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Lubelskie. Prawdziwe jedzenie

Lubelskie - prawdziwe jedzenie. Lubelskie można zwiedzać, można też je smakować.
Tegoroczna, 14 edycja Europejskiego Festiwalu Smaku nazywa się „Anioły i ogrody”. Będziemy opowiadać Polsce nasz
region, w którym turyści mogą
zobaczyć tak wiele niezwykłych miejsc, jak choćby Domek
loretański w Gołębiu, kaplica
Aniołów Stróżów w Radzyniu
Podlaskim czy fara w Kraśniku
z licznym zastępem aniołów
w ołtarzu głównym. Będziemy odkrywać przed turystami
z Polski ekologiczne „prawdziwe jedzenie” z regionu, oparte
o ideę: z pola, ogrodu na talerz.
Wojciech Modest Amaro, najwybitniejszy dziś szef
kuchni w Polsce mówi ważne słowa: „Całe życie biegliśmy i mówiliśmy, że jedyne
czego nam brakuje, to czas.
No więc dostaliśmy ten czas
w prezencie. Made with care
- przyszedł czas na refleksję,
troskę co jest ważne, ważniejsze i najważniejsze w życiu”. O tym także będziemy
mówić w ciągu siedmiu festiwalowych dni.
Jesteśmy przekonani, że
nasz festiwal jest dobrym
i sprawdzonym narzędziem
promocji gospodarczej regionu. Masowa, zorganizowana
turystyka
wypoczynkowa
jest dziś passę. Nowy trend
to wypoczynek indywidualny,
rodzinny połączony z aktywnościami sportowymi i edu-
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kacją. Eksperci mówią jedno:
ludzi zaczyna męczyć cywilizacja, są coraz bardziej świadomi tego co jedzą i jak to
wpływa na ich organizm. Coraz mniej chcą wypoczywać
w zatłoczonych kurortach,
nad morzem czy na Mazurach. Wolą mniejsze, spokojniejsze miejsca, gdzie można
uciec od natłoku bodźców
i można skosztować ekologicznej żywności.
Z tej perspektywy „Lubelskie - smakuj życie” nabiera
jakże aktualnego znaczenia.
Nasz region w ciągu kilku
najbliższych lat stanie się
dla turystów z Polski i Europy najciekawszą destynacją
turystyczną (tourism, tourist
destination), czemu służy
i będzie służyć coraz lepsza
sieć dróg i połączeń kolejowych. Jesteśmy przekonani,
że Europejski Festiwal Smaku, największy festiwal kulinarny w Polsce - znacząco
się do tego przyczyni.
Lubelskie - prawdziwe
jedzenie. Karmimy duszę
i ciało. Europejski Festiwal
Smaku w Lublinie to jedyny
festiwal kulinarny w Polsce,
w którym na deser turyści
mogą skosztować sztuki najwyższej próby. Zapraszam
do smakowania Życia.
Waldemar Sulisz
Dyrektor Europejskiego
Festiwalu Smaku

Przyszedł czas
na refleksję,
troskę, co jest
ważne, ważniejsze
i najważniejsze
w życiu
Wojciech Modest
Amaro

Szanowni Państwo,
z prawdziwą przyjemnością zapraszam wszystkich
mieszkańców
Lubelskiego,
a także przybyłych gości na
XIV edycję Europejskiego Festiwalu Smaku.
W tym roku w sposób
szczególny uwagę kierujemy na naszych ukraińskich sąsiadów. Dlatego
podczas festiwalu nie
może zabraknąć polskiej
gościnności, która wyraża
się otwartością, zaproszeniem do wspólnego stołu
i zapewnieniem o naszej
solidarności z narodem
ukraińskim.

Niezwykłe święto kuchni
tradycyjnej i regionalnej jest
okazją, by zaprezentować potrawy zgłoszone do konkursu
„Najlepszy Smak Lubelszczyzny” i promować ideę zdrowej,
ekologicznej żywności, która
z ogrodu najprostszą drogą
trafia na nasze talerze. Liczę,
że festiwal będzie ucztą dla
ciała i ducha, zgodnie z hasłem
zaproponowanym przez organizatorów: „Anioły i ogrody”.
Cieszę się, że podczas wydarzenia odbędzie się jak zwykle
Jarmark Produktu Regionalnego i Lokalnego, Zielony Jarmark
Eko, Święto Cydru oraz Lubelski Festiwal Kawy.

Europejski Festiwal Smaku
pozwala dostrzec różnorodne
oblicza kultury. Wśród propozycji muzycznych z pewnością zwraca uwagę koncert
jubileuszowy,
urodzonego
w Radzyniu Podlaskim, Włodzimierza Nahornego – kompozytora znanego szerokiej
publiczności z piosenki „Jej
portret”. Wielbiciele muzyki operowej mogą liczyć na
niezapomniane wrażenia za
sprawą występu znakomitej
sopranistki Dominiki Zamary.
Zaplanowano także koncert
naszego młodego, utalentowanego akordeonisty Miłosza Bachonko – wielokrotnego laureata na festiwalach
i konkursach akordeonowych
w kraju i za granicą.
Liczę, że wydarzenia towarzyszące lubelskiemu festiwalowi: wystawy – m.in.
autorstwa urodzonego w Lublinie wybitnego plakacisty
Mirosława Zdrodowskiego;
pokazy czy spotkania – będą
dla Państwa inspirującym
czasem rozmów, wymiany
opinii i smakowania każdej
chwili.
Jestem przekonany, że tegoroczny Europejski Festiwal
Smaku stanie się zachętą do
poznawania zarówno rodzimych tradycji kulinarnych,
jak i otwierania się na nowe
doświadczenia, np. poprzez
zainteresowanie się recepturami i ciekawostkami kuchni
ukraińskiej. Gorąco Państwa
zapraszam!
Jarosław Stawiarski
Marszałek Województwa
Lubelskiego
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Szanowni Państwo,
Już po raz czternasty spotykamy się w Lublinie na Europejskim Festiwalu Smaku, wydarzeniu prezentującym dziedzictwo kulinarne naszego miasta i regionu.
Festiwal stanowi harmonijne połączenie święta smaku
z bogatym programem towarzyszącym. Liczne koncerty,
pokazy, wystawy, warsztaty i degustacje na stałe wpisały
się w charakter tego wydarzenia. Głównym motywem tegorocznej edycji Europejskiego Festiwalu Smaku będą anioły
i ogrody. Nie zabraknie również smaków ukraińskiej kuchni
i nowych trendów kulinarnych.
W tym roku każdy z nas będzie miał możliwość odbycia
fascynującej podróży po najsmakowitszych regionach Polski, w poszukiwaniu anielskiej kuchni. Wydarzenie to będzie
wspaniałą okazją do smakowania kultury, od muzyki poprzez
wystawy, aż po bogactwo regionalnego stołu.
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Witaj w Domu,
w którym przeszłość
łączy się
z teraźniejszością

DOM NA PODWALU
ul. Podwale 15, 20-117 Lublin
tel. +48 81 532 41 38
e-mail: recepcja@domnapodwalu.pl
www.domnapodwalu.pl

Kuchnia anielska (La Cocina de los Ángeles) to
tytuł zagadkowego obrazu, który namalował
Bartolomé Esteban Pérez Murillo (1617-1682),
znakomity hiszpański malarz barokowy.
Obraz powstał na zamówienie sewillskich
franciszkanów w 1645 i jest częścią cyklu 13
dzieł, które wisiały w mniejszym wirydarzu ich
konwentu.
Murillo opowiada historię z życia Fraya Francisco
Péreza, kucharza zakonnego,
który w trakcie przygotowywania posiłku dla współbraci zatopił się w modlitwie
i wpadł w stan ekstazy. Do
gotowania wysłana została
z nieba grupa aniołów. Oto
dwaj aniołowie dyskutują
o menu kolacji, trzeci rozstawia naczynia, czwarty gotuje
zupę, piąty uciera przyprawy
w małym moździerzu. Dziś
obraz znajduje się w Luwrze. I to nie jest przypadek,
bo Francuzi znają się na
mistycznej stronie kuchni
i doskonale rozumieją, że gotowanie ma coś wspólnego
z aniołami.
Co ma Murillo do Województwa Lubelskiego? Ma
i to bardzo dużo. W kościele w Tarnogrodzie znajduje
się pierwszy ołtarz Katedry
Zamojskiej, a w nim dwa obrazy Tintoretta i na zasuwie
obraz „Zwiastowanie”, które
według badań historyków
sztuki wskazuje na Murilla.
Ta wiadomość jest sensacyjna, o obrazach wartych setki
tysięcy dolarów wiedzą tury-

ści z całej Europy. Dla naszej
anielskiej kuchni najważniejszy jest Murillo. To znak
tego, że Lubelskie pełne jest
świateł i tajemnic, a człowiek
zasłania się przed nimi swoją
małą dłonią. Oto jeszcze jedna tajemnica.
Późnym wieczorem 1291
roku anioły szybkim lotem przez
Cypr, Grecję i Bałkany przenosiły
z Nazaretu do Chorwacji dom
Matki Boskiej. Z niewiadomych
przyczyn uniosły domek w powietrze i ustawiły go w Loretto
we Włoszech. Identyczny domek znajduje się w Gołębiu.
Legenda mówi, że że w jego
murach znajdują się kamienie
z mieszkania Matki Jezusa. Wieczorem daje się tu słyszeć szum
anielskich skrzydeł.
Malarze i poeci mają intuicję. Murillo powiązał kuchnię
z aniołami. Miał rację, ponieważ to archanioł Gabriel podarował ludziom arcydzięgiel,
który w regionalnej kuchni lubelskiej przyrządzano
na podobieństwo tataraku
w cukrze i możemy tu mówić
o anielskiej słodyczy. A Lubelskie bez wspaniałej kuchni
jest jak niebo bez aniołów.
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La Cocina de
los Ángeles

SPORT OD KUCHNI

Roman Szymański reprezentuje barwy Polskiego Cukru Pszczółki Startu
Lublin od sezonu 2017/18.
Przez te lata zdobył zaufanie i sympatię lubelskich kibiców, którzy każdą udaną
akcję meczową centra nagradzają gromkimi brawami.
Roman jest ulubieńcem najmłodszej publiczności, która
zawsze chętnie przychodzi
po meczach i treningach
zbić piątkę i zrobić zdjęcie z zawodnikiem. Atutem
Romana jest jego wzrost
i siła. 209 cm i kondycja fizyczna przydają się w walce
pod koszem. Prywatnie jest
kochającym mężem i ojcem
dwóch córek.
Roman o sobie i swojej pasji
gotowania
Przygodę z gotowaniem
zacząłem od pomagania Mamie w kuchni jako kilkuletni
chłopiec. Dostawałem proste
zadania, obranie warzywa,
zlepienie pierogów oraz wylizanie miski po polewie czeko-

ladowej. Bardzo lubiłem ten
nasz wspólny czas. Myślę,
że to oswoiło mnie z kuchnią i powoduje, że gotowanie
przynosi mi odprężenie. Największą radość w gotowaniu
sprawia mi, gdy moja żona
z córkami ze smakiem delektują się moim daniem. Jestem raczej uczniem polskiej,
domowej szkoły gotowania.

Z uwagi na wykonywany zawód i rozmiary mojego
ciała gotuję takie potrawy,
aby dostarczyć odpowiednią dla mnie ilość energii.
Moje menu to pasty, kremy
z warzyw, lubię także upiec
ciasto z owocami sezonowymi. Nie mam swojego
ulubionego dania, lubię wiele
potraw. Łatwiej wskazać mi
coś czego nie lubię: to grzyby
i owoce morza. Najbardziej
w gotowaniu przeszkadza
mi sprzątanie „po”. Nominację do wspólnego gotowania
przyjąłem z radością. Lubię
nowe wyzwania, traktuję to
jako możliwość sprawdzenia się i pozyskania nowych
umiejętności.

SPORT OD KUCHNI

Roman
Szymański
na Scenie
Smaku
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Gwiazdy
smakują
Lubelskie

Pokaz mody, sobota 10 września,
18.00, Trybunał Koronny
Kolacja z gwiazdami, sobota 10 września,
21.00, restauracja Ansaldo

Katarzyna Chorzępa
Polska aktorka filmowa
młodego pokolenia. Znana
z seriali „Na Wspólnej”, „Bokser”, „Studniówka” i wielu
innych. Aktorka Teatru Kwadrat i Teatru Variete w Warszawie.

Piotr Cyrwus
Polski aktor filmowy i teatralny, prezenter telewizyjny
po PWST w Krakowie. Zna-

ny z wielu seriali, ale szerszej
publiczności dał się poznać
dzięki roli Ryszarda Lubicza
w telenoweli „Klan”, emitowanej na antenie TVP1 W jego
postać wcielał się w latach
1997-2012. W 2012 zaangażował się w kampanię na rzecz
Fundacji Przytul Psa. W 2016
wziął natomiast udział w charytatywnych kampaniach reklamowych „Mafia dla psa”
i „Więzienna micha”, które zachęcały do wsparcia fundacji
zajmujących się dokarmianiem
i opieką nad bezpańskimi psami i kotami.

Maja Barełkowska - Cyrwus
Jest absolwentką Wydziału
Aktorskiego PWST w Krakowie i europeistyki na Uniwersytecie Jagielońskim. Pracę
aktorki teatralnej zaczęła

Piotr Ligenza
Polski aktor filmowy i teatralny. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie. Związany był ze
Starym Teatrem w Krakowie,
Teatrem Rozmaitości w Warszawie oraz Teatrem Polskim
w Bydgoszczy. Od 2006 roku
aktor Teatru Powszechnego
w Warszawie. Współpracuje
z Teatrem na Woli oraz Teatrem Narodowym w Warszawie. Znany z wielu seriali
w szczególności z roli Sebastiana w „Pierwszej miłości”.
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w 1989, w warszawskim Teatrze Polskim. W tym samym
roku za rolę Maszy w spektaklu „Trzy siostry” otrzymała
nagrodę za najlepszą rolę kobiecą przyznaną przez Międzynarodowe Forum Młodej
Krytyki na Przeglądzie Szkół
Teatralnych w Łodzi. Była
aktorka teatru Stefana Jaracza w Łodzi oraz Teatru STU
w Krakowie. Na ekranie zadebiutowała w 1988 u boku
doświadczonej już aktorki
Anny Polony w siódmej części „Dekalogu”, cyklu filmowego Krzysztofa Kieślowskiego.
Wystąpiła także w kilku innych filmach oraz w popularnych serialach telewizyjnych.

Dorota Naruszewicz
Polska aktorka filmowa
i teatralna. Ukończyła studia
na PWST w Warszawie. W latach 1997-2011 grała Beatę Borecką w serialu „Klan”,
w którym występowała od
1 do 2056 odcinka. Od 2019
gra wielką księżną litewską
Juliannę Twerską w serialu „Korona Królów”

Andrzej Rybiński
Polski gitarzysta, kompozytor i piosenkarz. Ukończył
Średnią Szkołę Muzyczną
w Łodzi w klasie fortepianu.
Na początku lat 70. współtworzył z Januszem Krukiem
i Elżbietą Dmoch grupę „2
plus 1”. W czerwcu 1971 roku
wraz z żoną Elizą Grochowiecką i Zbigniewem Hołdysem założył własny zespół „Andrzej
i Eliza”. Po rozpadzie zespołu
w lipcu 1981 roku Andrzej Rybiński rozpoczął karierę solową. Zdobywca wielu nagród
w Polsce i za granicą.

Maria Wieczorek
Jest początkującą aktorką. W 2016 roku ukończyła
aktorstwo w Państwowej
Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Warszawie. Zadebiutowała w serialu TVP 1 „Ojciec Mateusz”
w roli Jagi Nowak, przyjaciółka
Matyldy. W lipcu 2016 roku
wyszła za mąż za aktora Krystiana Wieczorka, z którym
poznała się na planie serialu
„M jak miłość”.

Krystian Wieczorek
Polski aktor telewizyjny
i teatralny, prezenter telewizyjny i producent. Absolwent
Wydziału Aktorskiego we
Wrocławiu PWST im. Ludwika
Solskiego w Krakowie. W latach 2004-2007 aktor Teatru
Polskiego w Bydgoszczy. Od
2007 roku aktor Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Od 2008
cieszy się sympatią widzów
serialu M jak miłość jako mecenas Budzyński. W latach
2017-2021 wcielał się w rolę
komisarza Piotra Górskiego
w serialu „Komisarz Alex”.

Gwiazdy
smakują
Lubelszczyznę.
Moda ze
smakiem

Europejski Festiwal Smaku w Lublinie to dziś jeden
z najważniejszych, wielokulturowych festiwali w Polsce.
Pokazuje różnorodne oblicza
kultury, nie tylko twórcze gotowanie ale teatr, wystawy
sztuki, koncerty, warsztaty fotograficzne czy pokazy
mody. Dla mnie jako organizatora eventów artystycznych, zaproszenie do współtworzenia tak prestiżowej
imprezy, było ogromnym wyróżnieniem. Od kilku lat zapraszam Gwiazdy polskiego
ekranu, które chcą wspierać
moje przedsięwzięcie, biorąc
udział w charytatywnym pokazie mody „Gwiazdy smakują Lubelszczyznę – Moda
ze smakiem”, na rzecz Krajowego Towarzystwa Autyzmu
oddział w Lublinie. Moda
w potocznym rozumieniu
oznacza potrzebę naśladowania innych, w szczególności ludzi znanych i podziwianych. Ta wewnętrzna
potrzeba najdobitniej jest
widoczna w wyglądzie, dlatego pokazy mody z udziałem Gwiazd polskiej sceny
teatralnej i filmowej wpisały
się już na stałe w kalendarz
Europejskiego
Festiwalu

Smaku i od lat są przyjmowane z ogromnym zainteresowaniem. Pomagamy nie
tylko ludziom dotkniętych
autyzmem, ale promujemy
polskie firmy i polskich projektantów, którzy każdego
roku wskazują nowe trendy
w modzie. Przygotowaliśmy niezwykłą zabawę dla
wszystkich, którzy cenią
modę jako sztukę i pragną
przeżyć wyjątkowy wieczór
w towarzystwie gwiazd polskiego show businessu.
MAŁGORZATA KOTWICA
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Jarosław Dumanowski

Lubelskie.
Prawdziwe
jedzenie

Lubelskie słynie z wyśmienitego jedzenia, niezwykłych
produktów,
zróżnicowania
i oryginalności potraw oraz
ich smaku. Długa, nieprzerwana jak w wielu innych
regionach tradycja, bogata
historia i zasoby naturalne
stworzyły niezwykłą kombinację, starannie pielęgnowaną, ciągle na nowo odkrywaną
i z dumą pokazywaną światu.
Takie dziedzictwo jest ważne
i staje się nim, gdy jest żywe,
gdy się zmienia i znajduje
różne zastosowania. By było
dziedzictwem, musi być jednak przejęte, odziedziczone
po naszych przodkach. I nie
chodzi tu po prostu o produkty czy potrawy. Tak naprawdę po poprzednich pokoleniach nie dziedziczymy
przecież samego cebularza
(nasi przodkowie wszystkie
swoje cebularze dawno zjedli), nie przekazali nam wędzonych karpi, karasi z Polesia, biłgorajskiego pieroga, do
naszych czasów nie dotrwała
ani jedna porcja wspaniałego
forszmaku przygotowywanego przez nasze praprababcie. Dziedziczymy wiedzę
i umiejętności, nasi przodkowie zostawili nam też ziemię,
specyficzne sposoby jej wykorzystania i uprawy, związane z jedzeniem zwyczaje
i rytuały. Żeby coś takiego

odziedziczyć, musi to pochodzić z przeszłości, być czymś
dawnym, prawdziwym i autentycznym.
Historia lubelskich dań
i produktów pełna jest wspaniałych opowieści, które przykuwają naszą uwagę, rozbudzają emocje i sprawiają,
że nasze żywieniowe dziedzictwo jest dla nas ważne.
W tych legendach pojawiają
się historyczne postaci związane z regionem np. Mikołaj
Rej, Aleksander z Goraja (rycerz spod Grunwaldu, który
miał się przed bitwą zajadać zupą cebulową), Marcin
z Urzędowa (autor zielnika
z XVI w.), św. Jacek (dominikanin, który miał z Rusi sprowadzić do Polski pierogi).
Historia kuchni lubelskiej
ma jednak także bogatą, autentyczną
dokumentację,
której duża część spoczywa jeszcze w zakamarkach
archiwów i bibliotek, w domowych zapiskach oraz pokrytych kurzem notatkach
z dawnych pałaców i dworów.
W połowie XVIII w. dla Rozalii
z Zahorowskich Pociejowej,
dziedziczki Uściługa na Wołyniu (na samej granicy województwa lubelskiego), hrabiny na Włodawie i Różance,
spisano niezwykłą, pozostałą
w rękopisie książkę kucharską zatytułowaną „Zbiór dla
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kuchmistrza tak potraw jako
i ciast robienia”. Pociejowie
wywodzili się z podwłodawskiej Różanki, byli właścicielami Terespola i Orchówka,
mieli pałac w Lublinie, gdzie
chętnie rezydowali podczas
posiedzeń Trybunału.
Książka kucharska hrabiów
na Włodawie i Różance to niezwykły zbiór liczący aż 1000
przepisów kulinarnych i porad.
Zawiera ona m. in. najstarsze,
nieznane do tej pory receptury,
np. kopię zaginionej najstarszej polskiej książki kucharskiej, tzw. „Kuchmistrzostwa”,
wydanego ok. 1540 r. w Krakowie. Znalazły się w niej tak-

że przepisy lubelskich lekarzy
i urzędników miejskich. Szereg
receptur poświęcono opisowi
wyrabiania drożdżowych placków z grochu z cebulą, przodków dzisiejszego cebularza.
Nie przypominają one dzisiejszych cebularzy lubelskich, ale
skąd nasi przodkowie sprzed
kilkuset lat mogli wiedzieć, jak
w odległej dla nich przyszłości będzie wyglądać cebularz?
Kuchnia jest żywa i zmienna,
w przeszłości nie znajdziemy
dokładnej kopii teraźniejszości.
Możemy znaleźć w niej inspirację, wiele różnych form i pomysłów, które nie przetrwały
do naszych czasów. W recep-
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turach spisanych dla Pociejowej odnajdujemy najstarszy
polski przepis na „kołacz kijowy”, zwany dzisiaj sękaczem.
Opisano w nich także kołacze
„tatarczane” (gryczane), sposoby wyrabiania i gotowania
kaszy gryczanej, bardzo pomysłowe, dziś wręcz wydawałoby się nowoczesne potrawy
z grzybów, wypiek chleba, wiele potraw rybnych i wszystkie
właściwe działy dawnej sztuki
kulinarnej.
Sądząc po dokładności i fachowości pociejowskich przepisów na karpia, dzisiejsza
specjalizacja Lubelszczyzny
nie jest wcale dziełem przypadku. W „Zbiorze dla kuchmistrza” opisano sposoby
przygotowywanie „kiełbas”
z karpia (przypominają żydowską gefilte fisz), kolorową galaretę z karpia, karpia
w sosie hiszpańskim (z oliwą,
rodzynkami i cebulą na ostro
i słodko), karpie nadziewane,
po węgiersku i po francusku,
a nawet „kaszę” z ikry karpia
oraz karpia na szaro, karpia
z cebulą, karpie smażone
i pieczone…
Jak powszechnie wiadomo nad Lubelszczyzną od
wieków czuwają anioły. To
dzięki nim chyba zachowała się w regionie prawdziwa
anielska kuchnia, pełna aromatów jakby pochodzących
z raju: z wielkiego wspaniałego ogrodu, którym stała
się Lubelszczyzna. Ten zachwyt nad swojskimi ziołami, kwiatami i aromatami
widać także w książce pani
Pociejowej. Niektóre receptury na lecznicze wódki, olejki
i pachnidła wymieniają ponad
100 różnych ziół, przypraw
i aromatów, które nie zawsze

jesteśmy już dziś w stanie zidentyfikować.
Anioły prowadzą nas do
Gołębia nad Wisłą. Według
znanej legendy skrzydlaci posłańcy mieli pomóc
w budowie znajdującego
się tam słynnego Domku
laterańskiego, przynosząc
potrzebne do wzniesienia tej budowli kamienie.
W 1656 r. pod Gołębiem
rozegrała się bitwa wojsk
Stefana Czarnieckiego ze
Szwedami. Pod rozkazami
Czarnieckiego służył słynny
Stanisław Czerniecki, autor
książki kucharskiej wydanej
w 1682 r. w Krakowie. Po
latach słynny kuchmistrz
otrzymał szlachectwo, a ponieważ formalnie nie mógł
go dostać za osiągnięcia
kulinarne, przyznano mu je
za zasługi wojenne. Na pamiątkę tej bitwy król nadał
słynnemu kucharzowi herb
Gołąb Biały.
Archiwa i biblioteki skrywają jeszcze wiele takich
historii, niektóre swym rozmachem i pięknem dorównują znanym legendom. Na
opublikowanie i wykorzystanie czekają receptury Brezów
z Siekierzyniec przechowywane w Archiwum Państwowym w Lublinie, zachowało
się wiele menu co najmniej
od XIX w., a dzięki badaniom
etnograficznym wiemy już
sporo o wyżywieniu ludowym. Taka wiedza przydaje
się nie tyko do gotowania:
stanowi o naszej tożsamości,
a jako związana z konkretnymi miejscami, ludźmi i czasem jest podstawą opowieści
o nas i naszym regionie, turystyczną propozycją i autentycznym dziedzictwem.
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Lubelskie.
Anielska strona
kuchni
Za ołtarzem w Domku Loretańskim w Gołębiu
znajduje się kominek. Czyli ognisko domowe,
takie samo jak w domu Marii w Loretto. Czyż
to nie dowód na anielską stronę kuchni?
Legenda powiada, że późnym wieczorem 10 maja
1291 roku anielski patrol
szybkim lotem przez Cypr,
Grecję i Bałkany przeniósł
z Nazaretu dom Matki Boskiej, w którym wychowywał
się Jezus i ulokował go w Tersatto, w Chorwacji u północno-wschodnich
wybrzeży
Adriatyku. Jakby tego było
mało, aniołowie znowu unieśli dom w powietrze i przetransportowali przez Adriatyk, stawiając go w Recanati,
ogrodzie braci Antici. Nagłe
objawienie się domu w ogrodzie zaskutkowało nadzwyczajnym tłumem pielgrzymów i kłótnią braci. Reakcja
aniołów była szybka, unieśli
dom w górę i polecieli z nim
parę kilometrów dalej w głąb
lądu, gdzie ustawili go ostatecznie na wzgórzu w Loretto, gdzie znajduje się do dziś.
Najbardziej zagadkowe jest
to, że jego dokładna kopia
znajduje się w Gołębiu. Kiedy kanclerz Jerzy Ossoliński

zobaczył domek w Loretto,
postanowił jego kopię wybudować w Gołębiu. Dla tajemniczej Madonny z drewna kokosowego pokrytej kolorową
polichromią.
Domek loretański stoi
z prawej strony kościoła
w Gołębiu. Kiedy wejdziecie do środka, z góry spływa
spokój. Cisza jest kontemplacją. Na środku ołtarz,
z tyłu nisza dla Madonny,
która aktualnie znajduje w kościele. Z góry, przez
owalny zakratowany otwór,
wpada promień światła. Na
ścianach anioły w wielkiej
obfitości. W Domku Loretańskim jest tylko jedno
okno. Legenda mówi, że to
okno dla aniołów. Tędy wlatują, by zajrzeć czy z domkiem wszystko w porządku.
Najciekawiej jest za ołtarzem. Kominek. Czyli ognisko domowe. Takie samo
jest w domu Marii w Loretto. Czyż to nie dowód na
anielską stronę kuchni?

Radio Lublin .
Lubiê to !

Zadzwoñ:

815 33 11 11
www.radio.lublin.pl

9 września 2022 roku w restauracji „Niepospolita” (sala
Domu Polonii) już po raz siódmy odbędzie konkurs o tytuł
„Najlepszy Smak Lubelszczyzny”, w którym wyłonione
zostaną kulinarne produkty
z regionu lubelskiego wyróżniające się najwyższymi walorami smakowymi, zapachowymi i wizualnymi.
Producenci tradycyjnie ubiegać będą się o laury w dziewięciu kategoriach: produkty
mleczne, produkty mięsne, oleje i tłuszcze, produkty rybołówstwa, owoce i warzywa, wyroby
piekarnicze i cukiernicze, miody, a także napoje (w tym alkohole) oraz inne. Zgłaszać można dowolną liczbę produktów.
Spośród zgłoszonych specjałów Kapituła Dobrego Sma-

ku składająca się z ekspertów
kulinarnych, krytyków i znawców smaku – wyłoni najdoskonalsze, które zyskają miano
„Najlepszego Smaku Lubelszczyzny 2022” dla każdej z kategorii. Po raz pierwszy w tym
roku w każdej z kategorii mogą
zostać przyznane wyróżnienia „GRAND PRIX – Najlepszy
Smak Lubelszczyzny 2022” dla
produktu najlepszego z najlepszych.
W związku z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę
i wojną w tym kraju, w regionie
Lubelskim przebywa bardzo
dużo uchodźców, którzy stanowią dziś istotny element lokalnej społeczności. Są wśród nich
osoby, które podjęły działalność
kulinarno-gastronomiczną oferując swoje ukraińskie regional-

VII edycja konkursu
Najlepszy Smak
Lubelszczyzny
oraz Smaki
Ukrainy

ne przysmaki. Dla tych osób
stworzyliśmy specjalną kategorię konkursową: Ukraińskie
Smaki. Zapraszamy do udziału
w naszym konkursie. Wyniki
konkursu zostaną ogłoszone
9 września 2022 około godziny
19.00 na festiwalowej Scenie
Smaku w Lublinie.
Konkurs organizowany jest
przez Departament Rolnictwa
Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Polską Akademię
Smaku oraz Kresową Akademię Smaku. Jego celem jest
wyszukiwanie
tradycyjnych
produktów pochodzących z regionu lubelskiego, ich promocja oraz wspieranie lokalnych
producentów, którzy dbają
o najwyższą jakość swoich
wyrobów.

Warto przypomnieć, że „Misją konkursu jest nagradzanie
i prezentacja tego, co wyjątkowe i prawdziwe w kulinariach regionu. Można to zrobić
tylko wtedy kiedy rozumiemy
zarówno tradycje jak i współczesność miejsca, w którym
mieszkamy i żyjemy. Region
lubelski to obszar bardzo piękny na mapie naszego kontynentu. Kraina od wieków pozostająca na styku wielu kultur
- łącząca tradycje Wschodu
i Zachodu, wpływy katolickie,
prawosławne,
judaistyczne,
greckie, ormiańskie czy tatarskie. Ta różnorodność w kontekście kulinariów łączy zwykle
jedna, najważniejsza cecha pasja ludzi, dzięki którym produkty te powstają. Każde miejsce ich wytworzenia, każdy ich
twórca, to osobna opowieść,
którą warto poznawać i upowszechniać.
Produkty, które nagradzamy
i rekomendujemy zdecydowanie są powodem do dumy.
Każde z nich mogłoby być
ozdobą i atrakcją dla wszystkich poszukiwaczy kulinarnych
wrażeń w każdym miejscu
Polski i Europy.”- mówi Jan
Babczyszyn koordynator konkursu.
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XXXII
Ogólnopolski
Turniej
Nalewek

Rozpocznie się w sobotę
11 września 2022 o 13
w gościnnych salach Restauracji Niepospolita. Nalewki oceniane będą w dwóch
kategoriach: historyczne (ze
wskazaniem i opisem źródła
inspiracji) oraz tematyczne: arcydzięgiel. Do Lublina wybiera
się śmietanka polskich pasjonatów nalewek.
XXXII Ogólnopolski Turniej Nalewek jest imprezą
artystyczną, która ma na celu
promocję polskich Artystów
Nalewek, tradycji wyrobu
nalewek, odkrywanie dawnych receptur i nagradzanie
ich twórców oraz szeroko
rozumianą integrację polskie-

go środowiska nalewkarskiego. Odkąd Robert Makłowicz
ogłosił w tygodniku „Wprost”,
że jeden turniej nalewek, organizowany przez Kresową
Akademię Smaku jest wart
więcej niż dzieła zebrane Jaskierni i cała dyskografia Piaska - w Lublinie wystawiają
się najlepsi z najlepszych.
Do turnieju zgłaszać można
nalewki domowe, które nie
są dostępne w sprzedaży,
z wyjątkiem sprzedaży gospodarskiej, na targach produktów
regionalnych i podobnych.
Fundatorem nagród jest
jak co roku pani Prezes Mirosława Gałan i firma Multifrigo.

Niepospolita
kuchnia
Niepospolity
szef
Niepospolite
pielmieni

Restauracja Niepospolita
Lublin, Rynek 18, tel. +48 509 390 890
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Konkurs Good
Chef 2022
9 wybitnych szefów kuchni z Lublina, regionu
i kraju zmierzy się w tegorocznym konkursie
„Good Chef”
Ich
zadaniem
będzie
przygotować danie obiadowe, nawiązujące do idei 14
edycji Europejskiego Festiwalu Smaku „Anioły i ogrody” oraz przekonać sędziów,
że Lubelskie to prawdziwe
jedzenie.
Szefowie kuchni startujący
w konkursie Good Chef 2022
muszą korzystać z produktów regionalnych z Lubelszczyzny. Każdy z zawodników
przygotowuje godzinny pokaz
na Scenie Smaku. Każdego
dnia, od piątku do niedzieli
na Scenie Smaku zaprezentuje się trzech zawodników.
Potrawy oceni profesjonalne jury. Także w tym roku
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na scenie pojawi się Kamila
Ścibiorek, podkomisarz Paulina z serialu „Sprawiedliwi”
Wydział Kryminalny.
Celem nadrzędnym konkursu jest promocja gospodarcza
Województwa Lubelskiego.
Młodzi, zdolni szefowie kuchni poznają historię regionalnej kuchni, wykorzystują
produkty regionalne, są am-

basadorami regionu, który
cieszy się coraz większym
zainteresowaniem turystów
z Polski i zagranicy oraz firm,
zajmujących się organizacją
turystyki kulinarnej.
Fundatorem
nagród
w konkursie Good Chef 2020
jest Mirosława Gałan, prezes
firmy Multifrigo oraz oraz
SPOMLEK.

SPORT OD KUCHNI

Rozgrywająca MKS-u FunFloor Lublin jest
ikoną polskiej kobiecej piłki ręcznej

Urodzona w Kraśniku zawodniczka ma na swoim
koncie ponad 200 występów
w narodowej reprezentacji.
Może się pochwalić czterema mistrzostwami Polski,
kolekcją krajowych pucharów
z Polski i Czarnogóry, a także
triumfem w Lidze Mistrzyń
z 2015 roku. Jest uznawana
za jedną z najlepszych zawodniczek PGNiG Superligi
Kobiet. W nadchodzącym
sezonie chce poprowadzić
lubelski klub do 23. tytułu mistrzowskiego.

Kinga Achruk lubi gotować, ale rzadko ma na to
czas. Sama przyznaje, że
chętnie korzysta z ofert diety pudełkowej. Zawsze chętnie pojawia się w rodzinnym
domu na gołąbki swojej
mamy. W wolny weekend
lubi pójść z rodziną do jednej z lubelskich restauracji.
Docenia też smak cebularza
na Starym Mieście.
Na naszej Scenie Smaku
Kinga pogotuje w niedzielę 11
września około 18.

SPORT OD KUCHNI

Kinga Achruk
na Scenie
Smaku
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Lubelskie. Prawdziwe jedzenie

Jarmark
inspiracji

Jak co roku na Starym
Mieście w Lublinie będziemy
świętować radość spotkania,
radość smakowania, radość
wspólnych chwil przy festiwalowych kramach. W tym
roku zapraszamy na jarmarki: Jarmark produktu regionalnego i lokalnego na Placu
Łokietka, Jarmark Tradycji na
Szambelańskiej, Trybunalski
Jarmark Inspiracji dookoła
Trybunału Koronnego.
Jarmark produktu lokalnego
i regionalnego „W harmonii
z Ukrainą” na Placu Łokietka
Także tu skosztujecie i kupicie smakołyki od lokalnych
producentów serów i wędlin,
spotkacie winiarzy z naszego
regionu. Będą smaki lubelskie
i ukraińskie. Oprócz stoisk do
waszej dyspozycji będzie także mini strefa relaksu, idealna
do spotkań i rozmów. Organizatorem jest Oddział Polskiej
Izby Produktu Regionalnego
i Lokalnego w Lublinie
Jarmark Tradycji na
Szambelańskiej
Na Szambelańskiej prezentują
swoje wyroby kupcy, artyści
i rękodzielnicy z okolic Lublina
(lecz nie tylko). Czekają na was
przeróżne produkty, od swojskiego jedzenia: serów, wędlin,
wypieków, pieczywa, po prawdziwe dzieła sztuki: obrazy,
rzeźby, biżuteria, witraże oraz
inne cuda.

Trybunalski Jarmark
Inspiracji na Starym Mieście
Po raz czternasty będziecie
mogli kulinarnie odwiedzić
smakowite
zakątki
Europy i Polski, skosztować
węgierskich wędlin i polskich
oscypków od Wojtka Komperdy, będą tureckie baklawy
i greckie oliwki. Będziecie mogli zaopatrzyć się w miody,
przetwory, kiszonki i prawdziwy chleb litewski. Janusz
Dwornicki, producent jarmarku zadbał o to, aby w czym na
straganach wybierać i gdzie
przysiąść z kieliszkiem dobrego wina. Po raz drugi na
jarmarku pojawi się Piotr
Michalski, legendarny restaurator z Poznania, którego
tubalny głos „Ostrygi, świeże
ostrygi” ściąga prawdziwych
smakoszy.
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Jarosław Dumanowski

Jabłecznik
po polsku

Wśród setek, a kiedyś tysięcy produktów, z których
słynęła i ciągle słynie kuchnia
polska, jabłko zajmuje miejsce, chciałoby się powiedzieć
kluczowe, ale rozwijając tę
definicję, powiemy: jabłkowe.
O prawdziwości tego szokującego twierdzenia możemy
się przekonać, przeglądając
najstarsze polskie książki

kucharskie, które od kilku lat
przypominamy w serii „Monumenta Poloniae Culinaria”
(Polskie Zabytki Kulinarne),
wydawanej przez Muzeum
Pałac w Wilanowie. Niezwykłe przepisy na smakołyki
z tego zwykłego owocu można też znaleźć w książkach
kucharskich i poradnikach
z pierwszej połowy XIX wieku
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(sprzed rewolucji przemysłowej). Jabłka, jabłka, jabłka…
Zjadane w formie świeżej, suszone i używane do
kompozycji najróżniejszych
owocowo-ziołowych suszów,
a potem herbatek i wywarów,
jabłka kiszone, najróżniejsze
„kompoty” (po staropolsku
oznacza to lekko przesma-

żone marmoladki), musy,
zefirki, pieczone bloki jabłkowe („baby” z jabłek, pierniki
z „jabłek”, „pasztety” z jabłek
i, co oczywiste, jabłeczniki też z jabłek). Zupy jabłkowe
słodkie i wytrawne, jabłka
smażone w cieście, szaszłyczki z jabłek, frytki z jabłek
- wszystkiego oczywiście nie
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pamiętam, trudno mi jednak
wyobrazić sobie jakiś produkt
jabłkowy, który nie został
przez naszych przodków wynaleziony, dopracowany, wypieszczony i zjedzony. I jeszcze wypity...
Bo egzotyczny dziś, choć
dla wielu naszych bywałych
w świecie rodaków wcale nieobcy cydr, to prastary,
arcypolski i jak najbardziej
tradycyjny trunek znany na
naszych ziemiach od starożytności (jak o krowach chodzących po naszych ziemiach
napisał autor wniosku o rejestrację jakiegoś produktu
na liście produktów regionalnych i tradycyjnych).
Wykorzystywane
na
wszystkie możliwe sposoby
jabłko, w swych niezliczonych
regionalnych i tradycyjnych
odmianach przez setki lat
było m.in. właśnie surowcem
dla cenionego w Polsce jabłecznika, czyli niskoalkoholowego napoju podobnego do
piwa lub lekkiego wina.
Najstarsze, jeszcze zdawkowe i ogólnikowe receptury
opisujące proces wytwarzania tego wartego przypomnienia trunku pochodzą
z XVI wieku. Według najprostszych z tych przepisów
należało po prostu rozetrzeć
czy rozbić jabłka, zalać je
wodą i cierpliwie poczekać,
aż „ukisną” (tzn. sfermentują). „A gdy ono odkisa, będziesz miał picie!” - cieszył
się Piotr Krescentyn, autor
poradnika gospodarczego
z XVI wieku.
Oprócz prostego, sfermentowanego napoju z mieszaniny rozbitych jabłek i wody,
nasi przodkowie raczyli się też
jabłecznikiem przygotowywa-

ny w nieco bardziej skomplikowany sposób. Jakub Kazimierz Haur, autor poczytnych
poradników gospodarczych,
radził przede wszystkim przechowywanie jabłecznika w dębowych beczkach, gdyż takie
picie „im starsze, tym lepsze,
że się w beczce wytrybuje”. Na
konieczność dojrzewania i starzenia jabłecznika wskazywało
zresztą wielu staropolskich
autorów. Powszechnie uważano przy tym, że jest to trunek zdrowy, doskonale chłodzący i odpowiedni nawet dla
chorych.
Z kolei Jan Krzysztof Kluk
zwracał uwagę na konieczność wybierania jak najsoczystszych jabłek i dodawania do nich jabłek leśnych
(dzikich) i wyrabianie jabłecznika z wyciśniętego przez
prasę soku jabłkowego. Po
sfermentowaniu radził go
jeszcze zaprawiać spirytusem winnym i całość podgotować, co miało umożliwić
długie przechowywanie i dobre starzenie trunku.
Przepisy na jabłecznik pochodzące z XIX wieku urastają już do rozmiarów małych
rozprawek, których autorzy
punkt po punkcie dyskutują
strategię wyrabiania i przechowywania
najbardziej
smakowitego trunku. Dzisiaj
próbujemy wracać do tych
pomysłów i wielu pasjonatów, próbując przywrócić zapomniany smak (staro)polskiego jabłecznika, poszukuje
natchnienia także w recepturach historycznych. A oprócz
jabłecznika sporą popularnością cieszył się także „gruszecznik”, piwo z jałowca, najróżniejsze kwasy, podpiwki…
Jest do czego wracać.

DRUK CYFROWY
małe nakłady
- już od 1 sztuki,
krótkie terminy,
atrakcyjne ceny
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Scena Młodych: warsztaty
gotowania „Jemy Zdrowo”
Na trzy dni oddajemy Scenę
Smaku najmłodszym i trochę
starszym. Pomysł zrodził się
z festiwalowych warsztatów,
które z dziećmi prowadzi Szef
Arkadiusz Krzesiak. To kucharz z wieloletnim doświadczeniem, zamiłowaniem i pasją, Doświadczenie zdobywał
w najlepszych łódzkich i lubelskich restauracjach. Jest
uczniem Jeana Bosa, pomysłodawcą i twórcą Projektu
„Jemy Zdrowo”. Szef Arek najpierw poprowadzi warsztaty
gotowania, które odbywają
się w Restauracji Uwędzona
Inaczej. Następnie pokaże się
ze swoimi uczniami na Scenie
Smaku.

Scena Młodych: 9 pokazów
kulinarnych uczniów szkół
gastronomicznych na Scenie
Smaku
Najzdolniejsi młodzi kucharze z Lublina, Pszczelej Woli
i Włodawy zaprezentują swoje
umiejętności na Scenie Smaku.
Temat pokazów: Ogrody na talerzu, tak jak w przypadku konkursu Good Chef 2022.
Jako pierwsi zaprezentują
się w piątek 9 września 2022
uczniowie z Zespołu Szkół
Zawodowych Nr 1 i II Liceum
Ogólnokształcącego we Włodawie, gdzie istnieje kierunek
„Technik żywienia i usług gastronomicznych”.
W sobotę 10 września 2022
swoje umiejętności pokażą
uczniowie z Technikum Lider
w Lublinie.
Na finał, w niedzielę, 11
września 2022 ogrody na talerzach wyczarują uczniowie
z Zespołu Szkół Rolniczych
Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

SMAK

Sofia Ennaoui
i Jasiek Kuroń
na Scenie
Smaku
Ona zachwyca wynikami i egzotyczną urodą.
On świetnie gotuje antenie Dzień Dobry
TVN. Razem pogotują w sobotę 10 września
o 19.30 na Scenie Smaku. Po pokazie
pamiątkowe zdjęcia
Choć jest bardzo zajęta
i na codzień służy w Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we
Wrocławiu, to Sofia Ennaoui,

gwiazda Sekcji lekkoatletycznej KU AZS UMCS Lublin przyjęła zaproszenie do
udziału w Europejskim Festiwalu Smaku. Rekordzist-

SMAK

ka
Polski
na 1000 metrów
zachwyca
wynikami
i egzotyczną urodą. Ostatnio
powiększyła swój dorobek
w karierze o kolejny medal,
bo sięgnęła po brąz w biegu
na 1500 metrów. - Dla mnie
ten brąz znaczy w tym momencie tyle samo, co złoty
medal. To symbol ciężkiej
pracy, wiary, wielu wyrzeczeń, ogromnej woli walki
i miłości do mojej ukochanej
dyscypliny sportu. Jestem
z siebie szalenie dumna, tak
po prostu – napisała na swoim profilu Sofia Ennaoui.
Czy Zosia, córka
Polki i Marokańczyka dobrze gotuje? Sprawdzimy - mówi
Jasiek Kuroń, który
jest kulinarną gwiaz-

dą 14 edycji Europejskiego
Festiwalu Smaku. - Gotuję,
bo nic innego nie sprawia mi
tak wielkiej frajdy w życiu.
Uczyłem się gotować m.in.
w szkole kulinarnej Le Cordon
Bleu w Londynie oraz od szefów kuchni m.in. w Hiszpanii,
Portugalii i Francji - pisze na
swoje stronie internetowej:
kuron.com - co ugotują razem? - Ogrody na talerzach,
bo to kulinarny motyw przewodni 14 edycji Europejskiego Festiwalu Smaku. Jestem
autorem książki „Sprytna
Kuchnia czyli Kulinarna ekonomia” - niemarnowanie
jedzenia oraz zero waste to
mój konik. Przepisy traktuję,
jak osobiste wyzwania - szukam najlepszych rozwiązań,
najlepszych składników, najsmaczniejszych pomysłów.
Tak będzie w Lublinie.

KONCERTY

Miłosz
Bachonko

To pierwszy artysta, który
zagra na Europejskim Festiwalu Smaku. Wystąpi w piątek 9
września 2022 o 19 w bazylice
Dominikanów. Młody wirtuoz
akordeonu zdążył zachwycić
Plácido Domingo i zagrać w Carnegie Hall w Nowym Jorku, gdzie
dostał standing ovation.
Miłosz Bachonko to dwunastoletni akordeonista,
kompozytor, laureat międzynarodowych konkursów akordeonowych. Grę na akordeonie
Miłosz rozpoczął w wieku 5 lat.
W tym też czasie powstają
Jego pierwsze kompozycje.
Zdobywca dwudziestu czołowych miejsc oraz nagród
Grand Prix w konkursach oraz
festiwalach akordeonowych
za granicą. W 2020 roku Miłosz Bachonko uzyskał nagrodę Grand Prix i zaproszenie do
udziału w koncercie w najbardziej prestiżowej sali koncertowej na świecie - Carnegie Hall
w Nowym Jorku w ramach
International Music Talent
Competition Spring 2020, or-

ganizowanym przez American
Protégé Music Competitions
w Nowym Jorku. Młody akordeonista ma na swoim koncie
ponad 50 koncertów solowych
na scenach ogólnopolskich
oraz międzynarodowych.
Wielkim sukcesem jest zwycięstwo w piątej edycji Virtuosos V4+ 2021 - telewizyjnym
talent show muzyki klasycznej.
Virtuosos V4+ to program,
w którym rywalizują utalentowani wykonawcy muzyki klasycznej. W programie bierze
udział najzdolniejsza młodzież
z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Polski, Czech, Węgier i Słowacji, a także gościnnie z Chorwacji. Celem jest promocja
muzyki klasycznej i dzielenie
się tradycjami krajów Europy
Środkowej. W jury zasiedli: Erika Miklósa, Alicja Węgorzewska, Gabriela Boháčová, Petar
Čulić oraz Peter Valentovič.
Międzynarodowemu gremium
Jury przewodniczył Plácido Domingo. (za lublin.eu)
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The OneNess
(dawniej
The Cracow
Klezmer Band)

Co to będzie za piątek! Słynni krakowscy
klezmerzy zagrają w piątek 9 września 2022
o 19.30 w bazylice Dominikanów.
Oleg Dyyak (akordeon),
Jarosław Tyrała (skrzypce)
i Wojciech Front (kontrabas) to przyjaciele, którzy w latach 1997-2007
współtworzyli znany na
całym świecie zespół The
Cracow Klezmer Band. Po
latach, wraz z Maciejem
Lacny (wiolonczela) już
jako The OneNess zagrają w Lublinie. Najpierw
w prezbiterium pojawi się
Miłosz Bachonko, następnie krakowscy klezmerzy
The OneNess. Na finał
niespodzianka. Po raz
pierwszy na scenie Miłosz

wśród których są: John
Zorn, Tomasz Stańko, Don
Byron, John McLean, Frank
London, Aaron Aleksander. W swoim dorobku artystycznym mają wydane
płyty CD w nowojorskim
wydawnictwie
TZADIK
m.in. De Profundis (2000),
The Warriors (2001), Bereshit (2003), Sanatorium
Under the Sign of the Hourglass (2005), Balan: Book
of Angels Volume 5 (2006),
Remembrance (2007).
Jesienią 2022 roku nakładem
wydawnictwa
„Immersive Sound” ukazuje się najnowszy krążek
zespołu The OneNess pod
tytułem „Man can change”
- a my na koncercie usłyszymy utwory z tej płyty
właśnie.

KONCERTY

Bachonko & The OneNess,
Zespół
koncertował
m.in. w Polsce, USA, Wielkiej Brytanii, Tajwanie,
Hiszpanii, Czechach, Słowacji, Finlandii, Włoszech,
Estonii, Francji, Rosji,
Ukrainie, Białorusi, Serbii,
Bułgarii, Węgrzech, Mołdawii, Rumunii, Szwecji,
Szwajcarii, Austrii, Belgii,
Holandii, Niemczech oraz
Kanadzie. Każdy koncert
cechował się niepowtarzalnym klimatem oraz
oddziałujących na publiczność dynamiką, połączoną
z miękkością barw i magią
nostalgii. Współpracowali z wieloma artystami,

GWIAZDA FESTIWALU

Włodzimierz
Nahorny
Jeden z najwybitniejszych pianistów na
świecie, nazywany przez krytyków „Chopinem
jazzu” zagra w sobotę 10 września 2022
w Trybunale Koronnym. Na kontrabasie
będzie mu towarzyszył Mariusz Bogdanowicz.
Jego życiorys artystyczny to cała historia polskiego
jazzu. Jego muzyka, pełna
poezji i romantyzmu to kawał
historii światowego jazzu.
Kiedy w Wiedniu (1966-67)
został uhonorowany nagrodą
z otrzymaną z rąk Duke’a Ellingtona świat już wiedział,
że wybitny pianista, saksofonista, kompozytor i aranżer
wciąż będzie zaskakiwał publiczność niesłychaną energią muzyczną, niespotykaną
wrażliwością i skromnością.

lację siostry zakonnej, zajmującej się dziećmi, które
urodziły się niepełnosprawne intelektualnie lub fizycznie i dorosłymi, którzy są jak
dzieci. Kiedyś zobaczyła niemal sześćdziesięcioletniego
podopiecznego, który nigdy
nie znał rodziców, jak w kaplicy modlił się: „Do Ciebie, Boże,
rączki podnoszę, o zdrowie
mamy i taty proszę, i proszę
także, niech mnie od złego na
każdym kroku aniołki strzegą”.
(Za Krainą Bugu)

Nahorny o Aniołach Stróżach
• Jest pan człowiekim szczęśliwym i spełnionym?
Tak.
• Plany artystyczne?
Ostatnio wydałem kolejną
płytę. Bardzo prywatną. Siedzi facet przy fortepianiku.
Po cichutku gra swoje utwory. Powolutku, bez szaleństw,
bez popisów, bez fajerwerków i podskoków. I dobrze.
Ludzie przychodzą na koncerty. I dobrze. To jest cudowne.
• Kiedy staliśmy przy Kaplicy
Aniołów Stróżów w Radzyniu
Podlaskim opowiedział pan
jeszcze jedną historię. Proszę przypomnieć?
Kiedyś przeczytałem re-

Mariusz Bogdanowicz
Kontrabasista,
kompozytor, pedagog. Absolwent
Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach. Od 1991
roku prowadzi własne zespoły (płyty Back to the Bass
i Confiteor Song). Komponuje
piosenki, muzykę teatralną
i filmową. Od 2006 wykłada
na kierunku Jazz i Muzyka
Estradowa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii
Curie Skłodowskiej. Od 2019
jest kierownikiem Katedry
Muzyki Jazzowej i Rozrywkowej. Prowadzi klasę kontrabasu, gitary basowej, zespoły
instrumentalne.

GWIAZDA FESTIWALU

Fot. Stefano Gerardi

KONCERTY

Dominika
Zamara

W niedzielę 11 września 2022 o 19 na finał
Europejskiego
Festiwal
Smaku w bazylice Dominikanów wystąpi Dominika Zamara, polska diva
operowa mieszkająca na
stałe we Włoszech, gdzie
melomani ogłosili artystkę
sopranem fenomenalnym.
Księżniczka światowej opery rok temu zachwyciła publiczność swoim anielskim
głosem w Archikatedrze
Lubelskiej. W tym roku na
flecie będzie towarzyszył
Jej Andrea Ceccomori, wybitny flecista i kompozytor
z Asyżu. Na finał koncertu
Artystka zaśpiewa utwór
„Melodia” wybitnego ukraińskiego kompozytora Myroslava Skoryka
Jej kariera intryguje,
wzbudza podziw i zazdrość.
Będąc studentką Akademii
Muzycznej we Wrocławiu,
założyła zespół Wishing
Well, fani pokochali ją za
brawurowe
wykonanie
utworu Benedictus. Miała
ogromne szczęście, że jej
głos spodobał się Maestro
Enrico De Mori, wybitnemu
dyrygentowi z Teatro alla
Scala w Mediolanie, który pracował z samą Marią
Callas. Mistrz bardzo dużo
wymagał, Dominika Zamara
wkrótce zadebiutowała pod

batutą Maestro De Mori,
który wielokrotnie zapraszał ją do udziału w koncertach z jego orkiestrą w Veronie. Pod batutą Enrico
De Mori zaśpiewała partię
Mimi w operze „Cyganeria”
Giacomo Pucciniego w Padwie.
Dziś „metalowa” diva fascynuje drapieżnym sopranem, włoskie media nazwały ją „soprano eccezionale”.
Koncertuje na całym świecie: w Europie, w Chinach,
Korei, Meksyku i bardzo
często w Stanach Zjednoczonych. Śpiewa w dziesięciu językach, jej wokalnym
trenerem jest Maestro Anselmi. Wierzy w „La forza
del destino” czyli moc przeznaczenia, o której pisał
Giuseppe Verdi.
Andrea Ceccomori
Wybitny flecista i kompozytor z Asyżu. Dyrektor festiwalu Assisi Suono Sacro.
Koncertuje na całym świecie. Wielokrotnie występował jako solista w Lincoln
Center w New York. Odbył
tournée po Chinach, Korei
i Japonii. Zagrał 60 światowych premier muzyki
współczesnej na całym
świecie. Wydał 5 płyt oraz 2
książki.

KONCERTY

W harmonii
z Ukrainą

WYSTAWY

Mirosław
Zdrodowski
w Arche Hotel
Lublin

Większość mądrzejszych
ode mnie postawiło na miłość
i tego się trzymam - mówi
Mirosław Zdrodowski, jeden
z najbardziej uznanych polskich plakacistów. Wernisaż
wystawy w poniedziałek 5
września 2022 o 18 na inaugurację festiwalu.
Choć Mirosław Zdrodowski
urodził się w Lublinie, jest absolwentem „plastyka” w Nałęczowie, zdobywa nagrody
na najważniejszych światowych konkursach a jego prace znajdują się w kolekcjach
prywatnych i galeriach całego
świata, wystawę w Lublinie
będzie miał po raz pierwszy. - Debiutowałem jeszcze w czasie szkoły średniej.

W 1980 roku udało mi się
dostać nagrodę na konkursie
CARTOON ’80 w Berlinie Zachodnim. W 1983 roku trafiła
mi się „Złota Szpilka” za najlepszy rysunek roku 1983.
Potem sypały się te nagrody:
Press Preis - Casino Beringen - Belgia 1983, następnie
Special Preis, Skopje - Jugosławia 1985 itd - powiedział
w wywiadzie dla Dziennika
Wschodniego.
Wychowywał się na polskiej szkole plakatu. Uczył
się sztuki plakatu, budował swój styl, a wartość
jego plakatów potwierdziły
konkursy na całym świecie, w tym w Korei i Japonii.
Z ostatnich nagród wymienia specjalną nagrodę na
Międzynarodowym
Biennale Plakatu w Seongnam
- Gallery BI, South Korea
- 2021, w konkursie na plakat do Międzynarodowego
Festiwalu Muzycznego im.
Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju 2022 zdobył I nagrodę. Wystawiał się w Berlinie
Zachodnim, Warszawie, Beringen, Skopje, Kirowie, Monachium, Knokke-Heist, Legnicy, Katowicach, Ankarze,
Brnie, Krakowie, Pradze, Nevers, Oberhavel, Lahti, Siedlcach, Moskwie, Toyamie.

WYSTAWY

WYSTAWY

Anioły Marka
Leszczyńskiego
w wirydarzu
klasztoru
Dominikanów

Najpierw Marek Leszczyński, artysta, którego mistyczne obrazy wprawiają w drżenie ludzkie serca, namalował
obraz „Anioła Podróżnego”.
Tak rozpoczął się anielski
cykl „Aniołów - ikonostasów”,
„Aniołów - domów”, „Aniołów szaf”, bardzo osobistych „Aniołów opiekuńczych”. W ostatnich latach powstała cała seria
„Aniołów Stróżów” z tekstami
modlitw oraz wierszy.

W malarstwie Marka
Leszczyńskiego odbija się
Południowe Podlasie, anioły
z nagrobków rodziny Józefa Ignacego Kraszewskiego
na pounickim cmentarzu
w Wisznicach, ikony z monasteru w Jabłecznej, niezliczone obrazy wotywne.
Leszczyński jest człowiekiem
Podlasia. - Jest to kraina niezwykle ciekawa, spotykałem
tu rzeczy, jakich nie ma gdzie
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indziej. Moje odkrywanie jest
głębokie, bliskie, chodziłem po
tej ziemi na klęczkach - mówi
artysta.
Marek Leszczyński
Artysta malarz, urodzony w 1948 r. w Międzyrzecu
Podlaskim. Ukończył Państwowe Liceum Technik
Plastycznych w Nałęczowie
(1967), a następnie studiował na Wydziale Pedagogiki
i Psychologii UMCS. W 1976
r. obronił dyplom na Wydziale
Sztuk Pięknych toruńskiego
Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika. Ma na swoim
koncie kilkadziesiąt wystaw
indywidualnych i zbiorowych.
Jego obrazy znajdują się
w muzeach oraz kolekcjach
prywatnych w kraju i za granicą. Ilustrują też publikacje
o charakterze popularyzatorskim i poetyckim.

WYSTAWY

Teatr
malowania
w Trybunale
Koronnym

Karmelitanki bose i ich prawizerunki

że nikłe są ślady ich bytności na
świecie. Z drugiej jednak godny
utrwalenia jest sam fakt, że po
jednej z tysięcy siedemnastowiecznych kobiet, setek zakonnic, niezliczonej mnogości
istot, po których nie zostało
absolutnie nic, trwa opowiedziana przez kogoś historia
o posadzeniu krzewinki - napisała Anna Nowicka-Struska
w niezwykłej książeczce towarzyszącej wystawie.
Monika Spuz-Szpos
Socjolożka,
aktywistka,
społeczniczka. Absolwentka studiów podyplomowych
z zakresu administracji publicznej oraz kursów z: mediacji oraz negocjacji pracowniczych (KUL). Stypendystka
programu Erasmus+ (Uniwersytet w Huelva i Uniwersytet w Santiago de Compostela). Malarka ikon. Sztuki
ikonopisania uczyła się u najlepszych artystów z Lublina
i Lwowa, takich jak: Ostap
Lozynskyy, Maja Podleśna
i Oksana Vynnychok.

WYSTAWY

W czwartek 9 września 2022
o 18 w Trybunale Koronnym
zobaczycie niezwykłe ikony
Moniki Spuz-Szpos. Na podstawie zapisków, żywotów,
ocalonych fragmentów kronik
zakonnych powstały prawizerunki karmelitanek lubelskich.
Artystka oddaje głos siostrom
zakonnym sprzed 400 lat.
Ale to jeszcze nie wszystko.
Wystawie prac będzie towarzyszył Teatr Malowania. Na
waszych oczach w Trybunale
Koronnym ukaże się Archanioł
Michał. Szum jego anielskich
skrzydeł można usłyszeć świtem na placu Po Farze. - Dlaczego przypominać zakonnice
sprzed stuleci? Po co tworzyć
ich wizerunki, pokazywać
szczegóły z żywotów dawno minionych? W jakim celu
przywracać pamięć o tym, że
pewna krótko żyjąca mniszka
posadziła poziomki, nobliwa
matka bała się kotów, a anielskiej urody nowicjuszka poruszała swoją subtelnością serca
tych, którzy z nią przebywali?
Z jednej strony można uznać,

FOTOGRAFIA

Leica Open Day
w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL

Anioły i fotografia. Zgodnie
z myślą przewodnią festiwalu,
będziemy poszukiwać w fotografii tego, co jest nieuchwytne zwykłymi aparatami fotograficznymi, a dostępne
tylko instrumentami uznanego, niemieckiego producenta. Skupimy się na czuciu,
wierze i intuicji fotograficznej,
a w tych poszukiwaniach prowadził nas będzie Piotr Marek
- specjalista sprzętowy Leica
Store Warszawa.

Wieczorem odbywać się
będą Lekcje Czytania Fotografii. Będziemy czytać fotografie,
które pokażą kolejno Tadeusz Żaczek, Mariusz Tomczuk
oraz Sylwester Hawrył. W nocy
z soboty na niedzielę 10/11
września - Lekcja „Czytanie
ciała”, praca z modelką - prowadzi Mariusz Tomczuk.
Fotograficzny
weekend
z aniołami w tle w dniach od
9-11 września 2022 w Galerii
Sztuki Sceny Plastycznej KUL
na Starym Mieście w Lublinie. Wstęp wolny.

Restauracja Kulturalna
Lobby Bar, Sky Bar
Strefa Relaksu siłownia & sauna
Ozi Spa masaże & zabiegi
Organizacja imprez okolicznościowych,
konferencji i wydarzeń

KONTAKT:
tel.: +48 81 718 02 34, +48 504 086 587
mail: recepcja@archehotellublin.pl

ARCHE HOTEL LUBLIN, UL. ZAMOJSKA 30

WWW.ARCHEHOTELLUBLIN.PL
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Tadeusz Żaczek
Czytanie pierwsze
Na dobry początek nowego cyklu fotograficznego
na Europejskim Festiwalu
Smaku spotkanie z Tadeuszem Żaczkiem, twórcą mistycznych fotografii na styku
człowiek - religia. Artysta od
wielu lat dokumentuje życie
religijne mieszkańców kresów wschodnich fotografując w takich miejscach jak
Jabłeczna, Grabarka, Sławatycze, czy Drohiczyn. Prawosławie to ważny temat jego
analogowej fotografii, być
może najważniejszy.
W tej fotografii liczy się
skromność, szacunek i wyciszenie. Jego unikatowe obrazy są pełne mistycyzmu.
Tadeusz Żaczek portretuje
ludzi, zatopionych we własnym świecie, a dekoracją
jest scenografia stworzona
przez naturę i codzienność.
A więc zaczynamy pierwsze
Czytanie fotografii, by w rozmowie znaleźć się bliżej istoty tematu.
Spotkanie z Tadeuszem
Żaczkiem rozpocznie się
w piątek 9 września 2022
o 18 w Galerii Sztuki Sceny
Plastycznej KUL.

Mariusz Tomczuk
Czytanie drugie
W sobotę 10 września 2022
o 18 w Galerii Sztuki Sceny
Plastycznej KUL na Starym
Mieście w Lublinie czytamy
fotografie Mariusza Tomczuka. - W fotografii cenię niedoskonałość. Używam niedoskonałej techniki, sam jestem
niedoskonały, tworzymy niedoskonały zespół. Staram się,
żeby moje fotografie przemówiły do oglądającego - mówi
Mariusz Tomczuk. Jego prace
wykonane są w technice tradycyjnej na papierach srebrowych w ciemni fotograficznej.
Materiał wyjściowy to średnio
i wielkoformatowe negatywy
czarno-białe.
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FOTOGRAFIA

Czytanie
ciała

Sylwester Hawrył
Czytanie trzecie
To próba przedstawiania
przestrzeni w bardzo subiektywny sposób, sposób
odmienny od tego, który
towarzyszył mi do tej pory pisze o powyższej fotografii
Sylwester Hawrył. - Mam
tu na myśli przedstawianie
świata nie w dokumentalnych kadrach. Ale zupełnie
w nowej mojej interpretacji,
wykorzystując do tego technikę wielokrotnej ekspozycji
ostatecznie stworzyłem obrazy które nieustannie mnie
intrygują.
Początek spotkania w niedzielę 11 września 2022 o 18
w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL.
Fotografia towarzyszy mi
zazwyczaj każdego dnia, najczęściej jest to praca w plenerze lub ciemni. W wolnych
chwilach staram się edukować entuzjastów fotografii
i wzbudzać zainteresowanie
dawną fotografią klasyczną począwszy od myślenia o temacie i kadrze, a na sprawach
technicznych skończywszy.
Moim główny założeniem
jest pokazanie piękna i czystości tego medium.

To zamknięte warsztaty z modelką, które
poprowadzi
Mariusz
Tomczuk. Temat - nieuchwytny jak Anioły, które są motywem przewodnim festiwalu. A oto
kilka myśli ze znakomitej
książki Wojciecha Nowickiego „Dno oka. Eseje
o fotografii”
#
Ogarnia mnie pewność,
że przeszłość w kolorze
może być dotkliwsza.
Monochromatyczność
starych odbitek wyznacza bezpieczną granicę między tym co nasze i nie-nasze, między
współczesnym a minionym. Kolor na starych
fotografiach zaburza tę
granicę, niweczy bariery,
wprowadza podstępem
na terra incognita przeszłości.

FOTOGRAFIA
#
A więc: zdjęcie jako szyba, medium bez właściwości, które pozwala zajrzeć do
dawno zburzonych pokojówi
domów, oglądać zmarłych
ludzi, siebie w śmiesznych
ubraniach, jakich już nikt nie
nosi; ale i lustro, bo widzę w
nim odbicie własnych lęków.
#
Obraz trwa dłużej niż rzeczywistość, której jest odbiciem; dłużej niż przedstawione osoby. W koślawych

obrazach jest dana do oglądania nieśmiertelność czy
znamienność osób i rzeczy,
lecz śmiertelność przedstawień. To zdjęcia, które
dokumentują własny kres;
można się domyślać, tak są
nadszarpnięte i zmienione.
Warsztaty „Czytanie ciała” odbędą się w sobotę 10
września 2022 w godzinach
wieczornych. Zapisy: Mariusz
Tomczuk: 604 176 862

w Twoim nurcie
Polskie piosenki | festiwale | koncerty
teatr | turystyka | podróże kulinarne

radiodanielka.pl

POEZJA

Literatura
od kuchni

kropla deszczu
zatrzymałam ją siłą
woli na niewysokości
do braku oddechu
wpatrzyłam się w jej
przezroczystość
tęczowiejącą na
promyku światła
w mgnieniu myśli
stworzyłam
mikroświat piękny
i dobry
i zanim w nim
zamieszkałam
spadła położyła się
na chodniku ciemną
kropką
wtedy anioł pogłaskał
mój smutek
i odfrunął
a ja patrzyłam
jak powstaje
nieoczekiwany obraz
z kolejnych kropek
Anna Łyczewska

To wspólny projekt poety
Rafała Rutkowskiego, który
w dawnej rozmównicy klasztornej prowadzi księgarnię
niezwykłą - oraz naszego
festiwalu. Nasz wędrujący Salon Literacki znalazł tu
zaciszne miejsce, a poezja
duchowego zacisza wymaga.
W Dosłownej, mieszczącej się
w Centrum Kultury w Lublinie wystąpi dwójka poetów.
Zapraszamy.
Tadeusz Pióro w Dosłownej
Jest autorem ośmiu książek poetyckich oraz kilkuset
felietonów kulinarnych. Te
ostatnie od pięciu lat publikuje
w kwartalniku Ferment, wcześniej w Pani i w Przekroju.
Jego książka kucharska, Czterdzieści cztery przyjemności,
ukazała się w 2004. Wykłada
literaturę amerykańską na
Uniwersytecie Warszawskim.
Spotkanie z poetą we wtorek 6
września 2022 o 18 w księgarni Dosłowna
Anna Łyczewska
w Dosłownej
Debiutowała w „Kamenie”
w 1975 r. wierszem pt. „Transakcja”. Jest autorką ośmiu
książek poetyckich. Swoje
wiersze drukowała w prasie
ogólnopolskiej i regionalnej
oraz w kilkunastu antologiach.
Wiersze Anny Łyczewskiej
przełożono na języki esperanto, ukraiński i angielski.
Spotkanie z poetką w środę 7 września 2022 o 18
w księgarni Dosłowna.
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Przedsmak
04.09.2022, niedziela

16.00 - 18.00 - I Lubelski
Slam Poetycki z okazji
urodzin Juliusza Słowackiego,
zapraszamy z kocykami,
przekąskami i dobrym
nastrojem - Teatr Formy
Otwartej na rogu ulic Wileńskiej
i Balladyny.

01 dzień_05.09.2022,
poniedziałek

18.00 - Wernisaż wystawy
plakatu Mirosława
Zdrodowskiego, wybitnego
przedstawiciela polskiej
szkoły plakatu. Inauguracja
festiwalu - Arche Hotel Lublin,
ul. Zamojska 30. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.

02 dzień_06.09.2022,
wtorek

12.00 - Warsztaty Szkoły
Gotowania dla dzieci „Jemy
zdrowo” z szefem Arkadiuszem
Krzesiakiem - Restauracja
Uwędzona Inaczej, ul.
Krakowskie Przedmieście 24/2.
Wydarzenie płatne. *Obowiązuje
rejestracja miejsc.
18.00 - Literatura od kuchni:
Tadeusz Pióro - księgarnia
Dosłowna, Centrum Kultury.
Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.

03 dzień_07.09.2022, środa
12.00 - Jarmark Inspiracji,
stoiska, wystawcy z Polski
i Europy, dobre jedzenie, wino,
piwo, nalewki. Czynne do
późnych godzin nocnych - Stare
Miasto. Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.

18.00 - Literatura od kuchni:
Anna Łyczewska - księgarnia
Dosłowna, Centrum Kultury.
Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.
19.00 - Wernisaż wystawy
malarstwa Marka
Leszczyńskiego „Anioły”
- Wirydarz klasztoru
Dominikanów. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.

04 dzień_08.09.2022,
czwartek

10.00 - Jarmark Inspiracji,
stoiska, wystawcy z Polski
i Europy, dobre jedzenie,
wino, piwo, nalewki. Czynne
do późnych godzin nocnych
- Stare Miasto. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.
18.00 - Teatr malowania
Moniki Spuz-Szpos,
prezentacja ikon „Karmelitanki
lubelskie. Prawizerunki” Trybunał Koronny. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.

05 dzień_09.09.2022, piątek
10.00 - Jarmark Inspiracji,
stoiska, wystawcy z Polski
i Europy, dobre jedzenie,
wino, piwo, nalewki. Czynne
do późnych godzin nocnych
- Stare Miasto. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.
12.00 - Jarmark Produktu
Regionalnego i Lokalnego
„W harmonii z Ukrainą” - Plac
Łokietka. Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.
12.00 - Leica Open Day
- Galeria Sztuki Sceny
Plastycznej KUL, Rynek
8. Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.

15:30 - Scena Młodych:
Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1 i II Liceum
Ogólnokształcące we
Włodawie, pokaz kulinarny Scena Smaku za Trybunałem
Koronnym.
16:00 - Konkurs kulinarny
„Good Chef 2022” - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
17:00 - Scena Młodych:
Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1 i II Liceum
Ogólnokształcące we
Włodawie, pokaz kulinarny Scena Smaku za Trybunałem
Koronnym.
18:00 - Konkurs kulinarny
„Good Chef 2022” - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
18.00 - Czytanie fotografii.
Spotkanie z Tadeuszem
Żaczkiem - Galeria Sztuki
Sceny Plastycznej KUL,
Rynek 8. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.
19:00 - Scena Młodych:
Zespół Szkół Zawodowych
Nr 1 i II Liceum
Ogólnokształcące we
Włodawie, pokaz kulinarny
- Scena Smaku za
Trybunałem Koronnym.

19.00 - Koncert Miłosza
Bachonko, młodego wirtuoza
akordeonu - bazylika
Dominikanów. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.
19:30 - Gwiazdy gotują.
Roman Szymański,
koszykarz Polskiego Cukru
Pszczółki Startu Lublin Scena Smaku za Trybunałem
Koronnym.
19.30 - Koncert zespołu The
OneNess (dawniej The Cracow
Klezmer Band) - bazylika
Dominikanów.
20:30 - Uroczyste ogłoszenie
wyników konkursu „Najlepszy
Smak Lubelszczyzny 2022
i Smaki Ukrainy” - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
20:15 - Premiera Miłosz
Bachonko & The OneNess
na finał - klasztor oo.
Dominikanów.

06 dzień_10.09.2022,
sobota

10.00 - Jarmark Inspiracji,
stoiska, wystawcy z Polski
i Europy, dobre jedzenie,
wino, piwo, nalewki. Czynne
do późnych godzin nocnych
- Stare Miasto. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.
10:00 - Targi kawy, czekolady
i herbaty oraz Mistrzostwa
Polski Brewers Cup - Lubelskie
Centrum Konferencyjne, Artura
Grottgera 2.
12.00 - Leica Open Day
- Galeria Sztuki Sceny
Plastycznej KUL, Rynek
8. Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.

PROGRAM FESTIWALU

13.00 - Konkurs kulinarny
„Najlepszy Smak
Lubelszczyzny 2022 i Smaki
Ukrainy” - Restauracja
Niepospolita, Rynek 18.
Wydarzenie zamknięte.

PROGRAM FESTIWALU

12.00 - Jarmark Produktu
Regionalnego i Lokalnego
„W harmonii z Ukrainą” - Plac
Łokietka. Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.
13:00 - XXXII Ogólnopolski
Konkurs Nalewek Restauracja Niepospolita,
Rynek 18. Wydarzenie
zamknięte.
14.00 - Pokaz szefa Arka
Krzesiaka z Restauracji
„Uwędzona inaczej” i Szkoły
Gotowania „Jemy zdrowo” Scena Smaku za Trybunałem
Koronnym.
15:30 - Scena Młodych:
Technikum Lider w Lublinie,
pokaz kulinarny - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
16:00 - Konkurs kulinarny
„Good Chef 2022” - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
17:00 - Scena Młodych:
Technikum Lider w Lublinie,
pokaz kulinarny - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
18:00 - Konkurs kulinarny
„Good Chef 2022” - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
18.00 - Pokaz mody
„Gwiazdy smakują Lubelskie”
z udziałem aktorów serialu
i filmu - Trybunał Koronny.
Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.

18.00 - Czytanie fotografii.
Spotkanie z Mariuszem
Tomczukiem - Galeria
Sztuki Sceny Plastycznej
KUL, Rynek 8. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.
19.00 - Lekcja Czytanie ciała.
Praca z modelką. Prowadzi
Mariusz Tomczuk - Galeria
Sztuki Sceny Plastycznej
KUL, Rynek 8. Wydarzenie
zamknięte. Obowiązuje
rejestracja miejsc.
19:00 - Scena Młodych:
Technikum Lider w Lublinie,
pokaz kulinarny - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
19:30 - Gwiazdy
gotują: Jasiek Kuroń
z Niespodzianką - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
20:30 - Uroczyste
ogłoszenie wyników XXXII
Ogólnopolskiego Konkursu
Nalewek - Scena Smaku za
Trybunałem Koronnym.
20:00 - Gwiazda festiwalu.
Koncert Włodzimierza
Nahornego, Chopina
światowego jazzu. Na
kontrabasie Mariusz
Bogdanowicz - Trybunał
Koronny. * Obowiązuje
rejestracja miejsc.
21.00 - Kolacja z Gwiazdami.
Znakomite menu, spotkanie
z aktorami polskich seriali,
wieczór niezapomniany Restauracja Ansaldo,
ul. Krańcowa 107 A.
Wydarzenie płatne,
obowiązuje rejestracja
miejsc pod telefonem: 514
014 285

niedziela

10.00 - Jarmark Inspiracji,
stoiska, wystawcy z Polski
i Europy, dobre jedzenie,
wino, piwo, nalewki. Czynne
do późnych godzin nocnych
- Stare Miasto. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.

18:00 - Konkurs kulinarny
„Good Chef 2022” - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
18.00 - Czytanie fotografii.
Spotkanie z Sylwestrem
Hawryłem - Galeria Sztuki
Sceny Plastycznej KUL,
Rynek 8. Wydarzenie
otwarte i bezpłatne.

10:00 - Targi kawy, czekolady
i herbaty oraz Mistrzostwa
Polski Brewers Cup - Lubelskie
Centrum Konferencyjne, Artura
Grottgera 2.

19:00 - Scena Młodych:
Technikum Pszczelarskie
w Pszczelej Woli, pokaz
kulinarny - Scena Smaku za
Trybunałem Koronnym.

12.00 - Leica Open Day Galeria
Sztuki Sceny Plastycznej KUL,
Rynek 8. Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.

19:00 – Koncert finałowy
festiwalu. Dominika Zamara
(sopran) z towarzyszeniem:
Andrea Cecomorri (flet), Michał
Dąbrowski z Bazyliki św.
Krzyża w Warszawie (organy)
- bazylika Dominikanów
w Lublinie. Uroczyste
zakończenie festiwalu.
Wydarzenie otwarte, wstęp
wolny.

12.00 - Jarmark Produktu
Regionalnego i Lokalnego
„W harmonii z Ukrainą” - Plac
Łokietka. Wydarzenie otwarte
i bezpłatne.
14.00 - Pokaz szefa Arka
Krzesiaka z Restauracji
„Uwędzona inaczej” i Szkoły
Gotowania „Jemy zdrowo” Scena Smaku za Trybunałem
Koronnym.
15:30 - Scena Młodych:
Technikum Pszczelarskie
w Pszczelej Woli, pokaz
kulinarny - Scena Smaku za
Trybunałem Koronnym.
16.00 - Konkurs kulinarny
„Good Chef 2022” - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.
17:00 - Scena Młodych:
Jarosław Koziara & Technikum
Pszczelarskie w Pszczelej
Woli, pokaz kulinarny - Scena
Smaku za Trybunałem
Koronnym.

19.30 - Gwiazdy gotują:
Kinga Achruk, rozgrywająca
MKS-u FunFloor Lublin,
ikona polskiej piłki ręcznej Scena Smaku za Trybunałem
Koronnym.
*Uwaga. Organizatorzy
zastrzegają sobie prawo
do zmian w programie na
lepsze. Pełny program,
aktualizacje, opisy wydarzeń,
rezerwacje na stronie:
europejskifestiwalsmaku.pl
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07 dzień_11.09.2022,

ORGANIZATOR

PATRONI HONOROWI

PATRONI MEDIALNI

grupa Głodny Lublin

RESTAURACJE PARTNERSKIE

MIEJSCE
DOBRYCH
WSPOMNIEŃ

Jedno z nielicznych miejsc w Polsce,
w którym serwowane są dania nawiązujące
do bogactwa kulinarnej historii Polski

PARTNER STRATEGICZNY

WOJEWÓDZTWO
LUBELSKIE

HOTELE PARTNERSKIE

PARTNERZY

PANTONE 287 CVC
PANTONE 2925 CVC
PANTONE 362 CVC

Solisowe
Sioło

Lubelskie.
Prawdziwe jedzenie
Lubelskie można zwiedzać, ale można też je
smakować. Jesteśmy jedynym festiwalem smaku
w Polsce, który nie zawiesił działalności w czasie
pandemii. W ciągu 14 lat udało się zbudować markę i skuteczne narzędzie do promocji gospodarczej Województwa Lubelskiego oraz naszych
Partnerów. W tym roku stawiamy nacisk na
ekologię.
W bieżącym roku odkrywamy przed turystami z Polski i zza granicy ekologiczne
„prawdziwe jedzenie” z regionu, oparte
o ideę: z pola (ogrodu) na talerz. Tegorocznej edycji festiwalu towarzyszy
hasło przewodnie „Anioły i Ogrody”.
Anioły czyli anielska słodycz i dobroć
potraw naszej kuchni regionalnej.
Lubelskie - prawdziwe jedzenie.
Karmimy duszę i ciało. Europejski Festiwal Smaku
w Lublinie to jedyny festiwal kulinarny w Polz
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