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Akt lokacji Lublina na prawie magdeburskim
– 15 sierpnia 1317 r.
Władysław Łokietek, nadając prawa miejskie, wprowadził Lublin
w nowy etap rozwoju i zapewnił mu znaczącą pozycję na europejskiej
mapie gospodarczej. Akt lokacji można uznać za ówczesną strategię
rozwoju inwestycyjnego i gospodarczego miasta, która skutkowała
ożywieniem handlowym i rozbudową Lublina. Nasze miasto otrzymało prawa miejskie jako pierwsza miejscowość między Wisłą a Bugiem.

Herb Miasta
Pierwszym znanym wizerunkiem herbu Lublina jest pieczęć Rady
Miasta z 1401 r., na której widnieje kozioł o długich karbowanych
rogach z uniesionymi przednimi nogami. Z obecnością tego symbolu
w herbie Lublina wiążą się różne mity i legendy. Jedna z nich wskazuje na koligacje Lublina i starożytnego Rzymu, który kultywował symbol kozła. Inna opowiada o średniowiecznej kozie, która wykarmiła
mieszkańców Lublina podczas oblężenia. W kolejnych latach koziołek z herbu przechodził wiele metamorfoz, wspiął się na winorośl, aż
uzyskał dzisiejszy wizerunek.

Murowany Zamek – rozbudowa murowanego Lublina
XIII-wieczna baszta to najstarszy zachowany murowany budynek w mieście – jedyny w Lublinie zabytek, w którym można dostrzec elementy
stylu romańskiego. W XIV w. Kazimierz Wielki wzniósł wokół murowany
gotycki zamek i kaplicę, a na sąsiednim wzgórzu zaczęło powstawać
miasto z zachowanymi do dzisiaj bramami – Krakowską i Grodzką.

Freski w Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim – 1418 r.
Ufundowane przez Władysława Jagiełłę, ukończone w 1418 r. najprawdopodobniej przez trójkę malarzy, bizantyjskie freski wpisują się we wnętrze gotyckiej kaplicy, tworząc unikatowe połączenie ducha Wschodu
i Zachodu. Wypełniona freskami Kaplica Trójcy Świętej nazwana została
przez Józefa Czechowicza „sercem i skarbcem miasta jagiellońskiego”.

Unia lubelska zawarta 1 lipca 1569 r.
Dzięki zawartemu w 1569 r. pomiędzy szlachtą polską i litewską porozumieniu powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne, które jako jedno z nielicznych nie rozpadło się z przyczyn wewnętrznych, ale na skutek rozbiorów. W miejscu stacjonowania szlachty
litewskiej w 1569 r. dziś jest plac Litewski z pomnikiem Unii z początku
XIX w., ufundowanym przez Stanisława Staszica, a w Muzeum Lubelskim na Zamku można oglądać monumentalne płótno Jana Matejki
przedstawiające malarską wizję tego momentu w dziejach Polski.

Ustanowienie Trybunału Koronnego w 1578 r.
Powstanie sądu koronnego obejmującego swoją jurysdykcją całą
Małopolskę sprawiło, że Lublin stał się jednym z centrów Rzeczpospolitej Obojga Narodów, miastem, do którego na rozprawy w Trybunale
mieszczącym się na Rynku Starego Miasta ściągała szlachta z całego

kraju, spędzając tu wiele miesięcy, przy okazji bawiąc się i korzystając
z uciech. Z powodu konieczności długiego przebywania w mieście wiele z rodów magnackich postanowiło wybudować w Lublinie i okolicy
swoje pałace i dwory (m.in. pałac Lubomirskich i pałac Czartoryskich
na placu Litewskim czy pałac Sobieskich przy ul. Bernardyńskiej), tworząc tym samym unikatową tkankę architektoniczną miasta.

Renesans lubelski
Na przełomie XVI i XVII w. w Lublinie i okolicach zaczęły powstawać
kościoły, cerkwie, synagogi, pałace i kamienice zdobione w stylu
łączącym cechy późnorenesansowej architektury Włoch i Niderlandów. Ta niepowtarzalna mieszanka wzbogacona o lokalną wrażliwość
i gust do dziś tworzy specyficzny, odrobinę śródziemnomorski, klimat lubelskiego Starego Miasta.

Tymczasowa stolica – powstanie w Lublinie
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej
7 listopada 1918 r. w pałacu Lubomirskich przy placu Litewskim powołany został rząd kierowany przez Ignacego Daszyńskiego. Dzięki temu
wydarzeniu Lublin stał się jednym z ważnych ośrodków odradzającego
się po latach zaborów państwa polskiego. Tym samym spełniła się
XVII-wieczna legenda mówiąca o tym, że Lublin będzie stolicą Polski.

Powstanie KUL i obecność w Lublinie Jana Pawła II
Powołanie w 1918 r. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego sprawiło,
że Lublin rozpoczął karierę miasta akademickiego. Pojawienie się
studentów nadało miastu nową dynamikę – w jego zachodniej części
wyrosło miasteczko akademickie. Bez uczelni nie byłoby Awangardy
Lubelskiej, fenomenu teatrów studenckich i alternatywnych, ale
również tylu klubów czy knajpek. W latach 1954-1978 stałym wykładowcą KUL był Karol Wojtyła – późniejszy papież św. Jan Paweł II.

Lubelski lipiec
W lipcu 1980 r. robotnicy Lublina i Świdnika rozpoczęli protesty, stosując nową metodę wyrażania sprzeciwu – strajk okupacyjny, który
znacznie utrudnił władzom komunistycznym pacyfikację buntu
i zmusił je do negocjacji. Zakończyły się one porozumieniem, w którym
strona rządowa zgodziła się spełnić postulaty strajkujących. Wypracowany w Lublinie model protestu został twórczo rozwinięty przez
robotników z Wybrzeża w sierpniu 1980 r.

Wielki Jubileusz Lublina
Zapraszamy do udziału w Sezonie Lublin 2017

W 2017 ROKU LUBLIN ŚWIĘTUJE WIELKI JUBILEUSZ 700-LECIA NADANIA PRAW MIEJSKICH.
W TYM NIEZWYKŁYM ROKU OBCHODÓW, MAMY PRZYJEMNOŚĆ ZAPROSIĆ PAŃSTWA, JUŻ
PO RAZ SZÓSTY, NA SEZON LUBLIN.
Podczas 10 dni dostarczymy Państwu co najmniej 300 powodów, by przekonać się o tym, że Lublin inspiruje
bogatym dziedzictwem, zachwyca unikalnymi zabytkami, ma wiele fascynujących historii do opowiedzenia
i smaków do skosztowania. Aby lepiej poznać Miasto Inspiracji, zrozumieć niezwykły charakter
i wyjątkowość tego miejsca, należy doświadczyć jego kameralnej atmosfery, odkryć bogactwo historyczne
i walory przyrodnicze. Zachęcamy Państwa do odbycia podróży w głąb miasta, by bliżej poznać dziedzictwo
materialne i niematerialne pozostawione nam przez kolejne pokolenia lublinian. W roku obchodów
Wielkiego Jubileuszu chcemy przypomnieć znamienitych lublinian, przełomowe wydarzenia, idee i dzieła.
Wielki Jubileusz jest dziełem przygotowanym wspólnie z mieszkańcami miasta. Dlatego zapraszamy
Państwa do udziału w wydarzeniu organizowanym przez Miasto Lublin wspólnie z ponad trzydziestoma
lokalnymi partnerami. W bogatym programie Sezonu Lublin 2017 odnajdą Państwo wiele różnorodnych
imprez przybliżających historię 700-letniego miasta Lublin. Niech każdy z nas, odkrywając bogatą ofertę
turystyczną Sezonu Lublin, poczuje dumę z naszego miasta. Przeżywajmy historię Lublina podczas
wycieczek pieszych, kajakowych lub rowerowych. Poznajmy historię niezwykłych postaci, zabytków
Lublina oraz wystaw w lubelskich instytucjach kultury. Miłośnicy aktywnego wypoczynku odnajdą moc
atrakcji w formie gier miejskich, questów i warsztatów. Wspólnie odkryjemy receptury i smaki dawnych
lubelskich potraw. Nie zabraknie również licznych imprez zaplanowanych z myślą o najmłodszych
uczestnikach wydarzenia. Wspomnienia tych niezwykłych chwil zachowajmy na fotografiach, a autorzy
najbardziej inspirujących ujęć zostaną wyróżnieni cennymi nagrodami.
Zapraszam Państwa do przeżycia niezapomnianej przygody w ramach Sezonu Lublin 2017!

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Zapisy na wybrane wydarzenia w ramach Sezonu Lublin 2017 prowadzone są od 19 kwietnia 2017 r. w formie
elektronicznej za pośrednictwem strony www.sezon.lublin.eu lub osobiście w Biurze Obsługi Sezonu Lublin
(Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie, ul. Jezuicka 1/3). UWAGA: Liczba miejsc
ograniczona. Jedna osoba może uczestniczyć maksymalnie w dwóch imprezach po dokonaniu wcześniejszej
rejestracji.
Szczegółowe informacje: tel. 662 962 915, 662 962 949 lub www.sezon.lublin.eu

„Barok na elipsie”- kościół
pw. św. Eliasza Proroka na Probostwie

PTTK Oddział
Miejski w Lublinie

Zapraszamy na wyjątkowy spacer do mało znanego
miejsca - dawnej jurydyki zwanej Probostwem. Znajduje się tutaj kościół pw. św. Eliasza Proroka fundacji
starosty lwowskiego Jana Mniszcha. Świątynia jest
przykładem barokowych kościołów z grupy centralno-podłużnych prawdopodobnie autorstwa Pawła
Antoniego Fontany. Dużą wartość obiektu przedstawia rzeźbiarski wystrój świątyni.

Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego to stowarzyszenie o blisko 110-letniej tradycji, skupiające turystów i krajoznawców,
a także świadczące usługi turystyczne. Przy Oddziale
Miejskim PTTK działają liczne koła i kluby: Lubelski
Klub Turystyki Kolarskiej „WELOCYPED”, Klub Turystyki Pieszej „NIEZALEŻNI”, Klub Górski „KOLIBA”,
Klub Imprez na Orientację „INOCHODZIEC”, Klub
Turystyki Kajakowej „CIERNIK”, Klub Kolekcjonerów
Krajoznawców „CHOMIK”, Klub Ochrony Przyrody czy
Koło Przewodników Miejskich i Terenowych.

Gra miejska
„Muzyczny Ogród Saski”
Pamiętajcie o ogrodach, przecież stamtąd przyszliście..., zanuciłby Jonasz Kofta..., przywodząc na myśl
obraz biblijnego Raju. Ogród Saski, wpisany w 1982
roku do rejestru zabytków województwa lubelskiego, obchodzi w 2017 roku swoje 180-lecie i na pewno
zasługuje na wyróżnienie i przypomnienie w jubileuszowym roku istnienia miasta. Gra miejska jako
forma nowoczesnego i aktywnego zwiedzania, pozwoli uczestnikom poznać tajemnice tego miejsca.

Dworki dawnego Lublina
(wycieczka rowerowa)
Propozycja przygotowana przez Lubelski Klub Turystyki Kolarskiej Welocyped działający przy PTTK Oddziale Miejskim w Lublinie. Trasa wycieczki wiedzie
ulicami Lublina, pokazując dawne dworki i rezydencje rodów magnackich i ziemiańskich osiedlających
się dawniej wokół miasta. To bardzo lubiane połączenie zwiedzania miasta z turystyką aktywną.

Poczta lubelska
na przestrzeni 7 wieków

Termin:

1 V (poniedziałek)
i 7 V (niedziela)
16.00 – 18.00
Miejsce zbiórki: przy
Domku Saskim

Historia poczty sięga początków państwowości
polskiej, kiedy książęta słali posłańców z listami.
Nowoczesny budynek Urzędu Pocztowego został
zbudowany w 1861 roku i służy mieszkańcom do
dnia dzisiejszego. Przewodnicy będą snuć opowieści o posłańcach, poczcie królewskiej, klasztornej
i wojskowej, pierwszych dyliżansach, skrzynkach
pocztowych, stemplach i znaczkach pocztowych.
Na Poczcie Głównej uczestnicy będą mogli otrzymać
okolicznościowy stempel i nabyć znaczek pocztowy
upamiętniający 700-lecie Lublina.

Spacer „Industrialny Lublin”
Termin:

7 V (niedziela)
9.30 – 13.30
Miejsce zbiórki:
Dworek Graffa,
ul. Łęczyńska

Zapraszamy na spacer, który zapozna nas z historią
dawnego Lublina rozjaśnionego światłem latarni
gazowych. Dzięki wyobraźni będziemy przenosić się
na ulice wypełnione turkotem dorożek, świstem
pierwszych odjeżdżających pociągów, warkotem
startujących samolotów o dumnej nazwie „Lublin”
produkowanych w fabryce Plagego i Laśkiewicza, czy
myśliwskich Ansaldo A-1 Balilla.

Termin:

29 IV (sobota)
15.00 – 16.30
Miejsce zbiórki:
kościół pw. św.
Eliasza Proroka przy
ul. Biernackiego

Termin:

5 V (piątek)
10.00 – 12.00
Miejsce zbiórki:

przed Pocztą
Główną

Termin: 6 V (sobota)

10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki: Hol

Dworca Głównego
PKP
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Termin:
1 V (poniedziałek)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki:
Dziedziniec
Zamkowy

Spacery historyczne z cyklu:
7 spacerów na 700-lecie miasta
Siedem wyjątkowych spacerów to doskonała okazja
do poznania fascynującej historii Lublina.
Termin:

29 IV (sobota)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki:
Trybunał Koronny

Termin:
30 IV (niedziela)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki:
Trybunał Koronny
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Spacer historyczny
„Lublin 1317-1417”

Od nadania praw miejskich minęło 100 lat. Miasto
rozwija się, staje się ważnym ośrodkiem kultury. Przewodnik przedstawi rozwój XV-wiecznego miasta, opowie o zmianach urbanistycznych w zabudowie Rynku
i Wzgórza Staromiejskiego, o zwyczajach mieszczan,
szkolnictwie - parafialnej szkole przy kościele św. Michała, o 4 jarmarkach jagiellońskich, które dorównywały poziomem takim ośrodkom na ziemiach polskich, jak
Kraków i Gdańsk. Wycieczkę zakończy podsumowanie
dziejów Lublina w dobie panowania Jagiellonów.

To okazja do niesamowitej podróży w czasie przez
tajemniczy Złoty Wiek Lublina, którego atmosferę
tworzyli mieszkający w nim wyznawcy różnych religii: Żydzi, prawosławni, katolicy i pojawiający się
w nim kalwini i arianie. Lublin był świadkiem ważnych wydarzeń historycznych: na Zamku obradował
sejm, podczas którego podpisano akt Unii Lubelskiej
w dniu 1 lipca 1569 roku, a w 1578 roku Lublin stał
się siedzibą Trybunału Koronnego – sądu apelacyjnego dla szlachty, co uczyniło go ważnym centrum
sądownictwa w Małopolsce.

Termin:
2 V (wtorek)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki:
Dziedziniec
Zamkowy

Spacer historyczny
„Lublin 1617-1717”

Termin:
4 V (czwartek)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki:
Trybunał Koronny

Spacer historyczny
„Lublin 1717-1817”

Zapraszamy w podróż w czasie po XIV-wiecznym Lublinie. Przewodnik reprezentujący księcia Władysława Łokietka opowie o początkach kształtowania się
civis od aktu lokacyjnego na prawie magdeburskim
z 1317 roku do czasów, kiedy Lublin stał się ważnym
ośrodkiem kultury i wymiany handlowej z Litwą,
Brześciem i Włodzimierzem Wołyńskim.

Spacer historyczny
„Lublin 1417-1517”

Spacer historyczny
„Złoty wiek Lublina 1517-1617”

Przewodnik przeniesie uczestników w epokę wojen
i klęsk, które nawiedziły Lublin w latach 1617–1717.
Rzeczpospolita przeżywała wówczas najazd wojsk
kozackich pod wodzą Bohdana Chmielnickiego
i wkroczenie wojsk szwedzkich do Lublina. Pomimo
trudności wojennych w mieście powstawały liczne fundacje klasztorów: karmelitów bosych, trzewiczkowych,
karmelitanek, augustianów, reformatów, franciszkanów. W Lublinie bywali wówczas Jan Kazimierz, Karol XII,
August II Mocny i Stanisław Leszczyński. Co za czasy...

Okres powstań zbrojnych: 1768 rok - konfederacja
barska, 1792 rok - wojna z Rosją, 1794 rok - powstanie kościuszkowskie. Po tych walkach następowały
rozbiory Polski w roku 1773, 1793 i 1795. Ważnym
wydarzeniem było uchwalenie w czasie Sejmu Wielkiego Konstytucji 3 Maja. Przewodnicy opowiedzą
o wydarzeniach, w których brali udział przedstawiciele szlachty i mieszczaństwa lubelskiego.

Spacer historyczny „Lublin 1817-1917”
To podróż do czasów, kiedy Lublin zwany był Gubernią, do czasów powstań, gdy powolny rozwój miasta
był zahamowany przez ich wybuchy, do czasów,
kiedy Henryka Pustowójtówna - kobieta bohater
– przewodziła manifestacjom, podczas których
śpiewano pieśni patriotyczne. Poznamy okoliczności
kształtowania się zamożnej części dzielnicy żydowskiej oraz rozwoju lubelskiego przemysłu.

Spacer historyczny „Lublin 1917-2017”
Uczestnicy wyruszą w podróż przez XX-wieczny
Lublin, który ogarnięty był euforią z racji odzyskania
niepodległości, a następnie pogrążony w mrocznym
okresie okupacji niemieckiej w latach 1939–1944.
W tym czasie Lublin był dwukrotnie tymczasową stolicą kraju w 1918 i 1944 roku. Przewodnicy pokażą miasto w czasach komunizmu i w latach 80, czyli okresie
przekształceń politycznych dokonujących się za sprawą
ruchu związkowego „Solidarność”. Na zakończenie wędrówki uczestnicy zobaczą najnowsze oblicze miasta
- Centrum Konferencyjne i Centrum Spotkania Kultur .

Skarby Archidiecezji Lubelskiej
Przewodnicy PTTK zapraszają mieszkańców Lublina
i turystów na szlak barokowych świątyń, aby ukazać
ich piękno i ponadczasowe dziedzictwo kulturowe
naszego regionu. Do najcenniejszych Skarbów Archidiecezji Lubelskiej tego okresu należą Archikatedra
Lubelska pw. Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty
- dawny klasztor i kościół O.O. Jezuitów oraz Metropolitalne Seminarium Duchowne z kościołem pw.
Przemienienia Pańskiego.

Szlak Konstytucji 3 Maja
Konstytucja Rzeczypospolitej z 3 maja 1791 roku była
pierwszą tego typu ustawą w Europie, a drugą w świecie. Przewodnicy PTTK podczas spaceru Lubelskim

Termin:

5 V (piątek)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki:

Trybunał Koronny

Termin:

6 V (sobota)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki: przy

pomniku Marii
Curie-Skłodowskiej
na Miasteczku
Akademickim

Szlakiem Konstytucji 3 Maja opowiedzą o związanych
z Lublinem twórcach ustawy rządowej, m.in. o Potockich, Stanisławie Staszicu oraz pierwszym konstytucyjnym prezydencie miasta Teodorze Gretz-Gruellu,
a także o obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Lublinie od czasów jej uchwalenia do chwili obecnej. Na
zakończenie uczestnicy otrzymają teksty pieśni patriotycznych.

Gra miejska „Zdobądź koronę
królewską Zygmunta Augusta”
Gra miejska przebiega w wyznaczonych miejscach
zwanych punktami kontrolnymi, w których uczestnicy otrzymują do wykonania zadania. Następnie
w drużynach wypełniają karty startowe. Za każdą
prawidłową odpowiedź przyznawany jest jeden
punkt w postaci znaczka – królewskiej korony. Gra
rozpoczyna się na dziedzińcu Zamku Lubelskiego,
a kończy przy Pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim. Po wyjściu z Zamku uczestnicy otrzymują
plakietki z postaciami królów, dworzan i kontynuują
grę już jako orszak królewski.

Termin:

1 V (poniedziałek)
i 7 V (niedziela)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki: przed
wejściem do Zamku
Lubelskiego

Termin:

4 V (czwartek)
i 5 V (piątek)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki:
Plac Katedralny

Termin: 3 V (środa)
14.00 – 17.00 (dwie
grupy)
Miejsce zbiórki: Plac
Litewski, Pomnik
Konstytucji 3 Maja
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Termin:
29 IV (sobota)
10.00 – 15.00
Miejsce zbiórki:
Przystanek
Zemborzyce
Górne

Wycieczka piesza Szlakiem
bł. ks. Stanisława Mysakowskiego

Termin:
6 V (sobota)
9.30 – 12.30
Miejsce zbiórki:
CH Gala, ul.
Fabryczna

Przemysłowy Lublin

Termin:
4 V (czwartek)
17.00 – 19.00
Miejsce zbiórki:
ul. Rynek 12
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W ramach spaceru trasą związaną z postacią
bł. ks. Stanisława Mysakowskiego uczestnicy zobaczą południowe krańce miasta, w tym malowniczą
rzekę Nędznicę, las Rudka, rzekę Bystrzycę i oczywiście miejsca związane z działalnością księdza.

Termin:
29 IV (sobota)
i 6 V (sobota)
10.00 – 14.00
Miejsce zbiórki:
przed wejściem
do Zamku
Lubelskiego

Gra miejska „Symbole Lublina”

Termin:
29 IV (sobota)
10.00 – 14.00
Miejsce zbiórki:
kościół pw. św.
Mikołaja na
Czwartku

Tradycje jarmarków lubelskich od
Średniowiecza do XX w.

Termin:
29 IV (sobota)
10.00 – 14.00
i 7 V (niedziela)
12.00 – 16.00
Miejsce zbiórki:
Plac Zamkowy,
Pomnik
Zaporczyków

Szlakiem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

(wycieczka rowerowa)
Wycieczka rowerowa „Przemysłowy Lublin” to propozycja przygotowana przez Lubelski Klub Turystyki
Kolarskiej Welocyped działający przy PTTK Oddziale
Miejskim w Lublinie. Trasa wycieczki wiedzie ulicami
Lublina, ukazując dawne fabryki i zakłady przemysłowe Lublina, zlokalizowane głównie na terenie
dzisiejszych dzielnic Kośminek, Bronowice i Piaski.
Podczas wycieczki zostaną również wspomniani
właściciele – przemysłowcy tacy jak Moritz, Plage,
Laśkiewicz czy Wolski oraz ich dokonania filantropijne dla miasta.

(Nie)Szczęśliwa Miłość w Lublinie
W opowieściach i podaniach lubelskich odnajdziemy między innymi niezliczone wątki romansowe
– historie miłosne, które wydarzyły się naprawdę
i te półlegendarne. Wiele z nich zakończyło się bez
tzw. happy endu, a osobiste tragedie zamieszanych
w nie osób często nikną w mroku dziejów. Oto
bohaterowie, których życie uczuciowe zasługuje na
przypomnienie: Barbara – piękna córka Katarzyny
i Sebastiana Konopniców, Jadwiga Machówna z Kolbuszowej, poeta czasów renesansu i lubelski pisarz
miejski Sebastian Klonowic oraz jego kobiety: żona
– Agnieszka Wiślicka, teściowa Małgorzata i tajemnicza trzecia niewiasta...

Impreza w formie gry miejskiej jest adresowana
do uczniów szkół podstawowych. Stanowi ważny
element przygotowania najmłodszych mieszkańców
do obchodów 700 rocznicy lokacji miasta Lublina
na prawie magdeburskim. Główną atrakcją gry
miejskiej będzie spotkanie z lubelskim hejnalistą
Tadeuszem Godziszem lub Piotrem Ścibakiem. Na
zakończenie gry uczestnicy otrzymają nagrody –
regionalne ciastko „lubelskie rożki”.

Lublin przez ponad 7 wieków istniał na mapie Polski
i Europy jako jeden z ważniejszych ośrodków handlowych. W okresie jednoczenia ziem za panowania
Piastów i po zawarciu unii polsko-litewskiej za
Jagiellonów stał się pośrednikiem w wymianie handlowej między Polską, Litwą i Rusią. Przez miasto
wiodły szlaki kupieckie, m.in. znad Morza Czarnego
do Bałtyku. Podczas wędrówki uczestnicy dowiedzą
się, jakie produkty sprzedawano, skąd przybywali
do nas kupcy, gdzie składowali swoje towary i kto
z mieszczan lubelskich wynajmował im piwnice
w kamienicach. W każdym z siedmiu ważnych miejsc
na wędrowców będzie czekała zagadka.

Tematyka ta budzi coraz większe zainteresowanie,
szczególnie wśród pokolenia powojennego. Spacer
„Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na terenie
Lublina prowadzi do miejsc, w których stosowano
represje wobec żołnierzy podziemia niepodległościowego. Zapraszamy nie tylko pasjonatów tej
tematyki, ale też każdego, kto zechce poszerzyć
swoją wiedzę na temat tej trudnej, choć tak bardzo
nieodległej historii naszego miasta.

Wycieczka
„Szlakiem legend lubelskich”

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Wycieczki „Szlakiem legend lubelskich” są propozycją
skierowaną do najmłodszych odkrywców. Podczas
spaceru po Starym Mieście dzieci poznają historię
miasta poprzez najciekawsze lubelskie opowieści
i podania. Towarzyszyć im będzie miejski przewodnik
oraz lubelski koziołek. Impreza ma charakter interaktywny, pobudzający wyobraźnię dzieci, zachęcający do
aktywnego udziału w odkrywaniu tajemnic Lublina.

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna jest
powołana w celu promocji oferty turystycznej i kulturalnej
województwa lubelskiego w kraju i za granicą. Działa na
podstawie ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej,
ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz Statutu. LROT
swoją siłę czerpie ze współpracy samorządów, organizacji
pozarządowych i branży turystycznej oraz profesjonalnego podejścia do turystyki. W strukturach LROT funkcjonuje Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz Piwnica pod Fortuną.

Dawny Lublin przemysłowy –
prelekcja i wycieczka piesza
Wydarzenie jest okazją do zapoznania się z przemysłowym dziedzictwem miasta w teorii i praktyce. Podczas
spotkania prezes Klubu Turystyki Pieszej „Niezależni”
przy OM PTTK w Lublinie podzieli się swoją wiedzą na
ten temat. Następnie autor prezentacji zaprosi gości
na spacer szlakiem dawnego przemysłu lubelskiego.

Szlakiem lubelskich kościołów –
prelekcja i wycieczka piesza
Wieczór tematyczny dotyczący historii świątyń w Lublinie. Wydarzenie składa się z dwóch części: prelekcji
ilustrowanej pokazem zdjęć oraz spaceru szlakiem lubelskich kościołów. Spotkanie poprowadzi prezes Klubu
Turystyki Pieszej „Niezależni” przy OM PTTK w Lublinie.

Quest Lublin 700
Poznaj historię Lublina, zagłębiając się w magiczne zaułki Starego Miasta. Pomoże ci w tym Quest
Lublin 700, z którym dotrzesz zarówno do miejsc
znanych, jak i tych mniej uczęszczanych. Na osoby,
które prawidłowo odgadną hasło, czeka pamiątkowy dyplom z najstarszą znaną pieczęcią Lublina.
Życzymy wspaniałej zabawy!

Lubelskie zagadki
z audioguidem – gra miejska
Termin:

7 V (niedziela)
17.00 – 21.00
Miejsce zbiórki:
Lubelski Ośrodek
Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej,
ul. Jezuicka 1/3

Termin:

3 V (środa)
17.00 – 21.00
Miejsce zbiórki:

Lubelski Ośrodek
Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej,
ul. Jezuicka 1/3
Termin:

od 28 IV (piątek)
do 7 V (niedziela)
10.00 – 17.00
Miejsce: Lubelski
Ośrodek
Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej,
ul. Jezuicka 1/3

Uczestnicy gry wypożyczają audioprzewodniki w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej i Kulturalnej. Dodatkowo otrzymują kartę pytań odnoszących
się do szlaku staromiejskiego oraz jubileuszu nadania Lublinowi praw miejskich. Osoby, które dobrze
wykonają zadanie otrzymają pamiątkowy dyplom.
Dodatkowe informacje: Wypożyczenie audioguide’a jest bezpłatne. Wymagane jest wpłacenie
kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł za każde wypożyczone urządzenie, okazanie dokumentu tożsamości
oraz wypełnienie karty wypożyczenia. Dostępna jest
także anglojęzyczna wersja zabawy.

Wieczór
z piosenką turystyczną
Piosenka to wierny towarzysz na szlaku, dlatego
zapraszamy wszystkich miłośników wędrówek
i śpiewu. Płomień tradycyjnego ogniska zastąpimy
blaskiem świec, a przybyłym gościom czas umilą
gitarzyści popularni w lubelskich kręgach turystycznych. Po występie nastąpi wspólne śpiewanie znanych piosenek turystycznych przy akompaniamencie
muzyków, do których w sposób spontaniczny mogą
dołączyć inni gitarzyści obecni na imprezie. Spotkanie jest doskonałą okazją do zawierania nowych
znajomości oraz wymiany wrażeń ze szlaków.

Termin:

29 IV (sobota),
30 IV (niedziela),
6 V (sobota),
7 V (niedziela)
11.00 – 12.30
Miejsce zbiórki:
Lubelski Ośrodek
Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej,
ul. Jezuicka 1/3

Termin:

od 28 IV (piątek)
do 7 V (niedziela)
10.00 – 17.00 – do
wyczerpania
zapasów
Miejsce: Lubelski
Ośrodek
Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej,
ul. Jezuicka 1/3

Termin:

28 IV (piątek)
19.00 – 22.00
Miejsce: Lubelski
Ośrodek
Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej,
ul. Jezuicka 1/3
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Piwnica pod Fortuną
Piwnica pod Fortuną to swoisty wehikuł czasu zlokalizowany na Starym Mieście w zabytkowej kamienicy Lubomelskich. Piwnica obejmuje dziesięć sal.
W dziewięciu z nich znajduje się nowocześnie zaaranżowana wystawa składająca się z multimedialnych
prezentacji, wizualizacji i eksponatów przybliżających
historię Lublina. Dziesiąta sala to dawna winiarnia,
której ściany pokryte są renesansową polichromią wyjątkowymi w skali Polski malowidłami o tematyce
świeckiej.
Termin:
29 IV (sobota),
1 V (poniedziałek),
3 V (środa)
i 5 V (piątek)
10.30 – 18.00
Miejsce:
ul. Rynek 8

Zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną
Wnętrza Piwnicy ukazują w ciekawy i nowoczesny
sposób przeszłość Lublina oraz dorobek kulturalny
miasta. Innowacyjne rozwiązania takie jak projektory, hologram oraz „dźwięki przeszłości” wprowadzają odwiedzających w klimat renesansowego Lublina
i zachęcają do poznania historii swojego miasta.

Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów
i Przewodników Turystycznych
„Pogranicze"
Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze” działa od 2010 roku. Wywodzi się
z nieformalnej grupy lubelskich przewodników miejskich
oraz pilotów wycieczek, którzy chcieli działać na rzecz
swojego środowiska. „Pogranicze” ma już na koncie kilkakrotny udział w Sezonie Lublin z trasami Szlakiem Komisarza Maciejewskiego, realizację pierwszej edycji Festiwalu
Legend Lubelskich, obsługę przewodnicką kilku ostatnich
edycji Jarmarku Jagiellońskiego oraz stałą współpracę przy
tworzeniu oferty letniej Linii Turystycznej „T”.

Spacery szlakiem komisarza
Maciejewskiego
Bardzo lubiane spacery po raz kolejny pojawią się
podczas „Sezonu Lublin”. Tym razem do wyboru będą
trzy trasy. Przeznaczone są szczególnie dla tych, którzy
przez twórczość Marcina Wrońskiego „zarwali” niejedną noc. Szlak wiedzie przez nieco mroczne i tajemnicze
a nawet niebezpieczne miejsca. Bądźcie ostrożni...

Spacer I – Kośminek
Termin: 2 V (wtorek) 10.00 – 12.00 oraz 13.00 – 15.00
Miejsce zbiórki: Most Kultury (Most im. M. Lutosławskiego)

Spacer II – Czwartek
Termin: 6 V (sobota) i 7 V (niedziela) 10.30 – 13.00
Miejsce zbiórki: róg ul. Staszica i ul. Zielonej – Pałac
Potockich

Spacer III – Śródmieście i Wieniawa
Termin: 6 V (sobota) i 7 V (niedziela) 14.30 – 16.30
Miejsce zbiórki: róg ul. Staszica i ul. Zielonej – Pałac
Potockich
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Lublin wierszem
i śpiewem opisany
Wyjątkowa propozycja spaceru z przewodnikiem,
połączona z montażem słowno-muzycznym. Znane
i popularne miejsca zostaną zaprezentowane w sposób oryginalny i niepowtarzalny. Lublin inspiruje, aby
o nim mówić, recytować oraz śpiewać.

Sezon z duchami
Spacer dla osób o mocnych nerwach. Czy wiesz, że
w starym, poczciwym Lublinie są miejsca, które kiedyś
obchodzono szerokim łukiem, a ludzie bali się o nich mówić? Czy chcesz „spotkać” ducha sprzed 400 lat? Weź
udział w „Sezonie z duchami” i zobacz te miejsca w Lublinie, gdzie straszyło, straszy lub powinno straszyć!

Migawka lubelska
Spacery połączone z warsztatami zachęcającymi
uczestników do poszukiwania wyjątkowego charakteru i niepowtarzalnego klimatu miasta. Fragment
z 700-letniej historii Lublina da się uchwycić. Zastyga w fotografii. Dajmy się oczarować!

Termin:

29 IV (sobota)
10.00 – 12.00
oraz 13.00 –
15.00
Miejsce zbiórki:
Plac Zamkowy –
przy schodach

Termin:

5 V (piątek)
i 6 V (sobota)
19.00 – 21.00
Miejsce zbiórki:

Plac Wolności fontanna

Termin:

29 IV (sobota),
30 IV (niedziela),
6 V (sobota)
i 7 V (niedziela)
15.30 – 19.00
Miejsce zbiórki:
Plac Zamkowy –
przy schodach

Wielcy ludzie związani
z ulicą Złotą – pokazy filmowe
Prezentacje filmów ukazujących przeszłość położonej w samym sercu lubelskiego Starego Miasta
kamienicy i jej mieszkańców. Śledzimy losy osób,
których historia ściśle splata się z historią miasta.

Album rodzinny
reż. Andrzej Titkow,
Studio Filmowe TAK, 2013
Jak pisze reżyser: ten film opowiada skomplikowaną,
pełną wewnętrznego napięcia historię dwóch zasymilowanych rodzin żydowskich z Lublina, Arnsztajnów i Meyersonów. Rodzin wielce zasłużonych,
zaangażowanych w działalność niepodległościową,
społeczną, naukową i artystyczną. Centralną postacią dokumentu jest prababka reżysera, Franciszka
z Meyersonów Arnsztajnowa, poetka, tłumaczka,
działaczka społeczna i niepodległościowa, która ze
swoim mężem Markiem Arnsztajnem, cenionym
lekarzem i filantropem, mieszkała i pracowała w Lublinie, w kamienicy przy ulicy Złotej 2.

Termin:

5 V (piątek)
11.00 – 13.00
Miejsce: Muzeum
Literackie
im. Czechowicza,
ul. Złota 3

Muzeum Lubelskie w Lublinie
Muzeum Lubelskie założone w 1906 r. to jedno
z największych muzeów na wschodzie Polski. Posiada
bogate zbiory o znaczeniu krajowym i europejskim
eksponowane na wystawach stałych na Zamku Lubelskim oraz w oddziałach miejscowych i zamiejscowych. Zabudowa lubelskiego wzgórza zamkowego
jest wyjątkowo cennym zespołem zabytków. Muzeum
Lubelskie prowadzi działalność wystawienniczą, popularyzatorską, badawczą, edukacyjną, współpracuje
z wieloma instytucjami w kraju i za granicą. W roku
2016 Muzeum Lubelskie obchodziło jubileusz 110-lecia.
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Termin:
4 V (czwartek)
11.00 – 13.00
Miejsce: Muzeum
Literackie im.
Czechowicza,
ul. Złota 3

Termin:
2 V (wtorek)
11.00 – 15.00
- Gościnny Lublin
- o dawnych
zajazdach
i hotelach
5 V (piątek)
11.00 – 15.00 Archidiakońska,
Królewska czy
Przechodnia skąd się wzięły
nazwy lubelskich
ulic?
Miejsce zbiórki:
Zamek Lubelski

Termin:
29 IV (sobota)
11.00 – 13.00
Miejsce: Zamek
Lubelski

Sergiusza Riabinina do źródeł
podróż sentymentalna
reż. Piotr Zdanowicz, TVP Lublin
Film przybliża dzieje rodziny Riabininów. W jaki
sposób kamienica przy ulicy Złotej 3 stała się własnością tego zasłużonego dla Lublina i kultury
polskiej lubelskiego rodu? Kim był Jan Riabinin? Jak
wyglądała ulica Złota w okresie międzywojennym?
Odpowiedzi na te i wiele innych pytań odnajdziemy
w filmie Piotra Zdanowicza – niezwykłym dokumencie, w którym wspomnienia mieszkańców kamienicy
przy ulicy Złotej 3 ożywiają konkretne miejsce i odsłaniają przed widzami genius loci tego domu.

Dawny Lublin.
Mieszkańcy i przyjezdni
Seria spacerów ukazująca historię miasta poprzez
losy mieszkających w nim ludzi oraz gości odwiedzających Lublin. Gościnny Lublin - o dawnych zajazdach
i hotelach pokazuje Lublin jako otwarte, tolerancyjne
i wielokulturowe miasto. Archidiakońska, Królewska
czy Przechodnia - skąd się wzięły nazwy lubelskich ulic?
– uczestnicy spotkania będą mieli możliwość poznania losów mieszkańców, zagłębienia się w codzienne
życie i przeniesienia w czasie do dawnego Lublina.
W zależności od pogody odbędą się prezentacje lub
spacery po mieście.

Złotnictwo lubelskie ze zbiorów
muzealnych i kolekcji prywatnych –
oprowadzania i warsztaty
Wystawa Złotnictwo lubelskie ze zbiorów muzealnych i kolekcji prywatnych jest pierwszą w historii
Muzeum Lubelskiego prezentacją tematu. Na wystawie zebrane zostały w jednym miejscu wszystkie
zabytki lubelskie występujące w kolekcjach polskich.
Trzeba przyznać, że nie ma ich zbyt wiele: Muzeum
Narodowe w Warszawie zgromadziło kilkadziesiąt
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sreber lubelskich, w innych muzeach udało się odnaleźć jeszcze kilka obiektów, kolejna grupa pochodzi
ze zbiorów prywatnych. Są to niemal wyłącznie
zabytki XIX-wieczne, głównie srebra stołowe. Najstarsze i najcenniejsze eksponaty pochodzą ze zbiorów kościelnych. Zwiedzanie zakończą aktywizujące
uczestników warsztaty.

Muzeum Historii Miasta Lublina
W murach miejskich Lublina znajdowały się, oprócz
baszt i furt, tylko dwie bramy. Jedną z nich jest Brama Krakowska, niewątpliwie symbol historycznego
Lublina. Powstała około połowy XIV wieku wraz
z otaczającymi miasto murami obronnymi po groźnym najeździe Tatarów na Lublin w 1341 roku. Bramy Krakowska i Grodzka znajdowały się na starym
szlaku handlowym z Krakowa na Litwę i Ruś. Zbiory
muzeum mieszczącego się w Bramie Krakowskiej
ilustrują dzieje Lublina od VI wieku do końca II wojny
światowej. Składają się na nie: archiwalia, przedmioty pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenie
miasta, zabytki historii i sztuki.

„Krzywa Wieża” w Lublinie? –
Brama Krakowska i jej znaczenie
w historii Lublina
Pierwszą część zajęć stanowi pokaz multimedialny
opatrzony komentarzem na temat znaczenia Bramy
Krakowskiej w 700-letniej historii Lublina. W drugiej
części zajęć uczestnicy wyklejają ozdobny wątek muru
na kartonie z zaznaczonym konturem Bramy Krakowskiej przy użyciu kolorowych cegiełek i kamyków.

Termin:

4 V (czwartek)
11.00 – 13.00
Miejsce: Muzeum
Historii Miasta
Lublina, Brama
Krakowska

Budujemy Lublin - gra miejska
Miejscem gry jest sala obrad w replice ratusza
z Głuska posadowionej przy rynku w muzealnym
miasteczku. Temat i miejsce działań bezpośrednio
nawiązują do przypadającej w 2017 roku 700 rocznicy
nadania Lublinowi praw miejskich. W formule żywej
gry planszowej i warsztatów rzemieślniczych dzieci
i młodzież, w obecności kibicujących im rodziców,
odkrywają i poznają zmieniające się w czasie podstawowe materiały budowlane, surowce do wyposażenia mieszkań, odzież i pożywienie używane na
przestrzeni tysiącleci w miejscu, w którym powstanie
Lublin, następnie w mieście na prawach magdeburskich i do chwili obecnej - w miarę rozwoju miasta.

Dworek Wincentego Pola
Muzeum biograficzne mieszczące się w klasycystycznym dworku wzniesionym w końcu XVIII wieku
na terenie niewielkiego folwarku pod Lublinem
(obecnie Kalinowszczyzna). W latach 1804-1810 był
własnością Franciszka Ksawerego Pola, ojca Wincentego Pola. W zbiorach muzeum znajduje się unikatowa kolekcja polskojęzycznych globusów Ziemi XIX
i XX wieku licząca 110 eksponatów, literatura specjalistyczna oraz zbiór map globusowych.

"Lublin - tutaj wszystko się zaczęło...
O Wincentym Polu
i mieście jego urodzenia" – warsztaty

skansenów w Polsce. Prezentuje kulturową różnorodność województwa, dzięki połączeniu bogatej
kolekcji architektury i eksponatów z troską o niematerialne dziedzictwo regionu. W sposób kompleksowy
gromadzi przedmioty związane z dawnym życiem
wsi, dworów oraz miasteczek, ale też utrwala wiedzę
na temat zwyczajów, obrzędów, tradycji i codziennej
pracy ludzi minionej epoki.
Termin:

28 IV (piątek)
i 5 V (piątek)
11.00 – 13.00
Miejsce zbiórki:
Recepcja
Muzeum Wsi
Lubelskiej

Termin:

28 IV (piątek)
12.00 – 14.00
Miejsce: Dworek
Wincentego Pola

Podczas spotkania odbędzie się oprowadzanie po
Muzeum oraz warsztaty aktywizujące uczestników,
które pozwolą na pełniejsze poznanie sylwetki jednego z najbardziej znanych Lublinian.

Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej, malowniczo położone
w dolinie rzeki Czechówki, jest jednym z największych
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Studio Format Ewa Smołka

Termin:
4 V (czwartek)
i 7 V (niedziela)
12.00 – 14.00
Miejsce zbiórki:
Recepcja
Muzeum Wsi
Lubelskiej

Termin:
od 28 IV (piątek)
do 7 V (niedziela)
12.00 – 13.30
Miejsce zbiórki:
Recepcja
Muzeum Wsi
Lubelskiej
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Wydawnictwo Episteme, jako marka lubelskiego studia
graficznego „Studio Format”, działa od 2010 roku. Od
2014 roku, we współpracy z Towarzystwem Literackim
im. Adama Mickiewicza, wydawnictwo realizuje edycję
krytyczną „Pism wszystkich” Bolesława Prusa, w ramach której podjęło współpracę z wybitnymi znawcami
życia i twórczości Prusa z całej Polski. Od 2016 roku razem z Marcinem Fedorowiczem, specjalistą w zakresie
XIX i XX-wiecznej ikonografii Lublina, wydawnictwo
organizuje tematyczne spacery po Lublinie, prezentując
miasto takim, jakim widział je Prus.

Spacer quizowy po zabytkach życia
codziennego w Lublinie
Kustosze zabiorą uczestników na wędrówkę z elementami rywalizacji - grami, quizami i konkursami
z wykorzystaniem bezpośredniego kontaktu z zabytkami. Spośród ok. 7 tys. zabytków znajdujących się
w zbiorach Muzeum Wsi Lubelskiej wybrano kilkadziesiąt eksponatów. Istotą przygotowanych zagadek
są funkcje zabytków, ich nazwy, konteksty, w jakich
uczestniczyły w codzienności Lublina. Będzie też
zestaw muzealnych rekwizytów do zidentyfikowania
po dźwięku i rekwizytów do rozpoznania wyłącznie
po dotyku. W finale konkursu zostaną wykorzystane
mapy Lublina z 1931 roku. Spacer zakończy prezentacja multimedialna, ukazująca historyczne i ikonograficzne konteksty zagadek spaceru quizowego.

Zwiedzanie Muzeum Wsi
Lubelskiej z przewodnikiem
Uczestnicy Sezonu zapoznają się z najciekawszymi
ekspozycjami lubelskiego skansenu, w tym sektora
Miasteczko i jego najnowszymi ekspozycjami, które
zwiedzać można dopiero od kilku sezonów. Wycieczka będzie okazją do poznania historii rodzin, kultury
materialnej (w tym rzemiosł, handlu i usług) lubelskich wsi i miasteczek.

Termin:
29 IV (sobota)
10.00 – 12.00
14.00 – 16.00
Miejsce zbiórki:
Trybunał Koronny

Spacer po Lublinie czasów
Bolesława Prusa
W roku jubileuszu 700-lecia istnienia Lublina, okrągłą 170 rocznicę urodzin obchodzi także Bolesław
Prus – jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy,
który lata swego dzieciństwa i wczesnej młodości
spędził właśnie w Lublinie. Proponujemy biograficzny spacer po XIX-wiecznym Lublinie i spojrzenie
na miasto oczami pisarza. Trasę spaceru wyznaczy
XIX-wieczna mapa (reprint dla każdego uczestnika)
oraz ryciny i zdjęcia z epoki, notatki Prusa o mieście
i artykuły z ówczesnej prasy. Na uczestników spaceru czekają niespodzianki – rabaty na okolicznościowe
torby i książki Bolesława Prusa wydawane przez
wydawnictwo Episteme w ramach pracy nad edycją
krytyczną „Pism wszystkich” Bolesława Prusa.

Radosław I. Bułtowicz

Trasa po wybranych przykładach
architektury Tadeusza
Witkowskiego w Śródmieściu

Radosław I. Bułtowicz - artysta wizualny, nauczyciel
fotografii i animator.

Sen o lokacji
To wydarzenie składające się z trzech elementów:
projekcji analogowej diaporamy z muzyką na żywo,
zajęć warsztatowych z tworzenia pokazu wizualnego
i oprowadzania przez kustosza po Muzeum Historii
Miasta Lublina. Za warstwę obrazową odpowiada
artysta wizualny Radosław I. Bułtowicz, a oprawę
muzyczną zapewnią muzycy Anna Kołodziej (Orkiestra
św. Mikołaja) i Łukasz Szulc (dj i perkusista). Podczas
warsztatów uczestnicy stworzą własne wizje Lublina
sięgające 700 lat wstecz. W trakcie oprowadzania po
Muzeum zostaną zaakcentowane te wątki w historii
miasta, które wiążą się z jego lokacją.

Marcin Semeniuk –
Modernizm w Lublinie
Marcin Semeniuk - architekt, twórca projektu Modernizm w Lublinie oraz inicjator kooperatywy społecznej
o tej samej nazwie, działający na rzecz rozpowszechniania wiedzy o architekturze modernistycznej
Lublina oraz ochrony współczesnego dziedzictwa
architektonicznego miasta.

Termin:

28 IV (piątek)
12.00 – 14.00
Miejsce: Muzeum
Historii Miasta
Lublina, Brama
Krakowska

Architekt Tadeusz Witkowski (1904–1986) to jeden
z najbardziej utalentowanych i płodnych projektantów związanych swoją twórczą pracą z rodzinnym
miastem Lublinem. Zapraszamy na spacer przybliżający sylwetkę tego wybitnego lubelskiego architekta i odkrywanie w przestrzeni miasta charakterystycznych obiektów jego autorstwa.

Spacer Architektoniczny:
Awangarda i Tradycja – architektura
użyteczności publicznej w II RP
w Lublinie

Termin:

1 V (poniedziałek)
10.00 – 11.30
Miejsce zbiórki:
Plac Wolności
przed budynkiem
III LO

Termin:

29 IV (sobota)
10.00 – 11.30
Miejsce zbiórki:
Plac Wolności –
fontanna

Architektura jest jednym z czynników kształtujących tożsamość i obraz miasta. Szczególnym
rodzajem budynków świadczących o randze miasta
są obiekty użyteczności publicznej. W międzywojennym Lublinie wzniesiono wiele ciekawych i interesujących budynków mieszczących urzędy, banki,
szkoły, instytucje kultury itp. Są one świadectwem
awansu Lublina oraz projektowania architektury
w duchu aktualnych trendów: awangardy i tradycji. Poznajmy je z bliska podczas spaceru szlakiem
miejskiej awangardy i tradycji.
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Lubelska Lokalna
Organizacja Turystyczna
Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna została
zarejestrowana w 2008 roku., jako niezależne stowarzyszenie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, organizacji pozarządowych i samorządów
lokalnych. Głównym celem LLOT jest wspieranie
rozwoju turystyki, rekreacji, sportu, kultury oraz promocja Lublina i Lubelszczyzny. U podstaw powstania
LLOT legła chęć wzmocnienia promocji Lublina i regionu lubelskiego oraz pełnego wykorzystania potencjału tkwiącego w lokalnym środowisku turystycznym
i zasobach naturalnych stanowiących często jeszcze
nieodkryte i niewykorzystane bogactwo.
Termin:
28 IV (piątek) i 29
IV (sobota)
10.00-15.00
Miejsce: Trybunał
Koronny,
Majdanek, plac
przy CSK
(gry i zdjęcia)
Termin: 6 V
(sobota)
11.00 – 15.00
Miejsce: Trybunał
Koronny
(wystawa kolaż)

Termin:
28 IV (piątek)
16.00 – 19.00
Miejsce zbiórki:
Plac Zamkowy przy schodach
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Zdjęcie historii
Zapraszamy do uwiecznienia swojej podróży w czasie:
Stare Miasto - dawne dzieje, Majdanek - czas wojny
i Centrum Spotkania Kultur – współczesność. W miejscach tych będzie można spotkać przebranych w stroje animatorów, którzy będą prowadzili quizy i gry
planszowe dotyczące różnych epok w historii Lublina.
Na osoby prawidłowo odpowiadające na pytania czeka niespodzianka – wykonane przez fotografa zdjęcie.
Podróżujący w czasie turyści i mieszkańcy będą mogli
przebrać się w stroje z danej epoki.

Paziowie Królów Polskich
związanych z Lublinem
Marzycie o pasowaniu na pazia? Ta gra skierowana jest
do dzieci i ich opiekunów. Po uroczystym mianowaniu,
dzielni paziowie będą podążać śladami starej mapy
i wykonywać zadania związane z historią i lubelskimi
legendami oraz zbierać informacje o polskich królach,
którzy byli związani z Lublinem. Za wykonane zadanie
otrzymają dukaty. Drużyna, która zbierze najwięcej dukatów, otrzyma mapę prowadzącą do skarbów.

Fundacja Sceny InVitro
Teatr zaprasza do współpracy najciekawszych twórców
młodego pokolenia, a także uznanych już reżyserów,
dramaturgów i aktorów. Działa od 2007 roku w Centrum Kultury w Lublinie. Zgodnie z definicją in vitro (łac.
w szkle), misją teatru jest funkcjonowanie poza organizmem teatru instytucjonalnego, a więc „praca z żywymi
komórkami wyizolowanymi z organizmu macierzystego”.
Termin:
30 IV (niedziela)
13.00 – 13.30,
15.00 – 15.30
i 17.00 – 17.30
Miejsce:
przy Wieży
Trynitarskiej

Prezentacja spektaklu
„Kamień nieszczęścia” (Dintojra)
Inscenizowana legenda o lubelskim kamieniu nieszczęścia osadzona w okresie międzywojnia, opowiadająca o jego roli w świecie rzezimieszków Starego Miasta. Tekst Marcin Wroński, reżyseria Łukasz
Witt-Michałowski. Występują lubelscy artyści pod
wodzą Buksińskiego i Kukawskiego.

Otwarcie wystawy pt. „Świadectwa
życia w miejscu zagłady”

Państwowe Muzeum
na Majdanku w Lublinie

wraz z prezentacją na temat wybranych
artefaktów ze zbiorów Państwowego Muzeum na
Majdanku

Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na
Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar, ochronę obiektów oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku oraz obozów zagłady w Bełżcu
i Sobiborze.

„Od tej pory
staliśmy się numerami"

– prezentacja ubioru i oznakowania więźniów
obozu koncentracyjnego na Majdanku

Za bramami niemieckich obozów koncentracyjnych
więźniom odbierano nie tylko ich dotychczasowe
życie, majątek i bliskich, ale także tożsamość. Reżim
nazistowski dążył do całkowitego poniżenia człowieka, a jednym ze sposobów na odebranie godności
był strój więzienny oraz numer, który na czas pobytu
w obozie zastępował nazwisko. W takich warunkach
nietrudno było zatracić poczucie indywidualności.
W zachowaniu człowieczeństwa pomagała więźniom twórczość artystyczna, która – ze względu
na miejsce, w jakim powstawała – ma szczególny
charakter. W czasie spotkania omówione zostaną
rodzaje i elementy strojów więźniarskich oraz oznaczenia, jakie musieli nosić osadzeni. Zaprezentowane zostaną także przykłady tzw. sztuki obozowej,
czyli przedmioty wykonane przez więźniów w czasie
pobytu na Majdanku.

Termin:

4 V (czwartek)
i 5 V (piątek)
10.00 – 11.00
Miejsce zbiórki:
Centrum Obsługi
Zwiedzających
Muzeum

Termin:

29 IV (sobota)
12.00 – 13.30
Miejsce zbiórki:
Centrum Obsługi
Zwiedzających
Muzeum

Wystawa prezentuje prywatne dokumenty oraz
zdjęcia, a także przedmioty osobiste znalezione
na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego
na Majdanku oraz obozu pracy na tzw. Flugplatzu.
Obiekty stanowią niepokazywaną dotychczas
szerszej publiczności część zbiorów Muzeum na
Majdanku. Szczególnie interesujące są fotografie
dokumentujące najszczęśliwsze i najważniejsze
chwile w życiu ludzi, którzy w większości zginęli w KL
Lublin oraz w obozach zagłady w Bełżcu i Sobiborze.
Otwarcie wystawy będzie poprzedzone krótkim wykładem, podczas którego zostaną zaprezentowane
oryginalne przedmioty ze zbiorów muzealnych. Spotkanie będzie również okazją do rozmowy na temat
tej części kolekcji.
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Termin:
28 IV (piątek)
16.00 – 18.30,
3 V (środa)
14.00 – 16.30,
6 V (sobota)
11.00 – 13.30
Miejsce zbiórki:
przy bramie
kościoła
garnizonowego
(parafia cywilnowojskowa przy
Al. Racławickich
20)

„Szlakiem niemieckiej okupacji
Lublina”. Zwiedzanie miejsc związanych

z funkcjonowaniem władz okupacyjnych
i aparatu terroru w latach 1939–1944

W latach 1939–1944 Lublin jako stolica dystryktu położonego w Generalnym Gubernatorstwie spełniał
szczególną rolę w działaniach niemieckiego okupanta.
Miasto było nie tylko siedzibą regionalnych władz policji
i SS, wojskowych oraz cywilnych, ale również centrum
dowodzenia jedną z największych zbrodni reżimu narodowo-socjalistycznego – „Akcją Reinhardt”, w wyniku
której zamordowano ok. 1,7 miliona Żydów. Podczas spaceru przewodnicy Państwowego Muzeum na Majdanku
oprowadzą po ważnych, lecz często zapomnianych
miejscach związanych z niemiecką okupacją Lublina.
Trasa rozpocznie się na Wieniawie i poprowadzi poprzez
śródmiejską „dzielnicę niemiecką” i zlokalizowane na
Starym Mieście oraz Podzamczu getto. Jej ostatnim
punktem będzie Zamek Lubelski, który w czasie wojny
spełniał rolę centralnego więzienia regionu lubelskiego.

Metropolitalne Seminarium Duchowne
w Lublinie
Metropolitalne Seminarium Duchowne od ponad
300 lat kształci księży pracujących zarówno na Lubelszczyźnie, jak i na całym świecie. W seminarium
studiują również alumni obrządku greckokatolickiego
oraz klerycy z innych diecezji i wspólnot zakonnych.
Termin:
7 V (niedziela)
10.30 – 11.30,
12.30 – 13.30
Miejsce zbiórki:
przy wejściu,
ul. Prymasa
Wyszyńskiego 6
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Sławomir Tadeusz Juraszewski

Metropolitalne Seminarium
Duchowne – zwiedzanie
Trzy wieki istnienia Seminarium Duchownego w Lublinie sprawiło, iż miejsce to przepełnione jest epokowymi zabytkami, a jego mury i wnętrze są świadectwem
pięknej historii. W ramach „Sezonu Lublin 2017”
powstałe w 1714 roku Metropolitalne Seminarium Duchowne po raz kolejny otwiera swoje drzwi dla gości.

Pilot wycieczek i organizator specjalizujący się w turystyce aktywnej: pieszej, rowerowej, na orientację.
Posiada także doświadczenie w zakresie projektowania, wykonywania i odnawiania szlaków turystycznych - rowerowych i pieszych, w tym nordic walking
oraz ścieżek edukacyjnych i spacerowych.
Termin:
29 IV (sobota)
i 6 V (sobota)
10.00 – 15.00
Miejsce zbiórki:
Lubelski Ośrodek
Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej,
namiot od
strony Bramy
Krakowskiej

Odkryj Lublin z mapą
Głównym założeniem imprezy jest pokazanie jej
uczestnikom przeróżnych zakątków zlokalizowanych w szeroko pojętym centrum Lublina. Do
zakątków tych uczestnicy docierają samodzielnie,
korzystając ze specjalnie opracowanej mapy. Tam
czekają na nich pytania i zagadki. Odpowiedź
można znaleźć na miejscu, nie jest tu wymagana
wiedza książkowa. Odbiorcami mogą być osoby
w różnym wieku: od dzieci pod opieką dorosłych,
przez młodzież, po osoby pełnoletnie. Do wyboru
jest 5 znanych tras i zupełnie nowa trasa nr 6 nawiązująca do 700 rocznicy nadania Lublinowi praw
miejskich. Dwie trasy, w tym najnowsza, będą dostępne w języku angielskim.

Rodzinny Puchar Sezonu Lublin
w Marszach na Orientację
Poprzez realizację Rodzinnego Pucharu Sezonu
Lublin w Marszach na Orientację chcemy zachęcić
rodziny do aktywnego spędzania swojego wolnego
czasu w rodzinnym gronie, w otoczeniu kompleksów leśnych znajdujących się w Lublinie. Uczestnikami będą drużyny rodziców z dziećmi w każdym
wieku, które będą miały do przejścia dystans 3-5
kilometrów. Klasyfikacja łączna obejmie obydwie
edycje. Na wszystkich uczestników, którzy wezmą
udział w imprezie czekać będą medale i dyplomy,
a dla najlepszych puchary. Dokładny opis dojazdu
oraz mapę – schemat można znaleźć na stronie
www.juraszewski.pl.

Termin:

1 V (poniedziałek)
i 7 V (niedziela)
9.30 – 14.00
Miejsce zbiórki:
Stary Las (Gaj):
północno–
wschodni skraj
lasu, przy ul.
Stary Gaj

Wspólny spływ kajakowy okaże się z pewnością wspaniałą przygodą dla rodzin z dziećmi. Poza wysiłkiem
na świeżym powietrzu, odkrywaniem nowych miejsc
zazwyczaj nieosiągalnych z lądu, uczestnicy mają możliwość bezpośrednio obcować z przyrodą i podziwiać jej
piękno. Do dyspozycji są wygodne, nowe kajaki, doskonałe do pokonania ok. dwugodzinnej trasy. Na zakończenie wyprawy na uczestników będzie czekał rozpalony
grill, miejsce piknikowe i plac zabaw dla dzieci.

Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe to najlepiej rozpoznawalna i największa grupa lubelskich biegaczy oraz
współorganizator największych imprez biegowych we
wschodniej Polsce, m.in.: PZU Maratonu Lubelskiego,
Cyklu Czterech "Dych" do Maratonu, cyklu biegów
"Chęć na Pięć" i Grand Prix Lublina.

To pomysł na miasta w biegu, z udziałem biegających
przewodników. Zwiedzanie koncentruje się zarówno
na zabytkach, jak i na miejscach, do których nie dociera się podczas typowego, pieszego zwiedzania.
Poznamy historie, anegdoty i ciekawostki dotyczące
zarówno centrum miasta, jak i peryferii. Opowiemy
o tym, co jest widać obecnie, oraz o tym, co znajdowało się w mijanych miejscach w przeszłości.

Kajaki.lublin.pl to największa w rejonie wypożyczalnia
z wieloletnim doświadczeniem w organizacji wypoczynku
i rekreacji nad wodą. Spływy kajakowe to wspaniałe hobby i sposób na spędzenie wolnego czasu. Organizatorzy
posiadają niezbędne uprawnienia instruktorskie i ratownicze w zakresie kajakarstwa. Do dyspozycji wypożyczających
są komfortowe kajaki polietylenowe, wiosła i kamizelki.

Spływ rodzinny z Prawiednik

Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe

Bieg 700-lecia
po prawdziwym Lublinie

Kajaki.lublin.pl

Bystrzycą przez Lublin

Termin:

28 IV (piątek)
i 4 V (czwartek)
17.00 – 20.00
Miejsce zbiórki:
Lubelski Ośrodek
Informacji
Turystycznej
i Kulturalnej,
ul. Jezuicka 1/3

To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zwiedzić
Lublin z perspektywy rzeki. Start zaplanowany jest przy
tamie nad Zalewem Zemborzyckim, gdzie znajduje się
pomost kajakowy. Trasa jest urozmaicona i ciekawa.
Kończy się przy pomoście w rejonie ul. Firlejowskiej,
skąd widać piękną panoramę Starego Miasta.

Regaty kajakowe
z okazji 700-lecia Lublina
Sportowa rywalizacja, ambitna walka, przyjacielska
atmosfera i wspaniała zabawa – to wszystko czeka
na osoby, które wezmą udział w regatach kajakowych z okazji obchodów 700-lecia naszego miasta.
Uczestnicy w formie rywalizacji sportowej pokonają
odcinek rzeki od tamy nad zalewem do pomostu
przy ul. Firlejowskiej.

Termin:

6 V (sobota)
i 7 V (niedziela)
10.00 – 14.00
Miejsce zbiórki:
parking przy
ul. Krężnickiej
6 skąd nastąpi
transport
uczestników
busem na start

Termin:

30 IV (niedziela),
2 V (wtorek) 10.00 –
13.00 i 6 V (sobota)
14.00 – 17.00
Miejsce zbiórki: przy
pomoście obok
tamy nad Zalewem
Zemborzyckim (między
mostem na ulicy
Żeglarskiej a tamą)
Termin:
28 IV (piątek),
1 V (poniedziałek)
i 5 V (piątek)
10.00 – 13.00
Miejsce zbiórki: przy
pomoście obok
tamy nad Zalewem
Zemborzyckim
(między mostem
na ulicy Żeglarskiej
a tamą)
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Atlas Travel

„Lublin City-Tour:
Śródmieście”

Termin: 4 V (czwartek) 15.00 – 16.00

Biuro Atlas Travel jest organizatorem imprez turystycznych. Jedną z propozycji biura jest Lublin City-Tour - zwiedzanie miasta busami elektrycznymi. Usługa
polega na objeżdżaniu najciekawszej turystycznie
trasy Lublina z informacją w formie audioguide lub
na żywo w językach: polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.

„Lublin City-Tour –
Lublin wielokulturowy”

Termin: 4 V (czwartek) 11.00 – 12.00, 13.00 – 14.00

„Lublin City-Tour:
Najstarsze lubelskie
pomniki – do 1918 roku.”
Termin: 4 V (czwartek) 9.00 – 10.00

Zapraszamy do zwiedzania miasta elektrycznymi
busikami. Podczas przejazdu uczestnicy w wygodny
sposób poznają miasto i jego historię. Zwiedzanie
uatrakcyjniają dodatkowe komentarze na żywo
przez mikrofon. W ten sposób można spojrzeć na
nasze miasto z nieco innej perspektywy. Uczestnicy
mają do wyboru 10 tras:

„Lublin City-Tour:
Place Lublina”

Termin: 5 V (piątek) 17.00 – 18.00

„Lublin City-Tour:
Lubelskie dzieła sławnych
architektów”
Termin: 5 V (piątek) 13.00 – 14.00

„Lublin City-Tour: W klasztornym
labiryncie – Wędrujące zakony”
Termin: 5 V (piątek) 9.00 – 9.45

„Lublin City-Tour: Lubelski
renesans i barok”
Termin: 5 V (piątek) 15.00 – 16.00

„Lublin City-Tour: Pałace Lublina
i ich właściciele”
Termin: 5 V (piątek) 11.00 – 12.00

„Lublin City-Tour: Panorama
Lublina z doliny Bystrzycy”
Termin: 6 V (sobota) 11.00 – 12.00 i 13.00 – 14.00

Miejsce zbiórki na wycieczki ww. trasami:
Plac Zamkowy - przy schodach, przy ul. Kowalskiej

„Lublin City-Tour: Trasa dla dzieci”
Termin: 6 V (sobota) 9.00 – 9.15,

9.20 – 9.35, 9.40 – 9.55 i 10.00 – 10.15
Miejsce zbiórki: zatoczka na ul. Królewskiej – przy Placu Katedralnym
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Ośrodek Brama Grodzka. Teatr NN

w kulturze i w życiu społecznym. Chodzi tu również
o rolę „wolnego słowa” jako ważnego czynnika zmian
społecznych i politycznych. W związku tym zapraszamy do Izby Drukarstwa, w której poznamy tajniki drukarstwa tradycyjnego oraz dziedzictwo historyczne
w zakresie działalności lubelskiej opozycji okresu PRL.

Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie.
W realizowanych programach nawiązuje do symbolicznego i historycznego znaczenia swojej siedziby,
Bramy Grodzkiej, zwanej też Bramą Żydowską. Była
ona dawniej przejściem pomiędzy miastem chrześcijańskim i żydowskim, miejscem spotkania różnych
kultur, tradycji i religii.

Lubelska Trasa Podziemna – zwiedzanie
Lubelska Trasa Podziemna to niemal 300-metrowa
atrakcja turystyczna biegnąca pod Rynkiem i kamienicami Starego Miasta, powstała w wyniku połączenia
kilkunastu z licznych staromiejskich piwnic, których
historia sięga początku XVI w. Trasa ma charakter
turystyczno-edukacyjny. Spacer zabytkowymi piwnicami to jednocześnie wędrówka w czasie, pozwalająca odkryć przeszłość miasta. Rozwój przestrzenny
Lublina przybliżają makiety, ukazujące przemiany
osadnicze od wieku VIII aż po wiek XVIII. Punktem
kulminacyjnym wędrówki jest ruchoma makieta
powstała na podstawie obrazu przedstawiającego
wydarzenia Wielkiego Pożaru Lublina z 1719 r.
Dodatkowe informacje: wiek od 4 lat, niewskazane dla
osób cierpiących na epilepsję, astmę i choroby serca

Dom Słów –
Izba Drukarstwa – zwiedzanie
Dom Słów to interdyscyplinarna instytucja kulturalno–
edukacyjna, będąca częścią Ośrodka „Brama Grodzka –
Teatr NN”. Program Domu Słów został zbudowany wokół
znaczenia słowa w kulturze oraz w życiu społecznym.
Opowiadając o Lublinie, jego przyszłości i współczesnym charakterze, ważne jest, by pamiętać o znaczeniu słowa, zarówno mówionego, jak i drukowanego,

Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji „Bystrzyca"
Termin:

28 IV (piątek),
2 V (wtorek),
4 V (czwartek),
5 V (piątek)
15.00 – 16.00
Miejsce zbiórki:
przy wejściu do
LTP w budynku
Trybunału
Koronnego

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca" w Lublinie Sp. z o.o. jest największym w regionie lubelskim
podmiotem oferującym usługi sportowe i rekreacyjne.
Rocznie korzysta z nich kilkaset tysięcy klientów.
Spółka zarządza największymi i najnowocześniejszymi
obiektami sportowo-rekreacyjnymi, do których należą
m.in.: Stadion Arena Lublin, Aqua Lublin, Hala i stok
na Globusie, Lodowisko Icemania, Miasteczko Ruchu
Drogowego. MOSiR to także organizator największych
imprez sportowych i rozrywkowych w naszym regionie.

Eko – spływ

Termin:

28 IV (piątek),
4 V (czwartek),
5 V (piątek)
14.30 – 15.30
i 16.00 – 17.00,
6 V (sobota)
11.00 – 12.00
i 13.00 – 14.00
Miejsce: Dom
Słów, ul.
Żmigród 1

Do udziału w Eko-spływie zapraszamy wszystkich,
którzy lubią łączyć przyjemne z pożytecznym i odpoczywać, jednocześnie działając na rzecz środowiska.
Każdy z 25 uczestników akcji dostanie do dyspozycji
kajak 2-osobowy i worek na śmieci. Pierwszych trzynastu chętnych może zarezerwować kajak jednoosobowy dla swojego towarzysza/towarzyszki.

Rodzinny spływ kajakowy
Zapraszamy rodziny na spływ kajakowy od Prawiednik
przez Zalew Zemborzycki do wypożyczalni na Słonecznym Wrotkowie. W spływie może wziąć udział 40
osób, w 15 kajakach 2-osobowych i 10 kajakach 1-osobowych. Malownicza trasa i niezbędna dawka emocji
dostarczą uczestnikom niezapomnianych wrażeń.

Termin:

29 IV (sobota)
zbiórka: 11.00, 11.30,
12.00, 12.30
Miejsce zbiórki:
Wypożyczalnia
Ośrodka Słoneczny
Wrotków, przy
ul. Osmolickiej
nad Zalewem
Zemborzyckim
Termin:

3 V (środa) zbiórka:
11.00, 11.30, 12.00,
12.30
Miejsce zbiórki:
Wypożyczalnia
Ośrodka Słoneczny
Wrotków, przy
ul. Osmolickiej
nad Zalewem
Zemborzyckim
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Biuro Turystyki Kulturowej „Krajka"
Krajka to:
• biuro, które powstało z pasji do podróży (to już 5
lat!) i chęci dzielenia się z naszymi odbiorcami tym,
co w danym regionie niezwykłe i warte odwiedzenia,
• programy spotkań, warsztatów i wycieczek tworzone
na 100%, przygotowywane dla konkretnych osób, ale
zawsze z poczuciem, jakbyśmy to my sami mieli być
uczestnikami danego wydarzenia,
• profesjonalni instruktorzy, piloci i przewodnicy, którzy
swą opowieść dostosowują do konkretnej grupy wiekowej, a swoją pracę wykonują z pasją!
Termin:

30 IV (niedziela)
11.30 – 13.00 i
7 V (niedziela)
13.00 - 14.30
Miejsce zbiórki:
Plac po Farze

Termin:
28 IV (piątek)
17.00 – 19.00
Miejsce: wejście
główne do
kościoła pw.
Nawrócenia
św. Pawła, ul.
Bernardyńska 5
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Baby Tour. Lublin 700 lat
temu... – wycieczki dla rodziców
z niemowlętami
Baby Tour to wycieczka po Starym Mieście dla rodziców i opiekunów z malutkimi dziećmi - szczególnie
z niemowlętami. Jest to spokojny spacer, przygotowany wprawdzie dla dorosłych uczestników, ale
tempem dostosowany do rodziców niosących swoje
maluszki w chuście czy też pchających wózki. Jeśli
w wycieczce będzie uczestniczyło także rodzeństwo
najmłodszych, opowiemy historie również dla nich.

Lubelska muzyka regionalna –
warsztaty śpiewu tradycyjnego
Śpiew był niegdyś nieodłącznym aspektem życia codziennego. Śpiewano w domu, w pracy na polu, w zabawie, przy okazji uroczystości, obrzędów i świąt. Śpiewali
wszyscy: starsi, młodsi, dzieci. W trakcie warsztatów
powrócimy do tej tradycji. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą przekonać się, że „śpiewać każdy może", a ponadto chcą poznać tradycyjne pieśni regionu Lublina.
A po zajęciach wyruszymy na quest po niesamowitym
miejscu - kościele Nawrócenia św. Pawła.

Termin:
29 IV (sobota),
30 IV (niedziela),
1 V (poniedziałek),
3 V (środa)
13.30 – 15.30,
6 V (sobota)
10.30 – 12.30
i 13.30 – 15.30
Miejsce zbiórki:
Zakład
Doskonalenia
Zawodowego, ul.
Królewska 15

Termin:
29 IV (sobota),
30 IV (niedziela),
1 V (poniedziałek),
3 V (środa)
10.30 – 12.30
Miejsce:
wejście główne
do kościoła pw.
Nawrócenia
św. Pawła, ul.
Bernardyńska 5
Termin:
4 V (czwartek),
5 V (piątek)
17.00 – 18.00
Miejsce zbiórki:
Wejście główne
do kościoła, ul.
Bernardyńska 5

700 lat lubelskiej kuchni warsztaty kulinarne dla dorosłych
Kasza... to ona królowała już wieki temu na lubelskich stołach i będzie również królową tegorocznych
warsztatów kulinarnych - 700 lat lubelskiej kuchni.
Pod okiem kucharza każdy uczestnik zgłębi receptury
i tajniki przygotowywania regionalnych dań wpisanych na Listę Produktów Tradycyjnych Województwa
Lubelskiego. Zapraszamy serdecznie osoby dorosłe
oraz seniorów. Czekamy na wszystkich lubiących
gotować i ciekawych smaków lokalnej kuchni. Szczegóły aktualnego menu na stronie www.krajka-lublin.pl

700 lat lubelskiej kuchni warsztaty kulinarne dla dzieci
Ach, będzie się działo! Będziemy wyrabiać ciasto
drożdżowe na cebularze i ciasto na pierogi. Będziemy kroić, mieszać, doprawiać, formować i lepić!
A to wszystko pod okiem kucharza, dzięki któremu
zgłębimy tajemnice regionalnej lubelskiej kuchni,
a w czasie degustacji poznamy jej smaki!

Skarby Kościoła
Nawrócenia św. Pawła
Kościół pw. Nawrócenia św. Pawła stoi dumnie od
wieków przy dawnym trakcie lubelskim na Kraków. Tak często mijany obojętnie stanowi jeden
z piękniejszych przykładów lubelskiego renesansu. Kryje w sobie niesamowite wnętrze i historie
- tajemniczą skrzynię po legendarnym skarbie,
relikwie m.in.: św. Walentego, cudowny obraz patrona Lublina – św. Antoniego i prawdopodobnie
największą liczbą rzeźbionych aniołów w Lublinie.
Zapraszamy do zwiedzania tych, którzy chcą zgłębić nie tylko historię Kościoła, ale przede wszystkim historię Lublina, w którą obiekt ten wpisał się
nierozerwalnie.

Podróże w czasie.
Rok 1317 i XIV wiek w Lublinie –
wycieczki dla dzieci

LUBLublin Magdalena Mazur-Ciseł
LUBLublin to firma działająca w obszarze kultury
i turystyki. Głównym jej celem jest... opowiadanie
dzieciom i dorosłym o Lublinie – poprzez organizowanie atrakcyjnych wydarzeń i wycieczek po
mieście, spotkań w lubelskich szkołach, domach
kultury i bibliotekach, których tematem jest Gród
nad Bystrzycą.

Lubelskie legendy
na dobranoc dla dorosłych
Czy legendy są tylko dla dzieci? Oczywiście, że nie!
Zapraszamy na niezwykły wieczorny spacer szlakiem lubelskich legend i opowieści, przygotowany
z myślą o… dorosłych! Będziemy bajać i opowiadać,
o tych bardziej znanych, ale i o tych niedostępnych
na co dzień legendarnych historiach naszego miasta.
Nie zabraknie również emocji, a wyobraźnia poruszy
wszystkie nasze zmysły!

Lubelskie legendy
na dobranoc dla dzieci
Lublin jest miastem, w którym łatwo spotkać legendę. Trzeba jej tylko poszukać… W zakamarkach,
uliczkach, na placach… Zapraszamy na wieczorny
spacer, w czasie którego będzie można usłyszeć
m.in. o pewnej rybie, która dała początek nazwie naszego miasta i o dzielnej kozie, o której dziś już mało
kto pamięta. Może uda się zobaczyć starą, drewnianą skrzynię ukrytą w klasztornych zakamarkach,
o której krążą tajemnicze opowieści… Spacer poprowadzi autorka książki „Legendy Lublina dla dzieci”,
którą będzie można kupić w promocyjnej cenie.

Termin:

29 IV (sobota),
2 V (wtorek),
6 V (sobota)
19.30 – 21.00
Miejsce zbiórki:
Plac Wolności –
fontanna

Jak wyglądał Lublin w XIV wieku, kiedy nadano
mu prawo miejskie? Czym na co dzień zajmowali
się dorośli, a co robiły dzieci? Jakie potrawy królowały w kuchni? Jaka moda panowała na ulicach?
To tylko kilka pytań, na które znajdziemy odpowiedź
na wycieczce Podróże w czasie – rok 1317 i XIV wiek
w Lublinie, którą poprowadzi przewodnik w stroju
nawiązującym do czasów, kiedy to Lublin stał się
miastem…

Podróże w czasie. Lublin
Jagielloński – wycieczki dla dzieci
Jak wyglądał Lublin Jagielloński? Jakie ważne wydarzenia związane są z tym okresem? Jak wyglądała ówczesna szkoła? Co można było kupić na jarmarku? Zapraszamy w podróż, tym razem królował będzie Lublin
Jagielloński, a przewodnik który poprowadzi wycieczkę
pomoże nam cofnąć się w czasie do roku, kiedy to podpisano w Lublinie pewien bardzo ważny dokument…

Termin:

2 V (wtorek)
13.00 – 14.30
i 7 V (niedziela)
10.30 – 12.00
Miejsce zbiórki:
dziedziniec
Zamku
Lubelskiego

Termin:

29 IV (sobota)
i 6 V (sobota)
14.00 – 15.30
Miejsce zbiórki:
dziedziniec
Zamku
Lubelskiego

Termin:

29 IV (sobota),
2 V (wtorek),
6 V (sobota)
17.00 – 18.30
Miejsce zbiórki:
Plac po Farze
(w przypadku
opadów deszczu
Brama Grodzka)
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Fundacja HerStory
Fundacja HerStory jest lubelską organizacją pozarządową działającą w obszarze wsparcia kultury, historii
i sztuki kobiet, kultury i sztuki miasta Lublin, edukacji
antydyskryminacyjnej, wielokulturowej, kulturalnej
i związanej z historią kobiet (herstoriami). Fundacja
stworzyła trzy szlaki herstoryczne, którymi oprowadza
po lubelskim śródmieściu śladami lubelskich artystek
i działaczek kultury oraz znanych lubelskich Żydówek.
Termin:
2 V (wtorek)
i 3 V (środa)
10.00 – 12.00
Miejsce zbiórki:
przy Hotelu
Europa
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Spacer herstoryczny śladami
lubelskich Żydówek
To spotkanie z biografiami i historiami nie(znanych)
lubelskich Żydówek: artystek, poetek, działaczek społecznych. Jest to okazja do poznania smaczków oraz
anegdot życia codziennego, ich twórczości, wkładu
w rozwój miasta etc. Bohaterkami będą m.in.: Krystyna Modrzewska, Róża Fiszman-Sznajdman, Anna
Langfus. Spacer przebiegać będzie ulicami miasteczka akademickiego, Starego Miasta oraz Śródmieścia,
gdzie znajdują się kamienice, podwórka oraz zakamarki kryjące nieznane lub zapomniane opowieści.

Termin:
30 IV (niedziela)
i 7 V (niedziela)
10.00 – 12.00
Miejsce zbiórki:
przy Pomniku
Marii CurieSkłodowskiej
na Miasteczku
Akademickim

Termin:
29 IV (sobota)
i 6 V (sobota)
10.00 – 12.00
Miejsce zbiórki:
przy Bibliotece
KUL, ul. Chopina
27

Spacer herstoryczny śladami
lubelskich kobiet nauki, działaczek
na rzecz edukacji
Kolejne spotkanie z wyjątkowymi kobietami. Spacer śladami nie(znanych) lublinianek: naukowczyń,
działaczek oświatowych, pierwszych lubelskich studentek i wykładowczyń. Uczestnicy poznają miejsca,
z którymi były związane Narcyza Żmichowska,
Józefa Kunicka, Wanda Półtawska. Trasa wiedzie
przez Miasteczko Akademickie, Stare Miasto oraz
Śródmieście, gdzie na odkrycie czekają kamienice,
podwórka oraz zakamarki pełne nieznanych lub zapomnianych opowieści.

Spacer herstoryczny śladami
lubelskich artystek i działaczek
kultury
Tym razem na wspólny spacer zapraszają artystki
i kobiety związane z kulturą. Przewodniczkami i bohaterkami będą m.in. Franciszka Arnsztajnowa, Janina Miłosiowa, Alina Wawrzosek. Spacer przebiegać
będzie ulicami Starego Miasta i Śródmieścia.

Archiwum Kryminalne s.c.
Archiwum Kryminalne to nietypowy escape room przenoszący graczy do Lublina roku 1936. Wszystkie pokoje
zagadek połączone są fabułą powstałą we współpracy
z Marcinem Wrońskim, autorem serii kryminałów retro
o komisarzu Zygmuncie Maciejewskim. Gracze wcielają się w role prywatnych detektywów pomagającym
w śledztwie funkcjonariuszom Policji Państwowej.
Celem jest rozwiązanie serii zagadek w trzech pokojach:
Gabinecie Marszanda, Komisariacie nr 2 i Dziupli Złodziei. Uczestnicy mają 60 minut na odnalezienie klucza
i wydostanie się z pomieszczenia. Dopiero poznanie
wszystkich trzech odcinków opowieści pozwala na odkrycie całości kryminalnej układanki...

Perła - Browary Lubelskie S.A.
Perła – Browary Lubelskie S.A. jest jednym z największych regionalnych producentów piwa w Polsce
i niekwestionowanym liderem tej branży na Lubelszczyźnie. Jej historia sięga połowy XIX wieku. Wtedy
to w dawnych zabudowaniach poklasztornych przy
ul. Bernardyńskiej 15 zaczęto warzyć piwo. Dzisiaj
poprzez realizację szeroko zakrojonych działań,
m.in. Perłowa Pijalnia Piwa, Apartamenty Browar
Perła, Podziemia Browaru Perła, Kino Perła, koncerty
plenerowe. Browar Perła otwiera swoje tereny dla
mieszkańców i turystów odwiedzających Lublin.

Perła lubelskiego przemysłu
Perła – Browary Lubelskie S.A. zaprasza do zwiedzania swoich podziemi, miejsca, gdzie jeszcze do niedawna warzono piwo. Uczestnicy wycieczki poznają
m.in. bogatą historię Browaru, wydarzenia i postaci
z nim związane. Dowiedzą się, jak wyglądał lubelski
przemysł, a zwłaszcza browarnictwo w drugiej połowie XIX wieku. Zwiedzający będą mogli zobaczyć
dawną warzelnię – miejsce uważane za „serce”
każdego browaru. Zwieńczeniem podróży po zabytkowych zabudowaniach będzie degustacja różnego
rodzaju piw oraz dobranych do nich potraw w Perłowej Pijalni Piwa.

Śledztwo w Archiwum Kryminalnym
Lublin, rok 1936.

Termin:

28 IV (piątek)
i 4 V (czwartek)
16.00 – 18.30,
30 IV (niedziela)
i 6 V (sobota)
14.00 – 16.30
Miejsce zbiórki:
Portiernia
Perła – Browary
Lubelskie S.A.,
ul. Bernardyńska
15

„Zlecenie, które dostaliście, już na dzień dobry pachniało podejrzanie. Nie wzięlibyście go, gdybyście od
dwóch miesięcy nie zalegali z czynszem, a od miesiąca z pensją dla sekretarki. Prywatny detektyw nie
opływa w dostatki nawet w amerykańskich filmach,
co dopiero w naszej umęczonej Rzeczpospolitej.
– Błogosławionej pamięci Leo Mehringer, za życia marszand, obecnie denat, Rynek 8, tuż przy komisariacie
– powiedziała przez telefon takim głosem, że tylko
nagrać na płytę i rozkoszować się w samotne wieczory.
– Nie boicie się chyba naruszyć policyjnych pieczęci?”
Weź udział w kryminalnej grze escape room w atmosferze przedwojennego Lublina. Rozwiąż zagadki, zmierz
się z czasem i pamiętaj – ucieczka z pokoju to dopiero
początek...
Dodatkowe informacje: rezerwacja miejsca przez jedną
osobę uprawnia do gry całą grupę (od 2 do 5 osób).

Termin:

od 28 IV (piątek)
do 7 V (niedziela)
12.00 – 13.00,
13.30 – 14.30,
15.00 – 16.00
i 16.30 – 17.30
Miejsce:
Archiwum
Kryminalne,
ul. Rynek 8
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Fundacja "Wczoraj i Dziś dla Jutra"
Fundacja jest młodą organizacją zajmującą się ochroną i podtrzymywaniem lokalnych tradycji i zwyczajów
oraz innych niematerialnych dóbr kultury. Jej działania zmierzają do pielęgnowania poczucia tożsamości
i więzi emocjonalnych społeczeństwa z dziedzictwem
kulturowym, umacniania polskości oraz świadomości
narodowej i obywatelskiej.
Termin:
1 V (poniedziałek)
17.00 – 19.00
(Osadnictwo
rusińskie: prelekcja,
degustacja
i występ zespołu
„Rumenok”),
2 V (wtorek) 17.00 –
19.00 (Osadnictwo
żydowskie: prelekcja
i degustacja),
3 V (środa) 15.00 –
17.30 (Osadnictwo
ormiańskie: prelekcja
i degustacja),
5 V (piątek)
12.00 – 15.30
(Spacer szlakiem
wielokulturowym)
Miejsce: Trybunał
Koronny – prelekcje,
kościół św. Mikołaja
na Czwartku - spacer
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Termin:
4 V (czwartek)
17.00 – 19.00 prelekcje,
7 V (niedziela)
15.00 – 19.00 –
pokazy, warsztaty
Miejsce: Trybunał
Koronny –
prelekcje, Błonia
pod Zamkiem
Lubelskim
– pokazy
i warsztaty

Wielokulturowość Lublina
wczoraj i dziś
Zapraszamy na prelekcje, spacer i zwiedzanie kościoła św. Mikołaja na Czwartku, Katedry Prawosławnej Przemienienia Pańskiego, Bramy Grodzkiej
– wystawy „LUBLIN. PAMIĘĆ MIEJSCA’’. Tematyka
wydarzenia dotyczy osadnictwa żydowskiego, rusińskiego i ormiańskiego - osadnictwa związanego
z początkami miasta Lublina, czyli wiekiem XIV,
XV, XVI. W programie także prezentacja zespołu
„Rumenok” z Krainy Rumianku, teledysków z muzyką ormiańską, żydowską, degustacje dań kuchni
ormiańskiej, żydowskiej i kresowej. Na degustację
w Trybunale Koronnym zapraszamy wyłącznie
uczestników prelekcji!

Z łyżką przez wieki – smaki
średniowieczne i staropolskie
Już od czasów pradawnych człowiek przywiązywał
wagę do tego, co spożywał. Na uczestników czekają
warsztaty, degustacje, pokazy m.in.: pokaz toczenia
garnków na kole garncarskim, możliwość wytoczenia
garnka dla siebie z napisem 700 LAT LUBLINA, pokaz
kulinarny i degustacja zupy z pokrzyw, grochu z kapustą
przygotowywanych na palenisku nad ogniskiem, pokaz
dawnego warzenia piwa, tłoczenia roślin oleistych,
historia pozyskiwania miodu. Wydarzeniu towarzyszy
również prezentacja strojów średniowiecznych i uzbrojenia rycerzy. Na degustację w Trybunale Koronnym
zapraszamy wyłącznie uczestników prelekcji!

Stowarzyszenie "Rowerowy Lublin"
Stowarzyszenie powstało w 2009 roku. Jego celem
jest propagowanie, organizowanie i rozwijanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej i edukacyjnej, podnoszenie atrakcyjności turystycznej regionu
lubelskiego oraz promowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych w społeczeństwie.
Termin:
6 V (sobota)
9.00 – 17.00
Miejsce zbiórki:
dziedziniec
Zamku
Lubelskiego

Wehikuł czasu – czyli rowerem
przez 700 lat Lublina
Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” zaprasza rowerzystów na grę miejską pt. „Wehikuł czasu - czyli
rowerem przez 700 lat Lublina”. Uczestnicy, przemieszczając się wyłącznie na rowerach, będą wykonywać szereg zadań. Podczas konkurencji będzie
można sprawdzić swoją znajomość historii miasta
Lublina i jego topografii, a także wziąć udział w konkurencjach „niespodziankach”. Wśród uczestników
gry, po jej zakończeniu, zostaną rozlosowane ciekawe nagrody, a swoimi wrażeniami i spostrzeżeniami
będzie można podzielić się przy wspólnym ognisku.

ROOTKA Tours

Teatr Stary w Lublinie

ROOTKA TOURS to lubelskie biuro podróży specjalizujące
się w organizacji wyjazdów związanych z dziedzictwem
żydowskim we wschodniej Polsce i zachodniej Ukrainie,
ze szczególnym uwzględnieniem Lublina i Lubelszczyzny.
Oferta biura obejmuje wycieczki szlakami kultury żydowskiej, zwiedzanie miejsc pamięci, podróże studyjne i edukacyjne, usługi przewodnickie oraz badania genealogiczne.

Teatr Stary w Lublinie mieści się w jednym z najstarszych budynków teatralnych w Polsce. Jego repertuar tworzą głównie wydarzenia gościnne: spektakle,
koncerty, projekcje filmowe, debaty o kulturze oraz
przedstawienia i warsztaty dla dzieci. Teatr Stary
bywa także inicjatorem i producentem spektakli
i koncertów. Niemal co wieczór otwarty dla widzów,
Teatr jest miejscem żywym i tętniącym kulturą. Jako
zabytek jest również dostępny dla zwiedzających.

Żydzi w Lublinie. Stary i nowy
cmentarz oraz Jesziwa
To jeden z trzech spacerów po miejscach związanych
z historią i kulturą lubelskich Żydów. W trakcie tego spaceru usłyszymy o historii dwóch lubelskich cmentarzy
żydowskich, poznamy symbolikę nagrobków oraz życiorysy pochowanych na nich osób. W Jesziwie zwiedzimy
synagogę oraz zapoznamy się ze stałą ekspozycją dotyczącą historii słynnej przedwojennej uczelni rabinicznej.

Żydzi w Lublinie. Szlak Pamięci.
Spacer granicami getta
W trakcie tego spaceru usłyszymy o tragicznej historii getta na Podzamczu oraz Zagłady lubelskich
Żydów. Idąc wzdłuż dawnych granic getta zobaczymy jego nowe upamiętnienie w przestrzeni miasta,
obejrzymy też 100-metrowy mural przedstawiający
dawne ulice żydowskiego miasta.

Żydzi w Lublinie. Podzamcze
i Synagoga Chewra Nosim
To kolejny spacer po miejscach związanych z historią
i kulturą lubelskich Żydów. Ten spacer to okazja do
poznania historii i topografii dawnej dzielnicy żydowskiej na Podzamczu. Zwiedzimy także Izbę Pamięci
Żydów Lubelskich w synagodze Chewra Nosim przy
ulicy Lubartowskiej oraz weźmiemy udział w krótkim
warsztacie dotyczącym symboliki judaizmu.

Termin:

4 V (czwartek)
17.00 – 19.30
Miejsce zbiórki:
przy wejściu na
stary cmentarz
przy ul.
Kalinowszczyzna

Termin:

6 V (sobota)
11.00 – 13.30
Miejsce zbiórki:

Plac Zamkowy przy schodach

Termin:

7 V (niedziela)
11.00 – 13.30
Miejsce zbiórki:
Plac Zamkowy przy schodach

Kocham, Lublin, Szanuję.
Harmonie miasta.
Z okazji jubileuszu 5-lecia Teatru, który zbiegł się
w czasie z wyjątkową, bo 700. rocznicą lokacji Lublina, zapraszamy Państwa w podróż – refleksję,
podróż – poszukiwanie nieuchwytnego genius loci
naszego miasta. Kocham, Lublin, Szanuję będzie
muzyczno–filmową impresją na temat rodzinnego
miasta autora projektu, Bartka Wąsika. Najpierw był
film – realizowany przez ponad rok we współpracy
z Agatą Grzybowską i Robertem Migasem w różnych
zakamarkach Lublina. Obrazowi towarzyszyć będzie
na równych prawach muzyka, którą pianista skomponował i wykonał na scenie. „Życzyłbym sobie, by słuchając i oglądając Kocham, Lublin, Szanuję widzowie
na nowo odnaleźli w sobie empatię i miłość do tego
miasta. Ten projekt jest moją wizją, ale przecież każdy
z nas nosi w sercu „swój” Lublin” – Bartek Wąsik.

Termin:

7 V (niedziela)
19.00 – 21.00
Miejsce: Teatr
Stary w Lublinie
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Termin:
6 V (sobota)
12.00 – 19.00
Miejsce: Galeria
Labirynt, ul. ks.
J. Popiełuszki 5

Galeria Labirynt

Port Lotniczy Lublin S.A.

Galeria Labirynt w Lublinie zajmuje się promowaniem
polskiej i zagranicznej sztuki współczesnej. Eksponuje, przechowuje i dokumentuje dzieła sztuki. Prowadzi
działania edukacyjne, badawcze i wydawnicze. Organizuje spotkania z artystami, debaty oraz konferencje
naukowe. W Galerii Labirynt można zobaczyć prace
najwybitniejszych artystów sztuki polskiej, swoje
miejsce mają tutaj również artyści młodego pokolenia. Galeria jest także ważnym miejscem prezentacji
sztuki performance.

Lublin Airport obsługuje pasażerów od 2012 roku.
Lotnisko to architektoniczna wizytówka regionu
i jeden z najnowocześniejszych portów w Polsce.
Terminal pasażerski, składający się z trzech skrzydeł
o łącznej powierzchni 11 tys. m2, jest w stanie obsłużyć około 1 mln pasażerów rocznie. W 2012 roku,
pokonując 120 konkurentów, Port Lotniczy Lublin
zwyciężył w internetowym plebiscycie na Ulubieńca
Polski, organizowanego w ramach konkursu Życie
w Architekturze.

Labirynt miasta
W ramach projektu odbędą się wydarzenia, takie
jak: oprowadzanie kuratorskie po wystawie sztuki
dla dzieci pt. Zamknij oczy!, warsztaty edukacyjne
dla najmłodszych, które pozwolą uczestnikom przy
pomocy urządzenia camera obscura spojrzeć na miasto inaczej niż zwykle. Ciekawym doświadczeniem
będzie tworzenie miejskiego ogródka społecznego,
gra miejska w otoczeniu Galerii Labirynt, a także
pokaz filmowy.

Termin:
28 IV (piątek)
10.00 – 12.00
i 12.00 – 14.00
Miejsce zbiórki:
przy informacji
w terminalu PLL

Zwiedzam na LUZie
Wizyta w strefie zastrzeżonej (airside), zapoznanie
się z pracą poszczególnych służb, obserwacja operacji lotniczej.
Dodatkowe informacje: ubezpieczenie NNW we
własnym zakresie, osoby nieletnie pozostają pod
opieką osoby dorosłej, uczestnik obowiązkowo musi
mieć przy sobie ważny dokument ze zdjęciem (np.
legitymacja, dowód).

Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
zostało reaktywowane w 2009 roku. W obszarze jego
działania leży wykonywanie niektórych spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków określonych w porozumieniu zawartym między
Wojewodą Lubelskim a Prezydentem Miasta Lublin,
a także m.in. udzielanie dotacji na prace konserwatorskie, remontowe i roboty budowlane przy zabytkach
wpisanych do rejestru oraz budowanie bazy danych
o zasobie dziedzictwa kulturowego miasta.
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Galeria dzieł sztuki na wolnym
powietrzu. Subiektywny spacer po
cmentarzu przy ul. Lipowej
Cmentarze nazywane są galeriami dzieł sztuki
na wolnym powietrzu, gdyż często znajdują się na
nich przepiękne pomniki nagrobne, prezentujące
bardzo wysoki poziom artystyczny. Również w zespole cmentarzy przy ul. Lipowej w Lublinie odnaleźć
możemy wiele przykładów wysokiej klasy rzeźb, które wykonane zostały głównie w lubelskich warsztatach kamieniarskich. Jest to także miejsce pochówku
wybitnych mieszkańców Lublina, którzy tworzyli nie
tylko jego historię, ale i współczesny obraz. Planowany spacer ma na celu subiektywne zaprezentowanie najciekawszych i najbardziej wartościowych
przykładów rzeźby sepulkralnej, znajdującej się
na terenie najstarszego lubelskiego cmentarza.

Miasto Lublin w projektach
europejskich dotyczących ochrony
dziedzictwa kulturowego
Europejski projekt APPROACH, który w ramach
programu Erasmus+ realizuje Miasto Lublin, ma na
celu popularyzację wiedzy o zabytkach i dziedzictwie
historycznym z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii. W założeniach projektu leży stworzenie
modelu 3D miasta w wybranych okresach historycznych, co pozwoli na przybliżenie jego rozwoju urbanistycznego na przestrzeni wieków. Dawna słodownia
Vetterów przy ulicy Misjonarskiej została wybrana
do realizacji projektu europejskiego URBACT III –
'2nd Chance: Waking up the sleeping giants', który
ma na celu opracowanie modelu rewitalizacji dużych
opuszczonych obiektów zabytkowych. Podczas spaceru i prezentacji w ramach Sezonu Lublin, chcemy
zaprezentować prace przy budowie modelu 3D miasta oraz wybranych obiektów zabytkowych.

Termin:

28 IV (piątek)
16.30 – 17.30
Miejsce zbiórki:
przy kaplicy
pw. Wszystkich
Świętych na
cmentarzu przy
ul. Lipowej

Lubelska Okręgowa Izba Architektów RP
Lubelska Okręgowa Izba Architektów Rzeczypospolitej
Polskiej jest jednostką organizacyjną Izby Architektów
RP, obejmującą okręg lubelski, który odpowiada obszarowi województwa lubelskiego. Celem nadrzędnym
Izby jest ochrona przestrzeni i architektury jako dobra
publicznego. Cel ten realizuje, sprawując pieczę nad
właściwym wykonywaniem samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie przez członków Izby
oraz pieczę nad wykonywaniem rzeczoznawstwa budowlanego w zakresie architektury.

Konkursowe realizacje
architektoniczne Lublina – Od
historii do współczesności
Termin:

28 IV (piątek)
13.00 – 15.00
Miejsce zbiórki:
parking przy
dawnej słodowni
od strony ul. Unii
Lubelskiej

Wystawa ma na celu prezentację wybranych ważnych dla miasta obiektów zrealizowanych w przestrzeni publicznej w wyniku otwartych konkursów
architektonicznych organizowanych już od wieku
XIX po czasy obecne. Wśród prezentowanych obiektów znalazły się między innymi Teatr Osterwy,
kampus UMCS, Centrum Spotkania Kultur i wiele
innych, mniej lub bardziej znanych realizacji. Seria
fotogramów opatrzonych komentarzem wzbogaca
wiedzę o historii miasta w zakresie dotychczas nieprezentowanym, potwierdzającym kontynuowanie
przez współczesnych twórców, rozpoczętej przed
wiekami wysokiej kultury architektonicznej.

Termin:

od 28 IV (piątek)
do 7 V (niedziela)
9.00 – 17.00
– wystawa
fotogramów,
28 IV (piątek)
12.00 – 13.00 –
otwarcie wystawy
z prezentacją,
29 IV (sobota)
12.00 – 13.00
– spotkanie
prezentacyjne,
5 V (piątek)
12.00 – 13.00
– spotkanie
prezentacyjne
Miejsce:
Wojewódzka
Biblioteka
Publiczna im.
H. Łopacińskiego
- Galeria HOL

Zapraszamy
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Organizator:
Urząd Miasta Lublin
Wydział Sportu i Turystyki
Referat ds. Turystyki
www.turystyka.lublin.eu
Biuro Obsługi Sezonu Lublin:
Lubelski Ośrodek
Informacji Turystycznej i Kulturalnej w Lublinie
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin
tel. 662 962 915 | 662 962 949
978-83-62997-91-6

