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IDEA 

Europejski Festiwal Smaku to bardzo wysmakowane połączenie kilku twarzy, jakie 
kultura może mieć. I ten festiwal z roku na rok dowodzi tego coraz inteligentniej i w 
coraz lepszym smaku - Trzymając się opinii Pawła Potoroczyna wzmacniamy markę 
festiwalu, od 3 lat silnie rozpoznawalną w Polsce. W tym roku magnesem dla 
turystów jest hasło Italia, szacujemy, że odwiedzi nas 100 tysięcy ludzi.  

Europejski Festiwal Smaku w Lublinie to dziś jeden z najważniejszych, 
wielokulturowych festiwali w Polsce. Pokazuje różnorodne oblicza kultury – od 
muzyki, poprzez obraz, słowo, a także stół i kulinaria. To skuteczne narzędzie 
promocji gospodarczej Lubelszczyzny. Najważniejsze na festiwalu jest  SPOTKANIE 
z REGIONEM, doświadczenie wspólnego bycia w Lublinie, poznawania się, 
tworzenia relacji, więzi, zaufania.  

Słowem kluczem włoskiej edycji festiwalu jest Amore. Mottem „Lubelskie. Smakuj 
życie”. Miłość jest uniwersalnym językiem. Amore to podstawa miłości, przyjaźni, 
pasji, kreatywności, szacunku dla drugiego człowieka. Amore jest częścią włoskiej i 
polskiej kultury i kuchni. Jeśli robisz to, co kochasz i w co wierzysz, reszta 
przychodzi naturalnie. Andrea Camastra (na zdjęciu) zdobywca gwiazdki Michelin 
dla Polski zakochał się w Lublinie i smakach regionu. 



Wydarzenia specjalne 

Misterium Niewidzialna Madonna. Prezentacja gotyckiej Piety z nieistniejącego 
kościoła w Konopnicy, która prawdopodobnie znajdowała się w kościele św. Michała. 
We współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu i Muzeum Lubelskim. Instalacja 
Leszek Mądzik. 

Unia smaków. Rekonstrukcja uczty, która odbyła się z okazji podpisania Unii 
Lubelskiej. Kronikarze, opisujący ten doniosły akt, ani razu nie zająknęli się nawet, 
jak wyglądał unijny stół. A przecież względem kulinarnym musiało tu wielkie theatrum 
culinae. Rekonstrukcji tego gastronomicznego uniwersum podejmą się najlepsi 
szefowie kuchni, artyści i krytycy kulinarni. Na stole znajdzie się 7 dań 
przygotowanych w oparciu o regionalne produkty z Lubelszczyzny. Opieka: prof. 
Jarosław Dumanowski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 

7 wieków smaku. W najlepszych restauracjach Lublina turyści będą poznawać 
smak 7 wieków historii miasta i regionu. Od faramuszki, ulubionej zupy Mikołaja Reja 
którą jadał w Siennicy Różanej, przez polędwicę w węgrzynie Bolesława Leśmiana, 
którą przyrządzał w Hrubieszowie,  po bułeczki z kardamonem Józefa Piłsudskiego i 
ciasteczka pieprzowe Józefa Czechowicza. Projektowi towarzyszy specjalne 
wydanie “Przewodnika po restauracjach Lublina edycja 2017” - dedykowane 700 
leciu Lublina, wzbogacone o przepisy na dania (na zdjęciu) z mięsa rasy puławskiej.  

Lublin smaków. Premiera piwa o smaku Lublina (Browar Chmielny Dom), premiera 
Bramy Krakowskiej o smaku Lublina i pizzy o smaku Lubllin (Trybunalska Lublin City 
Pub, premiera sera o smaku Lublina (Marek Grądzki). Piwo festiwalowe o smaku 
Amore (Browar Zakładowy). 

 



A. Koncerty na placu Po farze 

Luigi Pagano. Grał z Paulem McCartneyem, występował z największymi gwiazdami kina, 
koncertował na całym świecie. Do Polski sprowadziła go… miłość. Pochodzi z Neapolu i ma w 
sobie wszystko to, czego oczekiwalibyście po Włochu – radość, energię, otwartość. Luigi 
Pagano mówi, że jego serce wypełnia przede wszystkim miłość do poznanej 20 lat temu żony, 
Agnieszki i muzyka. To miłość sprowadziła go do Polski, a on sprowadził do Polski swoją 
muzykę. Na koncercie usłyszymy największe włoskie przeboje. Po raz pierwszy w Lublinie. 

Witek muzyk z ulicy. Kim jest jedna z najbardziej charyzmatycznych i autentycznych postaci 
polskiej sceny muzycznej, którego płyta “Gram dla was” bije rekordy powodzenia? Witek muzyk 
z ulicy rzucił pracę w “korpo” by śpiewać dla młodego pokolenia. Tak naprawdę nazywa się 
Witold Mikołajczuk, pochodzi z lubelskiego Podlasia i przed nim ogromna kariera. Po raz 
pierwszy w Lublinie. Promujemy naszego człowieka. 

Farida. Właściwie Concetta Gangi - urodziła się w Katanii pod koniec lat 40. Jej ojcem był 
Włoch, a matką Egipcjanka. Piosenkarka brała udział w licznych konkursach wokalnych. W 1966 
roku wystąpiła (pod pseudonimem Ketty Gangi) na Festiwalu Nieznanych w Ariccia. Tam 
wzbudziła zainteresowanie środowiska muzycznego siłą interpretacji i niezwykłymi walorami 
wokalnymi. W 1970 roku wzięła udział w tournee, prezentując piosenkę "Pensami stasera". 
Podczas tych występów została zauważona przez Czesława Niemena, który zaprosił ją na 
festiwal w Sopocie, gdzie otrzymała Nagrodę Dziennikarzy. Wtedy zrodziła się jej popularność w 
krajach środkowoeuropejskich, która trwała przez następne lata. W Polsce jej płytę "Farida" 
wydały Polskie Nagrania. W latach 80. wycofała się z życia artystycznego. W roku 1995 ukazała 
się płyta "Di amore In amore", a w roku 2005 artystka powróciła na scenę z utworem 
"Decisamente complici". W 2009 roku wystąpiła z recitalem w Polsce podczas poznańskiego 
koncertu z okazji 70. urodzin Niemena. Teraz wraca ponownie i wystąpi na specjalnym koncercie 
„Io senza lei” (Dziwny jest ten świat) w Lublinie. Koncert Extra. 



B. Lubelskie. Smakuj życie 

Gala Gwiazdy smakują Lubelskie. Młodzi, energetyczni aktorzy z polskich seriali przyjadą, by 
na scenie smakować najbardziej znane potrawy regionalne z Lubelszczyzny. Trójka z nich pod 
kierunkiem Waldka Kiepskiego (Bartosz Żukowski) przyrządzi z kolektywem „Lubelscy kucharze 
dzieciom” sztandarowe danie z mięsa rasy puławskiej: „T- bone pork chop”. Danie nawiązuje do 
słynnego T-bone steak. To specjalnie krojony schab z kostką, po jednej stronie znajdzie się 
schab, po drugiej polędwiczka. T- bone pork chop podamy z grilla. Po pokazie degustacja 
„puławiaka" z rusztu z udziałem Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa 
Lubelskiego.  

Pokazy mistrzowskie na Scenie Smaku. Aleksander Baron. „Jest jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych szefów młodego pokolenia. Jego misją jest przywrócenie kuchni polskiej, 
zaniedbanej w latach powojennych, jej prawdziwego oblicza. „Polska kuchnia jeszcze nigdy nie 
miała takich możliwości jak dziś”  - mówi Aleksander Baron. 

Wspierając się wielowiekową tradycją, obala stereotypy i kreuje nową jakość w polskiej 
gastronomii. Świadomie korzysta z możliwości, jakie daje dostęp do najlepszych, polskich 
produktów i rozwijający się rynek regionalnych producentów. Jego zdaniem liczą się nie tylko 
jakość i smak, ale także zdrowie i świadomy wybór. Baron zaraża swoją pasją i dzieli się swoimi 
doświadczeniami, budując na nowo polską kulinarną tożsamość. Studiował historię sztuki na 
Uniwersytecie Warszawskim i rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Ze stolicy trafił 
na zmywak w Szkocji. Okazało się to początkiem wielkiej przygody. W Szkocji spędził cztery lata. 
Nauczył się tam wielkiej dyscypliny pracy i szacunku do produktu. Przeszedł przez wszystkie 
szczeble żmudnej kariery gastronomicznej, by w końcu kierować obsługą sali podczas urodzin 
królowej Elżbiety II i objąć swoją pierwszą kuchnię w Edynburgu. Aleksander Baron poprowadzi 
taakże warsztaty z szefami kuchni lubelskich restauracji (za culture.pl) 

Konkurs Good Chef 2017. II edycja prestiżowego konkursu dla najlepszych szefów kuchni. Cel. 
Wprowadzenie dań związanych z historią Lublina, opartych na mięsie świnki rasy puławskiej do 
menu restauracji. Konkurs ma na celu także zainteresowanie ludzi regionem, w którym 
mieszkają lub przebywają na wakacjach w myśl rozumienia turystyki kulinarnej, jakie prezentuje 
Erik Wolf, prezes World Food Travel Association: „Turystyka kulinarna jest unikalna i 
niezapomniana, jest doświadczaniem, w którym obowiązuje zasada: To nie tylko posiłek, ale 
również wspomnienie”. 

Kolektyw „Lubelcy kucharze dzieciom”. Cykl autorskich pokazów młodych szefów. 

Puławska na talerzu. Cykl pokazów na Scenie Smaku. Potrawy z mięsa świni rasy puławskiej. 
Robert Makłowicz i jego goście. 

Z ziemi Włoskiej do Polski. Włoscy szefowie kuchni na Scenie Smaku gotują na lubelskich 
produktach regionalnych 

Smak Podlaskiego Przełomu Bugu. Włoski Kodeń, szlachecki Zaborek. Prezentacje i pokazy 
regionalnych potraw na Scenie Smaku. 



Smak Ziemi Zamojskiej. Włoski Zamość. Prezentacje i pokazy regionalnych potraw na Scenie 
Smaku. 

Smak Ziemi Chełmskiej. Prezentacje i pokazy regionalnych potraw na Scenie Smaku.„Zielarka 
na warsztacie”. Warsztaty dla kobiet z Edytą Szast (uczestniczką programu Masterchef). Zioła z 
Lubelszczyzny w aptece i w kuchni. 

Włoskie Miasteczko Smaku. We współpracy z Jackiem Szklarkiem. Patronat: Slow Food 
Polska. Plac Łokietka, deptak.  

Jarmark Inspiracji. Deptak, Stare Miasto. 100 wystawców, pokazy i degustacje. 

Inne atrakcje. Laboratoria smaku w Cafe Trybunalska. Live Cooking dla dzieci, plac Po farze. 
Kolacje i eventy na mieście. 

C. Konkurs Najlepszy smak Lubelszczyzny 2017 

Lubelszczyzna w Unii Europejskiej to region bardzo piękny i egzotyczny, położony na 
wschodnich krańcach Polski, kraina od stuleci pozostająca na styku kultury Zachodu i Wschodu, 
łącząca tradycje katolickie, prawosławne, judaistyczne, ale także znacznie bardziej orientalne - 
greckie, ormiańskie, tatarskie.  Stolica Lubelszczyzny - Lublin, to jedno z najważniejszych w 
Polsce miast o wspaniałej historii i kosmopolitycznym charakterze. Kultura całego regionu jest 
jego prawdziwym skarbem narodowym. Jest to niezwykle wielobarwna mozaika, która czerpie ze 
źródeł etnicznych Lubelszczyzny sprzed setek lat, z  obyczajów przodków, którzy przybywali tu z 
różnych stron Europy oraz dawnej wielokulturowej i wielonarodowej Rzeczypospolitej.  

Konkurs „Najlepszy Smak Lubelszczyzny 2017” ma pomóc wyłonić te produkty, które powinny 
być szczególnie eksponowane na mapie regionu. Chcemy ich twórcom wynagrodzić ich 
cierpliwość, pracowitość, przywiązanie do regionu i tradycji oraz dbanie o zachowanie 
najwyższej jakości wytwarzanych produktów. Pragniemy, by przyznane tytuły „Najlepszy Smak 
Lubelszczyzny - 2017” były dla twórców produktów regionalnych powodem do dumy, a także 
przyczynkiem dla wzrostu sprzedaży tych produktów. Najważniejsze, żeby znalazły się w 
spiżarniach lubelskich restauracji, będąc podstawą lokalnej, sezonowej kuchni - tak cenionej 
przez turystó 



D. Film - moda - literatura - teatr - wiara 

Film. Lubelska premiera filmu „Błogosławiona wina”. Trzysta osiemdziesiąt pięć lat temu, książę 
Mikołaj Sapieha, wojewoda litewski i właściciel Kodnia, kradnie z kaplicy z Watykanu obraz Matki 
Bożej Gregoriańskiej przed którym został cudownie uzdrowiony. Po udanej ucieczce przed 
pościgiem papieskim dociera do podlaskiej ziemi, by tam dziękować Matce Bożej za odzyskane 
zdrowie. Już od pierwszego dnia obecności obrazu w Kodniu dochodzi do licznych uzdrowień. 
Początkowo Sapieha zostaje ukarany przez Papieża Urbana VIII ekskomuniką, jednak w wyniku 
licznych zasług Sapiehy, papież orientuje się, że niegodny czyn przynosi błogosławione owoce. 
We współpracy z klasztorem w Kodniu. 

Moda. Pokaz mody w wykonaniu gwiazd polskich seriali dedykowany Lubelszczyźnie. Z 
udziałem Izabelli Trojanowskiej (na zdjęciu) 

Salon literacki. Spotkania i wernisaże literackie. Współpraca kwartalnik Akcent. 

Teatr. Mateusz Nowak: “Casanova, Od przodu, od tyłu”. Jeden z najlepszych polskich spektakli. 
Brawurowy portret Juliana Ursyna Niemcewicza, który mieszkał w miejscowości Neple na 
Podlasiu. W spektaklu pojawi się słynny Casanova, który bywał na Podlasiu, w Puławach i w 
Lublinie. 

Wiara. Dysputa Dwóch Ambon. We współpracy z klasztorem Dominikanów. Prowadzenie o. 
Tomasz Dostatni. 



 

Słowem kluczem włoskiej edycji festiwalu jest Amore. Mottem „Lubelskie. Smakuj 
życie”. Miłość jest uniwersalnym językiem. Amore to podstawa miłości, przyjaźni, 
pasji, kreatywności, szacunku dla drugiego człowieka. Amore jest częścią włoskiej i 
polskiej kultury i kuchni. Jeśli robisz to, co kochasz i w co wierzysz, reszta 
przychodzi naturalnie. Waldemar Sulisz, pomysłodawca i dyrektor festiwalu. tel. +48 
515 267 177 

 


