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KONCEPCJA 
 

 
W ramach festiwalu Europa na Widelcu w dniu 3  czerwca 2022 roku w godzinach: 17:00 – 20:00 po 
dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią Covid 19 odbędzie się piąta  edycja Wrocławskich 
Spotkań Nalewkowych.  
 
Jest to inicjatywa, która zastąpiła na festiwalu odbywający się w poprzednich latach „Wrocławski 
Turniej Nalewek”.  
 

Wrocławskie Spotkania Nalewkowe mają na celu rozpowszechnianie polskich tradycji nalewkarskich i 
odkrywanie najlepszych receptur, a także  nagradzanie twórców najlepszych nalewek. Mamy nadzieję, 
że po raz kolejny udowodnimy we Wrocławiu, że nalewki ciągle czarują. 

O nalewkach wiemy coraz więcej i to jest bardzo budujące. Sięgamy do najlepszych tradycji tworzenia 
tego trunku, które mają w Polsce ponad 300 historię. Rozpowszechniły się one dzięki swym 
niewątpliwym walorom smakowym, a także właściwościom zdrowotnym. Ich rozmaite smaki i 
aromaty odpowiadały zawsze bogactwu polskich łąk, lasów i sadów. 

Co roku powtarzamy dokładnie te same słowa Piotra Bikonta, że „nic tak nie pomaga na (...) depresję 
jak łyk słońca zamkniętego we flaszy”. 

Jak napisał Andrzej Fiedoruk, „w słojach, karafkach, buteleczkach zamykamy słoneczne lato i złocistą  
jesień. Według tajemnych receptur doprawiamy je ingrediencjami, cedzimy, przelewamy, smakujemy. 
Słowem dajemy cudownym darom natury- serce i duszę. W zaciszu kredensów i spiżarni dojrzewają, 
aż nadejdzie ich  czas, kiedy wybuchną pełnią aromatu i smaku. W entourage`u wonnej kawy, herbaty, 
pysznego ciasta nalewki stają się niekwestionowanymi królowymi stołu. A królowe te miłościwie 
panują nam od czasów świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów. 

(…) Jest (…) grupa pasjonatów, którzy w swoich domowych laboratoriach dopieszczają swoje 

naleweczki, doprowadzając je do stanu nieprzyzwoitej wręcz smakowitości. Warto pamiętać też, że 

tak produkcja jak i konsumpcja nalewek jest swoistym stylem życia. Kanony składania nalewek: brak 

pośpiechu, zdrowe – ekologiczne składniki, tradycja i smakoszostwo, to intymny świat prawdziwych 

nalewkarzy. Także konsumpcja tych wspaniałości, to nie pospieszne nalewanie kieliszków pod 

nieśmiertelne – no to zdrówko, ale delektowanie się każdym łykiem, tak aby jak najdłużej pozostać w 

błogostanie smaku i wspólnocie stołu. ” 

Cieszymy się, że po raz kolejny we Wrocławiu spotkają się pasjonaci i artyści tworzenia tych 
niezwykłych trunków. 

 
Wrocławskie Spotkania Nalewkowe to propozycja otwartych krótkich wykładów i spotkań 

warsztatowo-degustacyjnych dla mieszkańców  Wrocławia i  Dolnego Śląska na temat tradycji, historii 

nalewek, sposobu ich tworzenia, a także możliwość dyskusji i zadawania pytań szczegółowych 

mistrzom tego fachu. Uczestnicy spotkania będą mogli porozmawiać o różnicach oraz unikatowych 

cechach produktów do wytwarzania nalewek między innymi zależnych od regionu, w którym 

występują, ze szczególnym uwzględnieniem walorów Dolnego Śląska. 

 



Podczas kolejnej już edycji Wrocławskich Spotkań Nalewkowych twórcy najlepszych trunków 

otrzymają symboliczne Karafki oraz dyplomy z tytułami :  

Mistrz Dobrego Smaku 

Wrocławskich Spotkań Nalewkowych 

Po raz kolejny już we Wrocławiu wszyscy uczestnicy wydarzenia czyli twórcy nalewek, goście specjalni 

oraz uczestnicy obserwatorzy staną się „wielka kapitułą dobrego smaku” i wyróżnią twórców 

najlepszych nalewek.  

Podczas imprezy autorzy nalewek przedstawią się w krótkiej prezentacji, opowiedzą o swojej pasji, a 
także poczęstują uczestników spotkania swoimi wybranymi trunkami.  
Każdy uczestnik spotkania otrzyma do dyspozycji kartę do głosowania z „jednym głosem”, który 
będzie mógł oddać na autora najlepszych nalewek (poza własną osobą) z uwzględnieniem pasji, którą 
twórca wykaże w ocenie głosującego.  
Nad sprawnym przebiegiem głosowania oraz przeliczeniem głosów czuwać będzie Kapituła Dobrego 
Smaku powołana przez organizatorów.  
Karty do głosowania każdy uczestnik otrzyma przed rozpoczęciem spotkania. Przed głosowaniem 
organizatorzy spotkania omówią i przedstawią zasady plebiscytu.  
Głosowanie będzie mieć charakter całkowicie jawny i jest formą wyrazu swojej opinii przez osoby 
biorące udział w imprezie.  
Najwybitniejsi twórcy – autorzy najlepszych trunków a zarazem ciekawe postaci otrzymają tytuły: 
„Mistrza Dobrego Smaku” Wrocławskich Spotkań Nalewkowych.  
 
Uwaga !  
 
Wydarzenie dedykowane jest wyłącznie dla osób pełnoletnich, których pasją jest tworzenie nalewek 
oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia w tym zakresie.  
Udział w spotkaniu jest bezpłatny.  
Warunkiem koniecznym udziału jest jednak wcześniejsze zapisanie się na listę uczestników oraz w 
przypadku zgłaszania nalewek do degustacji, wypełnienie specjalnej karty zgłoszenia.  
W tym celu należy wysłać emaila z prośbą o dokonanie rezerwacji miejsca na adres: 
polskaakademiasmaku@gmail.com  
Po otrzymaniu potwierdzenia należy wydrukować je i zabrać ze sobą na spotkanie.  
Brak potwierdzenie uniemożliwi udział w imprezie.  
Ilość miejsc jest ograniczona. O wpisaniu na listę uczestników zadecyduje kolejność zgłoszenia.  
Po otrzymaniu potwierdzenia należy wydrukować je i zabrać ze sobą na spotkanie. 

Brak potwierdzenie uniemożliwi udział w imprezie. 

Ilość miejsc jest ograniczona.  O wpisaniu na listę uczestników zadecyduje kolejność zgłoszenia.  

 

 

 

 

 



 

 

Temat przewodni 

Wrocławskich Spotkań Nalewkowych 2022. 

„Nalewki owocowe ” 

Gośćmi specjalnymi Wrocławskich Spotkań Nalewkowych 2022 będą: 

Robert Makłowicz – dziennikarz, pisarz, podróżnik, krytyk kulinarny.  
 
Hieronim Błażejak – najbardziej uznany twórca nalewek w Polsce, Mistrz Polskich Nalewek. 
 
Adam Łukawski -  kolekcjoner etykiet i opakowań nalewek, wódek i likierów od końca XIX wieku do 
lat 50 – tych wieku XX, współtwórca pierwszego w Polsce Muzeum Wódki w Warszawie. 
 
Janusz Łakomiec – leśnik i sadownik, wieloletni dyrektor Zespołu Wielkopolskich Parków 
Krajobrazowych; twórca i mistrz nalewek. 
 
Witold Wróbel – animator kulinarny, ambasador europejskiej sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Culinary 
Hertiage Europe”   
 
Paweł Gorczyca – dyrektor regionalny (Europa środkowa) J.A. Baczewski S.A. 
 
Spotkanie poprowadzi Jan Babczyszyn – członek Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku, animator 
festiwali oraz konkursów kulinarnych. 
 
Koordynatorem wydarzenia jest: 
Jan Babczyszyn  

Organizatorem Wrocławskich Spotkań Nalewkowych 2022 są: 

• Wydział Promocji Miasta i Turystyki Urzędu Miejskiego Wrocławia 

Współpraca: 

Stowarzyszenie Polska Akademia Smaku. 

Culinary Hertiage Europe 

Partnerami  są: 

Dwór Polski ; Bar i Restauracja INSPIRACJA 

J.A. Baczewski S.A. 

 

 



PROGRAM SPOTKANIA 

 

Data imprezy: 3 czerwca, 2022 godz. 17.00 – 20.00 

Miejsce imprezy: Sala Witrażowa (Budynek Starej Giełdy), Wrocław (50-062), Plac Solny 16 

Moderator spotkania: Jan Babczyszyn 

Przebieg spotkania: 

1. Powitanie – Jan Babczyszyn (członek Stowarzyszenia Polska Akademia Smaku)  
- Przedstawienie idei V edycji Wrocławskich Spotkań Nalewkowych oraz kontekstu ich   
  odbywania w ramach festiwalu Europa na Widelcu.  
- Przedstawienie gości spotkania  
- Przedstawienie i omówienie programu imprezy  

2. Nalewki jako element naszej narodowej tradycji – Robert Makłowicz  
3. Nalewki owocowe w ikonografii i na etykietach fabryk wódek w Polsce i w Ukrainie – Adam 

Łukawski 

4. Owoce zwyczajne i niepospolite do wytwarzania nalewek. Ich właściwości i zalety lecznicze – 

Janusz Łakomiec. 

5. Nalewki owocowe firmy J.A. Baczewski  - Paweł Gorczyca 

6. Dlaczego nalewki w polskiej tradycji są ważne dla europejskiej sieci dziedzictwa kulinarnego 

(Culinary Hertaige Europe) – Witold Wróbel 

 

Przerwa 

 

7. Zachęta do Sztuki Nalewek. Spotkanie interaktywne – Hieronim Błażejak 

- Owoce 

- Specyfika i wpływ regionu (klimat, wilgotność, nasłonecznienie itp.) 

- Woda i alkohol 

- Naczynia i niezbędne akcesoria 

- Przygotowanie, stawianie i dojrzewanie nalewek 

- Sztuka degustacji nalewek 

 

8. Dyskusja 

 

Przerwa 

 

9. Prezentacje twórców nalewek, degustacje i głosowanie w konkursie o tytuły: 

Mistrz Dobrego Smaku Wrocławskich Spotkań Nalewkowych 2022. 

 

10. Zakończenie 

Wręczenie wyróżnień odbędzie się na scenie głównej festiwalu Europa na Widelcu  w dniu  4 czerwca 

2022 (dokładna godzina podana zostanie w trakcie spotkania). 


