileuszu 
Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej, wspólnie z góralami 
beskidzkimi odebraliśmy w tym roku nagrodę za muzykę do 
sztuki „Historyja o Chwalebnym Zmartychwstaniu Pańskim” 
w Teatrze Polskim Bielsko-Biała. Gram bardzo często w ko-
ściółku parafialnym w Michałkowicach dla prostych rozmo-
dlonych wiernych, a podczas kolędowania w tym roku zapro-
siłem do wspólnego śpiewania Siostrę Boromeuszkę Laurę, 
wspólnie z Córkami Luizą i Elżbietą oraz góralkami i góralami 
z Beskidu Żywieckiego. W tym składzie zagraliśmy w Bazyli-
ce Jasnogórskiej 22 stycznia 2006 koncert rejestrowany tele-
wizyjnie z myślą o wydaniu na DVD wspólnie z poprzednim 
koncertem, Wielkanocnym – jako dokument bycia i modlitwy 
przy Cudownym Obrazie Matki Jasnogórskiej. Józef

(więcej na www.skrzek.com)

Bazylika i Klasztor Dominikanów - ul. Złota 9, Lublin

kulturanazlotej.pl
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DANKA 
JAWORSKA

Urodzona w Warsza-
wie. Od 1976 zamieszkała 
w Sztokholmie i w Lancko-
ronie.

Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w War-
szawie. ASP w Warszawie, 
ENSAD (Ecole Nationale 
Superieure des Arts Deco-
ratifs), stypendium arty-
styczne DAAD (Deutsche 
Akademische Austausch 
Dienst) w Worpswede, Stu-
dia eksternistyczne na Wy-
dziale Grafiki Królewskiej 

Akademii Sztuk Pięknych 
w Sztokholmie.

WYBRANE WYSTAWY 
INDYWIDUALNE

1982-2020
Philipine Vogler - Haus, 
Worpswede - Niemcy
Galleri Åklundh, Lund - 
Szwecja
Galleri Futura, Sztokholm - 
Szwecja
Polska Kulturinstitutet, 
Sztokholm



SZTUKA
Galeria “Na Solnym”, Wrocław
Folkoperan “Don Carlos”, 
Sztokholm
Galeria “Piano Nobile”, 
Kraków
Galleri Thomassen, Göteborg 
- Szwecja
Culturum Bergslagsgården, 
Norrköping - Szwecja
Galleri Bergman, Karlstad - 
Szwecja
Weibulls Kunstgalleri, 
Vedebaek - Dania
Galleri Nord, Örebro - Szwecja
Galleri Victoria, Halmstad - 
Szwecja
Galler 101, Malmö - Szwecja
Centro Lugi Russo, 
Pietrasanta - Włochy
Istituto Polacco, Rzym - 
Włochy
Lilla Galleriet, Helsinborg - 
Szwecja
Galleri Bergman, Sztokholm
Galleri Udengaard, Malmö – 
Szwecja
Galleri Bacchus, Borås - 
Szwecja
Art Copenhagen, Kopenhaga 
- Dania
Galleri Nordens Ljus, 
Sztokholm
Galleri Stenlund, Sztokholm
Galleri Våga Se, Sztokholm
Galleri Eklund - Sztokholm
Galleri Aghart & Tornvall, 
Sztokholm
Galleri Palm, Falsterbo - 
Szwecja
Galeria Pokaz, Warszawa
Galleri Sjöhästen, Nyköping - 
Szwecja
Galleri Roedhusgaarden, 
Roedhus -Dania
Dom Golonki, Lanckorona
Galeria M, Wrocław
Raadhaus Haarlemmerliede 
- Holandia
Galleri Blå, Linköping - 
Szwecja
Benhuset, Katarinakyrka 

Kyrkogård, Sztokholm
Galleri GKA, Geteborg - 
Szwecja
Galleri Öhlund, Borås - 
Szwecja
Piteå Konsthall, Piteå - 
Szewcja
Edviks Konsthall, Sollentuna 
- Szwecja
Galeria - Dwór, Lanckorona

WYBRANE WYSTAWY 
ZBIOROWE

1984-2020
9 Int.Exhibition of Orginal 
Drawings, Rijeka - Słowenia
Międzynarodowe Biennale 
Grafiki - Kraków
Int. Biennal of Grafic Art, 
Ljubljana - Słowenia
6 Print Biennal, Varna - 
Bługaria
Grafikbiennale, Fredrikstad - 
Norwegia
Stockholm Art Fair - Szwecja
International Art Fair 
Olympia - Londyn
New York Art Fair - USA
Biennale Association des 
Peintres et Sculpteurs
de la Dance - Paryż, 
Barcelona, Luxemburg, 
Hannover
Easton Room Rye - Anglia
6 International Biennal 
Exhibition of Portrait,
Tuluza - Bośnia 
i Hercegowina
1 Grafikbiennal i Mastrich - 
Holandia
Grafibiennale - Kair - Egipt
Spoleto - Festival du Due 
Mondi - Włochy
AAF - Mediolan, Maastrich, 
Sztokholm, Londyn “Kobiety 
Patrzą” Galeria Szara, 
Kraków
“Ogrody Muzyczne” Zamek 
Królewski, Warszawa
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SAS Airlines Art Collection, 
Muzeum Narodowe
w Krakowie, Muzeum 
Narodowe w Poznaniu, 
Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Łodzi,
Międzynarodowa Galeria 
Portretu Tuluza - Bośnia
i Hercegowina, Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej Skopje
- Macedonia, Canadian 
International Bank, Tetra-
Pac USA, Hotel Globen 
Sztokholm, Emirat’s Hotel 
Dubai – ZEA

EMANACJA I JEJ ŚLAD
Patrzymy na twarz kobie-

ty, definiującą abstrakcyjną 
i rozedrganą formę - twarz, 
która niesie ukojenie i akcep-
tację dla tła niepokojącego, 
choć pełnego kolorów. Za tą 
twarzą kryje się Danka, która 
wprowadza piękno i porzą-
dek do naszego nerwowego 
świata.

Zdarza się, że na obrazie nie 
ma twarzy, a za to fragment 
ubioru, teatralnego w klimacie 
i statycznego, a jednak nasy-
conego pełnią kobiecości - re-
miniscencja dziewczyny, która 
była szczęśliwa nosząc fan-
tazyjny czepek, bądź cierpiąca 
w zbyt ciasnym gorsecie i za 
małych butach.

Jej sztuka jest uczciwa i ni-
czego nie udaje. Tworzy ją 
Danka, którą znam poprzez 

łączącą nas przyjaźń - udu-
chowiona głęboką wiarą, 
twórczo niespokojna, ale przy 
tym konkretna. Widzi dobro 
tam, gdzie ja dopatruję się 
niegodziwości.

Kwiaty w moim ogrodzie 
cieszą Ją tak samo jak Jej 
własne. Z przekonaniem 
pracuje nad rozwojem cywi-
lizowanych relacji pomiędzy 
Jej kotem a moim psem.

Świat dla Niej, to otwarta 
księga, którą czyta zachłan-
nie i czerpie z niej jak ze źró-
dła, nie pomijając ani jednego 
łyku.

Tak, używa go w pełni, 
przekształcając wrażenia 
w obrazy, pomysły i barwne 
dykteryjki, które opowiada 
Przyjaciołom.

Jest też czysto estetycz-
na obecność osoby Dan-
ki, promieniejąca kolorem, 
gdziekolwiek się pojawi. 
W Sztokholmie, Krakowie 
czy Lanckoronie, przykuwa 
uwagę burzą rudych włosów 
i stylem, który zawsze wy-
przedza lub pomija aktualne 
trendy w modzie.

Emanuje z Danki barwna 
dusza i szacunek dla ludzi 
i ich dzieł, respekt dla miejsc 
i otoczenia, które na swój 
sposób zmienia, pozostawia-
jąc trwały ślad na obliczu na-
szych czasów. Ślad, na który 
patrzymy i postrzegamy jako 
czyste piękno.

Zofia Oszacka

Za pomoc przy organizacji wystaw Danki Jaworskiej dzięku-
jemy firmie Winny skład sp. z o.o.,  która jest jednym z Part-
nerów festiwalu



Doskonałe miejsce 

ZAPYTAJ NAS O WOLNE TERMINY

ul. Zamojska 30, 20-105 Lublin
tel. 81 718 02 36, sprzedaz@arche.pl
www.archehotellublin.pl
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La dentelle 
de Bruxelles
Wystawa malarstwa 
Danki Jaworskiej  
w Muzeum Historii 
Miasta Lublina

Niezwykłe portrety z mo-
tywami słynnych koronek na 
sukniach. Koronki przez wie-
ki zdobiły szaty europejskiej 
arystokracji, tkane (przy po-
mocy specjalnych klocków) 
cuda są symbolem belgijskiej 
sztuki. 

Portret dam w koronkach 
przyciągają i fascynują. Do-
brze być przy nich blisko, 
przy nieziemskich kobietach 
z obrazów, na których ero-
tyzm jest pragnieniem ży-
cia, sięgającym aż po śmierć. 
Rozmyślać nad symboliką 
czerwieni i szarości. Obra-
zy Danki Jaworskiej sięgają 
klimatem do obrazów Jana 
Vermeera van Delft, wiemy, 
że Danka je ceni. Wspomnij-
cie Alegorię wiary. 

Obrazy fascynują. Spływa 
z nich wieczny (od słowa 
wieczność) spokój. Te obra-
zy mówią. O tym, że Radość 
i Spokój są możliwe właśnie 
w tej godzinie (...). Jeśli nie 
możesz znaleźć ich tutaj, to 
nie znajdziesz ich nigdzie.

Na wystawie w Muzeum 
Historii Miasta Lublina po-
kazujemy dzieła sztuki naj-
wyższej próby. Warto przyjść 
na wystawę kilka razy. Odbyć 
ćwiczenie z uważności, prze-
żyć radość z tego ćwiczenia. 
Radość patrzenia i radość 
widzenia.

SZTUKA



Adoracja Mistycznego Baranka (nid.: Het Lam Gods) – złożo-
ny poliptyk tablicowy dużych rozmiarów, który początkowo był 
umieszczony w kaplicy Joosta Vijdta w katedrze św. Bawona 
w Gandawie, ale później ze względów bezpieczeństwa prze-
niesiono go w inne miejsce katedry. Zamówiony przez zamoż-
nego kupca i finansistę Joosta Vijdta, wykonany przez Huber-
ta i Jana van Eycków, ukończony w 1432. Głównym tematem 
dzieła jest odkupienie ludzkości przez ofiarę Chrystusa.

Nastawa ołtarzowa składa się z 12 tablic w dwóch rzędach, 
osiem z nich jest malowanych po obu stronach. Przedstawio-
no na nich łącznie ponad 250 postaci. Górny frontowy rząd po-
kazuje Chrystusa Króla w otoczeniu Najświętszej Maryi Pan-
ny i Jana Chrzciciela. Wnętrza skrzydeł przedstawiają grające 
i śpiewające anioły, a na zewnątrz Adama i Ewę. Dolna część 
frontowej tablicy pokazuje adorację Baranka Bożego z ludź-
mi płynącymi ku uwielbieniu, nadzorowanymi przez gołębicę 
symbolizującą Ducha Świętego. W tygodniu skrzydła ołtarza 
były zamknięte, pokazując Zwiastowanie Maryi oraz portrety 
Joosta Vijdta i jego żony Lysbette Borluut.

SZ
TU

KA



Na ołtarzu dawniej znajdował się napis (skopiowany w ok. 
1620) głoszący, że Hubert van Eyck maior quo nemo reper-
tus (większy niż ktokolwiek) zaczął ten ołtarz, ale Jan van 
Eyck – nazywający sam siebie arte secundus (drugim najlep-
szym w sztuce) – skończył go w 1432. Szeroko dyskutowano 
o autentyczności tej sygnatury. Historycy sztuki występujący 
w obronie autorstwa Huberta usiłowali odróżnić partie malo-
wane przez każdego z braci. Zadanie to okazało się niemożli-
we do wykonania, gdyż nie zachowały się żadne, dostatecznie 
pewne, prace Huberta van Eycka. Ponadto Ołtarz gandawski 
był wielokrotnie (więcej niż 15 razy) odnawiany, konserwo-
wany i zmieniany przez późniejsze dodatki (chociażby przez 
wyobrażenie wieży z Utrechtu). W wyniku tych wszystkich 
zmian wygląd dzieła, które możemy oglądać dziś, daleki jest od 
początkowego stanu. Oryginalna dolna lewa tablica znana pod 
nazwą „Sędziowie Sprawiedliwi” została skradziona w 1934 
i nigdy jej nie odnaleziono. Została zastąpiona kopią wykona-
ną w 1945 przez Jefa Vandervekena.

( za Wikipedia)
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Mój van Eyck
Galeria Sztuki, Arche Hotel Lublin

To najważniejsza wystawa festiwalu, dedykowanego Belgii. 
Danka Jaworska prezentuje bardzo osobistą i intymną inter-
pretację słynnego Ołtarza Gandawskiego. Jest ona owocem 
rozmyślań nad Adoracją Baranka Mistycznego - Het Lam 
Gods. 

Pod powiekami mam ten moment, kiedy po raz pierwszy 
stałem przed ołtarzem w Gandawie, którego cielesny wymiar 
fascynuje. Jak ten napis: „Malarz Hubert van Eyck, którego 
nikt nie przewyższył, rozpoczął dzieło. Po nim Johannes, dru-
gi w sztuce, brat, ukończył (sprawił, sporządził) je na zlecenie 
Jodocusa Vijda, który wzywa was tym wierszem, dnia 6 maja, 
by oglądać to, co zostało wykonane (czcić to co się dokonało)” 
- a dziś, spoglądając na portrety - czuję, jak obrazy z ołtarza 
wywołują się na dnie oka.

Monumentalne arcydzieło (wysokość ponad 3,5 m, szero-
kość przy otwartych skrzydłach ponad 5 m) budziło przez wie-
ki szczególną refleksję. Wspomnijmy choćby sytuację, kiedy 
w 1781 roku Józef II odwiedził gandawską świątynię. Porażo-
ny ekspresją aktów Adama i Ewy polecił ilustrujące je skrzydła 
odłączyć i schować.

Warto na dzieła Danki Jaworskiej spojrzeć jak na wielką księ-
gę, w której zawarta jest wiedza o Bogu i człowieku, o wierze, 
o sensie wiary. Warto zapisać te obrazy pod powiekami, nosić 
je w sercu, odczekać i w odosobnieniu otworzyć księgę scho-
waną w sercu - na nowo. Czytać ją po swojemu, odnaleźć 
w sobie odświętność i odmienność czasu - i wiedzę rozmalo-
waną na obrazach Danki Jaworskiej przyjąć, przeżyć na nowo, 
a być może doznać wewnętrznego zachwytu. 

Waldemar Sulisz

SZ
TU

KA



SZTUKA



SZ
TU

KA



SZTUKA



Okno pamięci 
Tadeusza 
Kantora
Teatr malowania Mariusza Kiryły w Sali 
Sztukmistrza Hades Szeroka

Mariusz Kiryła, absolwent Liceum Sztuk Plastycznych przy 
ulicy Grodzkiej w Lublinie, uprawia malarstwo akrylowe na 
papierze i płótnie oraz grafikę. Od 1994 roku mieszka i tworzy 
w Świdniku i Paryżu. Przez malowane na żywo okno pamięci 
zajrzymy do Wielopola Skrzyńskiego, miasteczka wieczności. 

W Sali Sztukmistrza, na płótnie „oprawionym” w ramę 
okienną Kiryła będzie malował widok, jaki widział z okna pleba-
nii w Wielopolu Skrzyńskim Tadeusz Kantor. - „Po jednej stro-
nie kościół, plebania i cmentarz, po drugiej – synagoga, ciasne 
uliczki żydowskie i również cmentarz, nieco inny. Obie strony 
żyły w zgodnej symbiozie. Ceremonie katolickie były spekta-
kularne – procesje, chorągwie, kolorowe stroje ludowe, chłopi… 
Po drugiej stronie rynku – tajemnicze obrzędy, fantastyczne 
pieśni i modły, czarne chałaty, lisie czapki, świeczniki, rabini, 
wrzask dzieci. Miasteczko, poza swoim codziennym życiem, 
było skierowane ku wieczności” - wspominał Tadeusz Kantor.

Mariusz Kiryła będzie malował Miasteczko Wieczności. Sala 
Sztukmistrza, w której na ścianach w trakcie festiwalu zoba-
czycie Drohobycz - staną się w trakcie Teatru Malowania bied-
nym pokojem z dzieciństwa. Zajrzyjcie, tym bardziej że pojawi 
się w nim Krzysztof Miklaszewski, aktor teatru Cricot 2. 
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Wystawa „Drohobycz 
/Дрогобич / שטיבָאהָארד” w Sali 

Sztukimistrza Hades Szeroka 
Fotografie Roberta Chu-

dzyńskiego, Lucjana De-
midowskiego, Grzegorz 
Józefczuka, Maksa Skrzecz-
kowskiego i Michała Woźnia-
ka oraz plakaty Międzynaro-
dowego Festiwalu Brunona 
Schulza w Drohobyczu. 

Tytuł kameralnej wystawy 
w Sali Sztukmistrza w Ha-
des Szeroka, „Drohobycz / 
Дрогобич / שטיבָאהָארד”, na-
wiązuje do wielokulturowego, 
historycznego dziedzictwa 
Drohobycza, miasta Bruno-
na Schulza, Iwana Franki, 
Kazimierza Wierzyńskiego, 
Maurycego Liliena, Mauryce-
go Gottlieba... Dziedzictwo to 
wystawione zostaje na trud-
ną próbę czasu przetrwania, 
zastyga w architekturze, 
ukrywa się i zanika w klat-

kach schodowych - z pozoru 
nic nie manifestując, prosząc 
o odnalezienie i rozszyfro-
wanie, o wsparcie. Wszystko 
to ożywa, kiedy zacznie czy-
tać się opowiadania Brunona 
Schulza... Fotografie, również 
z pozoru niczym, poza grą 
świateł i zagadkowych deta-
li, nie wyróżniające się, oka-
zują się wówczas maskami 
ukrytej realności, żywej, cho-
ciaż dzisiaj już nie realnej... 
Większość fotografii powsta-
ła latem 2009 roku, kiedy 
fotograficy pojechali do Dro-
hobycza w ramach projektu 
„Bruno4ever: Europrowincja. 
Lublin - Drohobycz, Czecho-
wicz - Schulz”. 

Lucjan DEMIDOWSKI, 
eksperymentator koncep-
tualista, klasyk fotografii 
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lubelskiej, który pierwszą 
wystawę indywidualną miał 
pod koniec lat 60., obecnie 
fotografuje tylko i wyłącznie 
czarno-biało, aparatami du-
żego formatu. 

Michał WOŹNIAK - młody 
fotografik wyrosły z Lubel-
skiego Towarzystwa Foto-
graficznego, autor fotogra-
ficznych „esejów”. 

Max SKRZECZKOW-
SKI - fotografik związany 
z Kazimierzem Dolnym, 
absolwent tamtejsze-
go Kolegium Sztuk Pięk-
nych UMCS, wykładowca, 
podróżnik, koordynator 
projektu Akademia Od-
kryć Fotograficznych.  
Robert CHUDZYŃSKI to 
fotografik z Płońska, au-
tor m.in. fotografii inspi-

rowanych prozą i grafi-
kami Brunona Schulza, 
przedstawionych podczas 
III Międzynarodowego Fe-
stiwalu Brunona Schulza 
w Drohobyczu w 2008 r. 

Grzegorz JÓZEFCZUK, pre-
zes Stowarzyszenia Festiwal 
Brunona Schulza, zajmuje 
się fotografią od lat, aczkol-
wiek z różnym powodze-
niem i z różnych motywów, 
nieustająco dokumentując 
przemiany przestrzeni kultu-
rowo-publicznej Drohobycza.

***
Prace pochodzą ze zbio-

rów lubelskiego Stowarzy-
szenia Festiwal Brunona 
Schulza i Muzeum Pokoju 
Brunona Schulza w Droho-
byczu.
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Stacja Teatr: Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste
W restauracji Tinto i na Scenie Smaku

Wielkie szlagiery, atmosfera przedwojennych teatrzyków 
w Lublinie i dobra zabawa. To najkrótsza recenzja najnow-
szego spektaklu Stacji Teatr, który na festiwalu zobaczycie 
dwukrotnie. Szczególnie polecamy przedstawienie w ogród-
ku restauracji Tinto, która na moment zamieni się w przed-
wojenny teatrzyk ogródkowy. Sąsiedztwo Bramy Krakowskiej 
nie jest tu przypadkowe. Na bramie bowiem wisi obraz ze św. 
Antonim. - Święty Antoni, Święty Antoni, serce zgubiłam pod 
miedzą/ Oj, co to będzie, święty Antoni, gdy się sąsiedzi do-
wiedzą - śpiewała Hanka Ordonówna. Według poety Józefa 
Łobodowskiego Ordonka miała urodzić się w Lublinie, na ulicy 
Grodzkiej. Niech spektakl będzie hołdem Jej złożonym.

Stacja Teatr w Konopnicy 
Świętuje w tym roku pięciolecie działalności. Jest punktem 

kultury, platformą wymiany doświadczeń, salą prób i warszta-
tów. Stacja Teatr jest teatrem otwartym i gościnnym dla każ-
dego. Na artystycznym koncie ma kilka znaczących wydarzeń. 
Od Opisu Obyczajów według Kitowicza po Sceny Weselne we-
dług Wyspiańskiego. Stacja Teatr jest teatrem otwartym i go-
ścinnym dla każdego. Pracuje w tematycznych sekcjach, które 
można określić następującymi tematami: Dziecko (ważna jest 
ich mądra edukacja, a takie będą Rzeczpospolite jak młodzieży 
chowanie), Szlachetna rozrywka, Laboratorium (spektakle po-
szukujące). 



Leica Open Day w Galerii 
Sztuki Sceny Plastycznej KUL
Warsztaty „Historia smakuje”

Piotr Marek z Leica Store 
Warszawa po raz kolejny za-
prasza na spotkanie z apara-
tami firmy Leica.  W tym roku 
przywozi do Lublina najnow-
sze urządzenia niemieckiej fir-
my. To niepowtarzalna okazja, 
by w ciągu trzech dni poznać 
je poznać i oswoić się z kla-
syczną konstrukcją dalmierza.

Stali uczestnicy warsztatów 
czekają na Leica M10-R. Czy-
li dobrze znany korpus, formą 
i rozmiarami nawiązujący do 
analogowych aparatów sys-
temu M, został wyposażony 
w matrycę o rozdzielczości 
40-megapikseli. Leica M10-
-R to aparat, dzięki któremu 
przesuwamy granicę perfekcji 
obrazu jeszcze dalej! 

„Potrzebujesz wiary w sie-
bie by wiedzieć, czy idziesz 
w dobrym kierunku” - mówi 
Alan Schaller, wiodąca postać 
współczesnej czarno-białej 

fotografii. Dla Alana koncep-
cja kryjąca się za obrazem jest 
tak samo ważna jak i obraz. 
Piotr Marek, nauczyciel cierpli-
wy, na lubelskich spotkaniach 
uczy tej wiary.

„Historia smakuje” - to 
temat tegorocznych warsz-
tatów z Piotrem Markiem. 
W królewskim mieście Lublin 
uczestnicy warsztatów będą 
poszukiwać smaku histo-
rii miasta. Tych widzialnych 
i tych niewidzialnych. Poeta 
Józef Czechowicz, który w la-
tach trzydziestych stał nad 
rozkopanymi fundamentami 
kościoła św. Michała (dziś plac 
Po Farze), napisał, że każdy 
kto stanie w tym miejscu, 
może sobie w wyobraźni wy-
prowadzić kształt kościoła. - 
Potwierdzam. Będziemy szu-
kać i doświadczać smaków 
widzialnych i smaków niewi-
dzialnych - mówi Piotr Marek.

FOTOGRAFIA
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Krzysztof 
Miklaszewski 

w Sali 
Sztukmistrza 

Hades Szeroka



SALON
 LITERACKI

Współpracownik Tadeusza 
Kantora, aktor jego Teatru 
Cricot 2 przywozi do Lubli-
na swoją najnowszą książ-
kę „Moje życie w teatrze”. 
A w niej wspomnienia, wy-
wiady z reżyserami i aktora-
mi, eseje, recenzje i polemiki 
krytyczne. – Atrakcyjność 
prezentacji tego fascynujące-
go w polskim teatrze okresu 
polegać ma nie tylko na ujaw-
nieniu wielu zawodowych „ta-
jemnic”, ale i pełnym humoru 
dystansie, tropiącym i zwy-
cięstwa i klęski dokonań pol-
skich artystów teatru. Wresz-
cie ta „kronika teatralnych 
wypadków” ma uświadomić 
Czytelnikom unikatowość ar-
tystycznych zwycięstw, które 
stanowią o twórczym sukce-
sie – pisze we wstępie Krzysz-
tof Miklaszewski.

W książce znajdziecie tek-
sty o takich artystach jak: 
Tadeusz Kantor, Józef Szajna, 
Andrzej Wajda czy Henryk To-
maszewski, Jerzy Jarocki, Jerzy 
Grzegorzewski czy Stanisław 
Hebanowski. Oraz intrygujące 
portrety lubelskich twórców. 
Na przykład Leszka Mądzika 
czy Włodzimierza Staniew-
skiego.

Człowiek o niespożytej 
żywotności i pracowitości, 
aktywny w rozmaitych dzie-
dzinach kultury. Erudyta, 
w mistrzowski sposób posłu-
gujący się zarówno słowem 
pisanym, jak i mówionym. 
Badacz, pionier, poszukiwacz 
– reporter interweniujący pió-
rem bądź kamerą w istotnych 
sprawach publicznych i spo-
łecznych - napisał Janusz R. 
Kowalczyk na portalu culture.
pl - i to w największym skró-
cie sedno biografii Miklaszew-
skiego. 

Anna 
Pieprzowska-
Białek w Sali 
Sztukmistrza 
Hades Szeroka

Poezja towarzyszy nasze-
mu festiwalowi od początku. 
Nigdy nie zapomnimy słów 
Ernesta Brylla, jednego z go-
ści festiwalowego Salonu Li-
terackiego, żeby o poezji nie 
zapominać. Więc poezja poja-
wia się w wierszach, spekta-
klach, piosenkach i pieśniach, 
na obrazach i grafikach.

„Chwile” to debiutancki to-
mik znanej lubelskiej lekarz. 
Wiersze wyrażające jej wizję 
świata i losu ludzkiego, inspi-
rowane aurą Lublina i spo-
tykanych ludzi, zatrzymujące 
ulotne chwile. Wiersze zapi-
sane w formie zaskakująco 
prostej i zarazem zaskakują-
co poetycko przemyślanej.

Anna Pieprzowska-Białek: 
Chwile; Wydawnictwo Test, 
Lublin 2020.
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Jarosław Dumanowski, „Wszystko 
smakiem poznasz”. Książka 
kucharska hrabiów na Włodawie 
i Różance z 1757 roku
Sala Sztukmistrza Hades Szeroka

To opowieść o niezwykłej, 
rękopiśmiennej książce ku-
charskiej rodziny Pociejów, 
którą spisano jako zbiór róż-
nych tekstów kulinarnych 
i prawdziwą syntezę staropol-
skiej wiedzy o kuchni i smaku. 
Książka powstała na pograni-
czu Lubelszczyzny i Wołynia, 
należała do Rozalii Pociejowej, 
żony strażnika litewskiego 
Antoniego, bratanka słynnego 
hetmana Ludwika Konstante-
go, a potem do jej córki Ludwiki 
Honoraty Lubomirskiej. Roza-
lia i Antoni byli właścicielami 
Włodawy, Różanki i Terespola, 
Uściługa i innych dóbr na Li-
twie i Ukrainie. 

Tysiąc przepisów kulinar-
nych to opowieść o poście, 
smaku, diecie, zdrowiu i trady-
cjach rodziny Pociejów i Zaho-
rowskich: najpierw prawosław-

nych, potem grekokatolików 
i wreszcie katolików. Pocie-
jowie i Zahorowscy budowali 
miasta i rezydencje ściągając 
do nich Żydów i dbając o ich 
synagogi, dostęp do koszerne-
go jedzenia, otaczając opieką 
żydowskich piekarzy, rzeza-
ków, rzeźników, aptekarzy, 
złotników, kupców, krawców.

Będzie to opowieść o goto-
waniu, pieczeniu, technikach 
kulinarnych i zapomnianych 
daniach (no bo cóż jest arcyka-
sza, o banalnym majmuszu czy 
abuchtach nie wspomniaw-
szy), ale przede wszystkim 
opowieść o ludziach: dlaczego 
jedli co innego niż my, nigdy nie 
słyszeli o kotlecie schabowym 
i naszym bigosie, smakowało 
im co innego i nawet nie mo-
gli sobie wyobrazić naszej dzi-
wacznej kuchni.

Fot. Mikołaj Kuras dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego

SALON
 LITERACKI

Your comfort, our passion

Krakowskie Przedmieście 56, 20-002 Lublin
Telefon: +48 81 44 66 100, Fax: +48 81 44 66 200

e-mail: grandhotel@lublinianka.com
www.lublinianka.com
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Uczta Pociejów
Kolacja Historyczna w IBB Grand Hotel 
Lublinianka

To najważniejsze wydarzenie 12 edycji Europejskiego Festi-
walu Smaku. Maciej Nowicki, szef kuchni Villa Intrata, rekon-
struktor smaku w Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego 
w Wilanowie oraz Maciej Barton, szef kuchni w Ostoja Chobie-
nice, specjalista kuchni dworskiej i Marcin Nieznaj, szef kuchni 
restauracji BelEtage w IBB Grand Hotel Lublinianka - odtwo-
rzą 7 potraw według receptur z odkrytej przez prof. Jarosława 
Dumanowskiego rękopiśmiennej książki kucharskiej „Zbiór dla 
kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia”, która należała do 
Rozalii Pociejowej i potem jej córki Ludwiki Honoraty Lubomir-
skiej. - Chyba najbardziej niezwykłej staropolskiej książki ku-
charskiej.  którą przygotowujemy do wydania jako kolejny tom 
opracowywanej przez Centrum Dziedzictwa Kulinarnego UMK 
i wydawanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie 
serii „Monumenta Poloniae Culinaria” - mówi Dumanowski.

Maciej Nowicki, uważany za jednego z najwybitniejszych 
rekonstruktorów smaku w Europie nie ukrywa, że cała trój-
ka szefów kuchni mierzy się z bardzo trudnym zadaniem. 
Nie ukrywa też, że pociejowski stół, nas którym pojawią się 
iście królewskie potrawy - jest punktem wyjścia do rozmowy 
o kondycji polskiej kuchni, bo jeśli znasz przeszłość, to możesz 
dużo powiedzieć o teraźniejszości i przyszłości.

Nasza kolacja historyczna to także punkt wyjścia do dys-
kusji nad promocją kulinarnego dziedzictwa Województwa 
Lubelskiego. - Książka kucharska z XVIII w. stwarza niezwykłe 
możliwości organizowania imprez kulturalnych, inicjatyw edu-
kacyjnych i promocji regionu lubelskiego w Polsce i Europie - 
mówi prof. Jarosław Dumanowski. 





Kolacje 
na 3 bramy
Kolacja Krakowska w restauracji Tinto

Siedem dań i doskonale do-
brane wino. W głównej roli po-
trawy, przygotowane według 
receptur ze  spisanej w poło-
wie XVIII wieku rękopiśmiennej 
książki kucharskiej, należącej 
do Rozalii Pociejowej i potem 
jej córki Ludwiki Honoraty Lu-
bomirskiej. Książka kucharska 
Pociejów, związanych z na-
szym regionem to tak napraw-
dę zbiór kilku książek spisywa-
nych od XVI do XVIII w., zawiera 
ponad 1000 receptur, dotyczy 
różnych działów sztuki kuli-
narnej i jest najpełniejszym 
i najciekawszym tego ro-
dzaju polskim tekstem, 
pochodzącym z Lubelsz-
czyzny. Co w menu? Na 
przykład takie danie.

Contusa od tegoż 
[doktora Krokiera 

z Lublina]
Weźmi piersi od 

kapłona albo od ko-

koszy niedowrzałej, doskonale 
stłucz je albo raczej w więk-
szym naczyniu albo dojnicy 
uwierć, przydaj migdałów czte-
ry pierwej w wodzie różanej 
wymoczonych i cukru do sma-
ku. Znowu uwierć, to wszystko 
uwierciawszy, przelej polewki 
z tego kapłona abo kokoszy, 
tłustości odjąwszy znowu, 

niech to dobrze wezwre na 
węglu rozpalonym, mie-

szają zawsze.

Komentarz
Contusa (kontuza) to 

leczniczy bulion z roztar-
tym mięsem, w recep-
turze opisano kontuzę 
z kapłona lub kury. W re-
cepturze mowa o roz-
tartych migdałach ma-
cerowanych w wodzie 
różanej i cukrze. Migdały 
miały dodać smaku, żeby 
to jednak się udało mu-
szą być gorzkie albo-
/i prażone.
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Kolacja Grodzka 
w restauracji Hades 
Szeroka

To kolejna odsłona sma-
ków, opisanych w odkry-
tej przez prof. Jarosława 
Dumanowskiego spisanej 
w połowie XVIII wieku rękopi-
śmiennej książki kucharskiej, 
należącą do Rozalii Pociejo-
wej i potem jej córki Ludwiki 
Honoraty Lubomirskiej. Sie-
dem królewskich dań, wśród 
nich takie.

Kasza z siemienia 
konopnego

Weźmi siemienia z misę 
abo ze dwie, obierz czyście, 
stłucz w moździerzu, a warz 
w czystej wodzie. Rozpuść, 
przecedź przez chustę, wlej 
do kociełka, przystaw, aby 
wrzało, a gdy pocznie wrzeć, 
zbieraj piany. Zetrzy w pan-
wi, daj na czystą rynkę, osza-
frań, osłodź miodem, a daj 
rodzenków, migdałów kra-
janych. A gdy chcesz dać na 
misę, ususz grzanek z bia-
łego chleba, daj na spodek. 
Chceśli czym posypać, mo-
żesz.

Komentarz
Receptura opisuje ka-

szę z siemienia konopnego, 
możemy ją nieco rozrzedzić 
i uzyskać zupę (polewkę). 
Wymaga doprawienia, ale le-
piej uważać ze słodkimi do-
datkami, wytrawne i ostre 
dodatki  mogą wydobyć z niej 
ciekawy, orzechowy posmak, 
ważne są grzanki, które na-
siąkają płynem, ale można 
je podać obok czy nad tale-
rzem/czarką.

Kolacja Trynitarska 
w restauracji  
16 Stołów

Trzecia odsłona dań i sma-
ków z książki kucharskiej 
Pociejów, która jest zbiorem 
kilku książek spisywanych od 
XVI do XVIII w., zawiera po-
nad 1000 receptur, dotyczy 
różnych działów sztuki kuli-
narnej i jest najpełniejszym 
i najciekawszym tego rodza-
ju polskim tekstem.

Postny [barszcz]
Wziąć migdałów i uwier-

cieć je dobrze, roztworzyć 
barszczem zielonym dobrym 
i uwarzyć, wziąć ryby słonej 
abo świeżej, usiekać drobno, 
odebrawszy kości. Uformować 
w ręku na kształt jaja, wziąć 
też rodzenków bez jąderek, 
usiekaj drobno, wsypać cyna-
monu, pieprzu, szafranu wło-
żyć, miasto nadziewanych [jaj] 
to uformować. Ryby na gorącą 
oliwę kłaść, smażyć, miasto 
nadziewanych jajec włożyć 
w barszcz na półmisku.

Komentarz
Jest to barszcz zielony 

(z barszczu zwyczajnego lub 
innych warzyw liściastych, 
może być szpinak, szczaw 
lub mieszanki różnych list-
ków), zabielony roztartymi 
migdałami (śmietana była 
w poście zakazana). Zamiast 
jaj dodawano siekaną białą 
rybę, z której albo formowa-
no jajo z białkiem (białe mię-
so) i żółtkiem (siekana ryba 
z szafarnem i innymi przy-
prawami). Dziś możemy to 
zrobić z „jajkami” z ziemnia-
ków doprawionych szafra-
nem albo kurkumą (na żółto) 
– będzie to wersja wegańska.



Urodziny króla Zygmunta 
Augusta. Kolacja historyczna
Arche Hotel Lublin

Pierwszego sierpnia ob-
chodziliśmy 500 lecie urodzin 
Zygmunta II Augusta. Przyszły 
król urodził się 1 sierpnia 1520 
r. w Krakowie jako syn Zyg-
munta I Starego i Bony Sfo-
rzy. W czasie jego panowania 
Rzeczpospolita stała u szczytu 
rozwoju kulturalnego, politycz-
nego i gospodarczego.

Na urodzinową kolację do 
Lublina przyjeżdża ze Szwe-
cji Victoria Enefors. Wystąpi 
w roli Katarzyny Jagiellon-
ki, królowej Szwecji i siostry 
Zygmunta Augusta. Kim jest 

Victoria? Widzi podobieństwo 
między Katarzyną Jagiel-
lonką a sobą. Obie urodziły 
się w Polsce, ale mieszka-
ły w Szwecji. Obie wierzące 
i zainteresowane modą.

Na stołach włoskie przy-
smaki renesansu i polska 
kuchnia królewska. Plus 
Rekonstrukcja lubelskich 
potraw historycznych pod 
kierunkiem szefa Macieja 
Bartona, specjalisty kuchni 
dworskiej. Co ciekawe, jedną 
z potraw przygotuje osobi-
ście Victoria. Fo

t. 
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Otwarte seminarium doktoranckie 
Centrum Dziedzictwa Kulinarnego
Sala Unii Lubelskiej, klasztor Dominikanów

Zwieńczeniem wydarzeń związanych z ideą tegorocznej 
edycji festiwalu „Historia smakuje”, powiązanej z odkryciem 
przez prof. Jarosława Dumanowskiego spisanej w połowie 
XVIII wieku rękopiśmiennej książki kucharskiej „Zbiór dla kuch-
mistrza tak potraw jako ciast robienia” należącej do Rozalii 
Pociejowej i potem jej córki Ludwiki Honoraty Lubomirskiej 
jest otwarte seminarium doktoranckie Centrum Dziedzictwa 
Kulinarnego. 

Program seminarium
Jarosław Dumanowski, „Dobrze zrobiwszy, jeść smaczno, aż 

na zdrowie będzie”. Czytanie dawnych przepisów kulinarnych
Agnieszka Kuś, Odrodzenie od kuchni. Renesansowy dwór 

Jagiellonów
Maciej Barton, „Szlacheckie” i „ordynaryjne”. Przepisy kuli-

narne Paschalisa Radolińskiego z około 1822 roku
Aleksandra Kleśta-Nawrocka, Piernik toruński. Historia pie-

prznego ciastka
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Radio Lublin 

Lubiê to !

.

Zadzwoñ:

815 33 11 11
www.radio.lublin.pl



Konkurs „Najlepszy 
Smak Lubelszczyzny” 

po raz piąty

Po raz piąty  podczas Europejskiego Festiwalu Smaku w Lu-
blinie producenci z regionu lubelskiego będą mogli pochwalić 
się swoimi produktami i wyrobami.

Producenci ubiegać będą się o tytuł „Najlepszego Smaku 
Lubelszczyzny 2020”. Spośród zgłoszonych specjałów Kapi-
tuła Dobrego Smaku składająca się z ekspertów kulinarnych, 
krytyków i znawców smaku – wyłoni najdoskonalsze, które 
zyskają miano „Najlepszego Smaku Lubelszczyzny 2020” dla 
każdej z kategorii.

Konkurs organizowany jest przez Departament Rolnictwa 
i Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lu-
belskiego, Polską Akademię Smaku oraz Kresową Akademię 
Smaku. Jego celem jest wyszukiwanie tradycyjnych produk-
tów pochodzących z regionu lubelskiego, ich promocja oraz 
wspieranie lokalnych producentów, którzy dbają o najwyższą 
jakość swoich wyrobów.

Lubelskie to region szczególnie wyróżniający się na mapie 
Polski. Jak czytamy na oficjalnej stronie www.lubelskie.pl: „Lu-
belszczyzna w Unii Europejskiej to region bardzo piękny i eg-
zotyczny, położony na wschodnich krańcach Polski, kraina od 
stuleci pozostająca na styku kultury Zachodu i Wschodu, łą-
cząca tradycje katolickie, prawosławne, judaistyczne, ale także 
znacznie bardziej orientalne – greckie, ormiańskie, tatarskie…”

Od kilku ostatnich lat zauważamy rosnącą modę na produk-
ty regionalne. Masowa produkcja spowodowała, że różnorod-
ność dostępnych produktów nie idzie zawsze w parze z ich ja-
kością i smakiem, dlatego Polacy na nowo „odkryli” wyjątkowy 
smak produktów regionalnych, które dają swoistą gwarancję 
niezmiennie dobrego i charakterystycznego smaku.

Konkurs „Najlepszy Smak Lubelszczyzny 2020” ma pomóc 
wyłonić te produkty, które powinny być szczególnie ekspono-
wane na mapie smaku regionu Lubelskiego. Chcemy ich twór-
com wynagrodzić ich cierpliwość, pracowitość, przywiązanie 
do regionu i tradycji oraz dbanie o zachowanie najwyższej 
jakości wytwarzanych wyrobów. Pragniemy, by przyznane ty-
tuły „Najlepszy Smak Lubelszczyzny – 2020” były dla twórców 
produktów regionalnych powodem do dumy, a także przy-
czynkiem dla wzrostu sprzedaży.

SPONSOR KONKURSU 
GOOD CHEF
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Konkurs Good 
Chef 2020

9 wybitnych szefów kuchni z Lubina, regionu i kraju zmierzy 
się w tegorocznym konkursie „Good Chef”. Ich zadaniem bę-
dzie przygotować danie obiadowe według receptury ze spisa-
nej w połowie XVIII wieku rękopiśmiennej książki kucharskiej 
„Zbiór dla kuchmistrza tak potraw jako ciast robienia” nale-
żącej do Rozalii Pociejowej i potem jej córki Ludwiki Honoraty 
Lubomirskiej. Jest jeszcze jeden warunek. Podczas gotowania 
należy korzystać z produktów regionalnych z Lubelszczyzny.

W tym roku zmieniła się formuła konkursu. Każdy z zawod-
ników przygotowuje godzinny pokaz na Scenie Smaku. Każde-
go dnia, od piątku do niedzieli - na Scenie Smaku zaprezentuje 
się trzech zawodników. Potrawy oceni międzynarodowe jury. 
Koordynatorem konkursu jest Maestro Jean Bos.

Fundatorem nagród w konkursie Good Chef 2020 jest Mi-
rosława Gałan, prezes firmy Multi Frigo oraz firma Spomlek. 
Multi Frigo jest partnerem technologicznym Europejskiego 
Festiwalu Smaku.





Restauracja Niepospolita
Najstarszy i najbardziej 

prestiżowy konkurs na-
lewek powołany w 2002 
roku przez Waldemara Su-
lisza i Kresową Akademię 
Smaku. O którym Robert 
Makłowicz napisał, że „je-
den turniej nalewek wart 
jest więcej niż dyskografia 
Piaska i dzieła zebrane Ja-
skierni. 

W tym roku Kapituła 
oceni nalewki w dwóch 
kategoriach: „Wiśnia” oraz 
„Inne”. Wsród jurorów: Jan 
Babczyszyn, Maciej Bar-
ton, prof. Jarosław Duma-
nowski, Mirosława Gałan, 
prezes Multi Frigo i fun-
dator nagród w konkursie.

Każdy ze zdobywców 
I, II i III miejsca w obu 
kategoriach otrzyma 
oryginalną recepturę ze 
spisanej w połowie XVIII 
wieku rękopiśmiennej 
książki kucharskiej „Zbiór 
dla kuchmistrza tak po-
traw jako ciast robienia” 
należącej do Rozalii Po-
ciejowej i potem jej córki 
Ludwiki Honoraty Lu-
bomirskiej - z prawem 
przygotowania nalewki 
historycznej i obowiąz-
kiem zaprezentowania 
jej na konkursie w 2021 
roku.

NIEPOSPOLITA 
restauracja i koktajlbar 

II Rzeczpospolita na 
talerzu i w kieliszku

Niepospolita kuchnia to 
współcześnie serwowa-
ne specjały kuchni polskiej 
z okresu międzywojnia. 
Opierając nasze przygoto-
wania do stworzenia se-
zonowych menu na au-
tentycznych recepturach 
z przed około stu lat po-
czyniliśmy szerokie studia 
pochylając się nad wieloma 
przepisami. Niepospolity 
cocktailbar łączy w sobie 
nowoczesność z odkry-
waną na nowo historią 
polskiego barmaństwa. 
Autorskie koktajle jak i ory-
ginalne receptury z okresu  
II RP łączą się w Niepo-
spolitej w nietuzinkową 
mieszankę, która profesjo-
nalnie podana zaintryguje 
i pobudzi zmysły naszych 
Gości. Całość okraszona jest 
dawką historii w pomiesz-
czeniu w stylu wysubli-
mowanego art-deco, który 
uświetnia przedwojenny 
kredens wprost z Belwede-
ru. Na koktajl do Niepospo-
litej należy się udać. Zapra-
szamy Państwa w świat, 
w którym w tle śpiewa 
Loda Halama – „lim pam 
pom to dźwięczy szkło…”

30 Ogólnopolski Turniej N
alew
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Pokazy 
na Scenie 
Smaku

Od piątku do niedzieli, 
na Scenie Smaku, tym ra-
zem rozstawionej w pobliżu 
Trybunału Koronnego naj-
lepsi szefowie kuchni będą 
prezentować umiejętności, 
sztuczki i autorskie recep-
tury. To doskonała okazja na 
mistrzowskie lekcje z goto-
wania, podczas których po-
znacie znakomitą, lubelską 
kuchnię. Wśród gotujących 
Maciej Barton, specjalista od 
dworskiej kuchni historycz-
nej, Maestro Jean Bos oraz 
szef Arek Krzesiak z małymi 
szefami.

Warsztaty 
gotowania 

dla dzieci 
z szefem 

Arkiem 
Krzesiakiem
Restauracja Jemy 
Zdrowo

Dzieci są oczkiem w głowie 
naszego festiwalu. W tym 
roku szef Arkadiusz Krze-
siak, uczeń Jeana Bosa, któ-
ry od kilkunastu lat pracuje 
z dziećmi - aż trzykrotnie 
takie warsztaty poprowadzi. 

Co na warsztatach? Pod-
stawy wiedzy o zdrowym 
odżywianiu. Jak gotować 
świeżo, sezonowo i lokalnie? 
Mięso czy ryby - co zdrow-
sze? 

Szef Arek ma anielską cier-
pliwość, potrafi zaintrygować 
małych kucharzy, a przede 
wszystkim potrafi zaszcze-
pić im potrzebę zdrowszego 
jedzenia.

HISTORIA SM
AKUJE



Jarmark 
Inspiracji 

Startuje w środę 9 września 2020. Po-
nad 50 wystawców z Polski i Europy, 
chleby, sery, wędliny, miody, wina, nalewki. 
I jeszcze więcej.

Jarmark Tradycji na Szambelańskiej  
startuje w piątek, 11 września 2020. Mały 
Jarmark uzupełnia duży. W sumie na Sta-
rym Mieście pojawi się blisko 100 wystaw-
ców. 

W czasie, kiedy wyjazdy zagraniczne 
są mocno ograniczone, w ciągu 5 festi-
walowych dni możecie rozsmakować się 
w kuchni lubelskiej, polskiej i europejskiej. 
To także okazja, by zaopatrzyć się w dobre 
wędliny, przetwory i przyprawy. Ale przed 
wszystkim poszczególne stoiska, często 
czynne do późna w nocy, stają się miej-
scem spotkań, zaczątkiem nowych przy-
jaźni. Warto do nas zajrzeć, kupić kawałek 
dobrego sera i wypić kieliszek dobrego 
wina za zdrowie, którego w tym roku tak 
bardzo potrzebujemy. 

HI
ST

OR
IA

 S
M

AK
UJ

E



Partnerem 
strategicznym 
festiwalu jest 
Województwo 
Lubelskie

Jak co roku Partnerem strategicznym Europejskiego 
Festiwalu Smaku jest Województwo Lubelskie. Lubelskie 
Smakuj Życie. Łączy Nas Marka Lubelskie. Wydatek współ-
finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regio-
nalnego.

Wyżyna Lubelska to również teren atrakcyjny turystycz-
nie, który oferuje wiele miejsc z naturalnym otoczeniem, 
dobrym klimatem, nieco wolniejszym rytmem życia. Tu 
można wypocząć, zrelaksować się i nabrać sił do działania.

Województwo lubelskie to region kojarzony z ekologicz-
ną żywnością i wysokiej jakości produktami spożywczymi. 
To ponad 200 produktów tradycyjnych i regionalnych. Je-
steśmy w ścisłej czołówce. 

Certyfikatem Marka Lubelskie wyróżniani są lokalni pro-
ducenci oraz krajowi liderzy w swoich branżach. Lubelskie. 
Smakuj życie! Łączy Nas Marka Lubelskie.



Przepisy z XVIII wiecznej książki 
kucharskiej Pociejów

Placki grochowe
Grochu namoczywszy, 

wzwiercić i przecadziwszy, 
rozczynić to polewką, któ-
ra ma bydź rzadka jako żur 
i drożdży trochę wlać, i jako 
dobrze pocznie kisać, prze-
gnieść ich i zaś niech znowu 
kisa, i wyłożywszy ciasto 
na niecki, wlać w nie oleju 
i ugnieść to z olejem jako 
najlepiej, i potym z onym 
olejem ma kisać, i uczyniw-
szy placki, olejem z cebulą 
pomazować po wierzchu, 
i tak dawać.

Kołacz grochowy
Także robić jako i placki, jed-

no bez oleju przegniatać i jako 
rozkisa, dobrze przegnieść 
i roztoczyć kołacz cienko bar-
dzo, i oleju nalać nań, i zwinąć 
w trąbkę, i zwinąwszy w koło, 
położyć na papierze, i poma-
zać po wierzchu cebulą a ole-
jem. 

Komentarz
Cebularz grochowy, ciasto 

z ugotowanego i roztartego, 
rozrzedzonego grochu (rzad-
kie jak żur) z dodatkiem droż-
dży, formować po urośnięciu. 
W razie potrzeby można do-
dać niewielką ilość mąki. Sma-
rować cebulą z olejem przed 
pieczeniem.

Kołacz tatarczany
Kasze tatarczanej, a drob-

nej, uwarzywszy rzadko 
w mleku, wlać w nię masła, 
a jak przechłodnie, drożdży 
wlać i mąki nasypać, aż rozki-

sa. Uczynić podeszwę, a po-
tym namazawszy jeden gu-
bek masłem, wstawić na onę 
podeszwę i wlać onę kaszę, 
a potem w piec.

Komentarz
Kołacz z ciasta na pode-

szwie (podstawie) z inne-
go ciasta, na którą nakłada 
się drobnej kaszy gryczanej 
(być może białej, niepalo-
nej) rozgotowanej z mleku, 
z dodatkiem mąki i drożdży. 
Tę mieszaninę dodajemy już 
po wyrośnięciu. Zamiast 
podstawy możemy użyć 
blaszanej lub innej formy, 
najlepiej okrągłej. W wer-
sji wytrawnej (po posoleniu 
i ewentualnym doprawie-
niu) może to być dodatek do 
innych potraw lub/i sosów), 
można przygotować też na 
słodko.

Ser z mleka makowego
Mleka z maku białego uwa-

rzywszy i z migdałami prze-
cadzić, i włożyć szafranu tak 
mało, coby tylko trochę żółto 
było, cukru wsypać i włożyć to 
w chustę, a kiedy się już po-
cznie w poły uciekać, włożyć 
go w tworzydło i robić ser. Po-
tym, wycisnąwszy, pocukro-
wać i polać rodzenki wódką.

Komentarz
Deser z mielonego białego 

maku i roztartych migdałów 
przygotowany tak by przypo-
minał serek, podawany z mig-
dałami i wódką (np. różaną lub 
nalewką albo cynamonówką).
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Debata Dwóch 
Ambon Smak 
Krzyża

Finisaż festiwalu, wtorek 15 września 2020, godzina 19, ba-
zylika Dominikanów. Z udziałem arcybiskupa Stanisława Bu-
dzika i luterańskiego biskupa Jana Cieślara. 

Prowadzi o. Tomasz Dostatni

To zawsze bardzo ważny punkt w programie Europejskiego 
Festiwalu Smaku. Ważny, bo ważny jest duchowy wymiar fe-
stiwalu, podczas którego odbywamy to ziemskie i to duchowe 
wędrowanie.

To piękne ćwiczenie z uważności i ćwiczenie z zawierze-
nia Bogu ludzkich spraw. Tegoroczna debata ma też wymiar 
szczególny. Ojciec Tomasz, duchowy kierownik festiwalu mu-
siał opuścić dominikański klasztor w Lublinie. Kolejnym przy-
stankiem jego posługi jest Szczecin. Finisaż festiwalu jest za-
tem okazją do spotkania z ojcem Tomaszem. Będziecie?



LUBLIN

LUBLIN
BĄDŹ NA BIEŻĄCO

NOWA APLIKACJA MOBILNA



01 dzień_07.09, 
poniedziałek

12:00 – Warsztaty JEMY 
ZDROWO - warsztaty 
gotowania dla dzieci z chefem 
Arkadiuszem Krzesiakiem, 
restauracja „Jemy Zdrowo” 
Krakowskie Przedmieście 
24/2. Wydarzenie otwarte 
i płatne. *Obowiązuje 
rejestracja miejsc
18:00 – Koncert: Myra Horal 
i Mateusz „Cikno” Gabor – 
Krużganki Bramy Krakowskiej. 
Otwarcie Festiwalu. Ona jest 
wokalistką zespołu Tryptyk, 
wydała płytę „Kulturowa 
rozmowa”, on absolwentem 
Akademii Muzycznej 
w Krakowie, wirtuozem 
akordeonu, prywatnie wujem 
Viki Gabor, z którą koncertuje. 
Usłyszycie pieśni polskie, 
słowackie, łemkowskie 
i bałkańskie. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne.

19:00 - Kolacja na 3 Bramy, 
„Kolacja Krakowska” - 
Restauracja Tinto. Po raz 
pierwszy w Polsce dania 
z XVIII wiecznej książki 
kucharskiej z Lubelszczyzny. 
Niezwykła podróż w czasie, 
siedem niezwykłych 
dań. Wydarzenie płatne. 
*Obowiązuje rejestracja miejsc

02 dzień_08.09 wtorek

12:00 – Warsztaty JEMY 
ZDROWO - warsztaty 
gotowania dla dzieci z chefem 
Arkadiuszem Krzesiakiem, 
restauracja „Jemy Zdrowo” 
Krakowskie Przedmieście 
24/2. Wydarzenie otwarte 
i płatne. *Obowiązuje 
rejestracja miejsc

19:00 - Kolacja na 3 Bramy 
„Kolacja Grodzka”  
- Restauracja Hades Szeroka. 
Po raz pierwszy w Polsce 
dania z XVIII wiecznej książki 
kucharskiej z Lubelszczyzny. 
Niezwykła podróż w czasie, 
siedem niezwykłych 
dań. Wydarzenie płatne. 
*Obowiązuje rejestracja miejsc

20:00 – Spektakl „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste” 
- Stacja Teatr. Stare Miasto, 
Ogródek restauracji Tinto. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

03 dzień_09.09 środa

12:00 – Warsztaty JEMY 
ZDROWO - warsztaty 
gotowania dla dzieci z chefem 
Arkadiuszem Krzesiakiem, 
restauracja „Jemy Zdrowo” 
Krakowskie Przedmieście 
24/2. Wydarzenie otwarte 
i płatne. *Obowiązuje 
rejestracja miejsc

18:00 – Wieczór 
literacki z Krzysztofem 
Miklaszewskim. Prezentacja 
nowej książki o teatrze 
polskim i teatrach lubelskich. 
Restauracja Hades Szeroka. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

19:00 - Kolacja na 3 Bramy 
„Kolacja Trynitarska” - 
Restauracja 16 Stołów. 
Po raz pierwszy w Polsce 
dania z XVIII wiecznej książki 
kucharskiej z Lubelszczyzny. 
Niezwykła podróż w czasie, 
siedem niezwykłych 
dań. Wydarzenie płatne. 
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc
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04 dzień_10.09 czwartek

12:00 – Jarmark Inspiracji. 
Stoiska, wystawcy z Polski 
i Europy, dobre jedzenie, 
wino, piwo, nalewki. 
Czynne do późnych godzin 
nocnych. Miejsce: Stare 
Miasto. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

18:00 - La dentelle de 
Bruxelles. Wernisaż wystawy 
Danki Jaworskiej - Muzeum 
Historii Miasta Lublina. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

20:00 - Uczta historyczna. 
Rekonstrukcja potraw 
z osiemnastowiecznej 
rękopiśmiennej książki „Zbiór 
dla kuchmistrza tak potraw 
jako ciast robienia” – IBB Grand 
Hotel Lublinianka. Wydarzenie 
płatne. *Obowiązuje 
rejestracja miejsc

05 dzień_11.09 piątek

10:00 – Jarmark Inspiracji. 
Stoiska, wystawcy z Polski 
i Europy, dobre jedzenie, 
wino, piwo, nalewki. 
Czynne do późnych godzin 
nocnych. Miejsce: Stare 
Miasto. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

10:00 - Jarmark Tradycji 
na Szambelańskiej. Stare 
Miasto, ulica Szambelańska. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne. 

12:00 – LEICA OPEN DAY. 
Warsztaty fotograficzne 
z Piotrem Markiem. 
Prezentacja aparatów Leica, 
uczestnicy fotografują 

najnowszymi modelami 
aparatów. Miejsce: Galeria 
Sztuki Sceny Plastycznej 
KUL, Rynek 8. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne. 
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc.

13:00 – Konkurs „Najlepszy 
smak Lubelszczyzny”. 
Trybunalska Cafe. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne. 

17:00 - Otwarte seminarium 
doktoranckie prof. Jarosława 
Dumanowskiego – Klasztor 
oo. Dominikanów, sala Unii 
Lubelskiej

17.00 - Konkurs „Good 
Chef”. Trzy pokazy 
kulinarne nominowanych 
uczestników konkursu 
„Good Chef” – Stare Miasto, 
Rynek Scena Smaku przy 
Czarciej. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne.

17:00 – Wieczór literacki 
z Anną Białek. Wiersze. 
Restauracja Hades Szeroka. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

19:00 – Koncert Józefa 
Skrzeka – Bazylika Klasztoru 
oo. Dominikanów. Basista, 
multiinstrumentalista, 
kompozytor, 
jeden z czołowych 
przedstawicieli polskiego 
rocka progresywnego 
i elektronicznego, 
w ostatnich latach głównie 
komponujący muzykę 
sakralną zaśpiewa swoje 
największe utwory, grane 
z SBB, zagra na tradycyjnych 
organach oraz instrumentach 
elektronicznych. To pierwszy, 
po wielu latach występ 
artysty w Lublinie.  
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Koncert w 100 rocznicę 
urodzin Jana Pawła II. 
Wydarzenie bezpłatne. 
*Obowiązuje rejestracja 
miejsc

19:30 – Wręczenie nagród 
konkursu „Najlepszy Smak 
Lubelszczyzny”. Stare Miasto, 
Rynek Scena Smaku przy 
Czarciej. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

20:00 – Pokaz Mistrzowski – 
Jean Bos i Artur Soboń – Stare 
Miasto, Rynek Scena Smaku 
przy Czarciej. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne.

20:30 – Spektakl „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste” 
- Stacja Teatr. Stare Miasto, 
Rynek Scena Smaku przy 
Czarciej. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

20:30 – „Urodziny Zygmunta 
Augusta”, kolacja historyczna 
–, restauracja Przystanek 
Kultura hotel Arche. Włoskie 
przysmaki renesansu 
i polska kuchnia królewska. 
Rekonstrukcja lubelskich 
potraw historycznych pod 
kierunkiem szefa Macieja 
Bartona, specjalisty kuchni 
dworskiej. Ze specjalnym 
udziałem Victoria Enefors 
ze Szwecji w roli Katarzyny 
Jagiellonki, królowej Szwecji 
i siostry Zygmunta Augusta. 
Wydarzenie płatne. 
*Obowiązuje rejestracja miejsc

20:30 - Okna pamięci 
Tadeusza Kantora. Teatr 
malowania Mariusza 
Kiryły – Restauracja Hades 
Szeroka, sala Sztukmistrza. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

06 dzień_12.09 sobota

10:00 – Jarmark Inspiracji. 
Stoiska, wystawcy z Polski 
i Europy, dobre jedzenie, 
wino, piwo, nalewki. 
Czynne do późnych godzin 
nocnych. Miejsce: Stare 
Miasto. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

10:00 - Jarmark Tradycji 
na Szambelańskiej. Stare 
Miasto, ulica Szambelańska. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne. 

12:00 – LEICA OPEN DAY. 
Warsztaty fotograficzne 
z Piotrem Markiem. 
Prezentacja aparatów Leica, 
uczestnicy fotografują 
najnowszymi modelami 
aparatów. Miejsce: Galeria 
Sztuki Sceny Plastycznej KUL, 
Rynek 8. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne. *Obowiązuje 
rejestracja miejsc.

13.00 – XXX Ogólnopolski 
Turniej Nalewek. Restauracja 
Niepospolita. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne. 

14.00 – Restauracja „Jemy 
Zdrowo” pokaz kuchni 
molekularnej z szefem 
Arkadiuszem Krzysiakiem, 
Stare Miasto, Rynek Scena 
Smaku przy Czarciej. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.  

15.00 - Konkurs „Good 
Chef”. Trzy pokazy kulinarne 
nominowanych uczestników 
konkursu „Good Chef” – Stare 
Miasto, Rynek Scena Smaku 
przy Czarciej. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne.
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17:00 – Mój van Eyck. 
Wystawa malarstwa Danki 
Jaworskiej - Galeria Sztuki 
Arche, Hotel Arche. Na 
wystawie zobaczycie kadry 
z Ołtarza Gandawskiego. 
Ołtarz Gandawski lub 
Adoracja Mistycznego 
Baranka to złożony poliptyk 
tablicowy dużych rozmiarów. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

19.00 – Pokaz mistrzowski – 
Maciej Barton - Stare Miasto, 
Rynek Scena Smaku przy 
Czarciej. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

19:00 – Wieczór literacki 
z Jarosławem Dumanowskim. 
„Wszystko smakiem poznasz”. 
Książka kucharska hrabiów na 
Włodawie i Różance z 1757 
roku. Restauracja Hades 
Szeroka. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

07 dzień_13.09 niedziela

10:00 – Jarmark Inspiracji. 
Stoiska, wystawcy z Polski 
i Europy, dobre jedzenie, 
wino, piwo, nalewki. 
Czynne do późnych godzin 
nocnych. Miejsce: Stare 
Miasto. Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.

10:00 - Jarmark Tradycji 
na Szambelańskiej. Stare 
Miasto, ulica Szambelańska. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne. 

12:00 – LEICA OPEN DAY. 
Warsztaty fotograficzne 
z Piotrem Markiem. 
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 – Restauracja „Jemy 
Zdrowo” pokaz kuchni 
molekularnej z szefem 
Arkadiuszem Krzysiakiem, 
Stare Miasto, Rynek Scena 
Smaku przy Czarciej. 
Wydarzenie otwarte 
i bezpłatne.   

15.00 - Konkurs „Good 
Chef”. Trzy pokazy kulinarne 
nominowanych uczestników 
konkursu „Good Chef” – Stare 
Miasto, Rynek Scena Smaku 
przy Czarciej. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne.

19.30 – Wręczenie nagród 
w konkursie „Good Chef” – 
Stare Miasto, Rynek Scena 
Smaku przy Czarciej. 

08 dzień_15.09 wtorek

19:00 - Debata Dwóch 
Ambon. Finisaż festiwalu 
z udziałem arcybiskupa 
Stanisława Budzika 
i luterańskiego biskupa 
Jana Cieślara. Bazylika oo. 
Dominikanów. Wydarzenie 
otwarte i bezpłatne.

Organizatorzy zastrzegają 
sobie prawo do zmian w pro-
gramie.

Pełny program, aktualiza-
cje, opisy wydarzeń na stro-
nie:
europejskifestiwalsmaku.pl

PROGRAM
 FESTIW

ALU



PATRONI MEDIALNI

PATRONI HONOROWI

RESTAURACJE PARTNERSKIE

grupa Głodny Lublin



PARTNERZY

HOTELE PARTNERSKIE

PARTNER STRATEGICZNY

PANTONE 362 CVC

PANTONE 2925 CVC

PANTONE 287 CVC

WOJEWÓDZTWO 
LUBELSKIE



Redakcja: Waldemar Sulisz

Projekt: IQID

Zrealizowano przy pomocy  
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Wydawca i druk

drukarnia Standruk

Lublin, ul. Rapackiego 25
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tel. +48 515 267 177

ISBN: 978-83-88458-52-1

Lubelskie. Tu bije 
źródło smaku

W smaku zaklęte są całe foldery informacji: o zie-
mi-terenie, tożsamości, ludziach i emocji. Smak jest 
istotną częścią Europejskiego Festiwalu Smaku. 

W 2020 roku festiwalowy smak sięga XVIII wieku
W centrum uwagi stoi w tym roku spisana 

w połowie XVIII wieku rękopiśmienna książka 
kucharska „Zbiór dla kuchmistrza tak potraw 
jako ciast robienia należała do Rozalii Pocie-
jowej i potem jej córki Ludwiki Honoraty Lu-
bomirskiej”. - Książka kucharska Pociejów to 

tak naprawdę zbiór kilku książek spi-
sywanych od XVI do XVIII w., zawiera 
ponad 1000 receptur, dotyczy róż-
nych działów sztuki kulinarnej i jest 
najpełniejszym i najciekawszym tego 
rodzaju polskim tekstem, jego pu-

blikacja w prestiżowej serii 
wilanowskiej i związane 
z tym działania mogą za-
owocować zwiększonym 
zainteresowaniem tymi 
terenami i ich historią 
- przekonuje prof. Jaro-
sław Dumanowski. 

Cieszymy się, że 
w czasie pandemicz-
nej edycji udało się 
opowiedzieć polskim 
turystom o odkry-
ciu i o tym, że tu, 
w Województwie 
Lubelskim bije źró-
dło polskiego sma-
ku. Tu czas płynie 
wolniej, a życie 
smakuje najpięk-
niej.

Waldemar 
Sulisz





wyróżniamy restauracje

www.jemlublin.pl


