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Parada Kuglarska, Festiwal Sztukmistrzów



Ważniejsze połączenia drogoWe:
nr 17 (Warszawa-Lwów)
nr 19 (Białystok-Rzeszów)
nr 12 (Żary-Dorohusk)

dojazd do LubLina:
transport kolejowy: 
www.pkp.pl 
transport autobusowy: 
www.polskiexpress.pl, www.pks.lublin.pl
transport busowy: 
www.busy-lublin.pl, www.busy.info.pl 
wynajem samochodów: 
www.staypoland.com

MiędzynarodoWe przejścia graniczne 
W Woj. LubeLskiM z ukrainą:
Dorohusk (drogowe i kolejowe), tel. +48 82 566 10 07
Zosin (drogowe), tel. +48 82 651 41 84
Hrebenne (drogowe i kolejowe), tel. +48 84 667 41 70

MiędzynarodoWe przejścia graniczne 
W Woj. LubeLskiM z białorusią:
Terespol (drogowe i kolejowe), tel. +48 83 375 30 12
Koroszczyn (drogowe), tel. +48 83 376 36 76
Sławatycze (drogowe), tel. +48 83 378 34 89

MiędzynarodoWe porty Lotnicze:
Port Lotniczy Lublin w Świdniku (12 km) – rozbudowa w trakcie realizacji

Warszawa (161 km), www.lotnisko-chopina.pl
Rzeszów (169 km), www.lotnisko-rzeszow.pl
Kraków (269 km), www.lotnisko-balice.pl

Lublin jest największym miastem na wschodzie Polski i stolicą  
województwa lubelskiego. Liczy około 350 tys. mieszkańców.  
Dodatkową, znaczną część społeczności lokalnej stanowi blisko  
100 tys. studentów. Ze względu na położenie geograficzne przy 
wschodniej granicy Unii Europejskiej, Lublin jest ważnym ośrodkiem 
współpracy pomiędzy krajami Europy Wschodniej i Zachodniej. 
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Gdańsk  504 km
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Wrocław  514 km

Lwów  220 km



Lublin to najważniejszy  
ośrodek akademicki wschodniej Polski.  
Działa tu pięć uznanych uczelni publicznych i kilkanaście cenionych niepublicznych 
szkół wyższych kształcących młodzież nie tylko z Polski. Kresowy Lublin, ze swoją 
wschodnią otwartością, gościnnością i tolerancją, stał się siedzibą Europejskie-
go Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów. Obecność licznej młodzieży 
akademickiej sprawia, że Lublin uchodzi za miasto ludzi młodych i dynamicznych. 
Ich potencjał twórczy, kreatywność – z korzyścią dla miasta – wykorzystują ośrodki 
badawcze i firmy poszukujące innowacyjnych technologii. 

Bogactwo historyczne Lublina i jego uroda przyciągają nie tylko ludzi młodych,  
ale też artystów i twórców szukających inspiracji. Lublin ze swoją ofertą teatrów, 
galerii, muzeów, filharmonią, sceną operowo-operetkową jest centrum życia kultu-
ralnego w tej części Polski. To stolica popularnych międzynarodowych festiwali,  
które odbywają się w mieście niemal przez cały rok. 

Bogactwo życia kulturalnego Lublina pozwala mu  
ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 r.

Witamy w Lublinie

Miasto  
wyróżnia się bogatą,  

wielowiekową historią,  
której ślady do dziś skrywają mury 

kamienic dobrze zachowanego Starego 
Miasta, unikalnego, staromiejskiego 

zespołu urbanistycznego. Dziedzictwo 
historyczne Lublina, przesycone tradycją 
jagiellońską, mieszaniem się narodów, 

kultur i religii, stworzyło magiczny klimat, 
który daje się poczuć i doświadczyć.

Kasa Przemysłowców Lubelskich (1899-1990), obecnie hotel

Rzeźba lwa upamiętniająca czyn Obrońców Lwowa 1918, 
wzgórze obok Zamku
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Miasto  
ulokowane na wzgórzach,  

na obszarze Wyżyny Lubelskiej, wśród lasów, 
swój rozwój zawdzięcza położeniu na szlaku 
handlowym. Wiódł on znad Morza Czarnego 

do Bałtyku i w głąb Europy. Już w XII wieku 
na jednym ze wzgórz został wzniesiony 
pierwszy zamek, w połowie XIII wieku 

dobudowano do niego – zachowaną 
do dziś – murowaną wieżę mieszkalno-

-obronną, donżon. W XIV wieku, za panowania  
Kazimierza Wielkiego, ze względu na liczne najazdy  

Rusinów, Jadźwingów, Litwinów i Tatarów, wzniesiono  
murowany zamek z kaplicą, a miasto otoczono murami obronnymi. 

Lublin to miasto  
o blisko 700-letniej historii  
obfitującej w wydarzenia, które zmieniały 

Polskę i Europę. Bogaty gród leżący na styku 
kultur Wschodu i Zachodu stał się miejscem 

rozkwitu wielu narodów i religii, miejscem, 
w którym bywali Jagiellonowie, świadkiem 

hołdu pruskiego i unii polsko-litewskiej.  
Był też pierwszą stolicą odrodzonej po I wojnie 
światowej Rzeczypospolitej. Przez krótki czas 

był również stolicą PRL-u i miastem,  
od którego w lipcu 1980 r. rozpoczęły się 

strajki robotnicze prowadzące do powojennej  
niepodległości kraju.

Dzieje miasta

Lubelski Zamek

fo
t.

 M
M

02



Lublin, leżący na szlaku  

łączącym Europę z Azją i Wschodem, 
 stał się znaczącym ośrodkiem handlu i miejscem słynnych jarmarków jagiellońskich,  
na które przybywali kupcy z całej Europy, a nawet z imperium osmańskiego. Handel, 
rzemiosło i usługi ściągnęły do lubelskiego grodu nowych mieszkańców: Rusinów,  
Ormian, Niemców, Czechów, Żydów i Tatarów. Lublin stał się miastem, w którym 
mieszały się narody, kultury i religie. Wielonarodowa społeczność uczęszczała do swych 
cerkwi, zborów, synagog i kościołów. Lublin przez długie wieki swobód religijnych 
sprzyjał nie tylko katolikom. Pozwolił na rozwój ruchu ariańskiego, powstała tu gmina 
kalwińska, mocną grupę tworzyli luteranie. Religię prawosławną wyznawali wpływowi 
mieszkańcy miasta, jak książęta Ostrogscy czy kniaziowie rodu Czetwertyńskich.  
Choć burzliwe były dzieje prawosławia w Lublinie, do dziś przetrwała XVII-wieczna  
cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego, która niepozorna z wyglądu, kryje  
w swoim wnętrzu przepiękny, pełen zabytkowych dzieł ikonostas.

Położenie Lublina na trakcie z Wilna 
do Krakowa sprawiło, że gród cieszył się 
szczególnym zainteresowaniem i opieką 
Jagiellonów, którzy w swych podróżach 

często zatrzymywali się w lubelskim zamku. 
Miasto szczególnymi względami darzył 

król Władysław Jagiełło. Na zamku, 
 pod opieką Jana Długosza, wychowywali 

się synowie Kazimierza Jagiellończyka. 
Około 1520 r. Zygmunt Stary zapoczątkował 
przebudowę zamku na okazałą rezydencję 

królewską, zatrudniając m.in. włoskich 
mistrzów sprowadzonych z Krakowa. 

Ogólnopolski Festiwal Hejnałów Miejskich

Brama Krakowska, po lewej fragment Ratusza

fo
t.

 M
M

fo
t.

 M
M

W 1569 r. została tu  
podpisana słynna  

unia polsko-litewska  
powołująca do życia  

Rzeczpospolitą  
Obojga Narodów. 

To wydarzenie upamiętnia dziś Pomnik 
Unii Lubelskiej na Placu Litewskim, któremu 
przyznano Znak Dziedzictwa Europejskiego.
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Najbardziej znanym  
obiektem dzielnicy  

żydowskiej była  
Wielka Synagoga  
– Maharszalszul.  

Dzieje miasta

Wyjątkowo  
liczną społeczność 

miasta tworzyli Żydzi. 
Dzielnica żydowska rozpościerała 

się na terenach wokół zamku.  
Jej centralnym traktem była  

ul. Szeroka biegnąca środkiem 
obecnego Placu Zamkowego, 
prawdopodobnie wytyczona  

jeszcze przed 1564 r. Tu budowali 
swoje domy najbogatsi miesz-

kańcy. Lubelska gmina żydowska 
słynęła – nie tylko w Polsce –  

z akademii talmudycznej. 

Odwiedzających ją zachwycały 
wnętrze oraz bogate wyposażenie 

(wyrabiane w srebrze świeczniki 
i inne sprzęty, ofiarowywane 

synagodze przez najzamożniej-
szych Żydów lubelskich). 

Uroczystości ponownego otwarcia Jesziwy Chachmej

Mezuza z Jesziwy Chachmej Lublin
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W Lublinie żył m.in. JAKUB ICCHAK HOROWIC,  
powszechnie uważany za ojca chasydyzmu w Królestwie  

Polskim, zwany WIDZąCyM Z LUBLINA. Już za życia krążyły  
legendy o jego darze jasnowidzenia. Lubelskie korzenie ma 

także noblista ISAAC SINgER, autor m.in. „Sztukmistrza  
z Lublina”. Nie ma już ulic Szerokiej i Jatecznej, a tam, gdzie 

stała Wielka Synagoga, znajduje się niewielki obelisk. 

II wojna światowa zakończyła się zagładą 
lubelskich Żydów. Hitlerowcy utworzyli w Lublinie getto dla 
ludności żydowskiej, zlikwidowane wiosną 1942 r. Więzionych 
Żydów osadzono w obozie zagłady w Bełżcu. Miejscem kaźni 
był także pobliski obóz koncentracyjny – MAJDANEK.  
 

   Z rąk oprawców zginęło około 40 tys. 
  lubelskich Żydów, stanowiących przed 
  1939 r. ponad 1/3 ludności miasta.  

 
Dziś w miejscu byłego hitlerowskiego obozu koncentracyj-
nego mieści się Państwowe Muzeum na Majdanku. Teren 
obozu ogrodzony kolczastym drutem, z barakami i wieżycz-
kami strażników, mauzoleum z prochami pomordowanych 
oraz monumentalny pomnik ku czci poległych upamiętniają 
męczeństwo kilkudziesięciu tysięcy zgładzonych w tym 
obozie ludzi różnych narodowości. 

Państwowe Muzeum na Majdanku

Kirkut na Kalinowszczyźnie 
fragment nagrobku
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STARE 
MIASTO

Lubelskie Stare Miasto  
należy do najpiękniejszych w Polsce.  

Wyróżnia się średniowiecznym układem przestrzennym oraz bogactwem  
zdobień zabytkowych kamienic. Zachwyca autentycznością i klimatem sprzed 

wieków. Wejścia do tego magicznego miejsca strzeże sędziwa BRAMA KRAKOWSKA, 
która wraz z murami obronnymi wzniesiona została w XIV wieku. Brama jest jednym  

z architektonicznych symboli Lublina. W obrębie emanujących historią murów 
Starego Miasta mieści się wiele zabytków z różnych epok. Zachwycają zwłaszcza 

bogato zdobione renesansowe kamienice, m.in. Konopniców przy Rynku 12,  
Klonowica przy Rynku 2 czy Lubomelskich przy Rynku 8.  

Zabytki i atrakcje turystyczne

Panorama Starego Miasta

Brama Krakowska

Kamienica Konopniców,  Rynek 12
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Pośrodku staromiejskiego Rynku  
wznosi się gmach Trybunału  

Koronnego. Dziś znajduje się w nim  
m.in. Urząd Stanu Cywilnego. Trybu-

nał w Lublinie ustanowiony został 
w 1578 r. i był najwyższą instancją 
sądową dla szlachty z Małopolski.  
Z Trybunałem związana jest jedna  

z najsłynniejszych lubelskich legend. 
Według niej, w 1637 r. odbył się tu 

„diabelski sąd”, który w sprawie 
biednej wdowy z bogatym szlach-

cicem wydał bardziej sprawiedliwy 
wyrok niż przekupni sędziowie. 

Dowodem diabelskiej interwencji 
jest „czarcia łapa” wypalona w stole, 

który stoi w holu Muzeum  
Lubelskiego na Zamku. 

 TRyBUNAŁ 
 KORONNy

Trybunał Koronny
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Jest jednym z najcenniejszych  
obiektów sakralnych w Lublinie.  
Kościół i klasztor ufundował w 1342 r. król Kazimierz Wielki. W murach  
kościoła w 1569 r. po podpisaniu Unii Lubelskiej odprawiono nabożeństwo  
dziękczynne, w którym uczestniczył król Zygmunt August. Świątynia już wtedy 
cieszyła się międzynarodową sławą za sprawą umieszczenia w niej relikwii  
Krzyża Świętego, jednych z największych na świecie. Z obecnością relikwii  
związanych jest wiele zadziwiających i cudownych wydarzeń. Według jednej  
z legend, procesja z relikwiarzem uratowała miasto od tragicznego pożaru  
w 1719 r. Przechowywane w kościele przez stulecia relikwie zostały skradzione 
w 1991 r. Zespół klasztorny dominikanów w Lublinie jest zabytkiem, któremu 
przyznano Znak Dziedzictwa Europejskiego.

Zabytki i atrakcje turystyczne

 BAZyLIKA 
OO. DOMINIKANÓW

Kaplica Trójcy Świętej

Lubelscy dominikanie
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  TRASA 
PODZIEMNADwustumetrowa trasa podziemna  

biegnąca pod Starym Miastem 
ma swój początek w lochach  
Trybunału Koronnego. Szlak 

wiedzie przez 14 tajemniczych sal. 
Podczas wędrówki poznaje się 

historię Lublina z pokazem multi-
medialnym wielkiego pożaru mia-
sta, który wybuchł i strawił Lublin 

2 czerwca 1719 r. Inne podziemia, 
które warto w Lublinie zobaczyć, to 

krypta grobowa w Archikatedrze. 
Znajdują się w niej groby biskupów 

lubelskich i innych duchownych  
z tutejszej diecezji.

Kaplica Trójcy Świętej na lubelskim Zamku  
to jeden z najcenniejszych zabytków sztuki 
średniowiecznej w Polsce i Europie. Nadano 
mu Znak Dziedzictwa Europejskiego. Została 
wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego, 
a jej wnętrza po dziś dzień zdobią wspaniałe 
rusko-bizantyńskie freski ufundowane przez 
króla Władysława Jagiełłę. Kaplica uchodzi 
za jedno z najbardziej zdumiewających miejsc 
Europy. Jest świadectwem przenikania się 
kultur Wschodu i Zachodu, ponieważ gotycką, 
rzymskokatolicką świątynię przyozdabiają  
wizerunki ojców Kościoła Wschodniego.

KAPLICA 
 TRÓJCy ŚW.

Korytarz trasy podziemnej
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Dawna Uczelnia Mędrców Lublina 
świadczy o ogromnym znaczeniu przedwojennej diaspory  

żydowskiej w Lublinie. Ten duży gmach, oddany do użytku w 1930 r., 
 wystawiono ze składek społeczności żydowskiej z całego świata. 
Uczelnia nawiązywała do chlubnych tradycji nauk talmudycznych, które 
rozwijane były w Lublinie w okresie staropolskim. Była to największa  

i najbardziej prestiżowa szkoła rabinacka na świecie. Uchodziła  
za jedną z najnowocześniejszych tego typu szkół, a jej absolwenci byli 

poszukiwanymi rabinami. Językiem wykładowym był hebrajski,  
a na co dzień posługiwano się jidysz. Uczelnia działała do 1939 r.  

Wewnątrz zachowała się dawna aula, pełniąca niegdyś funkcję  
synagogi. Po II wojnie światowej budynek należał do Akademii  

Medycznej, a przed kilkoma laty został przekazany gminie żydowskiej.

Zabytki i atrakcje turystyczne

JESZIWA     
   CHACHMEJ

Sianokosy, Muzeum Wsi Lubelskiej

Jesziwa Chachmej Lublin

fo
t.

 M
M

fo
t.

 M
M

fo
t.

 M
M

10



OgRÓD 
BOTANICZNy

MUZEUM 
WSI LUBELSKIEJ

W dzielnicy Sławinek, na powierzchni 27 hektarów, zgromadzono unikalną eks-
pozycję, która dokumentuje życie dawnych mieszkańców regionu. Znajdują się 
tu urokliwe stare młyny, zagrody i chaty kryte strzechą, tętniące życiem podczas 
organizowanych przez muzeum sianokosów, żniw czy dożynek. Spacerując wśród 
bujnej zieleni pól i w otoczeniu stawów, nie sposób oprzeć się wrażeniu, że czas 
nagle się zatrzymał. To wrażenie jeszcze bardziej potęguje możliwość bezpośred-
niego udziału w organizowanych imprezach świeckich i sakralnych.

Zielona oaza  
położona w dolinie i na zboczach rzeki 

Czechówki daje wytchnienie od ulicznego 
zgiełku miasta. Rozciąga się na powierzch-

ni 25 hektarów i zawiera około 6,5 tys. 
gatunków i odmian roślin pochodzących 
ze wszystkich stron świata. W ogrodzie 

urzekają nie tylko wyjątkowe kompozycje 
roślinne, tajemnicze ścieżki ginące  

w gąszczu roślin, głębokie wąwozy, śpiew 
ptaków i szum strumyka, ale też uroczy,  
zabytkowy Dworek Kościuszków. Można  

w nim organizować imprezy plenerowe.

Ogród Botaniczny
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1. Kościół pw. św. Mikołaja
2. Katedralna Cerkiew Prawosławna pw. Przemienienia Pańskiego
3. Zamek Lubelski (Muzeum Lubelskie) 3a. Kaplica Trójcy Świętej
4. Kościół pw. św. Wojciecha
5. Brama grodzka, Ośrodek „Brama grodzka Teatr NN”
6. Bazylika Drzewa Krzyża Świętego oo. Dominikanów
7. Trybunał Koronny
8. Wejście do trasy podziemnej pod Starym Miastem
9. Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej
10. Teatr im. H. Ch. Andersena
11. Wieża Trynitarska
12. Archikatedra Lubelska (zakrystia akustyczna, krypty)
13. Brama Krakowska
14. Nowy Ratusz
15. Kościół pw. św. Józefa i klasztor oo. karmelitów
16. Kościół pobernardyński pw. Nawrócenia św. Pawła
17. Kościół pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej
18. Teatr im. Juliusza Osterwy
19. Pomnik Unii Lubelskiej
20. Kościół ewangelicko-augsburski pw. Świętej Trójcy
21. Filharmonia im. H. Wieniawskiego
22. Teatr Muzyczny
23. Muzeum Wsi Lubelskiej
24. Ogród Botaniczny
25. Jesziwa Chachmej Lublin
26. Państwowe Muzeum na Majdanku

Mapa centrum Lublina

ważniejsze budynki

budynki zabytkowe

ulice przelotowe

pozostałe ulice

strefa piesza

alejki

kościoły, cerkwie
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Sport i rekreacja

W zależności od pory roku i pogody, Lublin ma do zaoferowania wiele 
niepowtarzalnych atrakcji dla osób lubiących aktywnie spędzać czas. 

Wypoczynek nad wodą w pobliżu miasta umożliwia Zalew Zemborzy-
cki i znajdujące się przy nim plaże, mała gastronomia, stanowiska do 

grillowania, plac zabaw, brodzik dla maluchów i kompleks nowoczesnych 
basenów. Przy akwenie działa wypożyczalnia sprzętu, która dysponuje 

kajakami, rowerami wodnymi i lądowymi oraz sprzętem plażowym.  
Kajakiem można wybrać się znad zalewu w niepowtarzalny wodny  

rejs przez Lublin rzeką Bystrzycą. 

Dla rowerzystów  
miasto przygotowało kilka szlaków. Wyjątkowo 
atrakcyjna trasa prowadzi wzdłuż Bystrzycy  
i dookoła Zalewu, inna od granic miasta do  
Nałęczowa i dalej przez Wąwolnicę aż do Kazimierza 
Dolnego nad Wisłą. Szlak liczy ok. 62 kilometrów. 
Dla szukających mocniejszych wrażeń Aeroklub 
Lubelski w pobliskim Radawcu ma w ofercie przeloty 
samolotem na zamówienie. Na lot motolotnią 
zaprasza sąsiadujący z Lublinem Świdnik.

Miłośnikom sportów bardziej  
ekstremalnych Lublin proponuje wyciąg  

nart wodnych nad Zalewem Zemborzyckim. 

Zimą w mieście  
można jeździć na łyżwach po sztucznym lodowisku 
albo skorzystać z wyciągu narciarskiego. Działa 
250-metrowy wyciąg i drugi mniejszy dla narciarzy 
stawiających pierwsze kroki. Przy lodowisku  
i wyciągu znajdują się wypożyczalnie sprzętu.

To jedyny w kraju obiekt z kompletem homologacji pozwalających  
na organizację zawodów w randze mistrzostw, czy to krajowych,  

czy zaliczanych do klasyfikacji Pucharu Europy.

Katedra Lubelska

Zalew Zemborzycki
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Wieczorami mieszkańcy i studiująca w Lublinie młodzież wędrują 
na Stare Miasto. To zaczarowane miejsce przyciąga magią zaułków 
i zabytkowych kamienic, w których działają liczne stylowe restau-
racje i puby. Do celów gastronomicznych przystosowano nawet 
kilkupoziomowe, wiekowe piwnice. Lokale czynne są  
niemal do białego rana.

Stare Miasto, a także deptak ciągnący się wzdłuż Krakowskiego  
Przedmieścia nabierają w ciepłe dni dodatkowego kolorytu.  
Wystawione letnie ogródki już od wczesnego popołudnia  
sprzyjają spotkaniom, rozmowom i doskonałej zabawie. 

Lublin to miasto ludzi młodych,  
dynamicznych, otwartych na nowe przyjaźnie.  

Rozrywkę zapewniają im działające w mieście 
teatry, w tym alternatywne, galerie, kluby studenckie, 
artystyczne kawiarnie. Organizowane w nich koncerty, 

przedstawienia, happeningi, festiwale czy wystawy 
ożywiają ulice Lublina od wiosny do późnej jesieni.

Rozrywka

Festiwal Teatrów Europy Wschodniej „SĄSIEDZI”

Festiwal Teatrów Europy Wschodniej „SĄSIEDZI”

Prezentacja kuchni orientalnej, Grand Hotel Lublinianka
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Miasto  
leżące na granicy  
Unii Europejskiej  

i wschodniej Europy, 
mające silne kontakty zarówno  

z Ukrainą, Białorusią, jak też  
z wieloma krajami zachodniej 

Europy, od lat jest stolicą 
cieszących się renomą  

międzynarodowych festiwali 
filmowych, teatralnych  

i muzycznych. Niespotykane 
bogactwo życia kulturalnego 
miasta pozwala mu ubiegać 

się o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016 r.

Lublin jest najważniejszym 
ośrodkiem życia kulturalnego 

we wschodniej Polsce 

Wydarzenia artystyczne stanowiące ofertę teatrów, filharmonii, jedynej sceny  
operowo-operetkowej po prawej stronie Wisły, muzeów i galerii wytyczają rytm życia  

w Lublinie. Organizowane tu Międzynarodowe Konfrontacje Teatralne, Nieustający Festiwal 
gitarowy, Międzynarodowe Dni Filmu Dokumentalnego „Rozstaje Europy”, Festiwal Teatrów 

Europy Środkowej „Sąsiedzi”, Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków czy Międzyna-
rodowe Spotkania Folklorystyczne nie tylko ściągają do miasta znanych artystów z całego 
świata, ale i przemieniają ulice w wielokulturowy tłum mówiący różnymi językami świata.

Kultura

Jarmark Św. Antoniego

Noc Świętojańska
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Lublin to miasto, w którym historia  
przeplata się ze współczesnością,  

a bogate dziedzictwo kulturowe wpływa na codzienne życie. 
Przykładem tego jest wyjątkowy mural, który powstał 

podczas pierwszego LUBELSKIEgO FESTIWALU gRAFFITI. 
Efektem prac najlepszych europejskich artystów graffiti jest 

stworzenie kopii i autorskich wizji fresków zdobiących Kaplicę 
Trójcy Świętej lubelskiego Zamku. Niepowtarzalny  mural,  

spajający tradycję Lublina i nowoczesną twórczość  
niezależnych artystów z Europy i Polski, można podziwiać  

na murze w centrum miasta (przy ul. Peowiaków).

W Lublinie dynamicznie  
rozwija się kultura alternatywna. 
Jedyne w swoim rodzaju projekty realizowane przez Scenę 
Plastyczną KUL, Ośrodek Praktyk Teatralnych gardzienice czy 
Ośrodek Brama grodzka – Teatr NN zyskały międzynarodową 
sławę i uznanie.

W mieście prężnie działają kluby, teatry i kabarety  
studenckie cieszące się sławą nie tylko w Polsce. Raz do roku 
studenci wszystkich uczelni Lublina przejmują władzę nad 
miastem. Odbywają się wówczas Dni Kultury Studenckiej.

Teatr Gardzienice

Lubelski Festiwal Graffiti
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Miasto filmowe

Autentyczność i magiczny, kameralny klimat miasta 
stały się atutami Lublina dla zauroczonych nim filmowców. W mieście kręcono 

sceny z izraelsko-polskiej produkcji „WIOSNA 1941”. Na uliczkach Starego Miasta 
rozgrywały się dramatyczne dzieje z czasów holocaustu, z udziałem Josepha  

Fiennsa, znanego z głównej roli w światowym hicie „Zakochany Szekspir”. 

Stare Miasto zostało dostrzeżone i docenione przez producentów filmowych. 
W filmie „ARyAN COUPE” Lublin udawał węgierskie miasto z czasów II wojny 
światowej. Na Starym Mieście kręcono też niegdyś sceny z popularnego serialu 

„CZARNE CHMURy”. W Lublinie kręcono również paryskie zdjęcia do jednego 
z odcinków „SENSACJI XX WIEKU”, a sędziwe zaułki były też scenografią 

zadżumionego miasta w polskiej produkcji „CHOPIN – PRAgNIENIE MIŁOŚCI”. 

Lublin „zagrał” w serialu kryminalnym „DETERMINATOR”.  
Akcja filmu toczyła się w wielu miejscach miasta.  Na ulicach Lublina można 
było zobaczyć w akcji znanych aktorów: Roberta gonerę, Edytę Olszówkę,  

Jana Wieczorkowskiego czy Krzysztofa globisza.

Sukcesy filmowe Lublina ma kontynuować 
projekt wspólnej promocji Lublina i Lwowa 
oraz polsko-ukraińskiego pogranicza jako 
miejsc atrakcyjnych dla producentów filmo-
wych. Zabytkowa architektura i różnorodne 
plenery Polski i Ukrainy są doskonałymi miej-
scami do nagrywania filmów. Projekt poparli 
przedstawiciele środowiska filmowego,  
m.in. Andrzej Wajda i Janusz Zaorski,  
oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.

18

Plan zdjęciowy filmu „Wiosna 1941” 

Plan zdjęciowy filmu „Wiosna 1941” 
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Najstarszą lubelską uczelnią  
o międzynarodowej sławie jest  
Katolicki Uniwersytet Lubelski,  
który powstał w 1918 r. Przez lata 
wykładał w nim prof. Karol Wojtyła, 
późniejszy papież Jan Paweł II. 

Lublin jest największym  
ośrodkiem akademickim  

we wschodniej Polsce.  
Młodych ludzi przyciągają na lubelskie uniwersytety 

niepowtarzalny klimat, ceniona kadra oraz różnorodność 
kierunków kształcenia: od technicznych, przez  

medyczne, po humanistyczne i artystyczne.

Na kilku cieszących się renomą uczelniach publicz-
nych i w zdobywających prestiż niepublicznych szkołach 

wyższych studiuje blisko 100 tys. osób, nie tylko z Polski. 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie prowadzi studia 

 anglojęzyczne dla obcokrajowców, a w Europejskim  
Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów  

na studia doktoranckie przyjeżdża młodzież z Ukrainy.

Lublin uniwersytecki

Absolwentem KUL-u był także Prymas Tysiąclecia kardynał  
STEFAN WySZyńSKI. W 1944 r. powołany został Uniwersytet Marii 
Curie-Skłodowskiej, jedna z największych szkół wyższych w Polsce. 
Z UMCS wyodrębniły się później kolejne lubelskie szkoły wyższe: 
Akademia Medyczna (dziś Uniwersytet Medyczny) i Akademia Rolnicza 
(dzisiejszy Uniwersytet Przyrodniczy).
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Miasteczko Akademickie, Plac Marii Curie-Skłodowskiej

Dziedziniec KUL
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Kontakty z Ukrainą ułatwia istniejący  
w mieście Konsulat generalny Ukrainy,  
a zacieśnia je Europejskie Kolegium Polskich  
i Ukraińskich Uniwersytetów. To polsko-
-ukraińska instytucja edukacyjna, której 
celem jest kształcenie młodych, otwartych 
na różnice kulturowe i historyczne ludzi. 
Lata spędzone na studiowaniu w między-
narodowym gronie i realizowane razem 
projekty badawcze najlepiej przyczyniają się 
do integracji młodzieży z Polski, Ukrainy,  
a także innych krajów Europy  
Środkowo-Wschodniej.

Brama Europy na Wschód

Położenie geograficzne Lublina przez wieki odgrywało kluczową rolę 
w rozwoju miasta. gród leżący na styku Wschodu i Zachodu był miejscem,  

w którym skupiały się różne kultury, wierzenia i religie, powstawały centra 
wymiany myśli i handlu. Swoje położenie miasto wykorzystuje także  

dzisiaj. Nawiązało szerokie kontakty z miastami na Wschodzie  
i ma ambicje stać się bramą Europy na Wschód.

Uroczystość wystawienia relikwii Św. Katarzyny, Katedra pw. Przemienienia Pańskiego

Wigilia Bożego Narodzenia, Cerkiew Parafialna pw. Św. Metropolity Piotra (Mohyły), Skansen

Europejskie Dni Eurosąsiedztwa, Dołhobyczów
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infoRmacja

LuBeLSKi ośRodeK 
infoRmacji TuRySTycznej 
ul. Jezuicka 1/3, 20-113 Lublin 
tel. 48 81 532 44 12 
Godziny pracy: pon.-pt. 9-17  
(w sezonie letnim 9-18),  
sob. 10-16, niedz. 10-15 
(tylko w sezonie letnim) 
www.loit.lublin.pl 

BiuRo oBSŁuGi Ruchu 
TuRySTyczeGo PTTK
rynek 8, 20-112 Lublin
tel. 48 81 53 237 58
bort.pttk.lublin@wp.pl 

uRzędy

uRząd miaSTa LuBLin
www.lublin.eu, www.um.lublin.eu 

uRząd maRSzaŁKoWSKi 
WojeWódzTWa LuBeLSKieGo
www.lubelskie.pl

LuBeLSKi uRząd WojeWódzKi
www.lublin.uw.gov.pl

STaRoSTWo PoWiaToWe 
W LuBLinie
www.powiat.lublin.pl

PLacóWKi KonSuLaRne 

KonSuLaT BRyTyjSKi W LuBLinie
ul. Beskidzka 9
tel. 48 81 742 01 01
fax 48 81 742 91 30

KonSuLaT GeneRaLny uKRainy  
W LuBLinie
ul. Kunickiego 24
tel. 48 81 531 88 89; 081 531 88 01
fax 48 81 531 88 88

KonSuLaT honoRoWy RePuBLiKi 
fedeRaLnej niemiec W LuBLinie
ul. rynek 7
tel. 48 81 743 65 43

KonSuLaT honoRoWy 
BRazyLii W LuBLinie
Pl. marii curie-skłodowskiej 4
tel. 48 81 537 28 10

hoTeLe

GRand hoTeL 
LuBLinianKa****
Krakowskie Przedmieście 56
tel. 48 81 446 61 00
www.lublinianka.com

hoTeL euRoPa****
Krakowskie Przedmieście 29
tel. 48 81 533 20 61
www.hoteleuropa.pl

hoTeL meRcuRe unia***
al. racławickie 12
tel. 48 81 533 20 61
www.orbis.pl

hoTeL VicToRia***
ul. narutowicza 58/60
tel. 48 81 532 70 11
www.hotel.victoria.lublin.pl 

hoTeL huzaR***
ul. spadochroniarzy 7
tel. 48 81 531 84 00
www.hotelhuzar.pl

hoTeL camPaniLe**
ul. Lubomelska 14
tel. 48 81 531 84 00
www.campanile.com.pl

Rezydencja WaKSman
ul. Grodzka 19
tel. 48 81 532 54 54
www.waksman.pl

hoTeL LuBLin
ul. Podzamcze 7
tel. 48 81 747 44 07
www.hotel-lublin.pl

moTeL PzmoT
ul. Prusa 8
tel. 48 81 533 82 85

dom nauczycieLa
ul. akademicka 4
tel. 48 81 533 82 85

SzKoLne SchRoniSKo 
mŁodzieżoWe (caŁoRoczne)
ul. Długosza 6
tel. 48 81 533 06 28

Kina

Kino cinema ciTy
ul. Lipowa 13
tel. 48 81 535 25 25
www.cinema-city.pl 

Kino BajKa
ul. radziszwskiego 8
tel. 48 81 533 88 72
www.bajka.kina.lublin.pl

Kino KoSmoS
ul. Króla Leszczyńskiego 60
tel. 48 81 533 00 97
www.kosmos.maxfilm.com.pl

Kino WyzWoLenie
ul. Peowiaków 6
tel. 48 81 532 24 16
www.wyzwolenie.maxfilm.com.pl

Kino chaTKa żaKa
ul. radziszewskiego 16
tel. 48 81 533 58 41
www.chatkazaka.kina.lublin.pl

TeaTRy 

PańSTWoWy TeaTR  
im. j. oSTeRWy 
ul. narutowicza 17 
tel. 48 81 532 29 35 
tel./fax 48 81 532 44 36 
www.teatrosterwy.pl

TeaTR im. h. ch. andeRSena 
ul. Dominikańska 1 
tel. 48 81 532 16 28
fax 48 81 534 36 11  
www.teatrandersena.pl

TeaTR muzyczny 
ul. skłodowskiej 5 
tel. 48 81 532 76 13 
tel./fax 48 81 532 25 21 
www.teatrmuzyczny.eu

Scena PLaSTyczna KuL
al. racławickie 14
tel. 48 81 445 45 02
www.kul.lublin.pl/scena

ośRodeK PRaKTyK 
TeaTRaLnych GaRdzienice
ul. Grodzka 5a
tel. 48 81 532 98 40
www.gardzienice.art.pl

TeaTR PRoViSoRium
ul. Peowiaków 12
tel. 48 81 536 03 20
www.provisorium–kompania.pl

KomPania „TeaTR”
ul. Peowiaków 12
tel. 48 81 536 03 20
www.provisorium–kompania.pl

TeaTR iTP
ul. Pawłowa 34
tel. 48 81 744 42 93
www.kul.lublin.pl/1950.html

Scena PRaPRemieR inViTRo
ul. Peowiaków 12
tel. 511 171 988
invitro@scenainvitro.com 
www.scenainvitro.com

cenTRa KuLTuRy

aKademicKie cenTRum 
KuLTuRy „chaTKa żaKa”
ul. radziszewskiego 16
tel. 48 81 533 32 01
fax 48 81 533 58 41

cenTRum KuLTuRy 
W LuBLinie
ul. Peowiaków 12
tel. 48 81 536 03 11
fax 48 81 536 03 12
sekretariat@ck.lublin.pl
www.ck.lublin.pl

ośRodeK „BRama GRodzKa – 
TeaTR nn”
ul. Grodzka 21
tel. 48 81 532 58 67
fax 48 81 534 61 10
www.tnn.lublin.pl

fiLhaRmonia

PańSTWoWa fiLhaRmonia 
im. h. WieniaWSKieGo 
ul. skłodowskiej 5 
tel. 48 81 532 44 21
www.filharmonialubelska.pl

muzea

muzeum LuBeLSKie – zameK 
ul. zamkowa 9 
tel./fax 48 81 532 17 43 
śr.-sob. 9-16, niedz. 9-17

oddziały:

1) muzeum hiSToRii miaSTa LuBLina 
(W BRamie KRaKoWSKiej)
Pl. Łokietka 3
tel. 48 81 532 60 01 

2) muzeum maRTyRoLoGii  
„Pod zeGaRem” 
ul. uniwersytecka 1
tel. 48 81 533 36 78
śr.-sob. godz. 9-15.30, niedz. godz. 9-17  

3) muzeum LiTeRacKie 
im. j. czechoWicza 
ul. złota 3
 tel. 48 81 532 30 90 do 91
śr.-sob. godz. 9-16, niedz. godz. 9-17 

4) muzeum dWoReK 
WincenTeGo PoLa
ul. Kalinowszczyzna 13
tel. 48 81 747 24 13 
śr.-sob. godz. 9-16, niedz. godz. 9-17 

muzeum aRchidiecezjaLne 
SzTuKi ReLiGijnej W LuBLinie 
(Wieża TRyniTaRSKa)
ul. filaretów 7 
tel. 48 81 444 74 50 
wt.-sob. 10-17, niedz. 9-17 

muzeum zaKŁadu 
hiSToRii faRmacji 
ul. Grodzka 5a 
tel. 48 81 532 88 20 
wt.-pt. godz. 10-16  

PańSTWoWe muzeum 
na majdanKu 
ul. Droga męczenników majdanka 67 
tel./fax 48 81 744 26 47 
godz. 8-15 – po zgłoszeniu  
tel. 48 81 744 19 55 

muzeum WSi LuBeLSKiej 
(SKanSen)
al. Warszawska 96 
tel. 48 81 533 31 37 
godz. 9-17

izBa Pamięci żydóW LuBLina 
ul. Lubartowska 10 
tel. 48 81 525 01 41 
niedz. 13-15 

GaLeRie

BiuRo WySTaW aRTySTycznych 
ul. Grodzka 5
tel. 48 81 532 59 47

GaLeRia „GRodzKa” BWa
ul. Grodzka 5a
tel. 48 81 532 56 00

GaLeRia „LaBiRynT 2” BWa
ul. Grodzka 3
tel. 48 81 532 59 47

GaLeRia „BiaŁa”  
cenTRum KuLTuRy
ul. Peowiaków 12
tel. 48 81 536 03 25

GaLeRia zWiązKu PoLSKich 
aRTySTóW PLaSTyKóW 
„Pod PodŁoGą”
ul. Krakowskie Przedmieście 62
tel. 48 81 532 68 57
www.zpaplublin.pl

GaLeRia SzTuKi 
Sceny PLaSTycznej KuL
ul. rynek 8
tel./fax 48 81 445 45 02

GaLeRia „PRzy BRamie” 
ToWaRzySTWa PRzyjacióŁ 
SzTuK PięKnych
ul. Grodzka 34
tel. 48 81 532 28 31

andzeLm GaLLeRy – GaLeRia 
SzTuKi WSPóŁczeSnej
ul. Krakowskie Przedmieście 2
tel./fax 48 81 532 48 65

GaLeRia „Po Schodach” 
mdK nR 2
ul. Bernardyńska 14a
tel./fax 48 81 532 08 53

TeLefony aLaRmoWe 

centrum Powiadamiania 
Ratunkowego – 112 

Pogotowie Ratunkowe – 999 
Straż Pożarna – 998 
Policja – 997 
Straż miejska – 986 



www.lublin.eu

Beata rogalska, tomasz Danilewicz
stanisław turski
Beata rogalska
milena mizura
iwona Burdzanowska (iB), andrzej Koziara (aK), mikołaj majda (mm), 
Jakub orzechowski (Jo), zbigniew Bielawka (zB),
Wojciech Pacewicz (WP), stanisław turski (st)
mazaki studio
multipress

tel.: +48 81 466 19 30, fax: +48 81 466 19 31
e-mail: marketing@lublin.eu
ul. rynek 8, 20-111 Lublin

kanceLaria 
prezydenta Miasta

teKst
KonsuLtacJe merytoryczne

reDaKcJa
KoreKta

fotoGrafie

oPracoWanie Graficzne
DruK


