
PROGRAM GŁÓWNY
Gala Otwarcia: Europejska Stolica Młodzieży Lublin 2023

środa, 15 marca 2023 r.

15:00 – 17:00 Spotkanie radnych Młodzieżowych Rad Miast z Polski w Hej! Miejsce: Hej!, 
ul. Peowiaków 11

15:30 – 17:00 Posiedzenie zamknięte zespołu Unii Metropolii Polskich ds. 
młodzieży

Miejsce: Baobab, 
ul. Krakowskie 
Przedmieście 39b

18:00 – 24:00 Przygoda kulturalna "Poznajmy się" Miejsce: Centrum 
Kultury w Lublinie, 
ul. Peowiaków 12

czwartek, 16 marca 2023 r.

10:00 – 11:30 „Miasto przyjazne młodym – najlepsze praktyki w Polsce" – panel 
dyskusyjny z udziałem Zespołu UMP ds. Młodzieży 

Miejsce: Centrum 
Kultury w Lublinie, 
ul. Peowiaków 12

12:00 – 13:30 „Miasto przyjazne młodym – najlepsze praktyki w Europie” 
spotkanie z udziałem przedstawicieli Europejskiego Forum 
Młodzieży oraz Europejskich Stolic Młodzieży, Kłajpeda EYC 
2021 (Litwa), Tirana EYC 2022 (Albania), Lublin EYC 2023 
(Polska), Gandawa EYC 2024 (Belgia), Lwów EYC 2025 
(Ukraina)

Miejsce: Centrum 
Kultury w Lublinie, 
ul. Peowiaków 12

13:30 – 14:30 „Młodzi przejmują miasto” – dyskusja z udziałem przedstawicieli i 
przedstawicielek Młodzieżowych Rad Miast z Polski

Miejsce: Centrum 
Kultury w Lublinie, 
ul. Peowiaków 12

16:30 – 17:45 WIZYTY STUDYJNE w Akademickim Centrum Kultury i Mediów 
ACKiM Chatka Żaka – Studium kultury lubelskiego studenta

Miejsce: ACKiM Chatka 
Żaka, 
ul. Radziszewskiego 16
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17:45 – 19:30 Ceremonia Otwarcia Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 
2023

Miejsce: ACKiM Chatka 
Żaka, 
ul. Radziszewskiego 16,
sala widowiskowa

piątek, 17 marca 2023

10:00 – 12:00 Zwiedzanie – Odkryj Lublin (opcjonalnie):
I linia: idea Europejskiej Stolicy Młodzieży, przestrzenie 
młodzieżowe Hej!, Baobab
II linia: City tour – poznaj Lublin – zwiedzanie turystyczne – 
spacer po Starym Mieście

ADRESY:

• Hej! – przestrzeń młodzieżowa
ul. Peowiaków 11, 20-007 Lublin
https://lublin.eu/lublin/esm2023/przestrzenie-
mlodych/hej/hej-co-to-za-miejsce/

• „Baobab”
ul. Krakowskie Przedmieście 39 B,
20-076 Lublin
https://baobab.lublin.pl/

• Akademickie Centrum Kultury i Mediów 
ACKiM Chatka Żaka
ul. Radziszewskiego 16, 20-031 Lublin
https://www.umcs.pl/pl/chatka.htm

• Centrum Kultury w Lublinie
ul. Peowiaków 12, 20-007 Lublin
https://ck.lublin.pl/en/
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FESTIWAL OTWARCIA
Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023

– wydarzenia towarzyszące:

Festiwal Zwierciadła

15 – 17 
marca 2023

„Zwierciadła” są festiwalem kierowanym głównie do młodzieży 
licealnej, na który składają się spektakle, warsztaty, koncerty, 
spotkania z zaproszonymi gośćmi. W ramach wydarzenia 
pokazywane są spektakle tworzone przez grupy licealne i występy
towarzyszące teatrów profesjonalnych. „Zwierciadła” mają 
charakter konkursu, co sprzyja stawianiu sobie coraz wyższych 
wyzwań i zdrowej rywalizacji. Otwarty Klub Festiwalowy będzie 
w Hej! przy ul. Peowiaków 11.

Miejsce: II Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Hetmana Jana 
Zamoyskiego, 
ul. Ogrodowa 16

Organizator: Fundacja 
Teatrikon

Dni Kariery

16 marca 
2023

9:00 – 16:00

Targi są organizowane przez studentów dla studentów 
i absolwentów. Jako rówieśnicy uczestników najlepiej znamy 
potrzeby młodych ludzi i chcemy dać im szansę na zbudowanie 
bezpośredniej relacji z pracodawcą, porównania wielu ofert 
i wybrania tej najodpowiedniejszej. Od 30 lat łączymy naszych 
rówieśników z TOPowymi pracodawcami, odpowiadając na ich 
potrzeby rekrutacyjne. Dni Kariery® tworzone są przez członków 
stowarzyszenia AIESEC Polska - największej na świecie 
organizacji, prowadzonej przez młodych ludzi. Dlatego najlepiej 
znamy potrzeby naszych rówieśników związane z ich 
oczekiwaniami wobec rynku pracy i skutecznie łączymy ich 
z przyszłymi pracodawcami.

Miejsce: Centrum 
Spotkania Kultur, Plac 
Teatralny 1

Organizator: AIESEC 
i uczelnie wyższe

Kulturalne Granie

17 marca 
2023

19:00

Projekt ma na celu wsparcie realizacyjne i promocyjne 
wybijających się artystów z Lubelszczyzny. Każda edycja to 
3 różnorodne koncerty, zarejestrowane wielokamerowo 
i profesjonalnie zmontowane. Wystąpią: Nowy ślad, 
Guzik/Chołomiej oraz Przemysław Jaworucki Quartet.

Miejsce: Centrum 
Kultury w Lublinie, 
ul. Peowiaków 12, Sala 
widowiskowa;
WSTĘP WOLNY
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Organizator: Centrum 
Kultury w Lublinie

Ideathon w Warszawie

17 marca 
2023

Fundacja Ważne Sprawy z Warszawy są partnerem 
i organizatorem IDEATHONU, czyli największego hackatonu 
społecznego w Polsce! Wykorzystując sprawdzoną formułę 
Ideathonu - hackatonu społecznego, zespoły młodych ludzi będą 
projektować rozwiązania mające na celu walkę z dezinformacją. 
Organizatorzy wyłonią najciekawsze pomysły, by następnie 
wyposażyć ich autorów i autorki w narzędzia, umiejętności i środki
finansowe, które pozwolą im je zrealizować.

Miejsce: Marzyciele i 
Rzemieślnicy – Dom 
Innowacji Społecznych, 
ul.Bracka 25, 
Warszawa, III p.

Organizator: Fundacja 
“Ważne Sprawy”

Warsztat antydyskryminacyjny – “Jestem otwarty/a, ale…”

17 marca 
2023

15:00 – 17:00

Projekt "Wolontariat Lubelski" jest realizowany w partnerstwie 
przez Fundację Sempre a Frente i Stowarzyszenie Homo Faber.

Miejsce: “Baobab”, 
ul. Krakowskie 
Przedmieście 39b, p. I, 
sala nr 14

Organizator: Miasto 
Lublin

„Spirala zemsty” Teatr Panopticum, reż. Mieczysław Wojtas

18 marca 
2023

17:00

Spektakl na podstawie dramatu Titus Andronicus Williama 
Szekspira to efekt 10 lat współpracy Mieczysława Wojtasa, Piotra 
Tesarowicza oraz Jerzego Wrzosa. Spektakl ukazuje, jak łatwo 
można uruchomić machinę zemsty siejącą rozpacz i śmierć. 
Kluczowe elementy fabuły to zhańbienie i okrutne okaleczenie 
Lavinii, córki Andronicusa oraz kanibalizm, kiedy Tamora zjada 
posiłek przygotowany przez Titusa z ciał jej synów.

Miejsce: Centrum 
Kultury w Lublinie, 
ul. Peowiaków 12, Sala 
widowiskowa;
WSTĘP WOLNY
[bezpłatne wejściówki 
w kasie CK]

Organizator: Centrum 
Kultury w Lublinie
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25. Ogólnopolski Przegląd Inscenizacji Fragmentów Dzieł Williama Szekspira w języku 
angielskim

18 – 19 
marca 2023

Podczas niedzielnej gali jubileuszowej Teatr Panopticum z MDK 
„Pod Akacją” w Lublinie zaprezentuje spektakl „Spiral of Revenge”
przygotowany na podstawie dramatu Williama Szekspira Titus 
Andronicus zrealizowany według scenariusza Jerzego Wrzosa 
w reżyserii Mieczysława Wojtasa do muzyki Piotra Tesarowicza. 
Po spektaklu odbędzie się koncert prezentujący najciekawsze 
piosenki i teksty angielskie z poprzednich edycji Przeglądu. Dzień 
wcześniej, w części konkursowej, wystąpią reprezentanci szkół 
z całej Polski prezentując na żywo lub w wersji filmowej.

Miejsce: Centrum 
Kultury w Lublinie, 
ul. Peowiaków 12, Sala 
widowiskowa;
WSTĘP WOLNY

Organizator: MDK „Pod 
Akacją”

Studiuj w Lublinie – Europejskiej Stolicy Młodzieży 2023 – pierwszy dzień wiosny

21 marca 
2023

10:00 – 14:00

Miasto Lublin we współpracy z lubelskimi uczelniami postanowiło 
otworzyć swoje mury i zaprosić tegorocznych kandydatów na 
studia na wyjątkowe, bo pierwsze w swoim rodzaju wspólne drzwi 
otwarte lubelskich uczelni. To pierwsze i największe tego typu 
wydarzenie skierowane do kandydatów na studia zarówno 
z województwa lubelskiego, jak i całej Polski. Uczniowie będą 
mieli niepowtarzalną okazję przekonać się, jak studiuje się 
w Lublinie oraz dlaczego warto stać się częścią lubelskiej 
społeczności akademickiej. W ramach wydarzenia Urząd Miasta 
Lublin oraz lubelskie uczelnie zaprezentują własny program 
atrakcji, który ukaże potencjał akademicki miasta oraz 
poszczególnych uczelni. Wydarzenie to będzie świetną okazją do 
zapoznania uczniów z praktycznym wymiarem studiów 
i możliwościami wszechstronnego rozwoju studentów na 
poszczególnych uczelniach.

Miejsce: Plac Litewski

Organizator: Miasto 
Lublin i lubelskie 
uczelnie

Koncert Jazz: Martin Listabarth – Dedicated

21 marca 
2023

19:00

Jazz i muzyka klasyczna połączone ze sobą w niezwykle 
harmonijny sposób – na swoim drugim solowym albumie 
„Dedicated” wiedeński pianista i kompozytor Martin Listabarth 
kultywuje brzmienie, w którym melodia, radość gry i finezja 
muzyczna łączą się w porywający sposób. Muzyka, która zachęca
do marzeń i odpłynięcia w inne sfery, przyjemnie ciepłe i dostojne 
brzmienie, które chwyta nas łagodną ręką i nieuchronnie wciąga 

Miejsce: Filharmonia 
Lubelska, ul. M. Curie-
Skłodowskiej 5;
WSTĘP WOLNY

Organizator: Miasto 
Lublin oraz Konsulat 
Honorowy Austrii w 
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pod swój urok, melodie, które – czasem lekko taneczne 
i swingujące, czasem melancholijne w tonie – opowiadają różne 
historie, a wszystko to bez słowa. 

Lublinie, Konsulat 
Honorowy Austrii w 
Katowicach, Konsulat 
Honorowy Austrii we 
Wrocławiu, Konsulat 
Generalny w Krakowie, 
Austriackie Forum 
Kultury

„Oda do wolności” Zespół Taneczny Arabeska i Teatr Panopticum, reż. Mieczysław Wojtas, 
chor. Agnieszka Kępka, Anna Kiełczykowska

22 marca 
2023

11:30 – 13:00

Spektakl „Oda do wolności” jest głosem młodzieży w ważnych 
sprawach dotyczących poszanowania praw każdego człowieka, 
w tym podstawowego – prawa do wolności. Wyraża tęsknotę za 
wolnością, której ludzkość pragnie od zarania wieków, o którą 
musi ciągle walczyć. Jest próbą szukania odpowiedzi na pytania –
czym jest wolność? Czy jest ona nam dana na zawsze? Czy 
w dzisiejszym świecie przestrzegane są prawa człowieka? Co 
prowadzi do dramatów ludzkich, wojen, konfliktów? Co możemy 
zrobić, aby czuć się wolnymi? W spektaklu biorą udział tancerze 
zespołów „Arabeska we współpracy z Teatrem Panopticum, którzy
w twórczym działaniu szukają odpowiedzi na postawione pytania. 
Akcja sceniczna wzbogacona zostanie o efekty wizualne 
i nagrania tancerzy wykonane w lubelskich plenerach. 
Wykonawcy: Zespół Taneczny Arabeska i Teatr Panopticum 
Młodzieżowego Domu Kultury „Pod Akacją” w Lublinie

Miejsce: Centrum 
Kultury w Lublinie, 
ul. Peowiaków 12, Sala 
widowiskowa;
WSTĘP WOLNY / 
ZAPISY

Organizator: MDK „Pod 
Akacją”
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