
Lublin, 12 stycznia 2023 r.

Lublin znów stolicą!
Prezentacja założeń Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023

I. #SpotkajmySię / #Let’sMeet

Sezon  pierwszy  poświęcony  przedstawieniu  idei  Europejskiej  Stolicy  Młodzieży  oraz
założeń świętowania tytułu w Lublinie, poznania miasta i siebie nawzajem. Jego punktem
kulminacyjnym będzie  Ceremonia Otwarcia  Europejskiej  Stolicy  Młodzieży Lublin  2023
i wydarzenia Pierwszego Dnia Wiosny. Kluczowe wydarzenia sezonu:

12 stycznia 
2023

Lublin znów stolicą – prezentacja założeń Europejskiej Stolicy 
Młodzieży Lublin 2023
Prezentacja założeń ideowych Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 
„Lublin znów stolicą” z udziałem środowisk zaangażowanych w tworzenie 
strategii i założeń Europejskiej Stolicy Młodzieży oraz wybranych 
elementów programu, w tym przedstawicieli m.in. świata kultury, sportu 
oraz organizacji młodzieżowych.

Organizator: 
Miasto Lublin

20-22 
stycznia 
2023

#Poznajmy się! w Lublinie – Kongres młodych aktywistów 
i aktywistek
Ogólnopolskie spotkanie ponad 200 młodych osób zaangażowanych 
w działania społeczne, którego głównym celem jest wzajemne sieciowanie.
Organizatorzy chcą wykorzystać różnorodność perspektyw oraz 
doświadczeń do wspólnego wypracowania dobrych metod włączania 
młodzieży niezaktywizowanej. Gwarantujemy, że każda osoba 
uczestnicząca w Kongresie wyjedzie z Lublina bogatsza o nowe plany 
i pomysły. W końcu to w młodych jest przyszłość!

Organizator: 
Młodzieżowa 
Rada Miasta 
Lublin

16-19 lutego
2023

Turniej Finałowy Suzuki Pucharu Polski Koszykarzy 2023
Pełna sportowych emocji czterodniowa impreza, w której zagrają 
gospodarze: Polski Cukier Start Lublin oraz siedem innych najlepszych 
drużyn w tabeli Energa Basket Ligi po 15 rozegranych kolejkach: WKS 
Śląsk Wrocław, BM Stal Ostrów Wielkopolski, King Szczecin, Trefl Sopot, 

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Wydział Sportu
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Legia Warszawa, PGE Spójnia Stargard i Anwil Włocławek. W ramach 
Turnieju rozegranych zostanie 7 meczów oraz dodatkowo zorganizowany 
będzie LOTTO Konkurs Wsadów oraz Aerowatch Konkurs Rzutów za 
3 punkty.

marzec 2023 Musical Cyrkowy „Nana na nana”
Multidyscyplinary spektakl, którego zarówno treść, jak i forma są wynikiem 
kolektywnych poszukiwań twórczych opartych na metodzie “Research 
Creation”. To spektakl, którego inspiracją nie było istniejące wcześniej 
dzieło kultury, ale wrażliwość i kreatywność tworzących go młodych, 
lubelskich artystów. Treść „Nana na nana” to refleksja nad 
nieprzewidywalnością i losowością życia, nad naturą przypadku i jego 
konsekwencją. To spektakl o międzyludzkich relacjach, poszukiwaniu 
równowagi pomiędzy indywidualizmem a kolektywizmem, ale również 
o wewnętrznej potrzebie wyrażenia siebie i swoich emocji, wspólnej dla 
każdego i każdej z nas. Spektakl powstał z inicjatywy Fundacji 
Sztukmistrze, z inspiracji wartościami Europejskiej Stolicy Młodzieży – jest 
dziełem powstałym całkowicie oddolnie w Lublinie, w wykonaniu jego 
młodych artystów, który w swojej formie i treści dotyka tematów osobistych
i autentycznych.

Organizator: 
Akademickie 
Centrum 
Kultury 
i Mediów 
UMCS Chatka 
Żaka, Fundacja
Sztukmistrze 
i Stowarzyszeni
e Animatorów 
Ruchu 
Folkowego

1-31 marca 
2023

Poznaj Lublin – zainspiruj się historią naszego Miasta
Program edukacyjny przygotowany przez Biuro Rozwoju Turystyki, 
skierowany do młodzieży, realizowany wspólnie z lubelskimi muzeami oraz
instytucjami kultury. Zapraszamy młodych mieszkańców Lublina do 
lepszego poznania swojego miasta, jego historii i kultury. Proponujemy 
wspólne odkrywanie miejsc, które były świadkami jego wzlotów i upadków. 
Otwieramy muzea i przygotowujemy specjalne programy – tygodnie 
tematyczne przypominające inspirujące miejsca, wydarzenia i ludzi.

Organizator: 
Biuro Rozwoju 
Turystyki we 
współpracy 
z muzeami 
oraz 
instytucjami 
kultury 
z Lublina

3-4 marca 
2023

Konferencja Edukacja to relacje
„Edukacja to relacje. Współpraca Lublina i Reykjaviku na rzecz edukacji” 
to projekt, którego celem jest wzmocnienie wiedzy, kompetencji 
i doświadczenia kadry szkolnej w budowaniu przyjaznego środowiska 
w szkole oraz wzmacnianie kompetencji społecznych uczniów. Mottem 
przewodnim projektu są dobre relacje w szkole, a zwłaszcza: 
komunikowanie się, rozwijanie kompetencji społecznych uczniów oraz 
tworzenie przyjaznej przestrzeni szkolnej.

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Biuro Centrum 
Współpracy 
Międzynarodow
ej

16-17 marca
2023

Przejmujemy miasto! – otwarcie Europejskiej Stolicy Młodzieży Organizator: 
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Lublin 2023
Wieczorem (16 marca) odbędzie się widowisko teatralno-taneczno-
cyrkowe oraz program aktywności przygotowany przez lubelską młodzież 
połączony z obchodami Pierwszego Dnia Wiosny.

Miasto Lublin

II. #LublinToTY / #LublinIsYOU

Sezon  drugi  to  możliwość  zdobycia  wiedzy  obywatelskiej,  zaangażowania  się
w wolontariat młodzieżowy, realizacji własnych inicjatyw wynikających z potrzeb młodych
osób.  Będzie  to  również  czas  prezentacji  aktywności  lubelskich  uczniów  i  studentów
przedstawiona  podczas  dwóch  bloków  działań:  Majowa  Pozytywka  i  czerwcowego
Miesiąc Energii Młodych: Miasto jest nasze. To czas juwenaliów, Dnia Dziecka, zabawy
oraz nauki – okres matur i sesji egzaminacyjnej kończącej kolejny rok akademicki.
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Szkolne Budżety Obywatelskie – doskonałe narzędzie do nauki 
i promowania partycypacji obywatelskiej wśród uczniów lubelskich szkół. 
Konkurs kierowany jest do miejskich placówek oświatowych i polega na 
wyłonieniu podmiotów, które w roku szkolnym 2023/2024 mogą zyskać 
środki w wysokości 4 tys. zł oraz wsparcie organizacyjne i merytoryczne 
w przeprowadzeniu na swoim terenie Szkolnego Budżetu Obywatelskiego.
Uczniowie i uczennice, a także rodzice, nauczyciele i nauczycielki czy inni 
pracownicy i pracowniczki szkoły, zgłaszają pomysły, tworzą projekty, 
a następnie sami wybierają te, które ich zdaniem są najbardziej atrakcyjne 
i potrzebne.

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Biuro 
Partycypacji 
Społecznej

Miejskie stypendia młodzieżowe – otrzymanie przez Lublin tytułu 
Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 było impulsem do uruchomienia 
nowego rodzaju wsparcia materialnego dla młodych twórców kultury. 
Do tej pory wsparliśmy 22 projekty. Nabór do kolejnej edycji pomysłów 
trwać będzie do 31 marca.

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Wydział Kultury

Miejski Aktywator Młodzieżowy i Młodzież Inspiruje Dzielnice – młodzi 
ludzie otrzymają wsparcie w realizacji własnych inicjatyw. To działanie 
umożliwiające rozwój młodzieżowych liderów i liderek w Lublinie. 
Przygotowanie, promocja, przeprowadzenie tzw. małych dotacji na 

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Biuro 
Partycypacji 
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realizację kulturalnych, społecznych i obywatelskich inicjatyw 
młodzieżowych. Projekty mogą być realizowane przez nieformalne grupy 
młodych ludzi – uczniów i uczennic, studentów i studentek. Głównym 
celem jest zachęcenie młodzieży do realizowania swoich pomysłów i do 
aktywności w Lublinie. Dzięki temu powstaną inicjatywy wynikające 
z faktycznych potrzeb młodzieży i uzupełnią ofertę w mieście.

Społecznej 
i Wydział 
Kultury

28 kwietnia 
2023

Lubelski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej
Święto ustanowione przez Komisję Europejską w roku 2011 ma promować
porozumienie międzypokoleniowe wśród mieszkańców naszego 
kontynentu i podkreślać znaczenie, jakie dla Europy ma tworzenie 
przyjaznej do życia przestrzeni dla wszystkich grup wiekowych.

1-31 maja 
2023

Majowa Pozytywka – miesiąc lubelskich studentek i studentów
Miesiąc wydarzeń kulturalnych, sportowych i społecznych organizowanych
głównie przez lubelskie uczelnie oraz Akademickie Centrum Kultury 
i Mediów Chatka Żaka. W programie znajdą się m.in.: Kozienalia, 
Juwenalia, Ogólnopolska Studencka Wiosna Teatralna, Akademickie 
Mistrzostwa Polski w Unihokeja, Turniej Finałowy Akademickich Mistrzostw
Polski w Koszykówce (kobiet i mężczyzn), Akademickie Mistrzostwa Polski
w Siatkówce Plażowej, a także 3-majowy Polonez dla Lublina, Dzień 
Europy oraz Gala Kultury.

Organizator: 
Miasto Lublin

24-27 maja 
2023

Europejski Kongres Rad Młodzieżowych
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, we współpracy 
z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce, Fundacją Civis Polonus, 
Punktami Informacji Europejskiej Europe Direct w Polsce oraz siecią Team
Europe zapraszają młodzież działającą w radach młodzieżowych do 
udziału w Europejskim Kongresie Rad Młodzieżowych (EKRM). Jego 
celem jest zainteresowanie młodych obywateli działających w 
młodzieżowych radach i sejmikach wojewódzkich tematyką europejską, jej 
priorytetami, projektami i kierunkami rozwoju.

Organizator: 
Fundacja Civis 
Polonus

26-28 maja 
2023

Międzynarodowy Turniej w Goalball
Impreza pozwala młodym sportowcom z dysfunkcją wzroku czerpać 
radość ze współzawodnictwa. Turniej rozegrają drużyny sportowe z Polski 
i zagranicy w tym z Ukrainy, Węgier, Rumunii, Danii i Szwecji.

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Wydział Sportu

1-25 
czerwca 
2023

Miesiąc Energii Młodych: Miasto jest nasze
Cykl festiwali i wydarzeń, których głównym punktem będzie Noc Kultury 
(3/4 czerwca). To również okazja do spotkania oficjalnych delegacji miast 

Organizator: 
Miasto Lublin
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partnerskich i zaprzyjaźnionych podczas wspólnych obrad Rady Miasta 
Lublin oraz Młodzieżowej Rady Miasta Lublin. Podczas ponad trzech 
tygodni działań odbędą się m.in.: Dzień Dziecka; Festiwal Alfabet – 
Book=Life. Kooperatywa Literacka na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży 
(1-4 czerwca); 30. PKO Bieg Solidarności (3 czerwca); Finał Arena Grand 
Prix Puchar Polski (2-4 czerwca); Tydzień Młodych – organizowany przez 
Młodzieżową Radę Miasta oraz lubelskie szkoły i placówki; Balans. 
Ogólnopolskie Spotkania Taneczne (6 czerwca); KreAktywność. Lublin is 
YOUth 2023 – Pierwszy Lubelski Kongres Edukacji Pozaformalnej (12-14 
czerwca); Gala Przedsiębiorcze Dzieciaki; Wielokulturowy Lublin (15-18 
czerwca); Puchar Europy Taekwon-Do (15-18 czerwca); Nagroda 
Reflektora. Konkurs na debiutancki tom poezji – organizowany przez 
Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza – oddział Muzeum 
Narodowego w Lublinie (finał 17 czerwca); koncert plenerowy Teatru 
Starego na Rynku Starego Miasta (17 czerwca); BMX Puchar Polski (23 
czerwca); całość cyklu zakończy Lublin Youth Festiwal (22-25 czerwca).

3/4 czerwca 
2023

Noc Kultury
Noc Kultury to festiwal miejski, który trwa tylko przez jedną noc - to kilkaset
bezpłatnych wydarzeń artystycznych w przestrzeni publicznej Lublina. 
Tysiące uśmiechniętych ludzi spacerujących ulicami miasta 
w poszukiwaniu niezapomnianych wrażeń. To jedyna taka noc w roku, 
kiedy niemożliwe staje się możliwe! Koncerty, instalacje świetlne, 
spektakle, pokazy, warsztaty i wiele, wiele innych, wymykających się 
definicjom. Uczestnicy mogą przeżyć kumulację doświadczeń i przygód 
spakowanych w pakiet siedmiu godzin. Tylko od nich zależy, czy to będzie 
noc szalonych koncertów i spektakli, czy kameralnych spotkań literackich. 
Noc Kultury poprzez instalacje w przestrzeni publicznej zmienia całe ulice 
nie do poznania: to czas, kiedy można wąchać bramy, głaskać kudłate 
ściany, zaglądać przez dziurkę od klucza do fantastycznych światów. 
Przed wyjściem koniecznie trzeba naładować baterie w aparacie.

Noc Kultury 2023 | Połącz kropki
Każdy z nas zapewne pamięta, jaką satysfakcję daje obraz wyłaniający się
z gąszcza ponumerowanych kropek. To co pozornie było chaosem, 
okazuje się być piękną, często skomplikowaną treścią, pełną detali 
i ornamentów. Im więcej kropek i chwil z ołówkiem, tym większa radość. 
Noc Kultury to co roku dziesiątki lub setki punktów programu i ludzi, które 
łączymy, każdy na swój sposób, tworząc własne ścieżki, a potem 
wspomnienia.
„Umysł ludzki doznaje wielkiej rozkoszy, gdy rzeczy, na które patrzy na co 

Organizator: 
Warsztaty 
Kultury 
w Lublinie

Miejsce: Lublin 
– Stare Miasto 
i Śródmieście
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dzień, ukazują się w nowym, nieznanym kształcie, tak jak się ich nigdy 
dotąd nie widziało.” [Jan Parandowski „Alchemia słowa”]
Widząc Lublin na co dzień, miasto może czasem powszednieć, lecz łatwo 
nas od nowa urzeknie i zaskoczy, gdy tego jedynego dnia w roku 
zobaczymy je przez pryzmat możliwości, wyobraźni i pomysłowości.

2-4 czerwca 
2023

Finał Arena Grand Prix Puchar Polski
Organizowane we współpracy z Polskim Związkiem Pływackim zawody 
w pływaniu dla najlepszych zawodników o zasięgu ogólnopolskim. 
W samej imprezie weźmie udział ok. 700 zawodników z całej Polski. 
Będzie to możliwość obejrzenia na żywo uczestników ostatnich Igrzysk 
olimpijskich w Tokio.

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Wydział Sportu

III. #CzilujwLublinie / #ChillInLublin

Sezon  trzeci  to  wakacyjny  chill&charge.  Czas  ładowania  akumulatorów  i  beztroskich
przygód.  Lubelski  program letnich  festiwali  to  doskonała  okazja,  by  spędzić  ten  czas
w Lublinie zapraszając artystów i gości z całego świata. To także okazja, aby młodzież
zorganizowała specjalne Urodziny naszemu Miastu.

lipiec – 
sierpień 
2023

Centralny Plac Zabaw
Wyjątkowe miejsce, projekt i idea. W lipcu i sierpniu powstaje atrakcyjna 
przestrzeń dla rozmaitych działań artystycznych, animacyjnych, 
edukacyjnych i sportowych. Obszarem projektu jest teren przy Centrum 
Kultury w Lublinie, skwer z przylegającymi do niego placami zabaw oraz 
oryginalnie zaaranżowane przestrzenie instytucji. Specjalne strefy 
i konstrukcje dedykowane różnym dyscyplinom i aktywnościom są wtedy 
dostępne codziennie dla amatorów miejskich sportów oraz osób 
zainteresowanych nieszablonowymi zajęciami. Każdy może włączyć się do
prowadzonych tam działań animacyjnych, pokazów, warsztatów, projekcji, 
koncertów, happeningów i imprez dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz 
seniorów.

Organizator: 
Centrum 
Kultury 
w Lublinie

lipiec – 
sierpień 
2023

Rezerwat Dzikich Dzieci
Dorośli zakładają Rezerwat, ale to młodzi go kształtują zgodnie 
z zasadami swobodnej zabawy i do nich należą wszelkie decyzje 

Organizator: 
Centrum 
Kultury 
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dotyczące wyglądu czy funkcjonalności. Pilotażowa i jedyna tego typu 
inicjatywa w Polsce odbyła się po raz pierwszy w sierpniu 2017 roku, 
zdobywając ogromne zaufanie i zainteresowanie mieszkańców, a także 
wsparcie z Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin. W kolejnych latach 
Rezerwat działał już przez 6 miesięcy w roku! Oprócz możliwości 
swobodnej zabawy, na terenie Rezerwatu organizowane są wydarzenia 
dla całych rodzin – koncerty, warsztaty, dni rodzinne.

w Lublinie

6-9 lipca 
2023

Festiwal Wschód Kultury – Inne Brzmienia + Festiwal Małe Inne 
Brzmienia
Inne Brzmienia to nie tylko muzyka. Bogaty i wielowątkowy program 
obfituje również w wydarzenia dla miłośników ambitnego kina, literatury 
i sztuki współczesnej. Najmłodsi uczestniczą w przygotowanych specjalnie
z myślą o nich Małych Innych Brzmieniach – autorskiego programu 
edukacyjnego polegającego na oswajaniu dzieci i młodzieży z dźwiękiem, 
różnymi gatunkami muzycznymi oraz pokazującym, że muzyka to bogate 
terytorium poznawcze. To jedno z najbardziej inspirujących i odkrywczych 
wydarzeń muzycznych w Polsce. W samym sercu Lublina, usłyszymy 
światowe gwiazdy oraz lokalnych artystów.

Organizator: 
Warsztaty 
Kultury 
w Lublinie

8-13 lipca 
2023

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego 
Wachowiaka
W wydarzeniu wezmą udział grupy dziecięce z całego świata. 
W programie Spotkań znajdują się pokazy, pochody uliczne oraz koncerty 
zespołów oraz zespołów tanecznych na lubelskim Starym Mieście. 
Organizowane są również warsztaty taneczno-muzyczne, podczas których
młodzi artyści poznają muzykę polską i zagraniczną oraz tańce ludowe 
i narodowe, a zdobyte umiejętności prezentują podczas Galowego 
Koncertu Finałowego.

Organizator: 
Zespół Pieśni 
i Tańca „Lublin”
im. 
W. Kaniorowej

13-16 lipca 
2023

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 15 lat w pływaniu
Mistrzostwa Polski Juniorów to pływacka impreza o skali ogólnopolskiej 
zorganizowana we współpracy Miasta Lublin z Polskim Związkiem 
Pływackim. Weźmie w nich udział ok. 500 młodych zawodników z całego 
kraju.

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Wydział Sportu

18-20 lipca 
2023

77. PZLA Mistrzostwa Polski U20
Mistrzostwa lekkoatletyczne zorganizowane we współpracy z Polskim 
Związkiem Lekkiej Atletyki. Będą to zawody dla zawodników do lat 20. 
Klasą zawodów jest Klasa Mistrzowska Międzynarodowa. Lublin odwiedzą 
najlepsi młodzi lekkoatleci w kraju, którzy podczas trzech dni zawodów 

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Wydział Sportu
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będą rywalizować o tytuły Mistrzów Polski U20.

27-30 lipca 
2023

Carnaval Sztukmistrzów + Urban Highline Festival
Największy festiwal nowego cyrku w tej części Europy będzie okazją do 
prezentacji artystów z całego świata. Podczas Carnavalu specjalne 
miejsce zajmą pokazy i warsztaty nowocyrkowe skierowane dla 
najmłodszych mieszkańców, a Urban Highline będzie okazją by przejść się
po taśmach z głową w chmurach.

Miejsce: 
Centrum 
miasta
Organizator: 
Warsztaty 
Kultury 
w Lublinie

4-6 sierpnia 
2023

Meeting of Styles
To Międzynarodowy Festiwal Sztuki Graffiti, który jest najstarszym 
festiwalem graffiti na świecie i tym samym w Polsce. Główną ideą imprezy 
jest ukazanie graffiti, jako jednego z rozwijających się kierunków sztuki 
w przestrzeni publicznej oraz dającym pole do twórczego działania 
młodym ludziom oraz rozwijania ich pasji i zainteresowań. W Lublinie 
Meeting Of Styles gości od 2011 roku najlepszych writerów z całej Polski 
i świata. Organizacja wydarzenia umożliwia korzystanie z doświadczenia 
i popularności tej formy sztuki na całym świecie. Sukces wcześniejszych 
edycji Meeting of Styles dowodzi, że w Lublinie jest duże zapotrzebowanie 
na tego rodzaju wydarzenia, a niezwykle prężnie działające lokalne 
środowisko osób zainteresowanych sztuką graffiti co roku zwiększa jej 
zasięg i sprawia, że program jest coraz bardziej różnorodny i ciekawy.

Organizator: 
Grupa 
Magnifiko

12-20 
sierpnia 
2023

Młodzieżowe Urodziny Miasta
Cykl wydarzeń, który rozpocznie się 12 sierpnia w Międzynarodowy Dzień 
Młodzieży (International Youth Day) ustanowiony przez Zgromadzenie 
Ogólne ONZ w 1999 r., a zakończy festiwal Re:tradycje – Jarmark 
Jagielloński (17-20.08). Kulminacyjnym punktem tej części programu będą 
706. Urodziny Miasta Lublin (15 sierpnia).

Organizator: 
Miasto Lublin, 
Młodzieżowa 
Rada Miasta

IV. #PrzyszłośćToMY / #WeAreTheFuture

Sezon czwarty to realizacja zobowiązania,  jakim jest  dla nas tytuł  ESM. Lublin będzie
w tych  tygodniach  prawdziwą  Stolicą  Europy  – miejscem  najważniejszych  wydarzeń
międzynarodowych: społecznych, politycznych, sportowych i kulturalnych.
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27 września 
– 1 paździe-
rnika 2023

Mistrzostwa Świata w koszykówce U23 3x3 kobiet i mężczyzn
Najważniejsze wydarzenie sportowe w Europejskiej Stolicy Młodzieży 
2023. W Mistrzostwach udział weźmie 40 reprezentacji z całego świata. 
Turniej odbędzie się na specjalnym boisku na Placu Zamkowym, zaś na 
Błoniach pod Zamkiem powstanie strefa kibica z programem sportowym 
i kulturalnym. Mistrzostwom towarzyszył będzie Turniej miast partnerskich 
w koszykówce.

Organizator: 
Miasto Lublin – 
Wydział Sportu

wrzesień 
2023

IX edycja warsztatów aktywizacyjnych dla kobiet
Inicjatywa Forum Kobiet Lublina dedykowana mieszkankom miasta 
w różnym wieku. Trzy panele dyskusyjne, które poprowadzą ekspertki 
z różnych dziedzin życia. Wśród nich panel „Lublin – miasto ludzi młodych”
– dyskusja na temat wzmacniania pozycji tej grupy społecznej i budowania
tożsamości europejskiej.

1 paździe-
rnika –
10 grudnia 
2023

Artystyczna Jesień Młodych
W okresie od października do połowy grudnia w Lublinie odbywają się 
kluczowe festiwale artystyczne: Międzynarodowy Festiwal Konfrontacje 
Teatralne, Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca, Mikołajki Folkowe, 
Festiwal Chórów Miast Partnerskich czy Narodowy Koncert Listopadowy. 
Wydarzenia będą okazją do spotkania z najlepszymi europejskimi grupami
teatralnymi, tanecznymi i muzycznymi oraz do przywitania studentów 
w mieście koncertem Siema Żaki!

Organizatorzy: 
lubelskie 
instytucje 
kultury

9-11 
paździe-
rnika 2023

Kongres Współpracy Transgranicznej
Kongres wpisał się na stałe w kalendarz najważniejszych wydarzeń 
międzynarodowych Lublina, jako miejsce spotkań praktyków współpracy 
transgranicznej z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. 
W tym roku będzie dedykowany problematyce młodzieżowej. 
Zorganizowane zostaną panele dyskusyjne, warsztaty, Forum Partnerów 
i Giełda Granatowców. W programie odbędą się także wizyty studyjne 
w miejscach związanych z realizacją programu Europejskiej Stolicy 
Młodzieży i działaniami młodzieżowymi w Lublinie. Do uczestnictwa 
w kongresie zaproszona zostanie młodzież i goście z miast partnerskich, 
organizacji młodzieżowych z całej Europy. Program jest tworzony we 
współpracy z fundacją Sempre a Frente – inicjatorami startu Lublina 
w konkursie ESM.

Miejsce: Hotel
Ibis Styles 
Lublin Stare 
Miasto

Organizator: 
Miasto Lublin- 
Biuro – 
Centrum 
Współpracy 
Międzynarodow
ej

27 listopada
2023

Ceremonia wręczenia nagród
Ceremonia wręczenia nagród Europejskiej Stolicy Młodzieży 2026 
współorganizowana jest przez miasto Lublin - Europejską Stolicę 

Miejsce: 
Lubelskie 
Centrum 
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Młodzieży 2023 oraz przez Europejskie Forum Młodzieży. Podczas tej 
uroczystości zostaną przedstawione dotychczasowe osiągnięcia miast-
finalistów w obszarze starań o tytuł ESM 2026. Ogłoszony zostanie 
również zwycięzca konkursu.
Zostań z nami i bądź na bieżąco, aby świętować ten wyjątkowy moment 
i dowiedzieć się, które miasto będzie kolejną Europejską Stolicą 
Młodzieży!

Konferencyjne
Organizator: 
Miasto Lublin

28 listopada
2023

Obrady Europejskiego Forum Młodzieży

Spotkanie i obrady Europejskiego Forum Młodzieży, największej 
europejskiej platformy organizacji młodzieżowych w Europie skupiającej 
niemal 200 podmiotów z całego kontynentu. Jego członkami są krajowe 
rady młodzieży oraz międzynarodowe organizacje pozarządowe działające
na rzecz młodzieży. Razem są one głosem młodzieży w Europie. Podczas 
spotkania w Lublinie nastąpi wybór miasta, które będzie Europejską 
Stolicą Młodzieży w 2026 r.

Miejsce: 
Lubelskie 
Centrum 
Konferencyjne
Organizator: 
Miasto Lublin

7 grudnia 
2023

Ceremonia Zamknięcia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023
Oficjalne zakończenie programu Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 
2023. Podczas uroczystości nastąpi przekazanie tytułu Europejskiej Stolicy
Młodzieży 2024 Gandawie.

Organizator: 
Miasto Lublin
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