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Zapraszamy do udziału 
w Sezonie Lublin 2016
Mamy nieskrywaną przyjemność zaprosić Państwa po raz piąty na szczególne wyda-
rzenie, jakim jest Sezon Lublin. Podczas 11 dni dostarczymy co najmniej 290 powodów, 
by przekonać się o tym, że Lublin jest miastem niezwykle atrakcyjnym turystycznie. 
Aby lepiej poznać Miasto Inspiracji, zrozumieć niezwykły charakter i wyjątkowość tego 
miejsca należy doświadczyć jego kameralnej atmosfery, odkryć bogactwo historyczne 
i ukryte na co dzień walory przyrodnicze.

Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin wspólnie z ponad trzydziestoma lokal-
nymi partnerami zaprasza Państwa w wyjątkową podróż podczas wycieczek pieszych lub 
rowerowych, za pośrednictwem elektrycznych busików i wyprawy zabytkowym Ziutkiem 
lub Gutkiem. Zachęcamy do poznawania historii niezwykłych postaci i zabytków Lublina 
oraz wystaw w lubelskich muzeach. Miasto Inspiracji to też piękna przyroda. Naturalny 
charakter rzeki Bystrzycy z  licznymi zakolami, łąkami i  lasem sprawia, że Lublin to 

również miejsce ekscytujących wypraw kajakowych skierowanych zarówno do dzieci 
jak i dorosłych. Miłośnicy wypoczynku na świeżym powietrzu odnajdą w programie 
wydarzenia moc aktywizujących atrakcji zorganizowanych z myślą właśnie o nich. 

Zapraszamy Państwa do przeżycia niezapomnianej przygody w ramach SEZONU 
LUBLIN 2016 – symbolicznego rozpoczęcia sezonu turystycznego w naszym mieście. 

Zapisy na wszystkie wydarzenia w  ramach Sezonu Lublin 2016 prowadzone są od 
18 kwietnia 2016 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 trzech imprezach po dokonaniu wcześniejszej rejestracji.

Szczegółowe informacje: tel. 537 821 797 i 537 821 040 lub www.sezon.lublin.eu



PTTK Oddział Miejski w Lublinie
Oddział Miejski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego to stowarzyszenie o ponad 100-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 Fotograficzny „LX”, 
Klub Turystyki Kajakowej „CIERNIK”, Klub Kolekcjonerów Krajoznawców „CHOMIK”, Klub Ochrony Przyrody.

Lubelski Szlak Św. Jana Pawła II
W drugą rocznicę kanonizacji Papieża Jana Pawła II 
przewodnicy pragną przypomnieć postać Wielkiego 
Polaka, Honorowego Obywatela Miasta Lublina 
(1997), Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa 
Turystyczno-Krajoznawczego (1981), związanego 
przez 24 lata z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. 
Komisja Krajoznawcza ZG PTTK ustanowiła Odznakę 
Krajoznawczą „Miejsca kultu św. Jana Pawła II”, którą 
uczestnicy będą mogli zdobyć podczas zwiedzania 
w Lublinie miejsc związanych z Janem Pawłem II.
TERMIN: 27 IV (śr.) 10:00–13:00 | 2 V (pon.) 14:00–17:00
MIEJSCE: przy wejściu głównym KUL

Szlakiem Konstytucji 3 Maja
Przewodnicy PTTK podczas spaceru Lubelskim 
Szlakiem Konstytucji 3 Maja opowiedzą o twór-
cach ustawy rządowej związanych z Lublinem, m.in. 
o Potockich, Stanisławie Staszicu oraz o pierwszym 
konstytucyjnym prezydencie miasta Teodorze Gretz 
– Gruellu, a także o obchodach Święta Konstytucji 
3 Maja w Lublinie od 1971 roku do chwili obecnej. 
Trasa wiedzie przez pl. Litewski, Pałac Potockich 
przy ul. Staszica, ul. Krakowskie Przedmieście, Rynek 
Starego Miasta, ul. Prezydenta Teodora Gretz – 
Gruella, Stary Ratusz. Na zakończenie uczestnicy 
otrzymają tekst piosenki „Trzeci Maj” Rajnolda 
Suchodolskiego.
TERMIN: 3 V (wt.) 14:00–17:00
MIEJSCE: przy pomniku Konstytucji 3 maja

Szlakiem symboli Lublina 
– gra miejska
Impreza w formie gry miejskiej jest adresowana 
do dzieci ze szkół podstawowych i młodszych pod 
opieką rodziców lub opiekunów. Stanowi ważny 
element przygotowania najmłodszych mieszkańców 

do obchodów 700. rocznicy lokacji miasta Lublina 
na prawie magdeburskim i włączenia się w uroczy-
stości. Gra będzie przebiegać w 12 wyznaczonych 
miejscach zwanych punktami kontrolnymi (PK). 
Są to zabytki lub obiekty z umieszczonymi na nich 
wizerunkami „koziołka”. W punktach kontrolnych 
przewodnicy w sposób przystępny dla dzieci za-
poznają je z historią herbu, hejnału i flagi miasta 
Lublina na przestrzeni wieków. Na zakończenie gry 
uczestnicy otrzymają nagrody – regionalne ciastko 
„lubelskie różki”.
TERMIN: 23 IV (sob.) 10.30–13.30 |  
24 IV (niedz.) 10.30–13.30 | 30 IV (sob.) 10.30–13.30 |  
1 V (niedz.) 10.30–13.30
MIEJSCE: 23 IV, 24 IV, 30 IV - przed wejściem do Zamku 
Lubelskiego | 1.05 - przy PTTK, ul. Rynek 8

Pałace na Korcach i w Śródmieściu
Dzieje rodów magnackich, ich udział w życiu politycz-
nym i kulturalnym Lublina od XVI do XVIII wieku to 
szereg niezwykłych historii, opowieści i ciekawostek. 
Wielu przedstawicieli magnaterii i szlachty pocho-
dziło z Wielkiego Księstwa Litewskiego, osiedlali się 
w Lublinie po zawarciu Unii Lubelskiej w 1569 roku. 
Na Korcach i w Śródmieściu pozostały pałace wy-
budowane dla Jabłonowskich, Sapiehów, Parysów, 
Tarłów, Sanguszków czy Czartoryskich. Wycieczkę 
„Pałace na Korcach i w Śródmieściu” poprowadzą 
przewodnicy miejscy zrzeszeni w Kole Przewodników 
Miejskich i Terenowych im. Mikołaja Pajdowskiego 
Oddziału Miejskiego PTTK w Lublinie.
TERMIN: 25 IV (pon.) 16.00–19.00 |  
29 IV (pt.) 16.00–19.00
MIEJSCE: przed Bramą Krakowską

Historia światłem pisana – Lublin 
w obiektywie znanych fotografów
Lubelska fotografia to historia światłem pisanych 
obrazów a zarazem historia ludzi, którzy te obra-
zy tworzyli. Nieraz zaskakująca, pełna meandrów, 
niespodzianek, splotów losów ludzkich. O jednych 
mówią zachowane fotografie. O  innych tylko lub 
aż, wspomnienia. Był czas kiedy Lublin wyrósł na 
fotograficzną potęgę. Okres ten śmiało można zwać 
„erą Hartwigów”, choć nie tylko działalność ojca 
i  jego utalentowanego syna o tej potędze stano-
wiły. Trudno pominąć takie nazwiska jak Stanisław 
Magierski, Stefan Kiełsznia czy... Józef Czechowicz. 
Tak... najsłynniejszy lubelski poeta też parał się 
fotografią. Jego ścieżki często splatały się z drogami 
nestora polskiej fotografiki. Ostatni raz panowie 
spotkali się na kwadrans przed tragicznym bom-
bardowaniem 9 września 1939 roku.
TERMIN: 26 IV (wt.) 16.00–19.00 | 27 IV (śr.) 16.00–19.00
MIEJSCE: przy pomniku Józefa Czechowicza

Lublin Filmowy
Lublin jako jedno z najpiękniejszych polskich miast 
posiada niespotykane walory do realizacji filmów, 
wielokrotnie wykorzystywane przez ekipy z Polski 
i z zagranicy. Niezwykłe Stare Miasto, jedno z naj-
cenniejszych zabytków urbanistycznych w Polsce, 
swoimi malowniczymi zaułkami i  podwórkami 
oraz bogatą architekturą przyciąga od lat twór-
ców filmowych. Lubelski Fundusz Filmowy i Koło 
Przewodników PTTK proponują spacer szlakiem re-
alizacji dzieł polskiej kinematografii. Na uczestników 
spaceru czeka filmowa niespodzianka.
TERMIN: 25 IV (pon.) 17.00–20.00
MIEJSCE: przy PTTK, ul. Rynek 8
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Bystrzyca – Hartwigowskie klimaty
Przedwojenny dom Edwarda Hartwiga znajdował się 
przy ul. Glinianej. Dziś to bezpośrednie sąsiedztwo 
zabudowań Politechniki Lubelskiej. Jeszcze przed 
wojną robił częste poranne wypady, na te same 
łąki, które my znamy np. z wycieczek rowerowych 
nad Zalew Zemborzycki. Rury, Wrotków, Majdan 
Wrotkowski. To właśnie tam artysta „dorabiał 
się” przydomka „mglarza”. Tam zafascynował się 
wierzbami - tym elementem polskiego pejzażu, 
któremu wiele lat później poświęcił cały album. Przy 
jednej z nich „czatował” na swoich przypadkowych 
„modeli” - często były to kobiety idące na lubelski 
targ. Wszystko to możemy zobaczyć na szczęśliwie 
ocalałych z zawieruchy II wojny światowej zdjęciach.
TERMIN: 1 V (niedz.) 17.00–20.00 | 2 V (pon.) 16.30–19.30
MIEJSCE: Końcowy przystanek linii nr 25 przy 
ul. Prawiednickiej lub linii nr 8 przy ul. Cienistej

(Nie) Szczęśliwa Miłość w Lublinie
W opowieściach i podaniach lubelskich odnajdziemy 
między innymi niezliczone wątki romansowe i histo-
rie miłosne, które wydarzyły się naprawdę, a także 
te legendarne. Duża część z nich nie zakończyła się 
tzw. „happy-endem”, a osobiste tragedie zamie-
szanych w nie osób często nikną w mroku dziejów. 
Oto Barbara – piękna córka Katarzyny i Sebastiana 
Konopniców, rodziny związanej z  jedną z najpięk-
niejszych kamienic Starego Miasta. Nieszczęśliwie 
zakochana w podlubelskim szlachetce dziewczyna 
zostaje przez niego porwana do Dublan, gdzie po-
tajemnie biorą ślub. Z takiego obrotu sprawy nie 
mogło wyniknąć nic dobrego…
TERMIN: 29 IV (pt.) 17.00–19.00 | 30 IV (sob.) 11.00–13.00
MIEJSCE: przy kamienicy ul. Rynek 12

Historia lubelskich 
„Podkasanych muz”
Lublin to miasto, które jest mocno związane z sze-
roko rozumianą kulturą. W teatrach wystawiane są 
regularnie sztuki, musicale, w kinach odbywają się 
premiery filmowe, a  lokalne wystawy prezentują 
zarówno twórczość doświadczonych, jak i młodych 
artystów. Nawiązując do wielokulturowości naszego 
miasta mamy do zaproponowania Państwu spacer 
po Starym Mieście i jego okolicach w celu poznania 
historii miasta od strony artystycznej. Wysłuchamy 
opowieści o  kabaretach i  odwiedzimy miejsca 

związane z ich historią. Atrakcją będzie odwiedze-
nie „Piwnicy pod Fortuną”, w której występował 
kabaret „Sex”. Następnie zobaczymy gdzie odbywały 
się przedstawienia kabaretu „Czart” i udamy się do 
klubu o mroczno brzmiącej nazwie „Nora”, w której 
występował między innymi kabaret „Sex 2”. Oprócz 
wyżej wymienionych czekają na Państwa też inne 
atrakcje i ciekawostki artystyczne miasta Lublin.
TERMIN: 23 IV (sob.) 11.00–14.00
MIEJSCE: przy Trybunale Koronnym, ul. Rynek 1

Szlakiem 
bł. ks. Stanisława Mysakowskiego
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na wycieczkę 
pieszą szlakiem bł. ks. Stanisława Mysakowskiego. 
W ramach przejścia zapoznają się Państwo bliżej 
z postacią wyżej wymienionego błogosławionego 
oraz zobaczą południowe krańce miasta. Podczas 
wyprawy zobaczą Państwo nie tylko rzekę Nędznice, 
las Rudka, rzekę Bystrzycę, ale też miejsca związane 
z działalnością ks. Mysakowskiego.
TERMIN: 30 IV (sob.) 10.00–15.00
MIEJSCE: przystanek początkowy linii nr 8 przy 
ul. Okopowej

Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
– wycieczka piesza
Spacer „Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych” na 
terenie Lublina pozwala dotrzeć do miejsc, w których 
stosowano represje wobec żołnierzy podziemia nie-
podległościowego, m.in. między innymi: więzienie 
NKWD i MBP na Zamku Lubelskim, areszty śled-
cze NKWD w Śródmieściu, pomnik mjr. Hieronima 
Dekutowskiego oraz sześciu jego podkomendnych. 
Zapraszamy nie tylko pasjonatów tej tematyki, ale 
też każdego, kto zechce poszerzyć swoją wiedzę 
na temat tej trudnej i nieodległej historii naszego 
miasta.
TERMIN: 26 IV (wt.) 14.00–18.00 | 2 V (pon.) 10.00–14.00 
| 3 V (wt.) 16.00–20.00
MIEJSCE: plac Zamkowy przy schodach

Szlak Pamięci Żołnierzy Wyklętych 
– wycieczka rowerowa
Łącząc tematykę żołnierzy wyklętych i popularyzację 
zdrowego trybu życia zapraszamy na wycieczkę 
rowerową „Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. 

Poruszając się na rowerze będą mieli Państwo szan-
sę poznania historii tych bohaterów w nietypowy 
sposób. Wycieczka, prócz aktywnego wypoczynku, 
oferuje takie atrakcje jak przejazd ulicami Lublina 
i zobaczenie miejsc powiązanych z postaciami żoł-
nierzy wyklętych. Zobaczą Państwo między inny-
mi: więzienie NKWD i MBP na Zamku Lubelskim, 
Areszt Śledczy NKWD, pomnik mjr. cc Hieronima 
Dekutowskiego oraz sześciu jego podkomend-
nych czy też obóz filtracyjny NKWD na Majdanku. 
Są to tylko nieliczne atrakcje jakie można zoba-
czyć. Serdecznie zapraszamy nie tylko miłośników 
jednośladów, ale też wszystkich, którzy posiadają 
własny rower i chcą aktywnie spędzić wolny czas.

Dodatkowe informacje: wiek uczestników minimum 
16 lat, ubezpieczenie oraz przestrzegane kodeksu 
drogowego.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 9.00–15.00
MIEJSCE: przed wejściem do Zamku Lubelskiego

Do Króla Jana – wycieczka rowerowa 
w okolice Bystrzejowic
To już najwyższy czas na odkurzenie swojego sprzętu 
po zimowym śnie. Program rowerowej wycieczki 
„Do Króla Jana” gwarantuje aktywny wypoczynek, 
przejazd z Lublina do Głuska, przez Abramowice 
Kościelne, Las Krępiecki i Jadwisin.

Dodatkowe informacje: wiek uczestników minimum 
16 lat, ubezpieczenie oraz przestrzegane kodeksu 
drogowego.
TERMIN: 23 IV (sob.) 9.00–15.00
MIEJSCE: przy ul. Głuskiej 5, SOWS nr 2
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Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna
LROT to jedna z 16 regionalnych organizacji turystycznych działających w Polsce. Jest stowarzyszeniem non
-profit utworzonym w celu promowania w kraju i zagranicą, atrakcji turystycznych województwa lubelskiego. 
LROT swoją siłę czerpie ze współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i branży turystycznej oraz 
profesjonalnego podejścia do turystyki. Działalność organizacji finansowana jest ze składek członkowskich 
oraz prowadzonej działalności gospodarczej. LROT aktywnie zabiega także o środki z funduszy unijnych.

Dawny Lublin przemysłowy – 
prelekcja i wycieczka piesza
Zapraszamy na wieczór tematyczny dotyczący daw-
nych obiektów przemysłowych w Lublinie. W trakcie 
spotkania swoją wiedzą na temat historii przemy-
słu w Lublinie podzieli się prezes Klubu Turystyki 
Pieszej „Niezależni” przy OM PTTK w  Lublinie Jerzy 
Frąk. Podczas prelekcji ilustrowanej pokazem zdjęć, 
uczestnicy będą mogli zapoznać się z przemysłowym 
dziedzictwem Lublina. Po spotkaniu autor prelekcji 
zaprasza na wycieczkę szlakiem dawnego przemy-
słu lubelskiego. Prelekcja będzie trwała ok.2 godz., 
wycieczka ok. 1,5 godz.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 17.30–21.00
MIEJSCE: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1–3

Lubelskie zagadki z audioguidem – 
gra miejska i konkurs
Wycieczki z  audioprzewodnikiem są propozycją 
skierowaną do wszystkich chcących aktywnie po-
znać historię Lublina. Uczestnicy gry wypożycza-
ją w Lubelskim Ośrodku Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej audioprzewodniki i otrzymują kartę 
konkursową pytań-rebusów odnoszących się do 
Szlaku Staromiejskiego. Zwiedzający pokonują szlak 
indywidualnie, we własnym tempie. Na osoby, które 
dobrze wykonają zadania i właściwie wypełnią kartę, 
czeka nagroda.

Dodatkowe informacje: wypożyczenie audio prze-
wodnika jest bezpłatne, wymagane są jednak zwrot-
na kaucja w wysokości 100 zł, okazanie dokumentu 
tożsamości i wypełnienie karty wypożyczenia.
TERMIN: 23 IV (sob.) | 24 IV (niedz.) | 25 IV (pon.) | 
26 IV (wt.) | 27 IV (śr.) | 28 IV (czw.) | 29 IV (pt.) | 
30 IV (sob.) | 1 V (niedz.) | 2 V (pon.) | 3 V (wt.) 
- indywidualne zwiedzanie z audioprzewodnikiem.
MIEJSCE: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1-3

Quest Legendy Lublina
Quest Legendy Lublina jest propozycją skierowa-
ną do najmłodszych mieszkańców Lublina. Dzieci 
i  opiekunowie otrzymują w  Lubelskim Ośrodku 
Informacji Turystycznej i Kulturalnej karty z za-
gadkami. Następnie podczas spaceru po Starym 
Mieście, dzieci pod opieką rodziców kierują się 
informacjami zawartymi w wierszowanych wska-
zówkach. Uczestnicy pokonują trasę indywidualnie 
i we własnym tempie poznają miejsca związane 
z najciekawszymi lubelskimi legendami. Na osoby, 
które prawidłowo odgadną hasło i dotrą do celu, 
czekają małe upominki.
TERMIN: 23 IV (sob.) | 24 IV (niedz.) | 25 IV (pon.) | 
26 IV (wt.) | 27 IV (śr.) | 28 IV (czw.) | 29 IV (pt.) | 
30 IV (sob.) | 1 V (niedz.) | 2 V (pon.) | 3 V (wt.) 
- trasy indywidualne
MIEJSCE: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1-3

Szlakiem Legend Lubelskich
Propozycja skierowana do najmłodszych mieszkań-
ców Lublina. Podczas spaceru po Starym Mieście 
dzieci w  towarzystwie miejskiego przewodnika 
i lubelskiego koziołka, poznają historię miasta po-
przez najciekawsze lubelskie opowieści i podania. 
Wycieczka ma charakter interaktywny, jej elementy 
pobudzają wyobraźnię dzieci i zachęcają do aktyw-
nego udziału w odkrywaniu tajemnic miasta.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 13.00–15.00 |  
26 IV (wt.) 13.00–15.00 | 1 V (niedz.) 11.00–13.00 |  
2 V (pon.) 11.00–13.00
MIEJSCE: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1-3

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 znani w lubelskim kręgu turystycznym. 
Spotkanie ma charakter spontaniczny i każdy może 
się do niego przyłączyć – śpiewając lub grając na 
własnym instrumencie. Poza wspólnym śpiewem 
spotkanie jest doskonałą okazją do zawierania 
nowych znajomości oraz wymiany wrażeń z tury-
stycznych szlaków.
TERMIN: 22 IV (pt.) 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. Obiekt funkcjonujący na mapie turystycznej Lublina od 
2012 roku, powstał w ramach projektu: „Renowacja renesansowej Piwnicy pod Fortuną w Lublinie poprzez 
wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań multimedialnych”, zrealizowanego przez Miasto Lublin.

Renesans Lubelski oczami dzieci 
– zajęcia edukacyjne
Ideą imprezy jest propagowanie wśród najmłod-
szych mieszkańców Lublina stylu w architekturze, 
jakim jest Renesans Lubelski. Jest to unikalny typ 

architektoniczny wykształcony na terenach wo-
jewództwa lubelskiego na przełomie XVI/XVII w. 
Łączy w sobie gotyk z elementami renesansu wło-
skiego i niderlandzkiego, które pojawiły się wraz 
z architektami zapraszanymi licznie przez miej-
scową arystokrację. Uczestnikami zajęć będą dzieci 
w wieku 8-12 lat, które poznają zarówno kontekst 
historyczny jak też cechy i wyróżniki stylu Renesansu 
Lubelskiego na przykładzie ikonografii oraz anali-
zy obiektów prezentowanych przez przewodnika. 
Zajęcia odbywać się będą w salach Piwnicy pod 
Fortuną oraz w zabudowaniach kościelno-klasz-
tornych oo. Dominikanów.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 10.00–12.00 i 16.00–18.00
MIEJSCE: Piwnica pod Fortuną, ul. Rynek 8

Piwnica pod Fortuną – zwiedzanie
Zwiedzanie Piwnicy pod Fortuną to propozycja dla 
turystów w każdym wieku. W trakcie godzinnego 
spaceru w towarzystwie przewodników muzeal-
nych, goście zapoznają się z najciekawszymi wąt-
kami z historii Lublina przedstawionymi w ramach 
multimedialnej wystawy. Nowoczesne prezentacje 
i efekty dźwiękowe wprowadzą turystów w klimat 
renesansowego miasta, ukoronowaniem spaceru bę-
dzie wizyta w dawnej winiarni rodziny Lubomelskich.
TERMIN: 
23 IV (sob.) wejście: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 i 17.00 | 
25 IV (pon.) wejście: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 i 17.00 | 
27 IV (śr.) wejście: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 i 17.00 | 
29 IV wejście: 10.30, 12.00, 13.30, 15.00 i 17.00.
MIEJSCE: Piwnica pod Fortuną, ul. Rynek 8

Fundacja „Via Jagiellonica”
Celem działalności Fundacji jest wspieranie rozwoju międzynarodowego szlaku turystycznego „Via 
Jagiellonica” Cracovia – Lublinum – Vilna („Szlaku Jagiellońskiego” Kraków – Lublin – Wilno). Swoje cele 
z zakresu turystyki kulturowej Fundacja realizuje poprzez zapewnienie bezpośredniej obsługi turystycznej 
Międzynarodowego Parku Turystyczno-Kulturowego „Via Jagiellonica” w Centrum Obsługi Turystycznej 
w Lublinie oraz poszczególnych Parkach (w tym Miejscowych i Lokalnych), a także wspieranie w inny sposób 
podmiotów uczestniczących w rozwoju kompleksowej oferty turystycznej.

Zwiedzanie z konkursem 
„Lublin Jagielloński”
Fundacja „Via Jagiellonica” zaprezentuje w atrakcyj-
nej formie „złoty wiek” w historii Lublina przypada-
jący na okres jagielloński, szczególnie tradycje unii 

polsko-litewskiej z 1569 r., uhonorowanej Znakiem 
Dziedzictwa Europejskiego. Blisko dwugodzinny 
spacer z przewodnikiem połączony zostanie z kon-
kursem z nagrodami przeprowadzanym w wybra-
nych miejscach i obiektach na trasie zwiedzania: 
Przedmieście Krakowskie – Stare Miasto – Wzgórze 

Zamkowe – Przedmieście Czwartek.
TERMIN: 
23 IV (sob.) 16.00–18.00 | 24 IV (niedz.) 16.00–18.00 | 
25 IV (pon.) 16.00–18.00 | 26 IV (wt.) 16.00–18.00 | 
27 IV (śr.) 16.00–18.00 | 28 IV (czw.) 16.00–18.00
MIEJSCE: przy pomniku Unii Lubelskiej, plac Litewski
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Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów  
i Przewodników Turystycznych „Pogranicze”
Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników Turystycznych „Pogranicze” powstało w styczniu 
2008 roku. Jego członkami są czynni piloci i przewodnicy turystyczni w naszym regionie. „Pogranicze” jest 
dziś rozpoznawalne nie tylko z organizacji wartościowych szkoleń (seria „Przemysł Lubelski”), ale także 
z inicjowania działań dla mieszkańców Lublina oraz turystów. Jedną z ciekawszych inicjatyw są unikalne 
spacery szlakiem kryminalnego Lublina.

Szlakiem Komisarza Maciejewskiego 
„dla początkujących” – Śródmieście 
Szlakiem Komisarza Maciejewskiego 
„dla średnio zaawansowanych” 
– Kośminek
Spacery „Szlakiem komisarza Maciejewskiego” po-
jawią się podczas „Sezonu Lublin” już po raz trzeci. 
Tym razem proponujemy Państwu trzy trasy. Trasa 
po Śródmieściu przeznaczona jest przede wszyst-
kim dla tych, którzy dopiero zapoznają się z twór-
czością Marcina Wrońskiego. Trasa po Kośminku 
i Bronowicach przeznaczona jest przede wszystkim 
dla tych, którzy przez twórczość tego pisarza „zar-
wali” niejedną noc. Chwilami szlak wiedzie przez 
tajemnicze i niebezpieczne miejsca, dlatego trze-
ba być uważnym. Ostrzegamy: Grupa Wydawnicza 
„Foksal” oraz Wydawnictwo W.A.B. zadbały, aby Ci 
najbardziej odważni wynieśli ze spaceru nieco więcej 
niż tylko miłe wspomnienia.
Szlakiem Komisarza Maciejewskiego – Śródmieście
TERMIN: 2 V (pon.) 10.00–12.00 i 13.00–15.00
MIEJSCE: Plac Zamkowy – schody
Szlakiem Komisarza Maciejewskiego – Kośminek
TERMIN: 23 IV (sob.) 10.00–12.30 i 13.00–15.30 | 
30 IV (sob.) 10.00–12.30 i 13.00–15.30
MIEJSCE: Most Kultury

Szlakiem Komisarza Maciejewskiego 
„dla zaawansowanych” – Wieniawa 
i Miasteczko Akademickie
Tym razem proponujemy Państwu trzy trasy. Trasa 
po Wieniawie oraz Dzielnicy Akademickiej przezna-
czona jest przede wszystkim dla tych, którzy twór-
czość Marcina Wrońskiego znają „od deski do deski” 
oraz wykazują się szczególnie bogatą wyobraźnią.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 10.00–12.30 i 13.00–15.30 | 
1 V (niedz.) 10.00–12.30 i 13.00–15.30
MIEJSCE: przy ul. Staszica, dawny Pałac Potockich

Przemysłowcy Lubelscy – żywot 
człowieka uprzemysłowionego
Wielcy ludzie oraz wielkie fortuny powstają i upadają. 
Pamięć ludzka jest zawodna, a swoją przeszłość war-
to poznawać. LSPiPT „Pogranicze” wraz z Zespołem 
Szkół Ekonomicznych im. A. i J. Vetterów, postarają 
się przypomnieć Państwu dzieje przemysłowców 
związanych z  Lublinem, zakres działalności ich 
firm oraz gamę wytwarzanych kiedyś produktów. 
Jak się okaże, niejedna z  tych historii inspiruje 
współczesnych…
TERMIN: 
25 IV (pon.) 10.00–12.30 | 26 IV (wt.) 10.00–12.30 | 
28 IV (czw.) 10.00–12.30 | 29 IV (pt.) 10.00–12.30
MIEJSCE: Dworzec PKP

Lubelski wehikuł czasu, czyli 
historia na czterech kółkach 
– trolejbus ZIU-tek – trasa I 
„Lubelski Wehikuł Czasu” wyjeżdża na ulice Lublina 
już po raz drugi. Tym razem przeniesiemy się w lata 
80-te XX wieku dzięki przewodnikom w strojach 
z epoki oraz trolejbusowi marki ZIU, produkcji ra-
dzieckiej. Wbrew pozorom Lublin bardzo się zmienił 
przez ostatnie trzydzieści lat, a różnice z pewnością 
znajdą Państwo podczas wspólnego przejazdu spe-
cjalną trasą.
TERMIN: 
23 IV (sob.) wyjazd trolejbusu: 14.00, 15.00, 16.00 | 
30 IV (sob.) wyjazd trolejbusu: 14.00, 15.00, 16.00
MIEJSCE: Przystanek Brama Krakowska 04 przy 
ul. Królewskiej

Lubelski wehikuł czasu, czyli 
historia na czterech kółkach 
– autobus Gutek – trasa II
„Lubelski Wehikuł Czasu” wyjeżdża na ulice Lublina 
już po raz drugi. Kolejny raz zabytkowy autobus 
marki Jelcz (nazywany popularnie „ogórkiem”) za-
bierze Państwa na przejażdżkę po Lublinie z lat 70-
tych XX wieku. Klimat tamtych lat oddadzą również 
przewodnicy turystyczni przebrani w stroje z epoki. 
Zapraszamy zatem do podziwiania z okien GUTKA 
Lublina z 1971 roku.
TERMIN: 
24 IV (niedz.) wyjazd autobusu 14.00, 15.00, 16.00 | 
1 V (niedz.) wyjazd autobusu 14.00, 15.00, 16.00.
MIEJSCE: Przystanek Brama Krakowska 01 przy 
ul. Lubartowskiej
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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. Rok 2016 jest rokiem 
jubileuszowym Muzeum Lubelskiego w Lublinie.

Wizerunki Króla Władysława 
Jagiełły – zwiedzanie wystaw
Zajęcia poświęcone postaci Króla Władysława 
Jagiełły (portrety) w oparciu o zabytki na wzgórzu 
zamkowym i zbiory Muzeum Lubelskiego
TERMIN: 2 V (pon.) 11.00–13.00
MIEJSCE: przy kasie Muzeum

Zamek lubelski jako średniowieczna 
twierdza. Jak budowano siedziby 
rycerskie i królewskie.
Zwiedzanie wystaw: Kaplica, Donżon, Galeria 
Malarstwa XVII-XIX w, warsztaty plastyczne- pro-
jektowanie zamku. Zajęcia dla rodzin.
TERMIN: 30 IV (sob.) 11.00–13.00
MIEJSCE: przy kasie Muzeum

Ile jest warte szlacheckie słowo 
– czyli o tradycjach i obyczajach 
szlacheckich – warsztaty, zwiedzanie
Odwiedzając wystawę sztuki zdobniczej, uzbrojenia 
oraz Galerię malarstwa od XVII-XIX w. uczestnicy 
dowiedzą się skąd wywodzi się szlachta, jakie były 
jej główne wartości i cnoty. Na zakończenie prze-
widziano warsztaty plastyczne. Zajęcia dla rodzin.
TERMIN: 3 V (wt.) 11.00–13.00
MIEJSCE: przy kasie Muzeum

Życie codzienne w dawnym Lublinie 
– zwiedzanie wystaw
Wystawa przybliża zwiedzającym życie codzien-
ne dawnych mieszkańców Lublina. Uczestnicy 
zapoznają się z najstarszymi obiektami wzgórza 
zamkowego – donżonem, Kaplicą Trójcy Świętej. 
Uzupełnieniem spotkania będzie zapoznanie się 
z wystawami zamkowymi.
TERMIN: 23 IV (sob.) 11.00–13.00 | 
26 IV (wt.) 11.00–13.00 | 28 IV (czw.) 11.00–13.00
MIEJSCE: przy kasie Muzeum

Dworek Wincentego Pola
Dworek Wincentego Pola w Lublinie to 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 w. licząca 110 eksponatów, 
literatura specjalistyczna oraz zbiór map globusowych.

Miasta Wincentego Pola – warsztaty
Uczestnicy, przekraczając próg Dworku Wincentego 
Pola przeniosą się do wieku XIX i będą podróżować 
po miastach związanych z W. Polem, odkrywając ich 
historię, zabytki, kulturę i architekturę, na dłużej 
zatrzymując się w Lublinie.
TERMIN: 28 IV (czw.) 12.00–13.00
MIEJSCE: Dworek Wincentego Pola
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Muzeum Historii Miasta Brama Krakowska
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 
Lublin 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.

„Słoneczne Wzgórza” – Lubelska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wykład poświęcony historii powstania pierw-
szej dzielnicy mieszkaniowej w  powojennym 
Lublinie. Przybliżenie postaci architektów Feliksa 
Haczewskiego oraz Zofii i  Oskara Hansenów. 
Prezentacja dokumentacji architektonicznej oraz 
fotograficznej.
TERMIN: 27 IV (śr.) 10.00–11.00
MIEJSCE: Muzeum Historii Miasta Lublin 
(Brama Krakowska)

„O polskich królach w lubelskich 
murach” – warsztaty
Temat poświęcony najważniejszym wydarzeniom 
w Lublinie za panowania koronowanych władców. 
Zagadnienia: królewskie przywileje, pobyty królów 
w mieście, rozwój przestrzenny Lublina, wydarzenia 
polityczne. Warsztaty dla dzieci w wieku 6-12 lat 
na ekspozycji w Muzeum Historii Miasta Lublina 
w Bramie Krakowskiej.
TERMIN: 26 IV (wt.) 10.00–11.30
MIEJSCE: Muzeum Historii Miasta Lublin 
(Brama Krakowska)

„Czy to sztuka być sztukatorem?” 
– warsztaty lepienia 
renesansowego sklepienia
Na podstawie obejrzanych przykładów renesanso-
wych sklepień, uczestnicy wykonują projekt i reali-
zację fragmentu lub całości siatki sklepień bądź 
wybranego fragmentu dekoracji stiukowej nawią-
zującej do form renesansu lubelskiego na płaskiej 
powierzchni kartonu. Warsztaty dla dzieci w wieku 
6-12 lat na ekspozycji w Muzeum Historii Miasta 
Lublina w Bramie Krakowskiej.
TERMIN: 28 IV (czw.) 10.00–11.30
MIEJSCE: Muzeum Historii Miasta Lublin 
(Brama Krakowska)

Sławomir Tadeusz Juraszewski
Pilot i organizator specjalizujący się w turystyce aktywnej: pieszej, rowerowej, na orientację. Posiada 
doświadczenie w zakresie projektowania, wykonywania i odnawiania szlaków turystycznych- rowerowych 
i pieszych (w tym nordic walking) oraz ścieżek (edukacyjnych, spacerowych).

Odkryj Lublin z mapą
Głównym założeniem imprezy jest pokazanie jej 
uczestnikom przeróżnych zakątków zlokalizowanych 
w szeroko pojętym centrum Lublina. Do miejsc, 
czasem mniej, a czasem bardziej znanych uczestnicy 
docierają samodzielnie korzystając ze specjalnie 
opracowanej mapy. Na miejscu czekają na uczest-
ników pytania - zagadki związane z tymi miejscami. 
Wszystkie odpowiedzi znaleźć można na miejscu, 

bez wcześniejszego przygotowania. Trzeba tylko 
wykazać się spostrzegawczością, pomysłowością 
i dociekliwością. Zapraszamy osoby w różnym wieku: 
dzieci (pod opieką dorosłych), młodzież i dorosłych. 
Do wyboru jest 5 tras o zróżnicowanych długościach 
i stopniu trudności zadań.
TERMIN: 23 IV (sob.) 10.00–15.00 | 
30 IV (sob.) 10.00–15.00
MIEJSCE: Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej 
i Kulturalnej, ul. Jezuicka 1–3
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Muzeum Wsi Lubelskiej
Muzeum Wsi Lubelskiej malowniczo położone w dolinie rzeki Czechówki, jest jednym z największych 
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.

Wycieczka historyczną doliną 
Czerniejówki na granicy dzielnic: 
Za Cukrownią, Kośminek i Dziesiąta
Zapraszamy Państwa na interaktywny spacer mający 
na celu prześledzenie zachodzących w dzielnicach 
przeobrażeń w dziedzinie transportu od połowy 
XIX w. do lat 50 XX w.
TERMIN: 28 IV (czw.) 12.00–14.30
MIEJSCE: przy sklepie „Biedronka”, ul. Wolska

Opowieści miasteczkowej piwiarni
Podczas spotkania odczują Państwo wyjątkową 
atmosferę wydarzenia zorganizowanego w mu-
zealnym miasteczku na ekspozycji sali bufetowej 
piwiarni Adama i Edwarda Jaworskich. Dzięki podróży 
w czasie znajdą się Państwo w okolicznościach wy-
obrażających sytuację w 1938 roku.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 12.00–14.30 | 
1 V (niedz.) 12.00–14.30
MIEJSCE: przy recepcji muzeum Al. Warszawska 96

W gminnym areszcie. Głośne skargi 
z celi męskiej
Scenki parateatralne prezentujące sytuacje miesz-
kańca małego miasteczka na przełomie lat 20 
i 30 XX w., trafiającego za drobne przestępstwo do 
gminnego aresztu.
TERMIN: 26 IV (wt.) 12.00–14.00 | 27 IV (śr.) 12.00–14.00
MIEJSCE: przy recepcji muzeum Al. Warszawska 96

Zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej 
z przewodnikiem
Celem imprezy jest zapoznanie zwiedzających z hi-
storią, architekturą, etnografią i wielokulturowością 
występującą w Muzeum Wsi Lubelskiej.
TERMIN: 23 IV (sob.) 12.00–13.30 | 
24 IV (niedz.) 12.00–13.30 | 25 IV (pon.) 12.00–13.30 | 
26 IV (wt.) 12.00–13.30 | 27 IV (śr.) 12.00–13.30 | 
28 IV (czw.) 12.00–13.30 | 29 IV (pt.) 12.00–13.30 | 
30 IV (sob.) 12.00–13.30 | 1 V (niedz.) 12.00–13.30 | 
2 V (pon.) 12.00–13.30 | 3 V (wt.) 12.00–13.30
MIEJSCE: przy recepcji muzeum Al. Warszawska 96

Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza to muzeum na Starym Mieście w Lublinie, oddział Muzeum 
Lubelskiego. Głównym celem placówki jest gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie i udostępnianie 
rękopisów, muzealiów, wydawnictw i materiałów naukowych związanych z życiem i twórczością Józefa 
Czechowicza, a także innych pisarzy pochodzących z Lubelszczyzny.

Józef Czechowicz i jego miasto 
– spotkanie tematyczne
W muzeum Literackim im. J. Czechowicza uczest-
nicy poznają bliżej osobę poety i jego silne związki 
z Lublinem. Zapraszamy Państwa na prelekcję, przy-
bliżającą sylwetkę i twórczość Józefa Czechowicza 

oraz jego związki z Lublinem. Przypomnimy historię 
Poematu o mieście Lublinie, tworzącego niezwykły 
portret literacki miasta. Zaprezentujemy także inne 
utwory Czechowicza związane z rodzinnym miastem 
oraz fotografie przedstawiające Lublin w  latach 
trzydziestych XX wieku wykonane z negatywów 
poety. W klimat przedwojennego miasta wprowadzą 

Państwa również zdjęcia: Stanisława Magierskiego, 
Stefana Kiełszni, Wiktora Ziółkowskiego, Henryka 
Poddębskiego i S. Kozłowskiego.
TERMIN: 26 IV (wt.) 11.00–13.00 | 27 IV (śr.) 11.00–13.00
MIEJSCE: Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza
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Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
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.

Żydzi, Polacy, Białorusini ... wiele 
narodów, jeden cel – przetrwanie. 
Społeczność więźniów Majdanka 
w walce o przeżycie
Zapraszamy do poznania historii obozu koncentra-
cyjnego na Majdanku. Podczas blisko 2,5 godzinnego 
zwiedzania przewodnicy zaprezentują uczestnikom 
ekspozycje muzealne oraz obiekty związane z funk-
cjonowaniem obozu. Szczególną uwagę poświęcą 

opisowi warunków życia w obozie, relacjom pomiędzy 
różnymi grupami osadzonych oraz indywidualnym 
losom wybranych więźniów - przedstawicieli różnych 
narodów i różnych kultur.

Dodatkowe informacje: wiek uczestników minimum 
14 lat, konieczność zachowania powagi, ścisły zakaz 
palenia papierosów i używania otwartego ognia.
TERMIN: 23 IV (sob.) 10.00–12.30 | 10:00 - 12:30 zwiedza-
nie z przewodnikiem w języku angielskim
26 IV (wt.) 10.00–12.30 | 28 IV (czw.) 10.00–12.30
MIEJSCE: Centrum Obsługi Zwiedzających

ROOTKA Tours
ROOTKA działa na lubelskim rynku turystycznym od kwietnia 2015. Specjalizuje się w turystyce kulturowej 
oraz organizacji wycieczek dla obcokrajowców przyjeżdżających do Lublina i na Lubelszczyznę, by odwiedzić 
miejsca pochodzenia ich przodków. Obszar działania to wschodnia Polska i zachodnia Ukraina, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem Lublina.

„Żydzi w Lublinie. Stary i nowy 
cmentarz oraz Jesziwa” – spacer 
w języku polskim i angielskim
„Żydzi w Lublinie” to cykl spacerów z przewodnikiem 
po miejscach związanych z historią i kulturą lubel-
skich Żydów. Spacer umożliwi poznanie obiektów na 
co dzień niedostępnych i mało znanych. Uczestnicy 
usłyszą o historii zwiedzanych obiektów, poznają 
tematykę symboliki nagrobków żydowskich oraz 
życiorysy pochowanych na nim osób. W Jesziwie 
zwiedzą synagogę oraz zapoznają się ze stałą eks-
pozycją dotyczącą historii słynnej przedwojennej 

uczelni rabinicznej. Spacer dostępny jest w dwóch 
wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku 
angielskim. Czas trwania ok. 2,5 godziny.
TERMIN: 
28 IV (czw.) godz. 12.00 „Żydzi w Lublinie. Stary i nowy 
cmentarz oraz Jesziwa” spacer w języku polskim 
1 V (niedz.) godz.10.00 „Żydzi w Lublinie. Stary i nowy 
cmentarz oraz Jesziwa” spacer w języku polskim
1 V (niedz.) godz. 14.00 „Żydzi w Lublinie. Stary i nowy 
cmentarz oraz Jesziwa” spacer w języku angielskim
MIEJSCE: zbiórka przy wejściu na cmentarz pomiędzy 
ul. Kalinowszczyzna i ul. Sienną

„Żydzi w Lublinie. Podzamcze” – 
spacer w jęz. polskim i angielskim
Zapraszamy na cykl spacerów z przewodnikiem po 
miejscach związanych z historią i kulturą lubelskich 
Żydów. Spacer „Żydzi w Lublinie. Podzamcze” to 
okazja do poznania historii i  topografii dawnej 

dzielnicy żydowskiej oraz funkcjonującego podczas 
II wojny światowej getta na Podzamczu. Trasa pro-
wadzi ulicami, których dziś już nie ma na mapach 
miasta: Szeroką, Jateczną i Krawiecką, ale także 
po tych istniejących Grodzką, Rybną, Lubartowską 
czy Kowalską. Zwiedzanie dostępne jest w dwóch 
wersjach językowych: w języku polskim oraz w języku 
angielskim. Czas trwania ok. 2,5 godziny.
TERMIN: 
29 IV (pt.) godz.17.00 „Żydzi w Lublinie. Podzamcze” 
spacer w języku polskim 
30 IV (sob.) godz. 10.00 „Żydzi w Lublinie. Podzamcze” 
spacer w języku polskim, godz. 14.00 „Żydzi w Lublinie. 
Podzamcze” spacer w języku angielskim
01 V (niedz.) godz. 10.00 „Żydzi w Lublinie. Stary 
i nowy cmentarz oraz Jesziwa” spacer w j. polskim, 
godz. 14.00 „Żydzi w Lublinie. Stary i nowy cmentarz 
oraz Jesziwa” spacer w j. angielskim
MIEJSCE: zbiórka na placu Zamkowym przy schodach

13



KA
LE

N
DA

RZ
 IM

PR
EZ

 
SE

ZO
N

 L
UB

LI
N

 2
01

6

14



22 KWIETNIA (piątek)

WIECZóR Z PIOSENKą 
TURYSTYCZNą
19:00—22:00 

23 KWIETNIA (sobota)

LUBLIN CITY-TOUR – WYCIECZKI 
ELEKTRYCZNYM BUSEM
Wyjazd:  
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00

DO KRóLA JANA – WYCIECZKA 
ROWEROWA W OKOLICE 
BYSTRZEJOWIC
9:00—15:00 

EKOLOGICZNY SPŁYW KAJAKOWY 
BYSTRZYCą
Zbiórka: 10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

ŻYDZI, POLACY, BIAŁORUSINI… 
WIELE NARODóW, JEDEN CEL – 
PRZETRWANIE. SPOŁECZNOŚć 
WIęźNIóW MAJDANKA W WALCE 
O PRZEŻYCIE
10:00—12:30

„LABIRYNT NA OPAK” – WYSTAWA 
DLA DZIECI I WARSZTATY
10:00—12:00

PODRóŻE W CZASIE – LUBLIN 
JAGIELLOńSKI DLA DZIECI – 
WYCIECZKI PIESZE
10:00—11:30

SPACER HERSTORYCZNY – ŚLADAMI 
LUBLINIANEK
10:00—12:00

ZWIEDZANIE PAńSTWOWEGO 
MUZEUM NA MAJDANKU 
Z PRZEWODNIKIEM 
W JęZYKU ANGIELSKIM
10:00—12:30

ODKRYJ LUBLIN Z MAPą
10:00—15:00

PIWNICA POD FORTUNą – 
ZWIEDZANIE
Wejście: 
10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 17:00

SZLAKIEM KOMISARZA 
MACIEJEWSKIEGO „DLA 
ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH” 
– KOŚMINEK
10:00—12:30 | 13:00—15:30

WKRęć SIę W LUBLIN – RAJD 
ROWEROWY, OGNISKO I WARSZTATY 
DLA ROWERZYSTóW
10:30—17:00

SZLAKIEM SYMBOLI LUBLINA – GRA 
MIEJSKA
10:30—13:30

HISTORIA LUBELSKICH 
„PODKASANYCH MUZ”
11:00—14:00

KAJAKIEM PRZEZ LUBLIN
11:00—14:00

ŻYCIE CODZIENNE W DAWNYM 
LUBLINIE – ZWIEDZANIE WYSTAW
11:00—13:00

BABY TOUR – WYCIECZKI DLA 
RODZICóW Z NIEMOWLęTAMI
12:00—13:00

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 i 13:30—14:30

LUBLIN ZE SMAKIEM – WARSZTATY 
KUCHNI TRADYCYJNEJ
13:30—15:30 i 15:30—17:30

LUBELSKI WEHIKUŁ CZASU, CZYLI 
HISTORIA NA CZTERECH KóŁKACH 
– TROLEJBUS ZIU-TEK - TRASA 
I WYJAZD TROLEJBUSU:  
14:00 | 15:00 | 16:00
ZWIEDZANIE Z KONKURSEM 
„LUBLIN JAGIELLOńSKI”
16:00—18:00

„GRAJ W SZTUKę” - GRA DLA OSóB 
DOROSŁYCH
17:00—18:00

LUBELSKIE LEGENDY NA DOBRANOC
18:00—19:30

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne  

24 KWIETNIA (niedziela)

LUBLIN CITY-TOUR – WYCIECZKI 
ELEKTRYCZNYM BUSEM
Wyjazd: 9:00 | 11:00 | 13:00

SZLAK PAMIęCI ŻOŁNIERZY 
WYKLęTYCH – WYCIECZKA 
ROWEROWA
9:00—15:00

STARY GAJ – RODZINNA IMPREZA 
NA ORIENTACJę
9:30—13:00 | 13:30—17:00

SPACER HISTORYCZNY – ŚLADAMI 
LUBLINIANEK
10:00—12:00

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

RENESANS LUBELSKI OCZAMI DZIECI 
– ZAJęCIA EDUKACYJNE
10:00—12:00 | 16:00—18:00

SZLAKIEM KOMISARZA 
MACIEJEWSKIEGO „DLA 
ZAAWANSOWANYCH” – WIENIAWA 
I MIASTECZKO AKADEMICKIE
10:00—12:30 | 13:00—15:30

METROPOLITALNE SEMINARIUM 
DUCHOWNE – ZWIEDZANIE
Wejście: 10:30 | 12:30

SZLAKIEM SYMBOLI LUBLINA – 
GRA MIEJSKA
10:30—13:30

KAJAKIEM PRZEZ LUBLIN
11:00—14:00

SPŁYW RODZINNY Z PIKNIKIEM
12:00—15:00

OPOWIEŚCI MIASTECZKOWEJ 
PIWIARNI
12:00—14:30

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM 
12:00—13:30

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

SZLAKIEM LEGEND LUBELSKICH
13:00—15:00

LUBELSKI WEHIKUŁ CZASU, CZYLI 
HISTORIA NA CZTERECH KóŁKACH – 
AUTOBUS GUTEK – TRASA II
Wyjazd autobusu: 
14:00 | 15:00 | 16:00

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA 
– ZWIEDZANIE I SPOTKANIA 
TEMATYCZNE
15:00—16:00

ZWIEDZANIE Z KONKURSEM 
„LUBLIN JAGIELLOńSKI”
16:00—18:00

BIEG PO PRAWDZIWYM LUBLINIE V 
17:00—20:30

DAWNY LUBLIN PRZEMYSŁOWY – 
PRELEKCJA I WYCIECZKA PIESZA
17:30—21:00

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne

25 KWIETNIA (poniedziałek)

PRZEMYSŁOWCY LUBELSCY 
– ŻYWOT CZŁOWIEKA 
UPRZEMYSŁOWIONEGO
10:00—12:30

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00
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PIWNICA POD FORTUNą – 
ZWIEDZANIE
Wejście: 
10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 17:00

BABY TOUR – WYCIECZKI DLA 
RODZICóW Z NIEMOWLęTAMI
12:00—13:00

SPORTOWY LUBLIN KIBICA – 
WYCIECZKA ROWEROWA
12:00—15:00

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

DOM SŁóW - IZBA DRUKARSTWA – 
ZWIEDZANIE
14:30—15:30 | 16:00—17:00

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA 
– ZWIEDZANIE I SPOTKANIA 
TEMATYCZNE
15:00—16:00

PAŁACE NA KORCACH 
I W ŚRóDMIEŚCIU
16:00—19:00

ZWIEDZANIE Z KONKURSEM 
„LUBLIN JAGIELLOńSKI”
16:00—18:00

LUBLIN FILMOWY
17:00—20:00

LUBLIN JAGIELLONóW
17:00—19:00

LUBLIN ZE SMAKIEM – WARSZTATY 
KUCHNI TRADYCYJNEJ
17:00—19:00

PRZYPADEK, TRAF, PRZEZNACZENIE 
– SPOTKANIE AUTORSKIE Z JACKIEM 
CYGANEM I PROMOCJA KSIąŻKI
19:00—21:00

JACEK CYGAN
19:00

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem.

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne

26 KWIETNIA (wtorek)

SZLAK WIELOKULTUROWY 
W LUBLINIE
10:00—14:00

„O POLSKICH KRóLACH 
W LUBELSKICH MURACH” - 
WARSZTATY
10:00—11:30

ŻYDZI, POLACY, BIAŁORUSINI… 
WIELE NARODóW, JEDEN CEL – 
PRZETRWANIE. SPOŁECZNOŚć 
WIęźNIóW MAJDANKA W WALCE 
O PRZEŻYCIE
10:00—12:30

PRZEMYSŁOWCY LUBELSCY 
– ŻYWOT CZŁOWIEKA 
UPRZEMYSŁOWIONEGO
10:00—12:30

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

ŻYCIE CODZIENNE W DAWNYM 
LUBLINIE – ZWIEDZANIE WYSTAW
11:00—13:00

JóZEF CZECHOWICZ I JEGO MIASTO – 
SPOTKANIE TEMATYCZNE
11:00—13:00

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

W GMINNYM ARESZCIE. GŁOŚNE 
SKARGI Z CELI MęSKIEJ
12:00—14:00

SZLAKIEM LEGEND LUBELSKICH
13:00—15:00

SZLAK PAMIęCI ŻOŁNIERZY 
WYKLęTYCH – WYCIECZKA PIESZA.
14:00—18:00

DOM SŁóW - IZBA DRUKARSTWA – 
ZWIEDZANIE
14:30—15:30 | 16:00—17:00

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA 
– ZWIEDZANIE I SPOTKANIA 
TEMATYCZNE
15:00—16:00

„PERŁA DOŚWIADCZEń I SMAKóW”
16:00—18:30

ZWIEDZANIE Z KONKURSEM 
„LUBLIN JAGIELLOńSKI”
16:00—18:00

ZWIEDZANIE PORTU LOTNICZEGO 
LUBLIN
16:00—19:00

HISTORIA ŚWIATŁEM PISANA – 
LUBLIN W OBIEKTYWIE ZNANYCH 
FOTOGRAFóW
16:00—19:00

LUBLIN ZE SMAKIEM – WARSZTATY 
KUCHNI TRADYCYJNEJ
17:00—19:00

LUBLIN ŻYDOWSKI – WYKŁAD 
O KUCHNI ŻYDOWSKIEJ, 
DEGUSTACJA, PROJEKCJE FILMOWE 
ORAZ ZWIEDZANIE SYNAGOGI
17:00—20:00

OSADNICTWO RUSIńSKIE 
W LUBLINIE I NA LUBELSZCZYźNIE – 
WYKŁAD I DEGUSTACJA DAń KUCHNI 
KRESOWEJ
17:00—18:30

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne

27 KWIETNIA (środa)

LUBELSKI SZLAK ŚW. JANA PAWŁA II
10:00—13:00

„SŁONECZNE WZGóRZA” – 
LUBELSKA SPóŁDZIELNIA 
MIESZKANIOWA
10:00—11:00

PIWNICA POD FORTUNą – 
ZWIEDZANIE
Wejście: 
10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 17:00

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

JóZEF CZECHOWICZ I JEGO MIASTO – 
SPOTKANIE TEMATYCZNE
11:00—13:00

SZLAK WIELOKULTUROWY 
W LUBLINIE
11:00—16:00

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

BABY TOUR – WYCIECZKI DLA 
RODZICóW Z NIEMOWLęTAMI
12:00—13:00

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

ZWIEDZANIE PORTU LOTNICZEGO 
LUBLIN
12:00-15:00

W GMINNYM ARESZCIE. GŁOŚNE 
SKARGI Z CELI MęSKIEJ
12:00—14:00

DOM SŁóW - IZBA DRUKARSTWA – 
ZWIEDZANIE
14:30—15:30 | 16:00—17:00

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA 
– ZWIEDZANIE I SPOTKANIA 
TEMATYCZNE
15:00—16:00

ZWIEDZANIE Z KONKURSEM 
„LUBLIN JAGIELLOńSKI”
16:00—18:00

HISTORIA ŚWIATŁEM PISANA – 
LUBLIN W OBIEKTYWIE ZNANYCH 
FOTOGRAFóW
16:00—19:00

LUBLIN ŻYDOWSKI – WYKŁAD 
O KUCHNI ŻYDOWSKIEJ, 
DEGUSTACJA, PROJEKCJE FILMOWE 
ORAZ ZWIEDZANIE SYNAGOGI
17:00—20:00

LUBLIN ZE SMAKIEM – WARSZTATY 
KUCHNI TRADYCYJNEJ
17:00—19:00
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LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne

28 KWIETNIA (czwartek)

„CZY TO SZTUKA BYć 
SZTUKATOREM?” – WARSZTATY 
LEPIENIA RENESANSOWEGO 
SKLEPIENIA
10:00—11:30

ŻYDZI, POLACY, BIAŁORUSINI… 
WIELE NARODóW, JEDEN CEL – 
PRZETRWANIE. SPOŁECZNOŚć 
WIęźNIóW MAJDANKA W WALCE 
O PRZEŻYCIE
10:00—12:30

PRZEMYSŁOWCY LUBELSCY 
– ŻYWOT CZŁOWIEKA 
UPRZEMYSŁOWIONEGO
10:00—12:30

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

ŻYCIE CODZIENNE W DAWNYM 
LUBLINIE – ZWIEDZANIE WYSTAW
11:00—13:00

WYCIECZKA HISTORYCZNą DOLINą 
CZERNIEJóWKI NA GRANICY 
DZIELNIC: ZA CUKROWNIą, 
KOŚMINEK I DZIESIąTA
12:00—14:30

SPORTOWY LUBLIN KIBICA – 
WYCIECZKA ROWEROWA
12:00—15:00

„ŻYDZI W LUBLINIE. STARY I NOWY 
CMENTARZ ORAZ JESZIWA” – 
SPACER W JęZYKU POLSKIM
12:00—14:30

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

MIASTA WINCENEGO POLA – 
WARSZTATY
12:00—13:00

DOM SŁóW - IZBA DRUKARSTWA – 
ZWIEDZANIE
14:30—15:30 | 16:00—17:00

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA 
– ZWIEDZANIE I SPOTKANIA 
TEMATYCZNE
15:00—16:00

„PERŁA DOŚWIADCZEń I SMAKóW”
16:00—18:30

ZWIEDZANIE Z KONKURSEM 
„LUBLIN JAGIELLOńSKI”
16:00—18:00

ŚPIąCY GIGANT RODZINY VETTERóW 
I PERSPEKTYWY REWITALIZACJI – 
WYKŁAD PLENEROWY
16:30—17:30

OSADNICTWO ORMIAńSKIE 
I ŻYDOWSKIE W LUBLINIE I NA 
LUBELSZCZYźNIE – WYKŁAD 
I DEGUSTACJA DAń KUCHNI 
ORMIAńSKIEJ I ŻYDOWSKIEJ
16:30—19:00

LUBLIN ZE SMAKIEM – WARSZTATY 
KUCHNI TRADYCYJNEJ
17:00—19:00

LUBLIN ŻYDOWSKI – WYKŁAD 
O KUCHNI ŻYDOWSKIEJ, 
DEGUSTACJA, PROJEKCJE FILMOWE 
ORAZ ZWIEDZANIE SYNAGOGI
17:00—20:00

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne

29 KWIETNIA (piątek)

SPACER HERSTORYCZNY – ŚLADAMI 
LUBLINIANEK
10:00—12:00

PRZEMYSŁOWCY LUBELSCY 
– ŻYWOT CZŁOWIEKA 
UPRZEMYSŁOWIONEGO
10:00—12:30

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

PIWNICA POD FORTUNą – 
ZWIEDZANIE
Wejście: 
10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 17:00

KAJAKIEM PRZEZ LUBLIN
11:00—14:00

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

BABY TOUR – WYCIECZKI DLA 
RODZICóW Z NIEMOWLęTAMI.
12:00—13:00

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

DOM SŁóW - IZBA DRUKARSTWA – 
ZWIEDZANIE
14:30—15:30 | 16:00—17:00

LUBELSKA TRASA PODZIEMNA 
– ZWIEDZANIE I SPOTKANIA 
TEMATYCZNE
15:00—16:00

SZLAK WIELOKULTUROWY 
W LUBLINIE.
15:30—18:30

PAŁACE NA KORCACH 
I W ŚRóDMIEŚCIU
16:00—19:00

PLASTYKA NAGROBNA NA ZESPOLE 
CMENTARZY PRZY ULICY LIPOWEJ – 
WYKŁAD PLENEROWY
16:30—17:30

(NIE)SZCZęŚLIWA MIŁOŚć 
W LUBLINIE
17:00—19:00

LUBLIN ZE SMAKIEM – WARSZTATY 
KUCHNI TRADYCYJNEJ
17:00—19:00

„ŻYDZI W LUBLINIE. PODZAMCZE” - 
SPACER W JęZ. POLSKIM
17:00—19:30

LUBELSKIE LEGENDY NA DOBRANOC
18:00—19:30

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne

30 kwietnia (sobota)

LUBLIN CITY-TOUR – WYCIECZKI 
ELEKTRYCZNYM BUSEM
Wyjazd: 
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00

PODRóŻE W CZASIE – LUBLIN 
JAGIELLOńSKI DLA DZIECI – 
WYCIECZKI PIESZE
10:00—11:30 | 12:00—13:30

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

SPACER HERSTORYCZNY – ŚLADAMI 
LUBLINIANEK
10:00—12:00

„ŻYDZI W LUBLINIE. PODZAMCZE” – 
SPACER W JęZ. POLSKIM
10:00—12:30

SZLAKIEM BŁ. KS. STANISŁAWA 
MYSAKOWSKIEGO
10:00—15:00

ODKRYJ LUBLIN Z MAPą
10:00—15:00

SZLAKIEM KOMISARZA 
MACIEJEWSKIEGO „DLA ŚREDNIO 
ZAAWANSOWANYCH” – KOŚMINEK
10:00—12:30 | 13:00—15:30

„LABIRYNT NA OPAK” – WYSTAWA 
DLA DZIECI I WARSZTATY
10:00—12:00

LUBLIN ZE SMAKIEM – WARSZTATY 
KUCHNI TRADYCYJNEJ
10:30—12:30 | 13:00—15:00 |  
15:30—17:30
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SZLAKIEM SYMBOLI LUBLINA – GRA 
MIEJSKA
10:30—13:30

(NIE)SZCZęŚLIWA MIŁOŚć 
W LUBLINIE
11:00—13:00

ZAMEK LUBELSKI JAKO 
ŚREDNIOWIECZNA TWIERDZA. 
JAK BUDOWANO SIEDZIBY 
RYCERSKIE I KRóLEWSKIE
11:00—13:00

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

„PERŁA DOŚWIADCZEń I SMAKóW”
14:00—16:30

„ŻYDZI W LUBLINIE. PODZAMCZE” – 
SPACER W JęZ. ANGIELSKIM
14:00—16:30

LUBELSKI WEHIKUŁ CZASU, CZYLI 
HISTORIA NA CZTERECH KóŁKACH 
– TROLEJBUS ZIU-TEK - TRASA 
I WYJAZD TROLEJBUSU:
14:00 | 15:00 | 16:00

„GRAJ W SZTUKę” - GRA DLA OSóB 
DOROSŁYCH
17:00—18:00

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne  

1 maja (niedziela)

LUBLIN CITY-TOUR – WYCIECZKI 
ELEKTRYCZNYM BUSEM
Wyjazd: 9:00 | 11:00 | 13:00

SPŁYW RODZINNY Z PIKNIKIEM
9:30—12:30

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

REKREACYJNY SPŁYW KAJAKOWY 
BYSTRZYCą
Zbiórka:  
10:00 | 10:30 | 11:00 | 11:30 | 12:00

„ŻYDZI W LUBLINIE. STARY I NOWY 
CMENTARZ ORAZ JESZIWA” - 
SPACER W JęZYKU POLSKIM
10:00—12:30

SZLAKIEM KOMISARZA 
MACIEJEWSKIEGO „DLA 
ZAAWANSOWANYCH” – WIENIAWA 
I MIASTECZKO AKADEMICKIE
10:00—12:30 | 13:00—15:30

SZLAKIEM SYMBOLI LUBLINA – GRA 
MIEJSKA
10:30—13:30

SZLAKIEM LEGEND LUBELSKICH
11:00—13:00

BABY TOUR – WYCIECZKI DLA 
RODZICóW Z NIEMOWLęTAMI
12:00—13:00

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

OPOWIEŚCI MIASTECZKOWEJ 
PIWIARNI
12:00—14:30

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

KAJAKIEM PRZEZ LUBLIN
13:00—16:00

PODRóŻE W CZASIE – LUBLIN 
JAGIELLOńSKI DLA DZIECI - 
WYCIECZKI PIESZE
14:00—15:30

„ŻYDZI W LUBLINIE. STARY I NOWY 
CMENTARZ ORAZ JESZIWA” - 
SPACER W JęZYKU ANGIELSKIM
14:00—16:30

LUBELSKI WEHIKUŁ CZASU, CZYLI 
HISTORIA NA CZTERECH KóŁKACH – 
AUTOBUS GUTEK – TRASA II
Wyjazd autobusu: 14:00 | 15:00 | 16:00

BYSTRZYCA – HARTWIGOWSKIE 
KLIMATY
17:00—20:00

LUBELSKIE LEGENDY NA DOBRANOC
18:00—19:30

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne

2 maja (poniedziałek)

LUBLIN CITY-TOUR – WYCIECZKI 
ELEKTRYCZNYM BUSEM
Wyjazd:  
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00

SZLAK PAMIęCI ŻOŁNIERZY 
WYKLęTYCH – WYCIECZKA PIESZA
10:00—14:00

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

SZLAKIEM KOMISARZA 
MACIEJEWSKIEGO „DLA 
POCZąTKUJąCYCH” – ŚRóDMIEŚCIE
10:00—12:00 | 13:00—15:00

WIZERUNKI KRóLA WŁADYSŁAWA 
JAGIEŁŁY – ZWIEDZANIE WYSTAW
11:00—13:00

SZLAKIEM LEGEND LUBELSKICH
11:00—13:00

KAJAKIEM PRZEZ LUBLIN
11:00—14:00

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM
12:00—13:00 | 13:30—14:30

LUBELSKI SZLAK ŚW. JANA PAWŁA II
14:00—17:00

PODRóŻE W CZASIE – LUBLIN 
JAGIELLOńSKI DLA DZIECI - 
WYCIECZKI PIESZE
14:00—15:30

DOM SŁóW - IZBA DRUKARSTWA – 
ZWIEDZANIE
14:30—15:30 | 16:00—17:00

BYSTRZYCA – HARTWIGOWSKIE 
KLIMATY
16:30—19:30

LUBELSKIE LEGENDY NA DOBRANOC
18:00—19:30

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne

3 maja (wtorek)

LUBLIN CITY-TOUR – WYCIECZKI 
ELEKTRYCZNYM BUSEM
Wyjazd:  
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00

QUESTING DLA KLASZTORU 
W SERCU MIASTA
Indywidualnie w godz. 10:00—18:00

ILE JEST WARTE SZLACHECKIE 
SŁOWO – CZYLI O TRADYCJACH 
I OBYCZAJACH SZLACHECKICH – 
WARSZTATY, ZWIEDZANIE
11:00—13:00

ZWIEDZANIE MUZEUM WSI 
LUBELSKIEJ Z PRZEWODNIKIEM
12:00—13:30

ŚLEDZTWO W ARCHIWUM 
KRYMINALNYM.
12:00—13:00 | 13:30—14:30

SZLAKIEM KONSTYTUCJI 3 MAJA
14:00—17:00

SZLAK PAMIęCI ŻOŁNIERZY 
WYKLęTYCH – WYCIECZKA PIESZA
16:00—20:00

LUBELSKIE ZAGADKI 
Z AUDIOGUIDEM – GRA MIEJSKA 
I KONKURS
Indywidualne zwiedzanie 
z audioprzewodnikiem

QUEST LEGENDY LUBLINA
Trasy indywidualne
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Lubelskie Stowarzyszenie Biegowe
LSB 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.

Bieg po prawdziwym Lublinie V
Zapraszamy Państwa do biegowej wycieczki po 
prawdziwym Lublinie, podczas której dotrzemy do 
miejsc nieznanych, nietypowych, nieoczywistych. 
Dotkniemy poważnej historii, legend, ciekawostek 
dotyczących miasta. Zaprosimy uczestników do po-
dzielenia się wspomnieniami dotyczącymi mijanych 
miejsc. Organizatorzy mają nadzieję, że na 20-ki-
lometrowej trasie znajdą się takie miejsca, które 
nasi biegacze i biegaczki odwiedzą po raz pierwszy.

Dodatkowe informacje: od uczestników wymaga 
się dyspozycyjności pozwalającej na przebiegnięcie 

trasy ok 20 km w tempie 6 min/km (uwzględniając 
częste, wielokrotne zatrzymania) i bezwzględnego 
przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz stoso-
wania się do zaleceń przewodników. Uczestnictwo 
odbywa się na własną odpowiedzialność, uczestnicy 
oczekujący ubezpieczenia powinni się ubezpieczyć 
we własnym zakresie. Uczestnikami mogą być osoby 
powyżej 16 roku życia, osoby niepełnoletnie za zgodą 
opiekuna prawnego.
TERMIN: 24 IV (niedz.), godz.17.00–20.30
MIEJSCE ZBIóRKI: (początek i koniec trasy) przy LOITiK, 
ul. Jezuicka 1/3

Galeria Labirynt
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 prezentowane są prace naj-
wybitniejszych artystów sztuki polskiej, swoje miejsce znaleźli tutaj również artyści młodego pokolenia. 
Galeria jest także ważnym miejscem prezentacji sztuki Preformance.

„Labirynt na opak” – wystawa 
dla dzieci i warsztaty
„Labirynt na opak” to ekspozycja przygotowana 
specjalnie z myślą o najmłodszych. Wystawa odwo-
łuje się do czasu dzieciństwa, beztroskiej zabawy, 
nieświadomości zagrożeń. Do udziału w wystawie 
zaproszeni zostali artyści współcześni, każdy z nich 
przygotował wyjątkową pracę, która odwraca na-
turalny porządek rzeczywistości zapraszając tym 
samym do twórczej interakcji i wejścia w świat wy-
obraźni artysty. Warsztaty dla dzieci (6-12 lat) wraz 
z opiekunami rozpoczną się od wspólnego zwiedza-
nia w trakcie którego uczestnicy poznają nie tylko 
pokazane na wystawie prace, ale także twórczość 

i techniki, którymi posługują się zaproszeni artyści. 
Podczas części praktycznej uczestnicy wykonają 
inspirowany wystawą nieoczywisty autoportret.

Dodatkowe informacje: warsztaty dla dzieci w wieku 
6 do 12 lat
TERMIN: 23 IV (sob.) 10.00–12.00 | 
30 IV (sob.) 10.00–12.00
MIEJSCE: Galeria Labirynt, ul. ks. J. Popiełuszki 5

„Graj w sztukę” 
- gra dla osób dorosłych
„Graj w sztukę” to forma gry miejskiej, która tym 
razem rozegra się we wnętrzu, bo „planszę” stano-
wić będzie budynek Galerii Labirynt. Podzieleni na 
zespoły uczestnicy będą rozwiązywać zagadki doty-
czące sztuki, a tym samym zdobywać kolejne punk-
ty i poznawać Galerię od wewnątrz. Organizatorzy 
gwarantują dobrą zabawę, szybkie tempo, garść 
informacji na temat Galerii i sztuki współczesnej, 
a także nagrody.

Dodatkowe informacje: gra przeznaczona jest dla 
osób, które ukończyły 18 lat
TERMIN: 23 IV (sob.) 17.00–18.00 | 
30 IV (sob.) 17.00–18.00
MIEJSCE: Galeria Labirynt

LubeLskie

stowarzyszenie

biegowe
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www.kajaki.pl
Kajaki.lublin.pl to największa w rejonie wypożyczalnia z wieloletnim doświadczeniem w organizacji wypo-
czynku 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 piknikiem
Na tę imprezę zapraszamy szczególnie rodziny 
z  dziećmi. Trasa z  Prawiednik jest polecana dla 
nowicjuszy rozpoczynających swoją przygodę z ka-
jakami. Nad całością będzie czuwał instruktor. Na 
trasie nie ma przeszkód, rzeka meandruje otoczona 
łąkami i olchowym lasem. Z lewej strony Bystrzycę 
zasila Krężniczanka. Większość płynących tą trasą 
po raz pierwszy, jest zaskoczona pięknem krajo-
brazu i łatwością z jaką daje się płynąć kajakiem. 
W Zemborzycach rzeka wpada do zalewu. Tu często 
można spotkać ptactwo wodne chętnie kryjące się 
wśród wysokich trzcin. Dalej lewym brzegiem tra-
sa prowadzi do Mariny. Po zakończeniu spływu na 
uczestników będzie czekał rozpalony grill i zagospo-
darowane miejsce do wspólnego pikniku.

Dodatkowe informacje: uczestnikami spływu mogą 
być osoby pełnoletnie. Udział dzieci i młodzieży 
poniżej 18 roku życia jest możliwy pod opieką opie-
kunów prawnych. Uczestnicy muszą zapoznać się 

z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na wo-
dzie. Organizator zapewnia instruktaż i bezpieczny 
sprawdzony sprzęt.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 12.00–15.00 | 
1 V (niedz.) 9.30–12.30
MIEJSCE: parking przy ul. Krężnickiej

Kajakiem przez Lublin
To propozycja dla wszystkich, którzy chcieliby zwie-
dzić Lublin z perspektywy rzeki. Start zaplanowany 
jest przy tamie nad Zalewem Zemborzyckim, gdzie 
znajduje się pomost kajakowy. Tutaj po krótkim 
szkoleniu i omówieniu trasy uczestnicy rozpoczną 
spływ. Trasa jest urozmaicona i ciekawa. Początkowo 
płyniemy wzdłuż ścieżki rowerowej mijając po pra-
wej osiedle Nałkowskich, pod mostem kolejowym 
w rejonie ul. Janowskiej nurt przyspiesza, a koryto 
staje się węższe i bardziej kręte. Mijamy kolejny 
most drogowy przy ul. Krochmalnej a zaraz po nim 
malowniczą okolice Lubelskiego Klubu Jeździeckiego. 
Na łąkach widać pasące się konie, a na drzewach 
ślady działalności bobrów. Za kolejnym zakrętem 

wyłania się stadion Arena Lublin. Tu robimy krótką 
przerwę przy pomoście. Dalej po prawej mijamy 
Park Ludowy, most przy ul. Piłsudskiego oraz kom-
pleks sportowy przy al. Zygmuntowskich. Docieramy 
do najstarszego mostu - zabytku w Lublinie przy 
ul. Zamojskiej. Za kolejnym mostem przy al. Unii 
Lubelskiej do Bystrzycy wpada jej dopływ - 
Czerniejówka. Kończymy wyprawę przy pomoście 
w rejonie ul. Firlejowskiej, skąd widać piękną pa-
noramę Starego Miasta. Do dyspozycji są stabilne 
i wygodne kajaki dwuosobowe.

Dodatkowe informacje: uczestnikami spływu mogą 
być osoby pełnoletnie, udział dzieci i młodzieży 
poniżej 18 roku życia jest możliwy pod opieką opie-
kunów prawnych. Uczestnicy muszą zapoznać się 
z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi na wo-
dzie. Organizator zapewnia instruktaż i bezpieczny 
sprawdzony sprzęt.
TERMIN: 23 IV (sob.) 11.00–14.00 | 
24 IV (niedz.) 11.00–14.00 | 29 IV (pt.) 11.00–14.00 | 
1 V (niedz.) 13.00–16.00 | 2 V (pon.) 11.00–14.00
MIEJSCE: pomost przy tamie nad Zalewem Zemborzyckim  

Teatr Stary w Lublinie
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 przed-
stawienia 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..

Jacek Cygan „Przeznaczenie, 
traf, przypadek”
Jacek Cygan, niezrównany poeta polskiej piosenki, te-
raz mierzy się z inna literacką formą. “Przeznaczenie, 
traf, przypadek” to zbiór opowiadań, które dotykają 

tego, co nieuchwytne, ale dla nas najważniejsze.
TERMIN: 25 IV (pon.) godz. 19.00
MIEJSCE: Teatr Stary, ul. Jezuicka 18
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Atlas Travel
Biuro Atlas Travel jest organizatorem imprez turystycznych. Jedną z propozycji biura jest Lublin City-Tour 
- zwiedzanie miasta przy pomocy busów elektrycznych. Usługa polega na objeżdżaniu najciekawszej tu-
rystycznie trasy Lublina z informacją w formie audio-guide lub na żywo w językach: polskim, angielskim, 
niemieckim, rosyjskim i ukraińskim.

Lublin City-Tour – wycieczki 
elektrycznym busem
Podczas przejazdu elektrycznym busem uczestnicy 
w wygodny sposób poznają miasto i jego historię. 
Zwiedzanie uatrakcyjniają dodatkowe komentarze 
„na żywo” przez mikrofon. Oferta jest adresowa-
na do wszystkich osób, niezależnie od ich wieku 
i kondycji. W wycieczce mogą brać udział osoby 
niepełnosprawne i starsze, mającym kłopoty z po-
ruszaniem się. Przy mniejszej liczbie uczestników 

w busie, można wprowadzić wózek inwalidzki czy 
dziecięcy. Oferta jest dostępna w językach obcych, 
co dla wielu cudzoziemców jest jedyną możliwością 
poznania naszego miasta.
TERMIN: 
23 IV (sob.) wyjazd: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00 | 
24 IV (niedz.) wyjazd: 9.00, 11.00 i 13.00 | 
30 IV (sob.) wyjazd: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00 | 
1 V (niedz.) wyjazd: 9.00, 11.00 i 13.00 | 
2 V (pon.) wyjazd: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00 | 
3 V (wt.) wyjazd: 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 i 17.00
MIEJSCE: ul. Świętoduska przy deptaku

Ośrodek Brama Grodzka. Teatr NN
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” jest samorządową instytucją kultury działającą w Lublinie. W re-
alizowanych 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 i spotkania tematyczne
Lubelska Trasa Podziemia to niemal 300-metrowa 
atrakcja turystyczna biegnąca pod Rynkiem i ka-
mienicami Starego Miasta, powstała w  wyniku 
połączenia kilkunastu z  licznych staromiejskich 
piwnic, których historia sięga początku XVI w. Trasa 
ma charakter turystyczno-edukacyjny. Spacer za-
bytkowymi piwnicami to jednocześnie wędrówka 
w czasie, pozwalająca odkryć przeszłość miasta. 
Rozwój przestrzenny Lublina przybliżają makiety, 
ukazujące przemiany osadnicze od VIII w. n.e., 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.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 15.00–16.00 | 
25 IV (pon.) 15.00–16.00 | 26 IV (wt.) 15.00–16.00 | 
27 IV (śr.) 15.00–16.00 | 28 IV (czw.) 15.00–16.00 | 
29 IV (pt.) 15.00–16.00
MIEJSCE: przy wejściu do LTP w budynku Trybunału 
Koronnego przy ul. Rynek 1

Dom Słów - Izba Drukarstwa 
– zwiedzanie
Dom Słów powstał w oparciu o istniejącą od 2008 
roku Izbę Drukarstwa, działającą przy ul. Żmigród 
1. Zwiedzając Izbę Drukarstwa, w pomieszczeniach 
przedwojennej drukarni „Popularna” można zapo-
znać się nie tylko z historią druku, historią pisma, 

poznać dawne techniki składu gazet i książek, ale 
także zobaczyć legendarny powielacz, na którym 
został wydrukowany w Lublinie pierwszy numer 
podziemnego pisma „Zapiś”. Do miejsca, które za-
wdzięcza swą wyjątkowość zabytkowym maszynom 
i urządzeniom drukarskim, zecerskim i introligator-
skim, zaprasza Dom Słów, Ośrodka „Brama Grodzka 
– Teatr NN”.

Dodatkowe informacje: wystawa Izba Drukarstwa 
wiek minimum 7 lat, wystawa Siła Wolnego Słowa 
minimum 15 lat.
TERMIN: 25 IV (pon.) 14.30–15.30 i  16.00–17.00 | 
26 IV (wt.) 14.30–15.30 i  16.00–17.00 | 
27 IV (śr.) 14.30–15.30 i  16.00–17.00 | 
28 IV (czw.) 14.30–15.30 i  16.00–17.00 | 
29 IV (pt.) 14.30–15.30 i  16.00–17.00 | 
2 V (pon.) 14.30–15.30 i  16.00–17.00
MIEJSCE: Dom Słów, ul. Żmigród 1 / ul. Królewska 17
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca”
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 regio-
nie. W czerwcu na Arenie Lublin z jedynym koncertem w tej części Europy wystąpi zespół The Cranberries.

Ekologiczny spływ 
kajakowy Bystrzycą
Do udziału w ekospływie zapraszamy wszystkich, 
którzy lubią łączyć przyjemne z pożytecznym i odpo-
czywać jednocześnie działając na rzecz środowiska. 
Każdy z 25 uczestników akcji dostanie do dyspozy-
cji kajak 2-osobowy i worek na śmieci. Pierwszych 
trzynastu chętnych może zarezerwować kajak jed-
noosobowy dla swojego towarzysza/towarzyszki.
TERMIN: 23 IV (sob.) zbiórka: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
MIEJSCE: Wypożyczalnia Ośrodka Słoneczny Wrotków, 
przy ul. Osmolickiej nad Zalewem Zemborzyckim

Rekreacyjny spływ 
kajakowy Bystrzycą
Zapraszamy na spływ kajakowy od Prawiednik przez 
Zalew Zemborzycki do wypożyczalni na Słonecznym 
Wrotkowie. W spływie w niedzielę 1 maja może 
wziąć udział 40 osób, w 15 kajakach 2-osobowych

i dziesięciu 1-osobowych. Malownicza trasa i nie-
zbędna dawka emocji dostarczy uczestnikom nie-
zapomnianych wrażeń.
TERMIN: 
1 V (niedz.) zbiórka: 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00
MIEJSCE: Wypożyczalnia Ośrodka Słoneczny Wrotków, 
przy ul. Osmolickiej nad Zalewem Zemborzyckim

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 dwa szlaki herstoryczne, którymi oprowadza 
po lubelskim śródmieściu śladami lubelskich artystek i działaczek kultury oraz znanych lubelskich Żydówek.

Spacer herstoryczny 
– śladami lublinianek
Ten spacer to spotkanie z biografiami i historiami 
(nie)znanych lublinianek: artystek, działaczek spo-
łecznych, pisarek. Jego bohaterkami będą m.in.: 
Krystyna Modrzewska, Anna Langfus, Michalina 
Śliwicka, Danuta Magierska. To okazja do poznania 
smaczków oraz anegdot życia codziennego, ich twór-
czości, wkładu w rozwój miasta, etc. Dwugodzinny 
spacer przebiegać będzie ulicami Starego Miasta 

oraz Śródmieścia, gdzie znajdują kamienice, podwór-
ka oraz zakamarki kryjące nieznane lub zapomniane 
opowieści.
TERMIN: 23 IV (sob.) 10.00–12.00 | 
24 IV (niedz.) 10.00–12.00 | 29 IV (pt.) 10.00–12.00 | 
30 IV (sob.) 10.00–12.00
MIEJSCE: plac Litewski przy „baobabie”

22



LubLublin Magdalena Mazur-Ciseł
LUBLublin* to firma działająca w obszarze kultury i turystyki. Głównym jej zadaniem jest upowszechnianie 
pozytywnego wizerunku Lublina, poprzez organizowanie atrakcyjnych wydarzeń i wycieczek po mieście dla 
dzieci, jak i dorosłych oraz spotkań w lubelskich szkołach, domach kultury i bibliotekach, których tematem 
jest Lublin.

Lubelskie Legendy na dobranoc
Legendy Lublina na dobranoc to doskonała pro-
pozycja spędzenia letniego wieczoru w urokliwej 
scenerii Starego Miasta. Miejsca, którego liczne 
zakamarki, uliczki, place wypełnione są niezwykłymi 
opowieściami. Trzeba je tylko odnaleźć… Może bę-
dzie to historia o pewnej rybie, która dała początek 
nazwie naszego miasta. Może o czartach, którzy 
pewnego razu zjechali do Lublina. Może o dzielnej 
kozie, o której dziś już mało kto pamięta, a może… 
No właśnie, zapraszamy do wysłuchania wszystkich 
opowieści, które wyjawi autorka książki „Legendy 
Lublina dla dzieci” .
TERMIN: 23 IV (sob.) 18.00–19.30 | 
29 IV (pt.) 18.00–19.30 | 1 V (niedz.) 18.00–19.30 | 
2 V (pon.) 18.00–19.30.
MIEJSCE: Brama Krakowska

Podróże w czasie – Lublin 
Jagielloński dla dzieci 
- wycieczki piesze
Jak wyglądał Lublin jagielloński? Jakie ważne wy-
darzenia związane są z tym okresem? Czym na co 
dzień zajmowali się dorośli, a co robiły dzieci? Jak 
wyglądała ówczesna szkoła? Co można było ku-
pić na jarmarku? Jakie przysmaki jadano w czasie 
posiłków? Jaka moda panowała na ulicach, a jakie 
zabawy były najciekawsze? To tylko kilka pytań, na 
które znajdziemy odpowiedź na wycieczce, którą 
poprowadzi przewodnik w stroju nawiązującym do 
dawnych czasów.
TERMIN: 23 IV (sob.) 10.00–11.30 |  
30 IV (sob.) 10.00–11.30/ 12.00–13.30 |  
1 V (niedz.) 14.00–15.30 | 2 V (pon.) 14.00–15.30
MIEJSCE: plac Zamkowy przy schodach na dole

Port Lotniczy Lublin S.A.
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, organi-
zowanego w ramach konkursu Życie w architekturze.

Zwiedzanie Portu Lotniczego Lublin
Wizyta w strefie zastrzeżonej (airside), zapozna-
nie się z pracą poszczególnych służb, obserwacja 
operacji lotniczej.

Dodatkowe informacje: ubezpieczenie standardowe, 
wiek uczestnika od 7 lat, konieczność wystawienia 
przepustek na miejscu.
TERMIN: 26 IV (wt.) 16.00–19.00 | 27 IV (śr.) 12.00–15.00
MIEJSCE: przy informacji lotniskowej
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Biuro Turystyki Kulturowej „Krajka”
Biuro Turystyki Kulturowej Krajka specjalizuje się w organizacji imprez i wycieczek przybliżających miesz-
kańcom i turystom Lublin i Lubelszczyznę. Każde spotkanie z Krajką ma charakter szczególny i realizowane 
jest w ciekawy i niebanalny sposób. W bogatej ofercie Biura znajdują się warsztaty kuchni regionalnej, 
warsztaty z lubelskimi twórcami ludowymi, wyjazdy na festiwale i wycieczki kulturowe ukazujące zarówno 
dzieciom, jak i dorosłym niezwykłość Lubelszczyzny oraz turystykę aktywną.

Lublin ze smakiem 
– warsztaty kuchni tradycyjnej
Chętnych poznawania Lublina wszystkimi zmysłami 
zapraszamy na warsztaty kulinarne, połączone z de-
gustacją tradycyjnej kuchni lubelskiej. Uczestnicy im-
prezy pod okiem kucharza poznają receptury i tajniki 
przygotowywania dań wpisanych na Listę Produktów 
Tradycyjnych Województwa Lubelskiego. Na każdym 
z warsztatów w roli głównej wystąpi jedna z potraw: 
forszmak lubelski, zupa z karpia, flaki piaseckie, zupa 
cebulowa z Goraja oraz pierogi: turowskie z socze-
wicą, olszewickie z kasza gryczaną i żakowolskie ze 
smażonymi ziemniakami. Po wspólnym przygoto-
wywaniu i degustacji, każdy z uczestników otrzyma 
kolejne zadanie do realizacji – przejście kulinarnego 
questu, pt. „Krakowskie Przedmieście ze smakiem”. 
Na zakończenie kulinarnych zmagań organizatorzy 
przygotowali niespodziankę.
TERMIN: 23 IV (sob.) 13.30–15.30 i 15.30–17.30 | 
25 IV (pon.) 17.00–19.00 | 26 IV (wt.) 17.00–19.00 | 
27 IV (śr.) 17.00–19.00 | 28 IV (czw.) 17.00–19.00 | 
29 IV (pt.) 17.00–19.00 | 
30 IV (sob.) 10.30–12.30, 13.00–15.00, 15.30–17.30
MIEJSCE: Zakład Doskonalenia Zawodowego, ul. 
Królewska 15

Baby Tour – wycieczki dla 
rodziców z niemowlętami
Baby Tour to wycieczka po Starym Mieście dla rodzi-
ców i opiekunów z malutkimi dziećmi -szczególnie 
z niemowlętami (najmłodszy uczestnik podczas 
Sezonu Lublin 2015 miał zaledwie 2 tygodnie). 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 będą 
uczestniczyły kilkuletnie dzieci, usłyszą ciekawe 
historie przygotowane specjalnie dla nich.
TERMIN: 23 IV (sob.) 12.00–13.00 | 
25 IV (pon.) 12.00–13.00 | 27 IV (śr.) 12.00–13.00 | 
29 IV (pt.) 12.00–13.00 | 1 V (niedz.) 12.00–13.00
MIEJSCE: plac Łokietka przy Ratuszu

Stary Gaj – rodzinna impreza 
na orientację
Rodzinna impreza na orientację to zaproszenie do 
aktywnego spędzenia czasu, na terenie jedynego, 
naturalnego obszaru leśnego w Lublinie. Zapraszamy 
rodziny z dziećmi i grupy znajomych do zbierania się 
w maksymalnie pięcioosobowe drużyny. Pierwsza 
część imprezy, w czasie której towarzyszyć będzie 
instruktor, obejmuje praktyczne szkolenie z czytania 
mapy i rozpoznawania stron świata. Druga zaś część 
to podział uczestników na zespoły, których zada-
niem jest dotarcie do wyznaczonych w przestrzeni 
leśnej punktów oraz wykonanie różnych konkurencji, 
które czekają na trasie. Na zakończenie na zmęczo-
nych, ale na pewno szczęśliwych uczestników, będzie 
czekało ognisko. Warto zabrać ze sobą kiełbaski 
i chleb, bo w lesie apetyt rośnie w miarę przebytych 
kilometrów, a tych będzie łącznie ok. 4!

Dodatkowe informacje: w trakcie zapisywania należy 
podać datę urodzenia każdego uczestnika, która 
niezbędna jest do ubezpieczenia NNW; organizatorzy 
proszą, by rodzice zapisujący na imprezę najmniejsze 
dzieci uwzględnili, że jest to przejście piesze.
TERMIN: 24 IV (niedz.) 9.30–13.00 | 13.30–17.00
MIEJSCE: Dla uczestników dojeżdżających na miejsce 
prywatnym samochodem: wjeżdżając w ulicę Janowską 
z ul. Nadbystrzyckiej przejeżdżamy pod wiaduktem kole-
jowym (ostre zakręty), a następnie wjeżdżamy na górkę. 
Na jej szczycie, mniej więcej na wysokości przystanku 
autobusowego, skręcamy w prawo w drogę gruntową. Po 
kilkudziesięciu metrach przejeżdżamy na niestrzeżonym 
przejeździe przez tory kolejowe (ostrożnie!) i dalej tą drogą 

robiącą lekkie zakręty jedziemy między torami (które są 
po lewej stronie) a ogródkami działkowymi (po prawej). 
Po ok. 500 metrach dojeżdżamy do narożnika lasu i skrę-
camy w lewo. Jedziemy dalsze ok. 300 metrów (mając las 
po prawej stronie) i dojeżdżamy do skrzyżowania dróg 
gruntowych i szlabanu. Tu parkujemy na poboczu (tak by 
umożliwić innym uczestnikom przejazd) i za szlabanem 
natrafiamy na bazę imprezy czyli miejsce spotkania :-)
Dla uczestników dojeżdżających autobusem nr 8 w kie-
runku Zemborzyc: wysiadamy na przystanku na szczycie 
pierwszej górki, przy ul. Janowskiej (przystanek nr 01 
Koło) i dalej postępujemy jak osoby przyjeżdżające sa-
mochodem, tyle że drogę na miejsce imprezy pokonujemy 
pieszo (ok. 1 km)

Miejsce spotkania (Baza Imprezy) ilustruje również po-
niższa mapka.
Na miejsce Imprezy będa prowadziły równiez drogowskazy 
z napisem: Rodzinna Impreza na Orientację
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Fundacja „Restaurare Basilicam”
Fundacja Restaurare Basilicam została ustanowiona w 1995 roku, dla ratowania Bazyliki i Klasztoru Ojców 
Dominikanów w Lublinie. Działania dodatkowe Fundacji skupiają się wokół kultury i edukacji. Fundacja 
poprzez angażowanie w działania wolontariuszy i współpracę z różnorodnymi środowiskami wspiera Klasztor 
Dominikanów w tworzeniu na Starym Mieście w Lublinie miejsca integracji społecznej i kształtowania 
się społeczeństwa obywatelskiego. Od początku swojego istnienia zorganizowała wiele wydarzeń, m.in.: 
koncertów, spotkań, wystaw, warsztatów.

Questing dla Klasztoru 
w Sercu Miasta
Prezentujemy Państwu trasę turystyczną opraco-
waną dla kompleksu dominikańskiego za pomocą 
wierszowanych zagadek opisujących dziedzictwo 
Bazyliki i Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie. 
To zabawa łącząca elementy harcerskich podchodów 
i gier terenowych, której zwieńczeniem jest odna-
lezienie skarbu. Na końcu przejścia na odkrywców 
czeka skarb czyli pieczątka, której odbicie potwierdza 
przejście całej trasy. Questing to przygoda dla osób 
w każdym wieku. Impreza stanowi jeden z elemen-
tów cyklu imprez upowszechniających wiedzę na te-
mat przypadającego w tym roku jubileuszu 800-lecia 
powstania Zakonu Dominikanów.

TERMIN: 
23 IV (sob.) – 3 V (wt.), indywidualnie w godz.10.00–18.00
trasa dostępna:
od poniedziałku do czwartku, sobota: w godzinach 
10.00–11.00 i 12.30–17.00
w piątki: 10.30–11.00 i 12.30–16.30
w niedziele i dni wolne: 10.00–18.00 z wyłączeniem 
godzin mszy i nabożeństw w bazylice.
MIEJSCE: Punkt Informacyjny – namiot przy wejściu do 
Bazyliki
Quest jako nowy produkt turystyczny Starego Miasta 
w Lublinie powstał dzięki dotacji z Urzędu Miasta 
Lublin.
Dodatkowe informacje: punkt informacyjny będzie 
znajdował się w namiocie ustawionym z prawej strony 
wejścia do Bazyliki, we wnęce obok banera informacyj-
nego dot. Jubileuszu 800-lecia Zakonu.

Zapewnienie usługi przewodnickiej 
w następujących terminach:
23 IV w godzinach 14.00–16.00
24 IV w godzinach 13.30–15.30
25 IV w godzinach 14.00–16.00
26 IV w godzinach 14.00–16.00
27 IV w godzinach 10.00–12.00
28 IV w godzinach 14.00–16.00
29 IV w godzinach 13.00–15.00
30 IV w godzinach 10.00–12.00
01 V w godzinach 13.00–15.00
02 V w godzinach 13.00–15.00
03 V w godzinach 13.30–15.30

FUNDACJA
RESTAURARE BASILICAM

Perła Browary Lubelskie S.A.
Browar Perła to znany producent piwa w regionie Lubelskim, mieszczący się przy ul. Bernardyńskiej 15 
w zespole zabudowy, pierwotnie będącym klasztorem. Obiekt w XIX wieku został przekształcony w browar, 
w którym w latach 1846 – 2001 produkowano piwo. Po zakończeniu produkcji przez wiele lat był zamknięty 
dla zwiedzających. Aktualnie poprzez udostępnienie Podziemi Browaru Perła, firmowy lokal Perłową Pijalnię 
Piw oraz nowoczesne Apartamenty Browar Perła, miejsce to dynamicznie zmienia się zyskując nowe oblicze 
jako przestrzeń publiczna dla mieszkańców miasta i turystów.

„Perła doświadczeń i smaków”
Zapraszamy do zwiedzania zabytkowego komplek-
su budynków, dawnego klasztoru oo. Reformatów 
oraz Browaru Vettera. Uczestnicy wyprawy będą 
podróżować po podziemnych zakamarkach gdzie 
dawniej produkowano piwo, poznają bogatą histo-
rię Browaru, wydarzenia i postaci związane z tym 

gościnnym miejscem. Zgodnie z dobrym obyczajem 
nie zabraknie degustacji różnego rodzaju piw oraz 
dobranych do nich potraw.

Dodatkowe informacje: ukończone 18 lat
TERMIN: 26 IV (wt.) 16.00–18.30 | 
28 IV (czw.) 16.00–18.30 | 30 IV (sob.) 14.00–16.30
MIEJSCE: przy portierni Browaru Perła, 
ul. Bernardyńska 15
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Edu Tour Klaudia Giordano
Głównym zadaniem firmy Edu Tour Turystyka i Edukacja jest tworzenie nowoczesnych produktów tury-
stycznych poprzez połączenie wiedzy i pasji turystycznej odkrywania nowych miejsc, a także podnoszenie 
kwalifikacji zawodowych kadr turystyki.

Sportowy Lublin Kibica 
– wycieczka rowerowa
Zapraszamy na aktywną wyprawę rowerową, której 
uczestnicy wcielą się w kibiców sportowych ARENY 
LUBLIN. W programie wycieczki znajduje się przejazd 
na stadion, malowanie barw narodowych na twarzy 
lub dłoni, zapoznanie z kodeksem kibica, zwiedza-
nie ARENY i zakamarków obiektu. Po obejrzeniu 
trybun, loży VIP i sali konferencyjnej kibice prze-
jadą ścieżkami rowerowymi na Żmigród poznając 
po drodze historię dzielnicy za Cukrownią, daw-
nej dzielnicy Piaski, Budynku Dworca PKP, Targów 

Lublin i innych obiektów sportowych Lublina, m.in. 
Aqua Lublin. Podczas postoju na Moście Kultury 
poruszający się rowerem miejskim będą mogli 
zmienić sprzęt. Wycieczkę zakończy poznanie hi-
storii wzgórza Żmigród oraz głównej jego arterii 
ul. Bernardyńskiej – dawnego traktu na południe 
Europy, pałacu Sobieskich i rodziny Vetterów.
TERMIN: 25 IV (pon.) 12.00–15.00 | 
28 IV (czw.) 12.00–15.00
MIEJSCE: zbiórka z rowerami Stadion Arena Lublin, 
Brama VIP, ul. Stadionowa 1

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.

Lublin Jagiellonów 
Osadnictwo rusińskie w Lublinie 
i na Lubelszczyźnie – wykład, 
i degustacja dań kuchni kresowej 
_ 
Osadnictwo ormiańskie i żydowskie 
w Lublinie i na Lubelszczyźnie – 
wykład i degustacja dań kuchni 
ormiańskiej i żydowskiej
Ideą spotkań tematycznych jest poszerzenie wiedzy 
historycznej o wielowiekowej wielokulturowości 
Lublina i  Lubelszczyzny, szczególnie o  osadnic-
twie rusińskim, żydowskim i ormiańskim. Podczas 
spotkań uczestnicy odkryją również ciekawostki 
Lublina Jagiellonów, poznają dźwięki renesansowego 

Lublina i smaki kuchni staropolskiej. Dla lepszego 
zobrazowania poruszanych tematów odbędą się 
występy zespołów, i degustacja dań, która przybliży 
zapomniane, historyczne smaki.

Dodatkowe informacje: wiek uczestników – od 
17 roku życia
TERMIN:
Lublin Jagiellonów – 25 IV, godz. 17.00
Dźwięki renesansowego Lublina – prezentacja daw-
nych instrumentów, ich brzmienie, ciekawostki – 25 IV, 
godz. 17.45
Kuchnia staropolska – 25 IV, godz. 18.15
Degustacja dań kuchni staropolskiej – 25 IV, 
godz. 18.30–19.00
Osadnictwo rusińskie w Lublinie i na Lubelszczyźnie 
– 26 IV, godz. 17.00–18.30
Osadnictwo ormiańskie i żydowskie w Lublinie i na 
Lubelszczyźnie – 28 IV, godz. 16.30–19.00
MIEJSCE: Trybunał Koronny, ul. Rynek 1

Szlak wielokulturowy w Lublinie
Ideą spotkań tematycznych jest poszerzenie wiedzy 
historycznej o wielowiekowej wielokulturowości 
Lublina i Lubelszczyzny. Spacer ,,Szlakiem wielo-
kulturowym‘’ po Lublinie odzwierciedli omawianą 
tematykę, a także poszerzy i uzupełni wiedzę zwie-
dzających o osadnictwo niemieckie.

Dodatkowe informacje: wiek uczestników – od 
17 roku życia.
TERMIN: 26 IV, godz. 10.00–14.00 | 
27 IV, godz. 13.00–17.00 | 29 IV, godz. 15.30–18.30
MIEJSCE: przy wejściu do Katedry Prawosławnej pw. 
Przemienienia Pańskiego, ul. Ruska 15
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Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin”
Stowarzyszenie powstało w 2009 r. 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. Stowarzyszenie prowadzi 
największe w Polsce regionalne rowerowe forum internetowe z ponad 2 tysiącami użytkowników . Profil 
Stowarzyszenia na fb polubiło prawie 5 tysięcy osób.

Wkręć się w Lublin – rajd rowerowy, 
ognisko i warsztaty dla rowerzystów
Stowarzyszenie „Rowerowy Lublin” we współpracy 
z Urzędem Miasta Lublin zaprasza rowerzystów 
na rajd rowerowy pt. WKRęć SIę W LUBLIN! Trasa 
o długości blisko 35 km prowadzić będzie przez: 
Lublin, Las „Stary Gaj”, Zemborzyce, Prawiedniki oraz 
Las Dąbrowa nad Zalewem Zemborzyckim, gdzie 
w punkcie edukacji leśnej ,,Dąbrowa” zorganizowa-
ne zostanie ognisko wraz z warsztatami z zakresu 
podstawowej naprawy i konserwacji roweru oraz 
prezentacja umiejętności pakowania się w sakwy 
na wyprawę rowerową połączona z pokazem go-
towania na kuchence turystycznej w warunkach 
biwakowych. Na zakończenie Rajdu wśród uczest-
ników zostanie przeprowadzone losowanie nagród 
rzeczowych: akcesoriów rowerowych i rabatów do 

sklepów rowerowych. Z uwagi na rodzaj nawierzchni 
m. in. drogi leśne, szutry, trasa jest przeznaczona 
dla rowerów górskich, trekkingowych.

Dodatkowe informacje: warunkiem uczestnictwa 
w  rajdzie jest wcześniejsze zgłoszenie udziału 
i podpisanie przez każdego uczestnika stosownego 
oświadczenia: „Oświadczam, że zostałem poinfor-
mowany, iż organizator nie ponosi odpowiedzialno-
ści za ewentualne urazy, jakich doznają uczestnicy 
imprezy w czasie przejazdu oraz, że ubezpieczenie 
NNW leży po stronie uczestnika. Oświadczam, że 
zapoznałem się z Regulaminem przejazdu rowe-
rowego oraz z Instrukcją bezpiecznego poruszania 
się na trasie przejazdu.”

Ponieważ część trasy będzie wiodła drogami publicz-
nymi, uczestnicy Rajdu poruszać się będą zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. 

Ze względów bezpieczeństwa Organizatorzy za-
lecają jazdę w kaskach rowerowych oraz używanie 
kamizelek odblaskowych i/lub innych elementów 
zwiększających widoczność uczestników na drodze. 
W przypadku uczestnictwa osób niepełnoletnich 
wymagana jest opieka osoby dorosłej (w przypadku 
uczestników do 13 roku życia) lub pisemna zgoda 
opiekuna prawnego (w przypadku uczestników, któ-
rzy ukończyli 13 rok życia, a nie ukończyli 18 roku 
życia). Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok 
życia, powinny posiadać kartę rowerową.
TERMIN: 23 IV (sob.) 10.30–17.00
MIEJSCE: zbiórka na Moście Kultury 
(Most Lutosławskiego) o godz. 10.30

Rowerowy
Lublin.org
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Archiwum Kryminalne s.c.
Archiwum Kryminalne, mieszczące się w kamienicy przy ul. Rynek 8, to innowacyjna inicjatywa turystyczna. 
Oparta o konwencję gier typu „escape room” fabularyzowana zabawa przenosi uczestników do rzeczy-
wistości Lublina lat 30. Gracze wcielają się w role prywatnych detektywów pomagającym w śledztwie 
funkcjonariuszom Policji Państwowej. Celem jest rozwiązanie kryminalnych zagadek w dwóch dostępnych 
pokojach zaaranżowanych na komisariat i gabinet marszanda. Uczestnicy mają godzinę na rozwiązanie 
zadań poznanie historii. Scenografia i rekwizyty przygotowane są z dbałością o detale i wierność histo-
ryczną. Fabuła zawiera liczne nawiązania do historii i legend Lublina oraz postaci związanych z miastem.

Śledztwo w Archiwum Kryminalnym
Zapraszamy do świata gier typu „real life escape 
game” wzbogaconego o elektryzującą fabułę krymi-
nalną, spójną z historią Lublina lat 30. Każdy pokój 
to część opowieści. Uczestnicy rozpoczynając swoją 
przygodę w dowolnym pokoju prowadzą skompli-
kowane śledztwo. Łamanie szyfrów i brawurowe 
włamy do sejfów to tylko część wyzwań by finalnie 

złożyć tę mroczną układankę w całość. Odkrywając 
kolejne tajemnice i demaskując poszczególne intrygi 
zmierzają do rozwiązania zagadki.
TERMIN: 23 IV (sob.) – 3 V (wt.), we wszystkie dni 
12.00–13.00 i 13.30–14.30
MIEJSCE: Archiwum Kryminalne, ul. Rynek 8

Hotel Ilan ****
W zabytkowym gmachu Jeszywas Chachmej Lublin, dawnej największej i najbardziej prestiżowej szkoły 
rabinackiej na świecie, mieści się Hotel Ilan****, który łączy tradycję żydowską z nowoczesnością. Jest to 
wyjątkowe miejsce zlokalizowane zaledwie 800 m od Starego Miasta.

Lublin Żydowski – wykład o kuchni 
żydowskiej, degustacja, projekcje 
filmowe oraz zwiedzanie synagogi
W zabytkowym gmachu Jeszywas Chachmej Lublin, 
gdzie obecnie mieści się Hotel Ilan****, czeka na 
Państwa jedyna w swoim rodzaju podróż i pozna-
nie poprzez smak, obraz, dźwięk oraz architektu-
rę bogactwa i  różnorodności kultury żydowskiej. 
W trakcie wizyty odkryją Państwo wyjątkowe sma-
ki żydowskich potraw, które niegdyś królowały na 
lubelskich stołach. Specjałem będzie prezentacja 
oraz degustacja tradycyjnego hummusu. Podczas 
spotkania uczestnicy obejrzą dwa filmy dokumen-
talne przybliżające życie społeczności żydowskiej 

w  przedwojennym Lublinie. Autorami obu fil-
mów jest znakomita lubelska reżyserka Natasza 
Ziółkowska –Kurczuk. Pierwszy film to ,,Twarze 
nieistniejącego miasta”, do którego inspiracją sta-
ła się kolekcja szklanych negatywów odnaleziona 
w kamienicy przy Rynku 4, przekazana w 2012 roku 
do Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”. W filmie 
wykorzystano odbitki wykonane z ponad 60 wybra-
nych negatywów oraz ponad 800 płyt szklanych. 
Bohaterami opowieści są utrwaleni na fotografiach 
dawni mieszkańcy miasta.

Czas projekcji: 24 minuty.

Drugi obraz to ,,Magiczne miasto”. Lublin należy do 
miast magicznych jak Praga, Lizbona i Petersburg. 

Poczucie jego magiczności mieli chrześcijanie i cha-
sydzi. Katastrofizm przewijał się też w poezji Józefa 
Czechowicza. Z dawnego Lublina pozostały poje-
dyncze obiekty, których przeznaczenie jest zupełnie 
inne niż pierwotne. Dramat niepamięci - tak można 
określić obecną sytuację.

Czas projekcji: 45 minut.

Spotkanie zakończy zwiedzanie synagogi w daw-
nym budynku Jeszywas Chachmej Lublin, miejscu 
odwiedzanym każdego roku przez blisko 200 tysięcy 
turystów z całego świata.
TERMIN: 26 IV (wt.) 17.00–20.00 | 
27 IV (śr.) 17.00–20.00 | 28 IV (czw.) 17.00–20.00
MIEJSCE: Hotel Ilan, ul. Lubartowska 85
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Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie powstało w 2009 r. W obszarze jego działania leży 
wykonywanie niektórych spraw z zakresu właściwości wojewódzkiego konserwatora zabytków, określo-
nych 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.

Śpiący gigant rodziny Vetterów 
i perspektywy rewitalizacji 
– wykład plenerowy
Słodownia i browar Vetterów zostały wybrane do 
realizacji projektu europejskiego realizowanego w ra-
mach programu URBACT III, tj. „2nd chance: Waking 
up the sleeping giants” (akronim: 2C), który ma na 
celu opracowanie pewnego modelu rewitalizacji 
dużych opuszczonych obiektów zabytkowych. Celem 
zwiedzania tych obiektów jest zarówno przedstawie-
nie ich historii, jak i założeń programu 2C.

Dodatkowe informacje: minimalny wiek uczestników 
– młodzież gimnazjalna.
TERMIN: 28 IV (czw.) 16.30–17.30
MIEJSCE: parking przy słodowni od strony 
al. Unii Lubelskiej

Plastyka nagrobna na zespole 
cmentarzy przy ulicy Lipowej 
– wykład plenerowy
Zespół cmentarzy przy ulicy Lipowej w Lublinie 
stanowi istotny element historii i  dziedzictwa 
kulturowego miasta. Znajduje się na nim przeszło 
tysiąc zabytkowych pomników nagrobnych, często 
prezentujących bardzo wysoki artystyczny poziom 
wykonania oraz posiadających ciekawą sepulkral-
ną symbolikę. Ponadto jest to miejsce pochówku 
wybitnych mieszkańców Lublina, którzy tworzyli 
nie tylko jego historię, ale i  jego współczesny ob-
raz. Oprowadzanie ma na celu zaprezentowanie 

najciekawszych i najbardziej wartościowych przykła-
dów rzeźby nagrobnej, znajdujących się na terenie 
zespołu cmentarzy.

Dodatkowe informacje: minimalny wiek uczestników 
– młodzież gimnazjalna.
TERMIN: 29 IV (pt.) 16.30–17.30
MIEJSCE: przy kaplicy pw. Wszystkich Świętych  
(rzymsko-katolicka część cmentarza)

Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie
Metropolitalne Seminarium Duchowne od ponad 300 lat kształci księży pracujących ma Ziemi Lubelskiej, jak 
i na całym świecie. W seminarium kształcą się również alumni obrządku greckokatolickiego i chaldejskiego 
oraz klerycy z innych diecezji i wspólnot zakonnych.

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 2016” powstałe w 1714 roku Metropolitalne 
Seminarium Duchowne, po raz kolejny otwiera swoje 
drzwi dla gości.
TERMIN: 24 IV (niedz.) – wejście: 10.30, 12.30
MIEJSCE: przy wejściu, ul. Prymasa Wyszyńskiego 6
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Lubelska Szkoła Fotografii
Pierwsza Szkoła Fotografii w Lublinie. Współpracuje z najlepszymi, aktywnymi 
zawodowo fotografami regionu, którzy odnieśli sukces artystyczny i komercyjny. 
Dzięki temu zajęcia poprowadzone są w sposób merytoryczny, ciekawy i niesza-
blonowy. Nauka w szkole opiera się na licznych warsztatach praktycznych, rozwi-
jającej twórcze myślenie obudowie teoretycznej oraz systemie nielimitowanych 
konsultacji. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, a pośród szerokiej oferty 
kursów i warsztatów znajdują się zajęcia zarówno dla początkujących, jak i za-
awansowanych. Szkoła organizuje także specjalne warsztaty i wykłady dla firm.

Konkurs fotograficzny „Lublin, jakiego nie znamy”

Konkurs fotograficzny „Lublin, jakiego nie znamy” ma na celu zainteresowanie 
uczestników Sezonu Lublin wielowymiarową atrakcyjnością naszego miasta - 
wyjątkową architekturą i kulturą,

a przede wszystkim uwrażliwienie na jego ukryty potencjał. Zapraszamy do 
przedstawienia na Państwa fotografiach ukrytych zakątków naszego miasta, 
nieoczywistych miejsc i symboli charakterystycznych dla Lublina, pokazania 
nowego, artystycznego spojrzenia na pozornie znajome okolice. Najwyżej oce-
nione zostaną prace, które pokażą Lublin, jakiego nie znają sami Lublinianie. 

Regulamin konkursu fotograficznego i karta zgłoszenia konkursowego dostępne 
są do pobrania na stronie www.sezon.lublin.eu. Prace konkursowe wraz z kartą 
zgłoszenia można składać osobiście w siedzibie Lubelskiego Ośrodka Informacji 
Turystycznej i Kulturalnej przy ul. Jezuickiej 1/3 w Lublinie lub przesyłając zdjęcia 
i skan podpisanej karty zgłoszenia na adres: fotosezon2016@Lsfoto.pl podając 
w tytule: „Lublin, jakiego nie znamy”.

Na prace konkursowe czekamy do 3.05.2016 r.

Organizatorami konkursu „Lublin, jakiego nie znamy” jest Lubelska Szkoła 
Fotografii oraz Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin. 

Uwaga: Pamiętaj, że to nie aparat robi zdjęcia, ale Ty. Nie musisz mieć profe-
sjonalnego sprzętu. 
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