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Zaproszenie 
do fascynującej podróży

Szanowni Państwo, 
w 2018 roku obchodzimy 

100-lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości. Histo-
ria naszego miasta pokazuje, 
że Lublin był nie tylko świad-
kiem, ale i sprawcą wydarzeń, 
które kształtowały wolną 
Polskę. Świadomi naszego 
dziedzictwa świętujemy ten 
wyjątkowy rok z hasłem „Lu-
blin 1918-2018. Inspiruje nas 
wolność”.

Dziesiąta, jubileuszowa 
edycja Europejskiego Festi-
walu Smaku czerpie inspira-
cje z kuchni międzywojenne-
go Lublina i stanowi jeden z 
filarów lubelskich obchodów 
100-lecia odzyskania przez 
Polskę niepodległości. To 
wyjątkowe święto smaku 

ponownie zaprezentuje bo-
gactwo i dziedzictwo kulinar-
ne naszego miasta i regionu, 
jednocześnie wpisując je w 
szeroki kontekst kultury kuli-
narnej Europy i krajów Part-
nerstwa Wschodniego. W 
tym wyjątkowym roku każdy 
z nas będzie miał możliwość 
odbycia fascynującej podróży 
po najsmakowitszych regio-
nach Polski i poczuć prawdzi-
wy smak wolności. 

Mam nadzieję, że ta wyjąt-
kowa edycja Europejskiego 
Festiwalu Smaku udowod-
ni jak ważnym elementem 
naszej kultury jest również 
dziedzictwo kulinarne i kuch-
nia regionalna.

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin
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Słowo na festiwal
Szanowni Państwo, miesz-

kańcy Lublina i regionu, Go-
ście z Polski i Europy

Serdecznie zapraszam na 
polską edycję Europejskiego 
Festiwalu Smaku, dedykowa-
ną 100 rocznicy odzyskania 
niepodległości. To także 10,  
jubileuszowa edycja festi-
walu. Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubelskiego 
uczestniczy w powstawaniu i 
wspiera festiwal od pierwszej 
edycji. 

W ciagu 10 lat udało się 
zbudować największy festi-
wal smaku w Polsce, który ma 
już silną markę. Dziś może-
my powiedzieć, że mając fe-
stiwal mamy silne narzędzie 
do promocji gospodarczej 
Województwa Lubelskiego. 
Trzy lat temu postanowili-
śmy, że będziemy wspólnie 
promować i wprowadzać do 
restauracji Lublina, regionu 
i Polski dania z mięsa świni 
rasy puławskiej. Dziś te da-
nia są w wielu restauracjach 
Lublina, regionu, a nawet w 
najlepszych restauracjach w 
Polsce. 

W tym roku podczas kon-
kursów, pokazów kulinar-
nych i warsztatów będzie 
promowana także gęsina 
biłgorajska i jagnięcina uhru-
ska. Po raz trzeci odbędzie 
się prestiżowy konkurs „Naj-
lepszy Smak Lubelszczyzny”, 
drugi taki konkurs odbywa 
się w zaprzyjaźnionym z Lu-
blinem Wrocławiu, w którym 
jednym z jurorów będzie Zuza 
Zak, autorka monumentalnej 
„New Polish Cooking” i felie-
tonistka brytyjskiego dzien-
nika „The Independent”.

Zapraszam do zapoznania 
się z bogatym programem 
festiwalu, obfitującym w 
koncerty, wystawy fotografii 
i malarstwa, cykl pokazów: 
Gwiazdy smakują Lubelskie, 
pokaz mody, teatr dla dzie-
ci, prezentacje regionalnych 
smaków. Od Chełma, przez 
Kodeń, Poniatową, aż po 
Włodawę. I jeszcze więcej.

Sławomir Sosnowski 
Marszałek Województwa 

Lubelskiego

Porzuć wielkomiejski zgiełk, pośpiech, stres. 
Przyjedź choć na chwilę tu, gdzie można się 
zrelaksować, nabrać sił i poczuć się wolnym.
 
Lubelskie to region szczególnie polecany tym, 
którzy lubią nowe wyzwania i odkrywanie 
nieznanych miejsc i smaków. 
                                              
Wystarczy krótka podróż, by znaleźć się w 
zupełnie innym otoczeniu - zielonym, natural-
nym, kuszącym bogactwem przyrody i regio-
nalnej kuchni. 
Zwolnij, przesiądź się na rower, weź głęboki 
oddech i ruszaj do krainy lessowych wąwo-
zów, magicznego Kazimierza Dolnego, czy 
klimatycznego Nałęczowa.
 
Lubelskie to także Roztocze - słynące z jodło-
wo-bukowych borów, malowniczych wzgórz i 
potoków, poprzecinanych małymi skalnymi 
wodospadami. A dalej na wschód czeka 
tajemnicza dolina Bugu z dziką przyrodą. 



Stanisław Soyka

Kapela ze Wsi Warszawa

Boban i Marco Markovic Orchestra (Serbia)

Atmasfera (Ukraina)

Dwootho

Dagadana (Polska Ukraina)

Franka de Mille (Wielka Brytania)

Stan Borys

Haydamaky (Ukraina)

Mirosław Czyżykiewicz

Fanfara Transylvania (Rumunia)

Czesław Mozil

Sanja Ilić & Balkanika (Serbia)

The Gipsy Kal Band (Serbia)

Translola

Sztywny Pal Azji

Chluba
Luiku (Ukraina)

Kayah & Transoriental Orchestra

Omega (Węgry)

Voo Voo & Orkiestra Gidle

Shantel Bucovina Club Orkestar (Niemcy)

Zumba Georgian etno-folk (Gruzja)

Mela Koteluk

Katie Melua (Gruzja)

A-Wa (Izrael) 

Rokiczanka & Haydamaky

Džambo Aguševi Orchestra (Macedonia)

Wattican Punk Ballet (Armenia)

Megitza

Bubliczki

Danielle Akta i Tel Aviv Soloists Ensemble 

(Izrael)

Aida
Habiarian (Armenia)

Luigi Pagano (Italia)

Al Bano & Romina Power (Italia)

Drupi (Italia)

Sabrina (Italia)

Witek Muzyk Ulicy

Lao Che
Katy Carr (Wielka Brytania)

Raper Tadek

Stasiuk & Haydamaky

GRAMy 
już 10 lat
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MęSKA GRUPA ŚPIEWACZA 
RyKI

Pieśni 
rekruckie
Grupa składa się z au-

tentycznych ludowych 
śpiewaków z rożnych 

miejscowości powiatu ryckie-
go, którzy do dnia dzisiejsze-
go praktykują dawny sposób 
śpiewania i kultywują dawny 
repertuar. W naturalny spo-
sób źródłem ich wykonaw-
stwa stały się tradycyjne pie-
śni ludowe z okolic Ryk.

Koncert „Pieśni rekruc-
kie” w Kaplicy Paryskiej, 
jednej z najpiękniejszych 
sal koncertowych Lubli-
na to prapremeirowe wy-
konania rzewnych pieśni 
rekruckich. Oraz auten-
tycznych pieśni patriotycz-
nych. Koncert w hołdzie 
100 - lecia odzyskania Nie-
podległości. 

RDZA

Pierwsze 
wzruszenia

Na jubileuszowej edy-
cji festiwalu nie mogło 
zabraknąć lokalnej mu-

zyki. Z radością prezentujemy 
koncert zespołu RDZA z Cheł-
ma.

Zespół RDZA powstał w 
1981 roku w Chełmie. Był 
laureatem licznych lokalnych 
i ogólnopolskich przeglądów 
i konkursów, m.in. dwukrot-
nym finalistą Ogólnopolskie-
go Młodzieżowego Przeglądu 
Piosenki we Wrocławiu, w 
roku 1986 (Złota Dziesiątka w 
rankingu dziennikarzy) oraz 
w roku 1988.

W 2009 r. grupa reakty-
wowała się w oryginalnym 
składzie, pozyskując tylko no-
wego perkusistę i rozpoczęła 
działalność koncertową, którą 
do dziś kontynuuje. W 2018 r. 
zespół wydał swoją pierwszą 
płytę, zawierającą twórczość 
zespołu z lat osiemdziesią-
tych, zrealizowaną w Studio 
Squad w Chełmie w latach 
2016 - 2017.

KAjA MIANOWANA

Pieśni sefardyjskie
Kaja Mianowana. Niezwy-

kła, pełna pasji aktorka z Lu-
blina. jej role w przedstawie-
niach: „Upiór w Operze” czy 
„Les Miserables” pokazują 
klasę Artystki. Na festiwalu 
zaśpiewa w Kaplicy Pary-
skiej bazyliki Dominikanów 
w Lublinie. Nowej, pięknej, 
szlachetnej sali koncertowej 
Lublina.

Koncert pieśni sefardyj-
skich w wykonaniu Kai Mia-
nowanej to kobiece, intymne 
zwierzenia o niespełnionych 
marzeniach, tęsknotach, 
relacjach międzyludzkich i 
tradycjach przekazywanych 
z pokolenia na pokolenie. 
Bohaterką sefardyjskiego 
romansu i cantigi jest kobie-

ta silna, która z odwagą i na 
własnych zasadach pokonuje 
życiowe przeszkody, a jedno-
cześnie pragnie autentycznej 
i wiernej miłości. jest nie-
skończenie wrażliwa i bardzo 
samotna. To opowieść o nie-
zaspokojonych pragnieniach, 
rzewna prośba o miłość i wol-
ność, orientalny lament od-
dający hołd dawnej kulturze 
judeo-hiszpańskiej. Koncert 
tworzy spójną, klimatyczną 
całość, zinterpretowaną w 
autorski i oryginalny sposób. 
Skłania do refleksji i zagłę-
bienia się we własne tęsk-
noty. Zachęca do duchowej 
podróży w odległe krainy od 
wieków wędrujących Żydów 
Sefardyjskich.
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Lao Che
WIEDZA O SPOłECZEńSTWIE

jeden z najciekawszych zespołów pierwszego 
dziesięciolecia XXI wieku, który umiejętnie połączył 
rock z folkiem, piosenką aktorską, electro, a nawet 
elementami słuchowiska - pisze portal Culture.pl 
- o legendarnej grupie. Legendarnej, bo do legen-
dy przeszła płyta „Powstanie Warszawskie”, poka-
zująca historię Polski w nowoczesny, inspirujący 
i spójny sposób.

Usłyszycie koncert promujący nową płytę ze-
społu „Wiedza o Społeczeństwie”

Na nowej płycie zespół sięga do brzmień mogą-
cych kojarzyć się z muzyką rozrywkową lat osiem-
dziesiątych jednak podanych w charakterystycz-
ny dla twórczości zespołu przetworzony sposób, 
nawiązujący do wielu gatunków muzycznych. Za 
produkcję płyty ponownie odpowiada Piotr „Ema-
de” Waglewski oraz Filip „Wieża” Różański. Do ze-
społu dołączył nowy muzyk - Karol Gola (saksofon 
barytonowy, klawisze, flet) znany między innymi 
z zespołów Pink Freud czy jazzombie. Tytułowa 
„Wiedza o Społeczeństwie” to saga o ludzkich pe-
rypetiach. Poczynania ludzi – ich słabości, obawy, 
wątpliwości, uczucia, spostrzeżenia i marzenia 
ukazane z perspektywy Człowieka, Polaka, Ziemia-
nina.

KATy CARR 

Inspiruje nas 
wolność

Katy Carr, brytyjska wokalistka pol-
skiego pochodzenia, znana z piosenek 
„Samochód Komendanta” i „Wojtek” 
(o niedźwiedziu brunatnym służącym 
w stopniu kaprala w Armii gen. Andersa) 
zaśpiewa koncert z okazji 100 lecia odzy-
skania przez Polskę niepodległości. 

Charyzmatyczna Brytyjka jest pilotem, 
potrafi latać myśliwcami RAF. Fascynuje 
ją Polska i jej historia. Artystka nagrała 
do tej pory 5 albumów – „Screwing Lies” 
(2001), „Passion Play” (2003), „Coquet-
te” (2009), „Paszport” (2012), „Polonia” 
(2015).

W listopadzie 2011 roku Katy została 
nominowana do London Music Award 
wraz z Kate Bush i Pj Harvey. W 2014 
roku album „Paszport” wygrał w konkur-
sie „Independent Music Awards” w kate-
gorii „Concept Album”. W 2015 roku Katy 
Carr została nagrodzona honorowym 
członkostwem Pierwszej Polskiej Dywizji 
Pancernej. Za swój dorobek muzyczny 
i humanitaryzm została uhonorowana 
w 2016 roku medalem „Pro Patria”.
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Tadeusz Polkowski 

– polski raper, znany 

z wieloletnich występów 

w zespole hip-hopowym Fir-

ma, zagra piosenki z głośnego 

albumu: „Niewygodna praw-

da”, dotykające „wspaniałych 

oraz tragicznych wydarzeń 

w polskiej historii”.

jego „Inka”, upamiętniają-

ca Danutę Siedzikównę ps. 

„Inka” - wzrusza, wywołuje 

silne emocje, budzi w oczach 

łzy. Tadeusz Polkowski śpie-

wa z sercem na dłoni.

Druga płyta artysty, stano-

wiąca kontynuację debiutanc-

kiego krążka „Burza 2014” po-

jawiła się na rynku pod koniec 

pierwszego kwartału 2014.

Współpracuje z Muzeum 

Armii Krajowej w Krakowie. 

Brał udział w koncertach o te-

matyce patriotycznej, m.in 

w hołdzie Żołnierzom Wyklę-

tym.
W Lublinie zagra z kwinte-

tem smyczkowym.

RAPER TADEK

Mickiewicz-Stasiuk-
HaYDaMakY

Pod koniec stycznia 
2018 na polskim ryn-
ku ukazał się album 
Mickiewicz-Stasiuk-
-Haydamaky.

Polski pisarz Andrzej 
Stasiuk wraz z ukra-
ińską formacją ethno-
-rockową Haydama-
ky z Kijowa wspólnie 
nagrali 10 kompozycji 
inspirowanych twórczo-
ścią Adama Mickiewicza. Na 
albumie znalazły się w więk-
szości sonety pochodzące ze 
zbioru „Sonety krymskie”, ale 
jest też Reduta Ordona, frag-
menty z Dziadów czy Konrada 
Wallenroda oraz Liryki lozań-
skie.

Smaczku dodaje fakt, że 
dwóch topowych ukraińskich 
pisarzy, jurij Andruchowycz 
i Serhij Żadan, podjęli się spe-
cjalnie na potrzeby albumu, 
przetłumaczenia niektórych 
sonetów na współczesny 
ukraiński. Ostatni taki prze-
kład, do którego zresztą się-
gnął również zespół, pocho-
dzi z lat 50-tych XX wieku.

Pomysł na Mickiewicza 
dojrzewał cały 2016 rok. Za-
częło się od wspólnej kawy, 
którą lider zespołu i manager 
wypili w Lublinie z przyjacie-
lem zespołu, Waldkiem Suli-
szem, animatorem kultury, 
dziennikarzem, recenzentem 
kulinarnym i dyrektorem EFS. 
Sulisz zainspirował zespół do 
nagrania „Stepów Akermań-
skich” - to miał być nowy kie-
runek poszukiwań muzycz-
nych.

Wiele wniósł też sam Sta-
siuk, który – jako znany ze 
swego bezpośredniego stylu 
bycia – nie kłaniał się Wiesz-
czowi, ale sięgnął po te ele-
menty Mickiewicza, o których 
w szkołach uczą niewiele 
– kozacki epizod pod koniec 
życia czy fascynację kulturą 
bliskiego wschodu.

„Trochę też dlatego, żeby 
Mickiewicz nie zardzewiał, 
nie strupieszał. Najszyb-
ciej przecież umierają lek-
tury obowiązkowe. A mam 
wrażenie, mickiewiczowski 
trzynastozgłoskowiec wciąż 
zachowuje swoją niebywałą 
siłę. Myślę, że gdyby Mickie-
wicz wygłaszał dzisiaj swo-
je improwizacje, to musiały 
by one brzmieć jak swoisty , 
słowiański rap.  Haydamaky 
cudnie to wszystko zorien-
talizowały, „poturczyły.” Bo 
przecież u Wieszcza nie tylko 
Litwa, Polska, ale i Akerman 
przecież i eskapada stambul-
ska i na koniec, niczym do-
mknięcie losu, ponura śmierć 
nad Bosforem” – napisał An-
drzej Stasiuk we wstępie do 
albumu.



TOMASZ BOSIACKI

Czesia 

2
Wystawa Tomika Bosiac-

kiego w Hades Szeroka na 
inaugurację 8 edycji Europej-
skiego Festiwalu Smaku za-
chwyciła. Cudowne fotografie 
prosto od serca, Czesia na 
planie, Tomasz Bosiacki klęka 
i oświadcza się swej Ukocha-
nej - te sceny odkręciły małe 
kraniki w oczach widów i po-
lały się łzy.

3 lata później Czesia, mama 
fotografa ląduje w szpitalu 
i przechodzi tam gehennę. 
Gehennę przechodzi jej syn. 
Fotografuje odchodzenie, 
walkę o życie, szpitalną bez-
duszność.

Tyle. Reszta na fotogra-
fiach.

Princeska u 
Czechowicza
WySTAWA KOSTIUMÓW 
ANNy MORyTO

Na wystawie Anny Mory-
to w Muzeum Czechowicza 
będą zaprezentowane XIX 
wieczne stroje damskie wy-
konane w jej pracowni Stroje 
z Pasją. Suknie odzwiercie-
dlają niemal wszystkie naj-
ważniejsze style w modzie z 
tego okresu.

Od delikatnych i zwiew-
nych sukien w stylu „Empire” 
po rozbudowane toalety z 
końca wieku. Wśród prezen-
towanych strojów znajdą się 
suknie balowe, w tym z prze-
łomu wieków XVIII i XIX oraz 
piękna suknia princesse wy-
konana według wzoru z fran-
cuskiego magazynu La Mode 
Illustree z 1882 roku.

Eksponowane stroje wy-
konane są głównie z tkanin 
jedwabnych, a także delikat-
nej bawełny bardzo modnej 
w pierwszej połowie wieku 
dziewiętnastego. Kilka su-
kien jest ozdobionych pięk-
nymi haftami, koralikami i 
aplikacjami przygotowanych 
według oryginalnych wzorów 
z epoki. 

Polski smak
Światowy wymiar

Hampton by Hilton Lublin
Aleja Kompozytorów Polskich 1, 20 - 848 Lublin

+48 81 477 90 50
mail: hampton.lublin@hilton.com

www.hamptonlublin.pl

Restauracja Hotelu
Hampton by Hilton Lublin
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RAFAł jAN PATRO

Jedna 
ulica

W cyklu akwarel, które 
podczas patrzenia zamie-
niają się w weduty, Rafał jan 
Patro szkicuje Lublin z barw-
nych Lat Dwudziestych.

Tajemnym zbiegiem oko-
liczności artysta z Hrubieszo-
wa, miasteczka Leśmiana, 
portretuje Lublin, miasteczko 
józefa Czechowicza. Z wy-
kształcenia inżynier budow-
nictwa, z zawodu projektant 
wnętrz uprawia rysunek tu-
szem i akwarelę.

Z prac, które zobaczycie w 
IBB Grand Hotel Lublinianka, 
emanuje wrażliwość, ulot-
ność przemijania, uwodzą 
metafizyczne kolory.
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a Tego jeszcze nie było. Lubelscy artyści nama-
lują świnkę puławską. Zwaną popularnie Wolną 
Puławianką. Wolną, bo z wolnego wybiegu. Mot-
to wystawy i jej przekorne przesłanie brzmi tak:

– Kubusiu, jak się pisze MIłOŚĆ?
– Prosiaczku, MIłOŚĆ się nie pisze, MIłOŚĆ się 

czuje.
Historia rasy, powstałej w Gołębiu (tam gdzie 

jest Domek Loretański i gdzie fruwają Anioły) 
sięga prastarej, dzikiej, wolnej świnki leśnej. Zro-
biło się o niej głośno 3 lata temu, podczas Eu-
ropejskiego Festiwalu Smaku. Lubelscy artyści: 
Artur Skoczylas, Katarzyna Wyszyńska, Małgo-
rzata Nowak, Magdalena Litwin-Kiec, Karolina 
Paczkowska, Marcin Błach i Karolina Błach, Se-
weryn Chwała – sportretują Wolną Puławiankę 
różnymi technikami. Podczas wernisażu wspól-
nie wybierzemy Najpiękniejszą Puławiankę. 
Kuba Piętowski, szef kuchni restauracji 2 PI ER 
w Lublinie przygotuje zestaw przekąsek po lu-
belsku. W tym słynne, lubelskie bajgle.

Podczas jednej z pierwszych edycji festiwalu 
lubelscy artyści malowali śledzia. Mottem wy-
stawy był cytat z Miłosza:

Panie Boże, lubiłem dżem truskawkowy
I ciemną słodycz kobiecego ciała.
jak też wódkę mrożoną, śledzie w oliwie,
Zapachy: cynamonu i goździków.
jakiż więc ze mnie prorok?
Wystawa Najpiękniejsza Wolna Puławianka 

kontynuuje cykl wystaw „gastronomicznych” na 
Europejskim Festiwalu Smaku.

drukarnia Standruk · ul. Rapackiego 25 · 20-150 Lublin  
tel. 81 740 25 35 · www.standruk.com · info@standruk.com

KATALOGI · FOLDERY · CZASOPISMA · KSIĄŻKI · ETYKIETY 
NOTESY · TECZKI · ULOTKI · PLAKATY · ZAPROSZENIA 

WIZYTÓWKI · BROSZURY... ITP.

DRUK CYFROWY
małe nakłady 

- już od 1 sztuki,
krótkie terminy, 
atrakcyjne ceny

• druk offsetowy
(wysokie nakłady)

• własne studio graficzne
(projektowanie i skład)

PONAD 25 LAT 
NA RYNKU
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Na 10 edycji festiwalu mu-
siał pojawić się Hrubieszów. 
Miasteczko Bolesława Le-
śmiana, który wraz z józefem 
Czechowiczem jest literackim 
bohaterem festiwalu. Mia-
steczko - intrygujące miejsca, 
intrygujące czasy, intrygu-
jąca technika. To wystawa 
fotografii na starym barycie 
w technice litowej, autor-
stwa Mariusza Tomczuka z 
Hrubieszowa. Pokazujemy 

ją w restauracji 
„Zaczarowana Do-
rożka”. Mariusz 
Tomczuk jest z 
zawodu ogrodni-
kiem, po Akademii 
Rolniczej w Lubli-
nie. Fotografią zaj-
muje się od kilku 
lat. jego pasją jest 
ambrotypia, XIX-
-wieczna fotografia 
na szkle. To jedna 
z najbardziej ta-
jemniczych technik 
fotograf icznych , 
która nie przestaje 
fascynować od 150 
lat. Obraz namalo-
wany światłem, na 
pokrytym srebrem 
czarnym szkle. 

„Zaroiło się w 
sadach od tęcz i zawieruch; 
Z drogi! - Idzie poeta - nie-
bieski wycieruch!…”- napisał 
Bolesław Leśmian. Zobacz-
cie kilka fotografii Mariusza 
Tomczuka. Na każdej zaklęta 
tajemnica.
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Znani aktorzy polskich se-

riali ze Sławomirą łozińską 
na czele, wystąpią na fe-
stiwalowym pokazie mody 
dedykowanym Dwudziesto-
leciu Międzywojennemu. Na 
wybieg wyjdzie także dzien-
nikarka Anna Popek - mówi 
Małgorzata Kotwica, właści-
cielka firmy Makana Art & 

Business w łodzi.
Moda jest częścią 

kultury. I barwnym wi-
dowiskiem. Kiedy rok 
temu na festiwalowy 
wybieg wyszła Izabela 
Trojanowska z grupą 
aktorek i aktorów, bra-
wom nie było końca. 

Z międzywojen-
nej garderoby znik-
nęły klejnoty, ozdo-
by i kosztowne 
stroje. Dżentelmeni i 
elegantki II RP, zapa-
trzeni we francuskie 
i angielskie żurnale, 
stawiali na proste fa-
sony, wygodę, skrom-
ność. W kreacjach dla 
coraz bardziej nieza-
leżnych zawodowo 
kobiet, które chętnie 
oddawały się rozryw-
kom takim jak taniec 
czy sport, pierwszy 
raz zignorowano talię 
i biust, a odsłonięto 
nogi. Wprowadzono 
nocne piżamy i wy-
lansowano krótkie 
fryzury. Wielcy krawcy 
tracili część bogatej 
klienteli. To tylko nie-
wielka część zmian, 
które dokonały się na 
świecie w między-
wojniu  – czytamy na 
portalu Historia.org – 
gdzie znajdziecie wię-
cej informacji.GW
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GRZEGORZ
DAUKSZEWICZ

Polski aktor filmowy i te-
lewizyjny młodego pokole-
nia. Syn znanego satyryka 
Krzysztofa Daukszewicza, 
znany przede wszystkim z 
roli doktora Adama Krajew-
skiego z serialu Na dobre i na 
złe. Zagrał również w  Czasie 
honoru i Akademii. Na dużym 
ekranie mogliśmy go zoba-
czyć w filmie Miasto 44 i Volta 
juliusza Machulskiego.

MARCIN KWAŚNY
Polski aktor te-

atralny, telewizyjny i 
filmowy, scenarzysta. 
Ukończył Państwową 
Wyższą Szkołę Te-
atralną w Warszawie. 
Po ukończeniu szko-
ły został aktorem 
Teatru Kwadrat w 
Warszawie. Rozgłos 
zyskał dzięki roli Mar-
cina Wilczyńskiego w 
filmie Rezerwat, za 
którą odebrał nagro-
dę na XI Międzyna-
rodowym Festiwalu 
Filmowym Golden 
Brig w Odessie, a 
jako współscenarzy-
sta dostał nagrodę 
na V Nadbałtyckim 
Festiwalu Debiutów 
Filmowych w Swie-
tłogorsku w Rosji. Za-
grał w wielu filmach 
fabularnych i seria-
lach m.in. Klan, M jak 
miłość, Prawo Agaty, 
Ojciec Mateusz i.inn. 
Pamiętamy go rów-
nież z wyjątkowej 
kreacji Rotmistrza 
Pileckiego w filmie 
Pilecki.



SłAWOMIRA łOZIńSKA
Polska aktorka filmowa i teatralna. Studiowała na Wydziale 

Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej Aleksandra 
Zelwerowicza w Warszawie, uzyskując tytuł zawodowy magi-
stra sztuki. Ukończyła również podyplomowe studium mene-
dżerów kultury przy Szkole Głównej Handlowej. Była aktorką 
Teatru Narodowego w Warszawie.. Ponadto występowała w 
warszawskim Teatrze Nowym. Kierowała Działem Organiza-
cji Pracy Artystycznej Teatru Narodowego. Współpracowała z 
TVP jako jedna z redaktorów. Pełniła funkcję wiceprezesa za-
rządu głównego  Związku Aktorów Scen Polskich 

Była szefem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W 2008 zo-
stała dyrektorem naczelnym Teatru Ateneum

Została odznaczona m.in. tytułem „Zasłużony Działacz Kul-
tury” oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

 W dorobku artystycznym ma kilkadziesiąt ról teatralnych, 
filmowych i telewizyjnych, także w Teatrze Polskiego Radia i 
Teatrze Telewizji. Wystąpiła m.in. w serialach Daleko od Szosy 
jako Bronka i W labiryncie, jako redaktor joanna Racewicz, w 
serialach Klan i Złotopolscy. Od  2007 wciela się w postać Bar-
bary jakubik w serialu Barwy szczęścia.
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ANNA POPEK
Polska dziennikarka i prezenterka telewizyjna. Absolwent-

ka  dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 
podyplomowego Studium Dziennikarstwa na Uniwersytecie 
Warszawskim. Pracę w mediach rozpoczęła jako prezenterka 
w TVP Katowice i TVP Wrocław, następnie trafiła do programu 
drugiego Telewizji Polskiej, a od 1999 roku została prezenter-
ka TVP1. M.in prowadziła program Dzień dobry Polsko. We 
wrześniu 2017 została jedną z prowadzących Wielkie testy 
w jedynce. Na początku 2017 roku zastała szefową PAP Life. 
Na antenie Radia Plus i Vox FM prowadziła program Popek, 
kultura i gwiazdy. Następnie w Radiowej jedynce prowadziła 
cykl Smaki zdrowia. 

KAMILA ŚCIBIOREK
Polska aktorka młodego pokolenia. Ukończyła m.in. Państwo-

wą wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego w Krakowie 
wydział aktorski oraz na Uniwersytecie jana Kochanowskiego w 
Kielcach Pedagogikę resocjalizacyjną. Znamy ją przede wszyst-
kim z serialu Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny - jako podko-
misarz Paulina Wach. Grała również w serialach Na Wspólnej, 
Pielęgniarki, Detektywi. Na dużym ekranie wystąpiła w filmie 
Wojciecha Smarzowskiego Pod mocnym aniołem.



SYLWIA WYSOCKA
Ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Filmową Telewizyjną 

i Teatralną im. L. Schillera w łodzi Wydział Aktorski. Występo-
wała w warszawskich teatrach Kwadrat, Na Woli, Teatr Naro-
dowy oraz Syrena.

Zagrała w kilkudziesięciu filmach fabularnych, telewizyjnych, 
serialach i spektaklach. Takich jak kultowe „Rozmowy kontro-
lowane”, „Gorzka miłość”, „Cynga”, „Kolory kochania”, „Cyrk od-
jeżdża” i wiele innych. W swoim dorobku ma też filmy węgier-
skie, czeskie i francuskie.

Szerokiej publiczności znana jest z serialu „Plebania”,  „Samo 
życie”, ”Klan”, „Blondynka” i inne. Nie zapominajmy również, iż 
występowała w pierwszej polskiej telenoweli „W labiryncie”.

MARCIN TROńSKI
Polski aktor filmowy, te-

atralny i dubbingowy. Ukoń-
czył Państwową Wyższą 
Szkołę Teatralną w War-
szawie, której był również 
wykładowcą. Zagrał w kil-
kudziesięciu filmach fabu-
larnych i serialach m.in. 07 
zgłoś się, Klan czy Ojciec 
Mateusz. Znamy go również 
z filmów fabularnych  Pokój 
z widokiem na morze, Czło-
wiek z Żelaza, Amnestia, Rok 
spokojnego słońca, Pan Kleks 
w kosmosie, Ubu Król. Troń-
ski jest przede wszystkim 
aktorem teatralnym.  W 2015 
roku otrzymał nagrodę Wielki 
Splendor przyznawaną przez 
Zespół Artystyczny Teatru 
Polskiego Radia.

MAREK SIUDYM
Polski aktor teatralny, filmowy i kabaretowy. Ukończył war-

szawską PWST. Występował na deskach Teatru Rozmaitości, 
Teatru Kwadrat i Teatru Komedia w Warszawie. Przez kilka-
naście lat był aktorem Kabaretu Olgi Lipińskiej. Zagrał kilka-
dziesiąt ról charakterystycznych w serialach i filmach pełno-
metrażowych. Dużą popularność dała mu jednak dopiero rola 
woźnicy węglarki w filmie Miś Stanisława Barei. Występował 
m.in. w serialach Złotopolscy, Sąsiedzi, Lokatorzy , Hela w opa-
łach czy Barwy szczęścia. Marek Siudym jest również instruk-
torem jeździectwa sportowego.

M
OD

A



to kolejna odsłona projek-
tu jemTeatr. W Zaczaro-
wanej Dorożce najlepsi 

szefowie kuchni z Lublina 
zrekonstruują słynną kolację, 
którą zjedli józef Czechowicz 
i Bolesław Leśmian. W restau-
racji pojawią się obaj Panowie. 
W rolę Czechowicza wcieli się 
Tomasz Banach z Zamościa. 
Leśmiana zagra Tomasz Swe-
etek Wojcicki, Panią Zamojską 
Urszula Plewik ze Stacji Teatr.

O uczcie józefa Czechowicza, 
Wacława Gralewskiego i Bole-
sława Leśmiana w Zamościu 
mówi się do dziś. Uczta odbyła 
się w restauracji „Centralka” 
w Zamościu.

Z zachowanego opisu do-
wiadujemy się, że panowie 
zjedli: nowalijki, węgorza 
w galarecie, potrawkę z ra-
ków – na widok której Cze-

chowicz dostał gęsiej skórki 
a Leśmian podskoczył z ra-
dości. Czechowicz zamówił 
faszerowaną kalarepkę, dalej 
panowie zjedli łososia w so-
sie „palermitaine”, a poeta 
Czechowicz zażądał kotletów 
po zamojsku. Na deser poeci 
zjedli kaczki z rożna, Czecho-
wicz zamówił sobie słodką 
kawę i krem pomarańczowy.

Po uczcie mocno zakrapia-
nej koniakiem w trans wpadł 
Leśmian. Zamknął oczy i recy-
tował: „Skoncentruj się i wczuj 
głęboko. Unosimy się w powie-
trzu. Wysoko, wysoko królowa 
pszczół będzie przyjmować ko-
chanka. Będziemy w nich wni-
kać, nabrzmiewać jak plastry 
miodu”. Poetycki trans prze-
rwał kelner z „Centralki” przy-
nosząc bardzo słony rachunek. 
Kto go zapłacił, nie wiadomo.

Mieć cuda z dawnych bajek: fruwające konie,
pałace marmurowe w czarownym Bagdadzie,
księżniczkę Pari-Banu na złotym balkonie,
chłodne źródło wód żywych w kokosowym sadzie.
Rządzić wyspą daleką na morzach zieloną,
gdzie rafy koralowe wstrzymują wód napór,
ratować okręt zbójców, gdy wśród burzy toną,
patrząc z dziką rozpaczą na bliski Singapur.
To wszystko jest niczym dla tych, którzy wiedzą,
co daje szczyt rozkoszy wśród bied świata tego.
Wtajemniczeni mądrze i powoli jedzą
najlepsze czekoladki S.A Piaseckiego.
Józef Czechowicz,  
reklama czekoladek

Choć jestem Morskim, diabłem nie czuję się wcale. 
Przeciwnie – jestem dobry, tkliwy, choć rubaszny (..)
Nie sądź mnie po pozorach ani po wyglądzie,
ja zjadam ryby w morzu, ty zjadasz – na lądzie,
ja połykam je żywcem, ty – po usmażeniu,
Obydwaj dogadzamy swemu podniebieniu, 
Obydwaj pożeramy chętnie, co się zdarza (…)
ja wolę ryby z morza, ty – ryby z patelni,
Lecz obydwaj jesteśmy w pożeraniu dzielni.
Bolesław Leśmian 
Przygody Sindbada Żeglarza

jEMTEATR

Uczta Leśmiana 
z Czechowiczem

KOLACJA HISTORYCZNA
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STACjA TEATR Z KONOPNICy

kop-ciuszek
Bajka o królewnie, co za 

dużo ciuchów miała
Sztuka dla dzieci małych  

i dużych

Przed Ratuszem zoba-
czycie przewrotną bajkę 
Grzegorza Reszki Kop-

-ciuszek. Czyli „bajkę o kró-
lewnie, co za dużo ciuchów 
miała”. Tekst sztuki autorstwa 
debiutanta Grzegorza Reszki, 
ucznia dramatopisarza Ma-
cieja Wojtyszki powstał na 
podstawie znanego wszyst-
kim „Kopciuszka”. 

Stacja Teatr przedstawia 
dalsze losy bohaterki. Ten 
moment, kiedy król zbankru-
tował i nie ma już pieniędzy 
na kupowanie królewnie su-
kienek. Są ciuchy, jest zaba-
wa. Co dzieje się, kiedy kasa 
się kończy?

Pamiętacie festiwalo-
wy „Opis Obyczajów” przed 
rozświetlonym budynkiem  
Centrum Spotkania Kultur? 
Teatr z Konopnicy podbił ser-
ca widzów. Aktualnie Stacja 
Teatr pracuje nad „Scenami z 
Wesela Wyspiańskiego”. Re-
żyseruje znakomity aktor Mi-
chał Zgiet, któremu asystuje 
i aktorów ubiera Małgorzata 
Sulisz.
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Restauracja
Hotelu Agit

  Zapraszam!

     Jean Bos
AGIT HOTEL Congress & SPA  
ul. Wojciechowska 29, 20-704 Lublin  

tel. 721 107 700 / agit-hotel.pl

teatr 
Podręczny

Pojawia się i znika. Po-
jawia się w różnych 
punktach Starego Mia-

sta. W Noc Kultury pojawił 
się z historią zainspirowaną 
tajemniczą kolekcją negaty-
wów, znalezionych na strychu 
kamienicy Rynek 4. Główne 
postacie to fotograf: Abram 
Zylberberg – oraz dwie sfo-
tografowane dziewczynki. 
Historia, którą jedynie znamy 
ze znalezionych zdjęć ożyła 
w przestrzeni starego mia-
sta gdzie, kiedyś przed wojną 
pracował fotograf - napisali 
na swojej stronie. Aktorzy po-
jawiają się z walizkami, żeby 
po chwili wypuścić niezwykłe 
marionetki na uliczki Starego 
Miasta. Wokół marionetek 
zaczyna gęstnieć tłum dzieci, 
ciekawych małych istot. 
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edward 
Hartwig

Edward Hartwig mieszkał 
przez pewien czas na Wrotko-
wie. Zbudował tam chałupę, bo 
tam były najpiękniejsze mgły. 
Godzinami ślęczał nad Bystrzy-
cą. „Szedłem na torfowiska nad 
Bystrzycą. A tam codziennie 
były mgły. jak na zamówienie. 
Wchodziłem w zupełnie inny 
świat. I chyba przez dwa lata 
obsyłałem wszystkie wystawy 
fotograficzne zdjęciami w mgieł-
ce. Nazywali mnie nawet „mgla-
rzem”. Potem się nasyciłem tą 
mgłą i zostawiłem ją w spoko-
ju” napisał we wspomnieniach 
opublikowanych w książce „Cze-
chowicz” przez Ośrodek Brama 
Grodzka Teatr NN.

Leica open Day
W GALERII SZTUKI SCENy PLASTyCZNEj KUL NA ZłOTEj

Nie jeden, a trzy dni z legendarnymi aparatami Leica. Trady-
cyjnie w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL spotkają się fani 
Leiki. Przez 3 dni będą z aparatami firmy Leica wędrować śla-
dami Edwarda Hartwiga i fotografować Lublin, którego nie ma.

Europejski Festiwal Smaku to jeden z najważniejszych fe-
stiwali smaku i sztuki w Polsce. W tym roku poświęcony jest 
Dwudziestoleciu Międzywojennemu, kiedy w Lublinie tworzył 
Edward Hartwig, który wiele ze swoich słynnych zdjęć zrobił 
aparatem Leica. Będziemy starali się pójść jego śladami na 
Starym Mieście. Cieszymy się, że możemy być częścią festi-
walu i przedstawić pasjonatom fotografii legendarną linię apa-
ratów – mówi Piotr Marek z firmy Leica Store.

Do dyspozycji uczestników warsztatów będą: Leica C-Lux, 
Leica D-Lux, Leica Q, Leica CL, Leica S, Leica M Monochrom, 
Leica M 240, Leica M10, Leica Sofort.

Warsztaty to z jednej strony fascynujące spotkania z le-
gendą, z drugiej niemal rodzinne spotkania lubelskich fotogra-
fów zrzeszonym w Lubelskim Towarzystwie Fotograficznym. 
Na tegoroczną edycję ma zajrzeć Leszek Mądzik, znakomity 
reżyser i scenograf, także fotograf. Galeria, gdzie odbędą się 
warsztaty mieści się na Starym Mieście w Lublinie, przy ulicy 
Złotej 9.
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Fot. ze zbiorów Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN
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Spacer historyczny 
z ordonką w tle

Spacer historyczny to 
autorski projekt Małgo-
rzaty Sulisz, realizowany 

ze Stacją Teatr, Malarkami 
z Konopnicy, mieszkankami 
Konopnicy oraz Krzczonowa 
i Atelier.historyczni. W trakcie 
festiwalu na zamku i ulicach 
Starego Miasta pojawiają się 
malownicze postacie w stro-
jach historycznych. W tym 

roku spotykać się będziemy 
na Ulicy Grodzkiej, przy re-
stauarcji Zaczarowana Do-
rożka. Spotkacie tam także 
józefa Czechowicza i Bolesła-
wa Leśmiana. Będzie można 
usiąść przy białych stolikach, 
a nawet zrobić sobie pa-
miątkową fotografię. A może 
nawet zaśpiewać piosenkę 
Ordonki.

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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Najlepszy Smak 
Lubelszczyzny 2018
Już po raz trzeci producenci 

z regionu lubelskiego będą 
mogli pochwalić się swo-

imi wyrobami i zwrócić na nie 
uwagę uczestnikom Europej-
skiego Festiwalu Smaku w 
Lublinie.

7 września w restauracji 
Trybunalska, ul. Rynek 4 w 
Lublinie, odbędzie się kon-
kurs na „Najlepszy Smak 
Lubelszczyzny”, w którym 
wyłonione zostaną regional-
ne produkty o najwyższych 
walorach smakowych, zapa-
chowych i wizualnych.

Lokalni producenci ubiegać 
będą się o tytuł „Najlepszego 
Smaku Lubelszczyzny 2018” 
w dziewięciu kategoriach: 
produkty mleczne, produkty 
mięsne, oleje i tłuszcze, pro-
dukty rybołóstwa, owoce i 
warzywa, wyroby piekarnicze 
i cukiernicze, miody, a także 
napoje (w tym alkohole). Dla 
tych, którzy nie znajdą od-
powiedniego pola dla swoich 
wyrobów, przewidziano kate-
gorię Inne.

Spośród zgłoszonych 
specjałów Kapituła Dobrego 
Smaku składająca się z eks-
pertów kulinarnych, kryty-
ków i znawców smaku – wy-
łoni najdoskonalsze, które 
zyskają miano „Najlepszego 
Smaku Lubelszczyzny 2018” 
w poszczególnych katego-
riach. 

Konkurs „Najlepszy Smak 
Lubelszczyzny 2018” ma 
pomóc wyłonić te produkty, 
które powinny być szczegól-
nie eksponowane na mapie 
regionu. Chcemy ich twór-
com wynagrodzić ich cierpli-
wość, pracowitość, przywią-
zanie do regionu i tradycji 
oraz dbanie o zachowanie 
najwyższej jakości wytwa-
rzanych produktów. Pra-
gniemy, by przyznane tytuły 
„Najlepszy Smak Lubelsz-
czyzny – 2018” były dla 
twórców produktów regio-
nalnych powodem do dumy, 
a także przyczynkiem dla 
wzrostu sprzedaży tych 
produktów.

Smak tanga 
tango milonga

Po raz pierwszy do strefy 
sztuki na Europejskim 
Festiwalu Smaku dołą-

cza taniec. Wzbogaci pokaz 
mody, w którym gwiazdy 
polskich seriali zaprezentu-
ją ubrania odwołujące się do 
międzywojennej elegancji. 

Za sprawą Stowarzysze-
nia Akademia Tanga Argen-
tyńskiego,  stowarzyszenia 
zajmującego się prezento-
waniem i propagowaniem 
tradycji i kultury tanga ar-
gentyńskiego i polskiego po-
znacie smak tanga. Będzie 
żywiołowo i nastrojowo. 
W niezwykłym spektaklu 
pojawią się wszystkie smaki 
tanga, w tym tanga Milonga, 
śpiewanego przez Mieczysła-
wa Foga. - Nie ma jednego 
tanga, jak nie ma dwóch ta-
kich samych tancerzy. Tan-
go to nie są kroki. To myśl, 
którą tańczysz. Do tanga się 
dojrzewa. jest jak kultura 

wina czy herbaty. Tango jest 
estetyką ciszy. Wspólnym 
milczeniem. Wspólną próbą, 
żeby tę jedyną chwilę razem 
przetańczyć jak najuważniej, 
jak najpiękniej, jak najlepiej 
- pisze Magdalena Rybak 
z Pracowni Słowa.

Tango milonga
Tango milonga, tango mych 
marzeń i snów,
Niechaj me serce ukołysze!
Tango milonga jak dawniej 
grajcie mi znów,
Zabijcie tę dręczącą ciszę!
Żegnajcie, dawne 
wspomnienia,
Żegnajcie, burze i serc 
uniesienia,
Czas wszystko odmienia,
Kochanko ma, żegnam Cię, 
wspomnij mnie!
Tango milonga, tango mych 
marzeń i snów,
Niechaj ostatni raz usłyszę...
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GWIAZDA KULINARNA FESTIWALU

Zuza Zak
Jest piękna, śpiewająco 

gotuje i inspirująco pisze 
o polskiej kuchni. Zuza 

Zak, autorka monumental-
nej księgi „Polska New Polish 
Cooking” i felietonistka The 
Independent przyjedzie do 
Lublina, by poznać sekrety 
regionalnej kuchni lubel-
skiej. - „Chciałam pokazać 
czytelnikom polską kuchnię 
z różnych stron. Dla obco-
krajowców prezentowane tu 
potrawy są czymś zupełnie 
nowym. Dla Polaków będzie 
to zapewne kuchnia polska 
w innym, niecodziennym 
wydaniu, mam nadzieję, że 
znajdą w niej wiele prze-

pisów na niebanalne i in-
spirujące potrawy. Pisałam 
tę książkę jak list miłosny 
do kraju mego dzieciństwa, 
z wielkim uczuciem i senty-
mentem. Oto moja podróż.” 
- pisze Zuza Zak.

Zuza ma polskie korze-
nie, jako dziecko wyjechała 
do Wielkiej Brytanii. Teraz 
przywołuje tęskne smaki 
dzieciństwa. Przywołuje 
je, odtwarza, kreatywnie je 
przekształca, nowocześnie 
interpretuje, z fantazją łącząc 
stare z nowym. Magiczne 
przepisy łączy z malowni-
czym krajobrazem Polski.

Zuza, czekamy.

Fotografia z naszego ulubionego Magazynu kukbuk.pl

Good Chef 2018

W wyjątkowej scenerii Starego Miasta po raz trzeci dzie-
więciu szefów kuchni z lubelskich restauracji i hoteli 
będzie walczyć o tytuł Good Chef 2018. Konkurs od-

będzie się w sobotę, 8 września 2018 na scenie ustawionej na 
placu po Farze.

Konkurs odbywa się w ramach Europejskiego Festiwalu 
Smaku. - W tym roku zadaniem do wykonania będzie przygo-
towanie „Obiadu po lubelsku”. Warunkiem jest wykorzystanie 
przez zawodników w przygotowanym koncepcie (daniu) jed-
nego z 3 rodzajów mięs do wyboru: świnka rasy puławskiej, 
jagnięcina uhruska, gęś biłgorajska oraz kaszy gryczanej, ziół 
i miodu - mówi jean Bos. Powyższe produkty zawodnicy za-
pewniają sobie we własnym zakresie.

Ponieważ w tym roku liczyć się będzie także znajomość 
kuchni regionalnej zawodnicy będą mogli wcześniej popra-
cować na konceptem dania. Komisja sędziów przyzna: za-
szczytny tytuł Good Chef 2018, drugie i trzecie miejsce, tytuł 
Talent Roku oraz Chef kuchni regionalnej. 9 zawodników do 
tegorocznej edycji nominują Maestro jena Bos, wieloletni szef 
kuchni na dworze króla Belgii, Waldemar Sulisz, dyrektor festi-
walu oraz sędzia techniczny Andrzej Rudziński. 



Nowe nalewki
XXVIII Ogólnopolski Turniej 

Nalewek w Lublinie,  edycja 
„Nalewki ziołowe”. Gościem 
specjalnym Seminarium „Na-
lewki i zioła lecznicze” będzie 
jego Ekscelencja Edgar Gha-
zaryan, Ambasador Republiki 
Armenii w RP. 

Pamięci Piotra. Był z nami 
od 2003 roku, od drugiego 
Turnieju Nalewek. jako prze-
wodniczący kapituły ogłaszał 
wyniki z festiwalowej sceny. 
Uwielbiał nalewki ziołowe. 
Piotr Bikont, Przyjaciel festi-
walu, tak nagle zginął w wy-
padku samochodowym. jemu, 
zawsze uśmiechniętemu i 
życzliwemu tegoroczny turniej 
po raz drugi poświęcamy. Dla-
tego ten,  XXVIII już, najstarszy 
w Polsce Turniej Nalewek jest 
wyjątkowy, specjalny. Do Lu-
blina przyjadą twórcy nalewek 
z całej Polski. Nie po to, żeby 
konkurować, choć kapituła 
oceni nalewki i przyzna nagro-
dy - ale po to, żeby uczestni-
cząc w festiwalu, wspominać 
Piotra Bikonta i tu w Lublinie - 

wypić jego zdrowie. Otworzyć 
swoje serca. Turniej ma nową 
formułę i bogaty program.

XXVIII Ogólnopolski Turniej 
Nalewek w Lublinie Nowa For-
muła

Nadszedł czas na zmiany. 
Po raz pierwszy wprowadza-
my turniej tematyczny. Bo-
haterem tegorocznej edycji 
będą Nalewki Ziołowe. Takie, w 
których głównym produktem 
są zioła. Czyli zgłaszamy mię-
tówkę, a nie malinę na mięcie.

Uczestnicy będą ubiegać się 
o tytuł Mistrza Polskich Na-
lewek Ziołowych oraz I, II i III 
miejsce.

Co z innymi nalewkami? 
Także je przyjmujemy.

Uczestnicy będą ubiegać się 
o tradycyjne I, II i III miejsce.

W sumie kapituła przyzna 7 
nagród. jak co roku, spotyka-
my się w gościnnych progach 
restauracji Old Pub w Lubli-
nie. Turniej jest otwarty dla 
wszystkich, tych co znali Piotra 
Bikonta i tych, co nie zdążyli go 
poznać. 

Program 
turnieju

Sobota, 8 września 2018, 
Old Pub

12.00 Rozpoczęcie prac ka-
pituły oceniającej nalewki

14.00 Rozpoczęcie Semi-
narium „Nalewki i zioła lecz-
nicze”. O historii koniaku, jako 
części kultury Armenii Edgar 
Ghazaryan, Ambasador Re-
publiki Armenii w RP

14.30 Wykład: Leczni-
cze właściwości ziół. Prof 
Agnieszka Ludwiczuk z Ka-
tedry i Zakładu Farmako-
gnozji z Pracownią Roślin 
Leczniczych Uniwersytetu 
Medycznego w Lublinie

15.30 Sekretne życie ziół. 
Spotkanie z Marią Nitycho-
ruk, zielarką z Podlasia

16.30 Od pałacu do gorzel-
ni. Relacja Barbary i Dariusz 
Chwesiuków, właścicieli pa-
łacu w Cieleśnicy, którzy po 
rewaloryzacji pałacu chcą 
zrewitalizować pałacową go-
rzelnię

18.00 Ogłoszenie wyników 
na scenie głównej. Plac po 
Farze

18.30 Pokaz wyrobu tol-
ma, ormiańskich gołąbków w 
kilku smakach w wykonaniu 
Grishy Arakelova, ormiań-
skiego szefa kuchni. Wspólny 
posiłek, restauracja Old Pub

20.30 Koncert Katy Carr 
(Wielka Brytania), plac Po Fa-
rze

21.00 Alchemia Nalewek. 
Mistrzowski pokaz jeana 
Bosa, wieloletniego szefa 
kuchni króla Belgii

21.30 Wspólna degustacja 
nalewek, toasty, rozmowy

oni ocenią 
nalewki

Ewa Dałkowska  
Mirosława Gałan  
Jerzy Rogalski
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KONKURS

Śniadanie  
po lubelsku

Nominowane Restauracje i Hotele biorą udział w III edy-
cji konkursu „Śniadanie po Lubelsku”. Zadanie pole-
ga na przygotowaniu propozycji serwowanych potraw 

śniadaniowych w kategoriach: wytrawnych, wegetariańskich i 
słodkich, przy użyciu produktów wyróżnionych tytułem Marka 
Lubelskie. 

jury konkursowe wybiera najsmaczniejsze i najbardziej ty-
powe dla Regionu Lubelskiego przepisy. Tak powstaje wzor-
cowy model śniadania po lubelsku, którym chcemy witać 
wszystkich odwiedzających Lubelszczyznę. 

jest to wspólna akcja Kresowej Akademii Smaku i Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, który widzi jak 
ważną rolę w promocji województwa może odgrywać smak. 

W akcji biorą udział nominowane najlepsze hotele i re-
stauracje: Restauracja Szczupak LubLIN, Montis Hotel & SPA  
Poniatowa, Hampton by Hilton Lublin, Mandragora, Pelier  
Bistro, Vanilla. 

Jarmark Inspiracji.  
100 wystawców na  

100 lecie niepodległości

Po raz 10 odbędzie się na 
Starym Mieście w Lu-
blinie wielki jarmark 

Inspiracji. Odbędzie się pod 
hasłem „100 wystawców na 
100 lecie niepodległości”. To 
specjalna, jubileuszowa edy-
cja jarmarku, podczas której 
100 stoisk na ulicy Grodzkiej, 
dookoła Trybunału Koron-
nego, na ulicy Złotej pozwoli 

odbyć fascynującą kulinarną 
podróż po najsmakowit-
szych krainach Polski i po-
czuć smak wolności.

Od środy – 5 września – do 
niedzieli (9 września), w ma-
lowniczych domkach czekają 
na was przysmaki z całe-
go kontynentu. Wystawcy 
nakarmią Was, poczęstują 

nalewką, zrobicie zapasy na 
piękną złotą jesień. Będzie 
czas na degustacje, warszta-
ty, zakupy i spacer po Starym 
Mieście, wspaniałe koncerty 
na placu Po Farze, wystawy, 
niezliczone pokazy kulinarne 
i degustacje na scenie. Spo-
dziewamy się, że jarmark 
Inspiracji i festiwal odwiedzi 
100 tysięcy ludzi. Zachwyci-

my się chlebami z Wileńsz-
czyzny, owocami morza 
z Francji, ormiańskimi go-
łąbkami, gruzińskimi chinkali, 
włoskimi serami, węgierskimi 
wędlinami, greckimi oliwkami 
i słodyczami. Pragnienie uga-
szą wina w konkurencyjnych 
serach i wysmakowane piwa 
z Belgii.



Lubelskie  
na talerzu

Najważniejsze jest spo-
tkanie. Także w tym 
roku pokazom na głów-

nej scenie przyświeca idea 
„Kuchni Prosto od Człowieka”. 
Osoba, która przychodzi na 
pokaz jest ciekawa ludzi, któ-

rzy przyjeżdżają z dobrami, 
które wytworzyli swoimi rę-
kami, na swojej ziemi, w swo-
jej wytwórni. Najważniejsze 
jest spotkanie, doświadczenie 
wspólnego bycia w Lublinie, 
poznawania Ziemi Lubelskiej. 
Krainy bogatej pejzażem 
kwitnącej gryki, rzepaku, na-
gietka, jabłoniowych sadów, 
które przynoszą szczęście, 
stawów pełnych zdrowych 
ryb, krainy bogatej ekologicz-
nymi uprawami, dzikimi rze-
kami, smacznymi produktami 
regionalnymi, wielokulturową 
kuchnią i serdeczną Gościn-
nością, gdzie ludzie mają ser-
ce na dłoni.

Od Kodnia po Włodawę
W tym roku na placu Po Fa-

rze, gdzie stoi główna scena, 
na talerzach po raz kolejny 
zaprezentuje się Kodeń. Po 
raz pierwszy poznamy smaki 
Chełma. Z jednej strony Edy-
ta Wójtowicz  zaprezentuje 
przedwojenną kuchnię mia-
sta. Intrygująco zapowiada 
się Poniatowa na talerzu.  
Na scenie zaprezentuje się 
kultowa restauracja Pod Ko-
gutem. Lubelskie smaki po-
zna także Zuza Zak z Wielkiej 
Brytanii w pokazie z Anną 
Augustyniak i brytyjską wo-
kalistką Katy Carr. Na scenie 
zaprezentuje się Pszczela 
Wola z miodem w tle, pała-
cowa Kozłówka, Wierzchowi-
ska Koźmianów i śpiewająca 
Włodawa.

Zaczyn
Pokaz jest jak zaczyn. 

Zaczyn to początek chleba.  
I zaczyn cudowności. Ten 
zaczyn decyduje o dobroci 
wypieku. Ta dobroć pocho-
dzi od dobroci serc ludzi, 
którzy ciasto zaczyniają. 
Ojciec Grzegorz Kluz, do-
minikanin z Lublina mówi, 
że słynne pierogi św. jacka 
składają się jedynie z mi-
łości i radości z niewielką 
odrobiną sera i ziemniaków. 
Życzymy Wam, aby pobyt na 
festiwalu stał się zaczynem 
miłości do Lublina i regionu. 
Oraz zaczynem cudowności.

Gwiazdy 
smakują 

Lubelskie
W cieszącym się ogromnym za-

interesowaniem widzów cyklu 
pokazów „Gwiazdy smakują 

Lubelskie” w sobotę 8 września 2018 
odbędą się trzy pokazy gotowania. 

Na pokazach wystąpią: szef Marek 
Panek z Hades Szeroka, specjalista 
od rekonstrukcji kulinarnych i kuchni 
historycznej & Marek Siudym.  Na-
stępnie szef Karol Zając z restauarcji 
Ego Hotelu Alter, jeden z najlepszych 
kucharzy w mieście & Grzegorz Dauk-
szewicz. Oraz Grisha Arakelov, or-
miański szef kuchni, który pracował 
w najlepszych restauracjach swojego 
kraju & Anna Popek. 

Gość specjalny pokazu: Edgar Gha-
zaryan, Ambasador Republiki Armenii 
w Polsce.

Fotografia. Nasz ulubiony Magazyn Slow



Warsztaty 
dla dzieci

Cieszą się 
na festiwalu 

ogromnym wzięciem. Dlatego zwięk-
szamy ich ilość. Od poniedziałku do środy (3-5 

września 2018) zapraszamy na warsztaty eduka-
cyjne. Naszym Partnerem jest Kooperatywa Lubelska. 

Spotykamy się pod adresem Kowalska 1. Ze Starego Mia-
sta to rzut beretem.

Kooperatywa Lubelska jest inicjatywą świadomych kon-
sumentów i konsumentek zainteresowanych stałym po-
zyskiwaniem ekologicznej żywności roślinnej oraz nabiału 
i naturalnych kosmetyków, bezpośrednio od rolników i wy-
twórców. Chodzi o kupowanie zdrowej żywności za spra-
wiedliwą cenę.

Na warsztatach dzieci poznają podstawy ekologicz-
nego, jarskiego odżywiania. Będzie zielono, kolorowo 

i zdrowo.
Na finał, w niedzielę, 9 września Akademia 
Kubusia Puchatka. Prowadzi szef Arek 

Krzesiak, Projekt jemy Zdrowo, plac 
Po Farze.



kuchnia 
lubelska jest 

cudowna
Irlandzki pisarz, laureat Nagrody Nobla George Bernard Shaw 

trafnie zauważył kiedyś, że „nie ma bardziej szczerej miłości 
niż miłość do jedzenia”. Od siebie dodam jednak, że prawdzi-

wie można pokochać tylko jadło dobrej jakości. A takim właśnie 
szczyci się lubelska kuchnia. Kulinarna sukcesja naszego regio-
nu to olbrzymi skarbiec, do którego swoje smakowite kosztow-
ności dokładały całe pokolenia mieszkańców. 

Niezliczoność przepisów sprawdzanych i modyfikowanych 
tak przez wiejskie gospodynie, jak i dworskich kuchmistrzów, 
wynikała przede wszystkim z bogactwa surowców, jakich do-
starczało lubelskie rolnictwo. A trzeba wiedzieć, że nasz region 
do dziś zachował status rolniczego spichlerza Polski. To tu 
znajduje się jedno z największych zagłębi owocowych i zielar-
skich w kraju. Od wielu lat dominujemy też w produkcji roślin 
strączkowych jadalnych (głównie fasoli i grochu) i jesteśmy 
jednym z największych dostawców zbóż, buraka cukrowego 
czy warzyw gruntowych. 

Nic dziwnego, że te właśnie surowce po dziś dzień stanowią 
podstawę lubelskiego jadłospisu.

Dokumentowanie i promowanie rodzimych tradycji kulinar-
nych to obowiązek, którego z przyjemnością podjął się Samo-
rząd Województwa Lubelskiego. Poprzez rejestrację „babci-
nych” specjałów na Liście Produktów Tradycyjnych chronimy 
to niezwykłe dziedzictwo, a jednocześnie inspirujemy do jego 
odkrywania przez samych mieszkańców regionu, czyli po pro-
stu do… zakochania się w tym, co nasze. 

Grzegorz Kapusta, wicemarszałek Województwa Lubelskiego

100 dań lubelskichprzewodnik dla szefów kuchni i turystów

Waldemar Sulisz

100 dań lubelskich
Przewodnik na najwyższym poziomie

Na najwyższym poziomie Lubelskiego Centrum 
Konferencyjnego, na dachu budynku, w gościnnych 
porogach restauarcji 2 PI ER odbędzie się promocja 
przewodnika Waldemara Sulisza: „100 dań lubelskich. 
Przewodnik dla szefów kuchni i turystów”. 

Na obraz kuchni lubelskiej, zawartej w naszym 
przewodniku składają  się  przepisy na potrawy hi-
storyczne, których wybór konsultowałem z prof. ja-
rosławem Dumanowskim z Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Takie, jak na przykład sandacz 
królowej Marysień ki. W dalszej kolejnoś ci przepisy na 
potrawy, które serwowano w Lublinie przed wojną  i 
po wojnie, tradycyjne przepisy z regionu oraz nowo-
czesne interpretacje dań  lubelskich przygotowane 
przez najlepszych szefów kuchni - pisze autor.

Na kolejnych kartach tej książki znajdziecie rozważ-
nie wyselekcjonowane przez Autora przepisy – kuli-
narne perełki, które wspólnie tworzą obraz lubelskiej 
kuchni tradycyjnej. Zarówno takiej, jaką pamiętamy 
z naszego dzieciństwa czy babcinych opowieści, jak 
i tej być może dotąd nieznanej, przesiąkniętej wpły-
wami innych kultur. Zachęcam do niezwykłej podróży 
po smakach naszego regionu. jestem przekonany, że 
lektura zaostrzy Państwa apetyt na to, co najlepsze 
– na dania mające wspólny mianownik: LUBELSKIE! 
- napisał Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek Woje-
wództwa Lubelskiego.

Przewodnik został wydany w nakładzie 5 tysięcy 
egzemplarzy.



Miód na serce

Naszemu festiwalowi po 
raz kolejny towarzyszy 
XVII Lubelskie Święto 

Miodu. To pokazy, koncerty, 
stoiska i druga, mała scena.

Szczególnie polecamy „La-
boratoria smaku”. Najpierw 
„Miód na serce. Warsztaty 
sycenia miodu pitnego”. Na-
stepnie Laboratorium „jak 
założyć własną mini pasie-
kę?”. Warsztaty odbywają się 
w Trybunalska Cafe na Sta-
rym Mieście w Lublinie.

W niedzielę na dużej sce-
nie (plac Po Farze) wystąpią: 
Zespół Pieśni i Tańca APIS, 
Dziecięcy Zespół Regional-
ny „Kropelki Rosy” z łukowa 
i Zespół Ludowy „Kresowian-
ki” z Włodawy. Na scenie zo-
baczymy także Pokaz mody 
pszczelarskiej. Brawo. 

Miodnych akcentów będzie 
wiecej. Zawodnicy startujący 
w konkursie Good Chef mu-
szą użyć lubelskiego miodu 
do przygotowania obiadu po 
lubelsku. 

Lubelskie Święto Miodu 
jest pochwałą pracowitej 
pszczoły. Kiedy pszczoły 
zginą, zginie świat. Miód 
uzdrawia. Ciało i serce. 
Koi. jeśli dodać do tego, że 
w pokazie gotowania wy-
stąpi Technikum Pszcze-
larskie w Pszczelej Woli, 
jedyna szkoła pszczelar-
ska w Polsce i Europie, 
posiadająca ponad 60-let-
nią tradycją w kształceniu 
pszczelarzy, to tu w Lu-
blinie pochwała miodu po-
winna mieć wymiar wyjąt-
kowy.

Restauracja na najwyższym poziomie
Restauracja 2 Pi Er, Lublin,  

ul. Artura Grottgera 2, tel: 730-741.230.



PRoGRaM
03
WRZEŚNIA 2018
Poniedziałek

17:00 – Nowość. Warsztaty 
kulinarne dla dzieci, Koopera-
tywa Lubelska, Kowalska 1

18:00 – Wernisaż wystawy 
fotografii „Czesia 2”. Tomasz 
Bosiacki, restauracja Hades 
Szeroka

04
WRZEŚNIA 2018
Wtorek

17:00 – Nowość. Warsztaty 
kulinarne dla dzieci, Koopera-
tywa Lubelska, Kowalska 1

18:00 – Laboratorium Sma-
ku. Szef jarek Sak & Roberto. 
Premiera Pizzy z miodem 
(Pizza Kubusia Puchatka), 
Trybunalska Cafe
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Środa

12:00 – Otwarcie jarmarku 
Inspiracji, Stare Miasto. Stra-
gany czynne do 20

17:00 – Nowość. Warsz-
taty kulinarne dla dzieci, 
Kooperatywa Lubelska, Ko-
walska 1

18:00 – Laboratorium Sma-
ku. Szef jarek Sak & Roberto. 
Ciasteczka Piłsudskiego, Try-
bunalska Cafe

19:00 – Laboratorium sma-
ku. Miód na serce. Warsztaty 
sycenia miodu pitnego, Try-
bunalska Cafe

20.00 – Wernisaż wysta-
wy kostiumów Anny Moryto 
„Princeska u Czechowicza”. 
Degustacja ciasteczek Cze-
chowicza, Muzeum Czecho-
wicza
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Czwartek

10:00 – jarmark Inspiracji, 
Stare Miasto

17.00 – Laboratorium 
smaku. jak założyć własną 
mini pasiekę, Trybunalska 
Cafe

18.00 – Wernisaż wystawy 
Akwarele, „jedna Ulica” – Ra-
fał jan Patro, IBB Grand Hotel 
Lublinianka

18:45 – Koncert Pieśni re-
kruckich – Męski zespół Śpie-
waczy z Ryk, Kaplica Paryska, 
bazylika o. Dominikanów

20.30 – Promocja prze-
wodnika Waldemara Sulisza 
„100 dań lubelskich”, restau-
racja 2 PI ER

21.00 – Wernisaż wystawy 
malarstwa i rysunku „Wolna 
Puławianka”, restauracja 2 PI ER
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Piątek

10:00 – jarmark Inspiracji, 
Stare Miasto

10:00 – Targi Ekonomii 
Społecznej, Stare Miasto przy 
Trybunale Koronnym (ul. Ry-
nek 11-13)

12:00 – Leica Open Day. 
Warsztaty fotograficzne z 

Leicą, Galeria Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL, Złota 9

15.00 – Konkurs na Naj-
lepszy Smak Lubelszczyzny, 
Cafe Trybunalska

16:00 – Nowość. Restau-
rant Week. Pokaz Piotr Kwia-
tosz, restauracja Chapter 
One, plac po Farze

17:00 – Lubelskie na tale-
rzu. Kodeń, Paulina Pietrusik, 
plac Po Farze

17:40 – Lubelskie na ta-
lerzu. Chełm, Edyta Wójto-
wicz, Grażyna Stankiewicz, 
Krzysztof Grabczuk, Wice-
Marszałek Województwa 
Lubelskiego, plac Po Farze

18.00 – Lubelskie na tale-
rzu. Poniatowa, restauracja 
Pod Kogutem. Premiera piwa 
festiwalowego z Browaru 
Zakładowego, plac Po Farze

18.30 – Lubelskie ze Sma-
kiem, „Puławska na talerzu”. 
Pokaz Mistrzowski Maestro 
jean Bos, Sławomir Sosnow-
ski, Marszałek Województwa 
Lubelskiego, plac Po Farze

18.45 – Koncert Pieśni Se-
fardyjskich. Kaja Mianowana 
z zespołem, Kaplica Paryska, 
bazylika Dominikanów

19:00 – Ogłoszenie wer-
dyktu konkursu „Najlepszy 
Smak Lubelszczyzny”, plac 
po Farze

19:15 – koncert zespołu 
RDZA, plac Po Farze

20.00 – Wernisaż wystawy 
„Miasteczko”. Portret niewi-
dzianego Hrubieszowa na 
fotografii Mariusza Tomczu-
ka, restauracja Zaczarowana 
Dorożka

20:15 – koncert zespołu 
LAO CHE, plac Po Farze

21.00 – jemTeatr. Kolacja 
historyczna. Rekonstrukcja 
uczty józefa Czechowicza i 
Bolesława Leśmiana (zapro-

szenia), restauracja Zaczaro-
wana Dorożka

21.00 – Anioły Lubelskie  i 
Sen o mieście. Multimedialne 
pokazy fontann, plac Litewski

08
WRZEŚNIA 2018
Sobota

10:00 – jarmark Inspiracji, 
Stare Miasto w Lublinie.

10:00 – Targi Ekonomii 
Społecznej, Stare Miasto przy 
Trybunale Koronnym (ul. Ry-
nek 11-13)

11:00 – Diorama „Wojsko 
Polskie 1918 – 1920”. Re-
konstrukcja historyczna, plac 
przed Bramą Krakowską. 
Inscenizacja potrwa do wie-
czora

12:00 – Leica Open Day. 
Warsztaty fotograficzne z 
Leicą, Galeria Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL, Złota 9

12.00 – XXVIII Ogólnopolski 
Turniej Nalewek edycja “Na-
lewki ziołowe” i seminarium 
“Nalewki i zioła lecznicze”, re-
stauracja Old Pub

13:00 – Konkurs „Śniadanie 
po lubelsku (2 tury po 3 re-
stauracje), plac Po Farze

14:00 – Seminarium „Na-
lewki i zioła lecznicze”. Edgar 
Ghazaryan, ambasador Repu-
bliki Armenii w Polsce: Historia 
koniaku, restauracja Old Pub

14:00 – Konkurs „Good 
Chef”. Część pierwsza, plac 
Po Farze

14:30 – Seminarium „Na-
lewki i zioła lecznicze. Prof. 
Agnieszka Ludwiczuk z ka-
tedry Farmakognozji Uni-
wersytetu Medycznego w 
Lublinie: Lecznicze właściwo-
ści ziół i nalewek, restauracja 
Old Pub



14:45 – Gwiazdy smakują 
Lubelskie. Szef Marek Panek, 
Hades Szeroka & Marek Siu-
dym

15:00 – Stacja Teatr z Ko-
nopnicy. Spektakl dla dzieci 
„Kop-ciuszek” plac łokietka

15:20 – Konkurs „Good 
Chef”. Część druga, plac Po 
Farze

15:30 – Seminarium „Na-
lewki i zioła lecznicze. Maria 
Nitychoruk, zielarka z Podla-
sia „ Sekretne życie Ziół”, re-
stauracja Old Pub

16:05 – Gwiazdy smakują 
Lubelskie. Szef Karol Zając z 
restauarcji Ego Hotelu Alter 
& Grzegorz Daukszewicz, plac 
Po Farze

16:30 – Seminarium „Na-
lewki i zioła lecznicze. Barba-
ra i Dariusz Chwesiuk (wła-
ściciele Pałacu w Cieleśnicy) 
relacja „Od Pałacu do gorzel-
ni”, restauracja Old Pub

16:40 – Konkurs „Good 
Chef”. Część trzecia, plac Po 
Farze

17:25 – Gwiazdy smakują 
Lubelskie. Pokaz rdzennej 
kuchni armeńskiej w wy-
konaniu Grishy Arakelova, 
ormiańskiego szefa kuchni. 
Z udziałem Edgara Ghazary-
ana, Ambasadora Republiki 
Armenii w Polsce & Anna Po-
pek, Po Farze

18:00 – Ogłoszenie werdyk-
tu konkursu Good Chef i Tur-
nieju Nalewek, plac Po Farze

18:15 – Lubelskie ze Sma-
kiem. Pokaz mistrzowski 
Zuza Zak (Wielka Brytania), 
Anna Augustyniak, sekretarz 
województwa lubelskiego

18:30 – Seminarium „Na-
lewki i zioła lecznicze. Pokaz 
wyrobu ormiańskich gołąb-
ków tolma w wykonaniu Gri-

shy Arakelova, ormiańskiego 
szefa kuchni. Wspólny posi-
łek nalewkowiczów, restau-
racja Old Pub

19.00 – Pokaz mody „Lata 
dwudzieste, lata trzydzieste” z 
udziałem gwiazd polskiego te-
atru i ekranu. W trakcie pokaz 
„Smaki Tanga. Tango Milonga” 
Stowarzyszenie Akademia Tan-
ga Argentyńskiego, plac Po Farze

19.30 – Koncert Katy Carr 
(Wielka Brytania), plac Po Farze

20.30 – Koncert Raper  
Tadek. Firma, z udziałem 
kwintetu smyczkowego, plac 
Po Farze

21.00 – Seminarium „Na-
lewki i zioła lecznicze”, po-
kaz mistrzowski jeana Bosa 
„Alchemia nalewek, wspólna 
degustacja nalewek, restau-
racja Old Pub

21.00 – Anioły Lubelskie i  
Historia placu Litewskiego na 
wesoło. Multimedialne poka-
zy fontann, plac Litewski

21.00 – Kolacja z gwiazda-
mi, Hotel Hampton by Hilton 
(bilety)
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Niedziela

10.00 – jarmark Inspiracji, 
Stare Miasto w Lublinie

12.00 – XVII Lubelskie 
Święto Miodu (LŚM). Pokazy, 
koncerty, stoiska, Rynek Sta-
rego Miasta

12:00 – Leica Open Day. 
Warsztaty fotograficzne z 
Leicą, Galeria Sztuki Sceny 
Plastycznej KUL, Złota 9

13:00 – Lubelskie na tale-
rzu. Pszczela Wola, Techni-
kum Pszczelarskie, plac Po 
Farze

13.30 – LŚM. Występ Ze-
społu Pieśni i Tańca APIS, plac 
Po Farze

14.30 – LŚM. Występ Dzie-
cięcego Zespołu Regionalne-
go „Kropelki Rosy” z łukowa, 
plac Po Farze

14.30 – Akademia Kubu-
sia Puchatka. Prowadzi szef 
Arek Krzesiak. Projekt jemy 
Zdrowo, plac Po Farze

15.30 – LŚM. Pokaz mody 
pszczelarskiej, plac Po Farze

15.45 – Lubelskie na tale-
rzu. Włodawa, Zespół Kreso-
wianki, plac Po Farze

16.15 – LŚM. Koncert Ze-
społu Ludowego „Kresowian-
ki” z Włodawy, plac Po Farze

16.45 – Lubelskie na tale-
rzu. Kozłówka „Kuchnia hra-
biego”, restauracja BelEtage 
IBB Grand Hotel Lublinianka

17.45 – Lubelskie na tale-
rzu. Wierzchowiska Koźmia-
nów, restauracja Przystań w 
Lublinie, plac Po Farze

18.15 – Lubelskie na tale-
rzu. łosoś w sosie parmeń-
skim. Przysmak Bolesława 
Leśmiana, restauracja Giu-
seppe, plac Po Farze

19:00 – Lubelskie ze Sma-
kiem, „Puławska na talerzu”. 
Pieczeń po huzarsku, restau-
racja Huzar, plac Po Farze

20.00 – koncert Mickiewicz 
– Stasiuk – Haydamaky, plac 
Po Farze
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Poniedziałek

18:45 – Debata Dwóch Am-
bon „Smak Krzyża” – finisaż 
festiwalu, klasztor Domini-
kanów przy ulicy Złotej w Lu-
blinie

PARTNERZy WSPIERAjąCy

PATRONI HONOROWI

ORGANIZATOR

Zrealizowano przy pomocy 
finansowej Miasta Lublin

Wydarzenie jest realizowane  
w ramach obchodów 
 „Lublin 1918-2018.  

Inspiruje nas wolność” 



PARTNERZy

HOTELE PARTNERSKIE

PATRONI MEDIALNI

RESTAURACjE PARTNERSKIE



Inspiruje 
nas wolność

W smaku zaklęte są całe foldery informacji: 
o ziemi-terenie, tożsamości, ludziach i emocji. 

Smak jest istotną częścią Europejskiego Fe-
stiwalu Smaku. W 2018 roku festiwalowy 
Lublin ma smak niepodległości. 

Będziemy opowiadać o Lublinie i odzyska-
niu Niepodległości. O tym, że świętowanie 

niepodległości miało wymiar radosny, 
barwny, kolorowy. O specyficznej 
Gościnności, z jakiej słynął Lublin 
i jak ta Gościnność może inspirować 
nas dziś. Żyjemy w ponowoczesnym 
świecie. jeden z amerykańskich kar-

dio- logów, który przez lata 
wszczepiał zapracowa-
nym pacjentom by pas-
sy serca, stwierdził, że 
współczesnemu czło-
wiekowi potrzebne są 
by passy od serca do 
serca drugiego czło-
wieka i od serca do 
Opatrzności. My do-
dajmy, że od serca do 
Natury. Człowiek bu-
dzi się każdego ran-
ka i czekają na niego 
24 nowiutkie, nigdy 
nie napoczęte go-
dziny. I nie potrafi 
tego wykorzystać. 
Chyba, że przy-
jedzie na Ziemię 
Lubelską, gdzie 
czas płynie 
wolniej, a życie 
s m a k u j e 
najpiękniej. 

Waldemar 
Sulisz
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