Szanowni Państwo,
stulecie niepodległości Polski związane jest z kluczowymi
procesami, które zainspirowane zostały w Lublinie. Historia
naszego miasta stawia nas w szczególnym położeniu
bowiem Lublin był nie tylko świadkiem, ale i sprawcą
wydarzeń, które kształtowały wolną Polskę. Świadomi
istotnego dziedzictwa i wkładu naszego miasta w procesy
wolnościowe ostatnich stu lat, ten rok świętujemy pod
hasłem „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”.
7 listopada 1918 roku Lublin został pierwszą stolicą
wolnej Polski oraz siedzibą pierwszego rządu niepodległego kraju. Gdy w Warszawie rządzili jeszcze zaborcy,
w Lublinie powstawał zalążek nowej, wolnej, demokratycznej ojczyzny. Kluczowe założenia Manifestu
Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej
zadeklarowały dążenie do sprawiedliwości społecznej dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od pochodzenia, płci czy wyznawanej religii.
Lublin ma szczególne prawo do mówienia o niepodległości oraz roli jaką odegrał w procesach wolnościowych. W 2018 roku w sposób wyjątkowy chcemy
zwracać uwagę na zjawiska, które rozpoczęły się
w naszym mieście, a następnie miały wpływ na ruchy
niepodległościowe w całej Polsce. Dlatego mówimy
o 100-leciu odzyskiwania niepodległości, które symbolicznie rozpoczęło się w Lublinie pracami Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. Jednak
lubelski wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości
nie zakończył się w 1918 roku. Przez minione 100 lat
kluczową rolę w procesach wolnościowych odgrywał
obchodzący 100-lecie istnienia Katolicki Uniwersytet
Lubelski. Miasto i jego mieszkańcy żywiołowo reagowali na te momenty, w których polska niepodległość
była zagrożona bądź utracona. Dlatego też w roku
2018 chcemy przypominać również działalność prasy
podziemnej, opozycyjnych ruchów studenckich i artystycznych oraz Lubelski Lipiec ’80, jeden z najważniejszych strajków prowadzących z czasem do upadku komunizmu w Polsce.
Pośród najważniejszych wydarzeń, które miały istotny
wpływ na kształt niepodległej Polski jest powstanie
w 1918 roku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im.
Jana Pawła II. Obchody Jubileuszu uczelni przypomną
o roli, jaką odegrał KUL w kształtowaniu Lublina jako
prężnego ośrodka akademickiego. Dzięki jubileuszowi
postaramy się przybliżyć ten wyjątkowy dorobek uniwersytetu oraz związanych z nim autorytetów.
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Zainspirowani ideą wolności i lubelską historią odzyskiwania wolności przygotowaliśmy wspólnie z mieszkańcami, instytucjami kultury,
organizacjami pozarządowymi wiele inicjatyw i wydarzeń celebrujących niepodległość Polski. W Lublinie chcemy świętować te obchody
z dumą, ale przede wszystkim radością, sprawiając aby był to czas
twórczego i kulturowego odnoszenia się do najważniejszych wydarzeń minionego stulecia.
Jestem przekonany, że przy okazji obchodów „Lublin 1918-2018.
Inspiruje nas wolność” mieszkańcy Lublina po raz kolejny pokażą
swoje zaangażowanie, kreatywność, a niezwykłe spotkania z historią
i inspirujące przeżycia pozwolą nam wspólnie budować patriotyzm
lokalny i polską tożsamość.
dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin

Kluczowe
wydarzenia
w Lublinie
kształtujące
historię wolnej
Polski:
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LUBLIN
PIERWSZĄ
STOLICĄ
WOLNEJ
POLSKI
- RZĄD
IGNACEGO
DASZYŃSKIEGO

W LUBLINIE
OGŁOSZONO
PRAWA
WYBORCZE
DLA KOBIET
I PROSPOŁECZNY
PAKIET PRAW
SOCJALNYCH

PIERWSZY
NOWO
UTWORZONY
UNIWERSYTET
W WOLNEJ
POLSCE
– ZAŁOŻENIE
W 1918 ROKU
UNIWERSYTETU
LUBELSKIEGO

MIASTOTWÓRCZA
ROLA
KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU
LUBELSKIEGO

PODZIEMNA
DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA
LUBLINA DRUKARZE
WOLNOŚCI

STĄD
RUSZYŁA
LAWINA
SOLIDARNOŚCI
- LUBELSKI
LIPIEC

KREATYWNA
PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
- ROZWÓJ
GOSPODARCZY
POD SZYLDEM
WOLNEJ POLSKI

RUCHY
STUDENCKIE
I ARTYSTYCZNE
- GRUPA ZAMEK,
CHATKA ŻAKA,
TEATR
ALTERNATYWNY

filarów
obchodów
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PROSPOŁECZNE
POSTULATY
RZĄDU LUBELSKIEGO
SIŁA
KOBIET
AKADEMICKOŚĆ
MIASTOTWÓRCZA
ROLA KUL

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
KREATYWNOŚĆ
WSPÓŁCZESNA
NIEPODLEGŁOŚĆ

Józef Piłsudski w Lublinie,
Gospoda Legionistów,
26 kwietnia 1916 rok

Lublin 1918-2018.
Rola Lublina w procesach budowania
niepodległości w 1918 roku

Rola Lublina w drodze do odzyskania niepodległości nie była przypadkowa. Już w latach 1905-1907
był jednym z najważniejszych ośrodków walki
niepodległościowej. W pierwszym roku I wojny
światowej aktywnie działała w mieście Polska
Organizacja Wojskowa. Jedną z jej działaczek była
Franciszka Arnsztajnowa – lubelska poetka – w jej
kamienicy przy ulicy Złotej 2 przechowywane było
tajne archiwum tej organizacji. To właśnie POW
przygotowała lublinian na owacyjne przyjęcie
w początku sierpnia 1915 roku Legionów Polskich
Józefa Piłsudskiego. Ruchy wolnościowe i dążące
do samoorganizacji życia w objętej działaniami
wojennymi Polsce, wyraźnie nasiliły się w 1918
roku, stając się doskonałą podbudową pod stworzenie pierwszego, wolnego rządu.

Ulica Zamojska,
1916 rok

6

„Nad skrwawioną i umęczoną
ludzkością wschodzi zorza
pokoju i wolności”
– pisał 7 listopada 1918 roku w odezwie skierowanej do „Ludu Polskiego” Tymczasowy Rząd
Ludowy Republiki Polskiej. Został on powołany do
życia w Lublinie, w dawnym Pałacu Lubomirskich
przy placu Litewskim, na jego czele stanął wybitny
polityk i działacz socjalistyczny – Ignacy Daszyński. Następnego dnia – zwracając się „Do Stolicy
Polski Warszawy” – rząd lubelski stwierdzał, że
„pełni swoje dzieło wszędzie, skąd ustąpił obcy
najeźdźca”. W pierwszych dniach listopada Lublin
był zatem swego rodzaju bastionem polskiej
wolności, przestrzenią, w której Polakom udało
się samodzielnie stanowić swoje własne prawa.

Daszyński i jego rząd lubelski w ciągu zaledwie kilku dni funkcjonowania dał istotny impuls dla działań, które dziś nazwalibyśmy
prospołecznymi. W swojej odezwie deklarował:
„Z DNIEM DZISIEJSZYM OGŁASZAMY W POLSCE CAŁKOWITE
POLITYCZNE I OBYWATELSKIE RÓWNOUPRAWNIENIE WSZYSTKICH OBYWATELI BEZ RÓŻNICY POCHODZENIA, WIARY I NARODOWOŚCI, WOLNOŚĆ SUMIENIA, DRUKU, SŁOWA, ZGROMADZEŃ, POCHODÓW, ZRZESZEŃ, ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
I STRAJKÓW”.
Tym samym nadano prawa wyborcze (czynne i bierne) kobietom
(potwierdzone kilka tygodni później dekretem Naczelnika
Państwa). Polki uzyskały je jako jedne z pierwszych w Europie.
Wśród postulatów rządu Daszyńskiego znalazło się także wprowadzenie ośmiogodzinnego dnia pracy, co było rewolucją
w dziedzinie praw pracowniczych – do tej pory bowiem robotnicy
pracowali po kilkanaście godzin dziennie, często bez prawa do
odpoczynku.
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międzywojennych pojawiły się zakłady, dzięki
którym Lublin stał się jednym z ważnych ośrodków rewolucji technologicznej w Polsce. To nad
Bystrzycą w Zakładach Mechanicznych E. Plagego i T. Laśkiewicza już na początku lat 20.
zaczęły powstawać pierwsze polskie samoloty,
a w 1938 roku, w ramach Centralnego Okręgu
Przemysłowego, rozpoczęto budowę lubelskiego oddziału warszawskiej fabryki Lilpop, Rau
i Loewenstein, produkującej m. in. samochody.

Katolicki
Uniwersytet Lubelski,
widok z lotu ptaka,
zbiory NAC

Krajowa Fabryka Samolotów
„E. Plage, T. Laśkiewicz” w Lublinie,
wnętrze hali montażowej, zbiory NAC

II WOJNA ŚWIATOWA
Dwadzieścia lat niepodległości – choć oczywiście
niewolne od problemów i konfliktów – stanowiło
ważne doświadczenie, które w trudnych latach II
wojny światowej i późniejszym okresie panowania
komunistów stanowiło inspirację dla kolejnych
pokoleń lublinian. Warto przypomnieć, że już

Samolot PZL
P.1 zbudowany
według planów
inż. Zygmunta
Puławskiego
na lotnisku,
zbiory NAC
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POWSTANIE PIERWSZEGO WOLNEGO UNIWERSYTETU
Równolegle, gdzieś w tle tych przełomowych dla całej Polski wydarzeń 1918 roku, toczył się w Lublinie inny – bardzo ważny dla
miasta proces. Od lutego trwały prace nad utworzeniem katolickiego uniwersytetu. Ich inicjatorem był ks. Idzi Radziszewski,
który 8 grudnia tego samego roku zainaugurował pierwszy rok
akademicki Uniwersytetu Lubelskiego (przymiotnik „Katolicki”
dodano do nazwy w 1928 roku).
Pojawienie się w Lublinie naukowców i studentów nadało miastu
nową dynamikę. Warto pamiętać, że w momencie założenia
Uniwersytetu Lubelskiego inne uniwersytety istniały tylko
w Warszawie, Krakowie, Lwowie i Wilnie. Lublin znalazł się
zatem w dość elitarnym gronie.

ZJAWISKOWA ORDONÓWNA
Tak się złożyło, że czas odzyskiwania niepodległości i tworzenia
zrębów polskiej państwowości spędziła w Lublinie młodziutka
Hanka Ordonówna. „Ania Ordon” zdobyła serca publiczności między innymi śpiewaniem piosenek żołnierskich, w tym jej popisowego, teatralizowanego wykonania Białych róż. Jak wspominała
– piosenki w jej wykonaniu wzruszały nie tylko „panie radczynie
i aptekarzowe”, ale także oficerów, a jeden z generałów posyłał
jej bukiety róż. Wszystko to działo się w teatrze „Wesoły Ul”,
naprzeciwko Pałacu Lubomirskich, w którym powstawał i obradował rząd Daszyńskiego.
BUDOWA GOSPODARKI
Odzyskanie niepodległości stało się także ważnym impulsem do
rozwoju lubelskiego przemysłu. O ile w marcu 1919 roku działało w Lublinie 87 fabryk, to w 1939 roku było ich niemal 200.
Dominowały wśród nich zakłady produkujące artykuły spożywcze
jak Cukrownia i Rafineria Lublin, słynna wytwórnia wódek i likierów czy Browar Vetterów oraz przedsiębiorstwa pracujące na potrzeby rolnictwa z najbardziej znaną Fabryką Maszyn i Narzędzi Rolniczych „Wolski i S-ka”. Obok istniejących wcześniej fabryk w latach

Defilada, 1944 rok,
zbiory NAC
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Spektakl Teatru Provisorium,
„Nie nam leciec na wyspy szczęśliwe”,
fot. kolekcja Teatru Provisorium

Uczestnicy uroczystości
na placu przed katedrą,
1966 rok, zbiory NAC

1 października 1939 roku powstała jedna z pierwszych, polskich
organizacji konspiracyjnych działających pod niemiecką okupacją
– czyli Komenda Obrońców Polski (KOP). Lublin i Lubelszczyzna
były także terenem działań jednego z najliczniejszych okręgów
Armii Krajowej. Część z nich wzięła znaczący udział w walkach
o Lublin, dzięki czemu udało się choć na krótko, ustanowić na
przełomie lipca i sierpnia 1944 roku oficjalne struktury podległe rządowi londyńskiemu. Niestety, szybko zostały one rozbite
przez NKWD, a przywódcy wymordowani lub wywiezieni w głąb
Związku Sowieckiego.
TRUDNE CZASY PRL
Pomimo narzuconego siłą systemu komunistycznego lata
1944-1989 miasto zdołało się rozwinąć – wbrew intencjom władzy
Lublin nie stał się jednak miastem robotniczym. Pomimo powstających kolejnych fabryk, dość szybko jednak okazało się,
że najbardziej znaczące miejsce w krajobrazie społecznym i kulturowym miasta zajęły wyższe uczelnie. Znacząco wzrosła liczba
ludności i powierzchnia Lublina, pojawiły się nowe dzielnice
– w tym jedyna na świecie pełna realizacja zgodna z koncepcją
Formy Otwartej Oskara Hansena, czyli Osiedle Juliusza Słowackiego na LSM.
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W okresie PRL-u propaganda komunistyczna starała się uczynić z Lublina, jako miasta PKWN i manifestu lipcowego, jeden
z symboli Polski Ludowej. Dość szybko starania te okazały się
bezskuteczne. Już w 1949 roku w czasie cudu lubelskiego lublinianie pokazali, że wbrew nowej władzy bardziej niż narzucany
siłą ustrój cenią przywiązanie do Kościoła i tradycji. Nawet
w najczarniejszych latach stalinizmu, dzięki działającemu
w mieście jedynemu pomiędzy Łabą a Władywostokiem
niezależnemu uniwersytetowi, można było w Lublinie odnaleźć
przestrzeń wolności.
W 1956 roku doszło do bardzo spektakularnej próby jej poszerzenia. Wtedy to młodzi dziennikarze i studenci nie pytając się nikogo o zgodę, korzystając samowolnie z jednego z lokali partyjnego
dziennika „Sztandar Ludu”, postanowili wydać niezależne
pismo „Pod Wiatr”. Zdołali przygotować zaledwie jeden
numer, w którym można było między innymi przeczytać reportaż
opisujący przebieg powstania węgierskiego.

WOLNOŚĆ KULTURY – LUBELSKA AWANGARDA
W tym samym czasie na lubelskim Zamku (który
z więzienia i miejsca kaźni stał się siedzibą Muzeum Lubelskiego oraz domu kultury) młodzi artyści
plastycy zawiązali Grupę „Zamek”, poszukującą
nowych, nieskrępowanych ideologią (a także komercją) form artystycznego wyrazu. Artyści – w sporej
części studenci i absolwenci historii sztuki na KUL
– mogli prowadzić artystyczne i badawcze poszukiwania wolne zarówno od doktryny socrealistycznej,
jak i ograniczeń tradycyjnego akademizmu.
W latach 60. i 70. miejscem, które wbrew intencjom władzy stało się kolejną oazą artystycznej,
a z czasem i politycznej wolności stała się Chatka
Żaka. Było to możliwe między innymi dzięki
teatrom studenckim i festiwalom organizowanym w samym sercu miasteczka akademickiego
pierwszego uniwersytetu Polski Ludowej, czyli
założonego dekretem PKWN w 1944 roku Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Czasem, kiedy
w szczególny sposób Lublin stał się miejscem
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Janusz Krupski, Wojciech Samoliński
i Jan Andrzej Stepek z córeczką Karoliną
na dziedzincu KUL, fot. Janusz Kolasa,
zbiory Anny Samolińskiej

Postulaty strajkowe spisane
przez Michała Kasprzaka,
skan Michał J. Kasprzak,
zbiory prywatne autora
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Czytajacy „Apel do mieszkanców Lublina”,
fot. Grzegorz Józefczuk,
zbiory prywatne autora

nieskrępowanej debaty artystyczno-światopoglądowej, był
koniec lat 70. i początek 80. To właśnie wówczas odbyło się pięć
edycji Konfrontacji Młodego Teatru. Równolegle w środowisku
akademickim Lublina powstało „niezależne pismo młodych
katolików” „Spotkania” – jedno z najważniejszych polskich pism
drugoobiegowych. W latach 1977-1989 poza cenzurą ukazało się
35 numerów „Spotkań”.
LUBELSKI LIPIEC
Nie tylko lubelscy studenci i intelektualiści potrafili wywalczyć
sobie przestrzeń wolności. W lipcu 1980 roku robotnicy Lublina
i Świdnika podjęli akcje protestacyjne. Nauczeni przykładem
tragicznych wydarzeń w grudniu 1970 roku na Wybrzeżu nadali
strajkom rotacyjny charakter (pracownicy okupowali zakłady

pracy na zmianę). Strajki, zainicjowane 8 lipca
w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Świdniku
błyskawicznie objęły Lublin i Lubelszczyznę,
do protestów przyłączyło się 91 zakładów.
Robotnicy, przeczuwając możliwość pacyfikacji
strajku po raz pierwszy nie wyszli na ulicę – akcje
protestacyjne odbywały się w fabrykach i zakładach pracy. O sukcesie tej strategii świadczy
fakt, że protestującym udało się wymusić na
rządzących ustępstwa, otwierając tym samym drzwi
do sukcesu strajków sierpniowych i w efekcie
powstania niezależnego związku zawodowego
„Solidarność”. Stąd zatem ruszyła lawina – strajkujący pokazali, jak skutecznie walczyć o swoje
prawa.
PO 1989 ROKU
Impuls wolnościowy 1918 roku okazał się na tyle
silny, że przetrwał lata komunizmu. Rok 1989

Czesław Miłosz, Lech Wałęsa na KUL
fot. Waldemar Maluga,
zbiory prywatne autora

wyzwolił w Lublinie (podobnie jak i w całym
kraju) sporą liczbę inicjatyw gospodarczych,
społecznych i kulturalnych. Po pierwszym szoku transformacji miasto zaczęło się zmieniać,
udało się wyremontować centrum, ożywić
i nadać nowy charakter Staremu Miastu, które
ze zdewastowanej dzielnicy stało się wizytówką
Lublina i jego salonem.
Szczególnie mocny impuls wolności i kreatywności pojawił się w lubelskiej kulturze, która
stopniowo stawała się istotną dziedziną życia
Lublina. Kreatywny ferment w środowisku kulturalnym, związany początkowo ze staraniami
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, wywołał
pozytywne procesy, dzięki którym dziś Lublin
jest miastem inspiracji nie tylko w haśle.

LUBLIN 1918-2018. INSPIRUJE NAS WOLNOŚĆ
Lublin ma szczególne prawo i obowiązek do mówienia o niepodległości i jej świętowania. W sposób szczególny chcemy zwracać
uwagę na zjawiska, które rozpoczęły się w naszym mieście, a następnie miały wpływ na ruchy niepodległościowe w całej Polsce.
Dlatego mówimy nie tylko o 100-leciu odzyskania niepodległości,
które symbolicznie rozpoczęło się w Lublinie pracami pierwszego
polskiego rządu, ale także o późniejszych wydarzeniach, które
zapoczątkowały procesy wolnościowe w Polsce.
Stąd hasło obchodów: Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność.
Wolność chcemy rozumieć jako nieskrępowany rozwój społeczny,
wolność osobistą, ale także prawo do ekspresji artystycznej, kreatywności i przedsiębiorczości. Rocznicę odzyskania niepodległości
pragniemy obchodzić z szacunkiem, ale i radością.
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Ks. Idzi Radziszewski z władzami miasta
oraz profesoramii studentami KUL, 1919 rok,
archiwum KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II należy do najstarszych uniwersytetów
w Polsce. W ciągu blisko 100 lat swej historii stał się jednym z najważniejszych
ośrodków myśli katolickiej, zyskując uznanie w kraju i za granicą oraz wpływając na
kształt nauki i kultury polskiej. Pozostając wiernym wartościom zawartym w dewizie
„Deo et Patriae – Bogu i Ojczyźnie” uniwersytet przygotował ponad 110 tysięcy
absolwentów do aktywnej obecności w życiu społecznym, politycznym, gospodarczym,
a także do służby Kościołowi. KUL to marka rozpoznawalna nie tylko w kraju,
dzięki czemu uniwersytet od lat świetnie pełni rolę ambasadora Polski i Lublina
w świecie. Obecnie współpracuje z blisko 200 uczelniami zagranicznymi, realizując
wspólne projekty badawcze oraz wymianę kadry naukowo-dydaktycznej.

„Uniwersytecie!
Służ prawdzie!
Jeżeli służysz prawdzie
– służysz wolności,
wyzwalaniu człowieka
i narodu, służysz życiu!”
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Senat RP ustanowił rok 2018
rokiem 100-lecia
Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II

– takie zadanie postawił przed uniwersytetem
Jan Paweł II podczas wizyty na KUL 9 czerwca
1987 r. Uniwersytet stara się być wierny wezwaniu postawionemu przez Ojca Świętego, który będąc przez blisko 25 lat wykładowcą KUL,
wpłynął na jego kształt. Ale lista związanych
z KUL postaci, które zapisały się na kartach
historii Polski jest znacznie dłuższa. Są na niej
m.in.: ks. Franciszek Blachnicki, Bogdan Borusewicz, Wiesław Chrzanowski, Zyta Gilowska,
Alicja Grześkowiak, Janusz Krupski, ks. Jerzy
Popiełuszko, kard. Stefan Wyszyński.
Dzieje KUL stanowią doskonałą ilustrację losów
wolnej Polski. Uniwersytet powstał w grudniu
1918 r. jako pierwsze dzieło wolnych Polaków,
a przez sto lat swego istnienia dzielił trudne
losy ojczyzny. Kontynuowane w dwudziestoleciu
międzywojennym dzieło budowy Uniwersytetu

przerwała II wojna światowa. KUL wznowił swą działalność
już w sierpniu 1944 r., jako pierwszy uniwersytet w Polsce.
Choć władze komunistyczne, chcąc zyskać przychylność społeczeństwa, zezwoliły na uruchomienie uczelni, to szybko
rozpoczęły systematyczne represje wobec niej, mające doprowadzić do likwidacji KUL bądź podporządkowania uniwersytetu państwu i marginalizacji jego roli. Apogeum represji miało
miejsce w latach pięćdziesiątych. Był to najtrudniejszy okres
w dziejach KUL. Zlikwidowano część kierunków, a uniwersytet
został pozbawiony prawa do nadawania stopni naukowych.
Tym działaniom towarzyszyły represje finansowe oraz intensywna inwigilacja środowiska akademickiego. Mimo tego KUL
zachował swoją tożsamość i pozostał „wyspą wolności” - jedyną niezależną uczelnią w całym bloku państw socjalistycznych.
Z czasem nawiązał natomiast liczne kontakty z zagranicznymi
ośrodkami naukowymi, co wzmocniło jego pozycję na arenie
międzynarodowej. Uczelnia była również otwarta na studentów czy wykładowców związanych z opozycją, relegowanych
z innych uniwersytetów.
Dziś KUL to uniwersytet otwarty na cywilizacyjne i naukowe
wyzwania współczesności. Prowadzi wszechstronne badania
naukowe, które obejmują nie tylko charakterystyczne dla katolickiej uczelni dziedziny jak teologia czy filozofia, ale również
humanistykę, prawo czy nauki społeczne. Obok nich rozwijają
się nauki przyrodnicze i ścisłe. Obecnie KUL kształci 12 tysięcy
studentów na ponad 40 kierunkach studiów. Uniwersytet oferuje im nie tylko rzetelną wiedzę i umiejętności cenione przez pracodawców, ale też zwartą aksjologię, ukierunkowanie na świat
wartości i kształtowanie postaw społecznych.
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Ks. Idzi
Radziszewski
(1871–1922),
założyciel
i pierwszy
rektor KUL,
archiwum KUL

Jeszcze w trakcie studiów seminar yjnych
ks. Radziszewski dał się poznać jako utalentowany młody człowiek. Nic więc dziwnego, że
przełożeni skierowali go na dalsze studia najpierw w Akademii Duchownej w Piotrogrodzie,
a następnie w Uniwersytecie Katolickim w Leuven.
To właśnie podczas studiów w Leuven zakiełkowała w nim myśl o powołaniu uniwersytetu
katolickiego na ziemiach polskich. Poszukując
wzorców dla przyszłej uczelni ks. Radziszewski
odwiedził też m.in. Anglię, Francję i Włochy.
Po powrocie do znajdującego się pod rosyjskim
zaborem Włocławka pełnił funkcję rektora
tamtejszego seminarium duchownego. Jako pedagog dążył do wykształcenia wśród młodzieży
umiejętności samodzielnego myślenia zamiast
mechanicznego, pamięciowego opanowywania
wykładanego materiału. Praca we Włocławku
zaowocowała w 1914 r. powołaniem ks. Radziszewskiego na funkcję rektora Akademii Duchownej w Piotrogrodzie.
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TWÓRCA AKADEMICKIEGO LUBLINA
Był rok 1918. Po ponad stuletniej niewoli na mapę Europy powracała niepodległa Polska. Wolne państwo trzeba było stworzyć właściwie na nowo. Jedną z pierwszych instytucji, które
powołano do życia, był Uniwersytet Lubelski (od 1928 r. noszący nazwę Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego). Inauguracja
zajęć na nowo utworzonej uczelni miała miejsce już 8 grudnia
1918 r. Tak zrodził się akademicki Lublin. Jego inspiratorem był
KS. IDZI RADZISZEWSKI.

Wraz z wybuchem I wojny światowej na nowo odżyły nadzieje na odzyskanie przez Polskę niepodległości. Podzielał je również ks. Radziszewski,
który dostrzegł szansę na realizację swego największego marzenia – powołania uniwersytetu
katolickiego. I choć nie było żadnej pewności, że
Polska pojawi się ponownie na mapie Europy, to
już w lutym 1918 r. zawiązał się Komitet Organizacyjny Uniwersytetu. Obok niewątpliwych zdolności organizacyjnych ujawniła się kolejna cecha
ks. Radziszewskiego, który do swych planów, na
pierwszy rzut oka wyglądających mało realnie,
zdołał pozyskać wielu sojuszników w środowisku piotrogrodzkiej Polonii. Byli wśród nich również bogaci przedsiębiorcy (Karol Jaroszyński
i Franciszek Skąpski), którzy zobowiązali się m.in.
sfinansować powstanie uniwersytetu. W ten sposób katolicka uczelnia miała stać się wspólnym
dziełem zarówno duchownych, jak i świeckich.
Pozostała sprawa wyboru miasta, w którym miał
powstać uniwersytet. Ostatecznie wybór padł
na Lublin i już w lipcu 1918 r. biskupi polscy

Courtenay, historyk Stanisław Smolka czy filozof i teolog
o. Jacek Woroniecki.
Zadania, które postawił założyciel przed uniwersytetem, były
bardzo szerokie. Pisał: „Jeśli w którym kraju i kiedy, to właśnie
u nas i w obecnej chwili, wielka jest rola uniwersytetu katolickiego”.
Uniwersytet miał w jak najszerszym zakresie prowadzić badania
naukowe w duchu harmonii między nauką i wiarą, a także kształtować inteligencję katolicką, która dzięki zdobyciu gruntownej
wiedzy oraz pogłębionej formacji religijnej będzie zdolna
do podjęcia pracy na rzecz odrodzonej Polski oraz
kształtować kulturę chrześcijańską.
Wybrane wydarzenia
z okazji Jubileuszu 100-lecia KUL:
Sytuacja materialna (członkowie
Komitetu Organizacyjnego, którzy
zadeklarowali wsparcie finan8–9 czerwca
sowe, stracili większość swego
Dziedziniec Gmachu Głównego KUL,
Święto Patronalne KUL
majątku w wyniku przewrotu
zbiory NAC
i Światowy Zjazd Absolwentów
bolszewickiego) pozwoliła na
uruchomienie jedynie czterech
21 października
wydziałów: teologicznego, prauroczysta inauguracja roku akademickiego 2018/19
wa kanonicznego, prawa i nauk
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
społeczno-ekonomicznych oraz
Jana Pawła II
nauk humanistycznych. Plany
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie
ks. Radziszewskiego były jednak
powierzyli ks. Radziznacznie szersze i obejmowały
8 grudnia
szewskiemu funkcję
nauki matematyczno-przyrodni100. rocznica powstania KUL
rektora nowo powstającze, medyczne czy rolnicze.
cej uczelni. Przed rektorem
stanęło ogromne wyzwanie
Mimo wielkiego celu, do realizacji którego
organizacyjne – zapewnienie bazy
dążył z ogromną konsekwencją, nie tracił z oczu
lokalowej oraz skompletowanie kadry
człowieka. Starał się nawiązać jak najbliższe relacje
profesorskiej. Z tym pierwszym ks. Radziszewski z młodzieżą, biorąc udział w wycieczkach czy zabawach studencuporał się dzięki wsparciu ówczesnego bisku- kich. Studenci mogli liczyć na jego pomoc nie tylko w sprawach
pa lubelskiego Mariana Fulmana, który udzielił związanych z nauką, ale również w razie trudności materialnych.
gościny nowo powstałemu uniwersytetowi
w gmachu seminarium duchownego. Starania Katolicki Uniwersytet Lubelski stał się dziełem życia ks. Radziks. Radziszewskiego o zdobycie własnej siedziby szewskiego. Kierował on uczelnią przez pierwsze, bardzo trudne
dla uniwersytetu zakończyły się powodzeniem lata jej istnienia, aż do niespodziewanej śmierci 22 lutego 1922 r.
w 1921 r., kiedy to marszałek Piłsudski przekazał Dzięki jego odwadze, wytrwałemu dążeniu do celu, zdolnona rzecz uczelni budynek tzw. koszar świętokrzy- ściom organizacyjnym i umiejętności zjednywania ludzi dla
skich przy Al. Racławickich. Ks. Radziszewskie- swoich pomysłów, powstała uczelnia, która zgodnie z dewizą
mu udało się również skłonić do podjęcia pracy „Deo et Patriae” przygotowała w ciągu stu lat swego istnienia
na uniwersytecie wielu wybitnych uczonych. dziesiątki tysięcy gruntownie wykształconych absolwentów do
Wśród pierwszych profesorów KUL byli m.in. służby Bogu i Polsce. Uczelnia, która dała początek akademicświatowej sławy językoznawca Jan Baudouin de kiemu Lublinowi – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.
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Całoroczny
program obchodów
Ośrodka „Brama Grodzka
– Teatr NN”
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Patrząc z perspektywy 100 lat mijających od odzyskania niepodległości
widzimy, że weszliśmy wtedy w jeden z najważniejszych historycznych
okresów w dziejach naszego kraju.

podstaw – w codzienności i zaangażowaniu zwykłych
ludzi, a także spojrzeć na te momenty, w których
nasza niezależność była ponownie zagrożona.

W tym czasie Lublin wielokrotnie zaznaczył swoją obecność w zachodzących wydarzeniach, miasto rozsadzała wielka energia jego mieszkańców do stania się wolnymi ludźmi. Dziś chcemy ponownie spojrzeć
na minione stulecie, przyjrzeć się, jak rodziło się państwo u samych jego

Przygotowane przez Ośrodek „Brama Grodzka –
Teatr NN” projekty skupiają się na tych zwykłych
i cichych bohaterach, ucząc jak korzystać z wolności i jak o wolność się troszczyć.

Pismo
„PA.RA”

dokonać wspaniałych rzeczy. Dla nich stało się to
czymś naturalnym i oczywistym, ale pamiętajmy:
duch wolności jest wyjątkowo kruchy, delikatny,
niewidoczny i bardzo łatwo go utracić. W piśmie
swoje miejsce znalazły artykuły, felietony, wywiady, komiksy, kolaże, archiwalne fotografie,
wyimki z dawnych gazet. „Pa.Ra” dostępna jest
bezpłatnie w wersji papierowej i online.
teatrnn.pl/para

Regularnie wydawana gazeta pokazuje „ducha wolności”, jaki panował w Lublinie przez
ostatnich 100 lat. To dzięki niemu wielu młodych ludzi tu mieszkających „miało parę”
i „ciśnienie” do angażowania się w ważne
sprawy, ale też realizowania swoich marzeń
o zmienianiu świata. Dlatego częścią tej opowieści będzie również pokazanie tych, którzy
dzięki odzyskanej w 1989 roku wolności mogli

Portal
edukacyjny
„LUBLIN.
NIEPODLEGŁA”

Serwis „Lublin. Niepodległa” będzie multimedialną opowieścią o Lublinie w okresie pomiędzy
1918 a 2018 rokiem, która powstanie w oparciu
o materiały dotyczące ludzi, miejsc i wydarzeń
jakie rozgrywały się w Lublinie w ciągu ostatnich
100 lat. Szczególny nacisk będzie położony na
okres 20-lecia międzywojennego i zagadnienia
związane z przemysłem, gospodarką i edukacją.

Serwis będzie miał formę multimedialnej narracji
wykorzystującej materiały źródłowe, ikonograficzne,
relacje świadków historii oraz materiały audio i wideo.
Ważnym elementem serwisu będzie kalendarium
wydarzeń, jakie miały miejsce w Lublinie w okresie
pomiędzy 1918 a 2018 rokiem. Patronami serwisu są
Józef Czechowicz, Zygmunt Puławski i Józef Szanajca.
Planowane uruchomienie portalu – listopad 2018.

Działania Domu
Słów związane
z programem
„SIŁA WOLNEGO
SŁOWA”

Program powstał w oparciu o wystawę w Domu
Słów „Siła Wolnego Słowa” ukazującą narodziny i funkcjonowanie niezależnego ruchu
wydawniczego w Lublinie w latach 1976–1989.
Zwiedzając wystawę poznajemy historię lubelskiego drugiego obiegu, między innymi poprzez

opowieści lubelskich drukarzy. Ekspozycja gromadzi drugoobiegowe czasopisma i książki, a także
urządzenia drukarskie: powielacze, sita, drukarkę
igłową i inne, które były wykorzystywane w niezależnych drukarniach.

Rodzinna
historia
Niepodległej

Wirtualne archiwum rodzinnych opowieści
z ostatniego stulecia w Lublinie, które powstać
ma z materiałów nadesłanych przez mieszkańców miasta. Ośrodek od lat gromadzi skany
materiałów ikonograficznych czy dokumentów

oraz historie mówione, tworzące razem opowieść
o historii Lublina i Lubelszczyzny. Po raz kolejny
zachęcamy lublinian do otwarcia swoich rodzinnych archiwów i opowiedzenia o codzienności ich
dziadków i rodziców.

Akademia
Opowieści

Ogólnopolska akcja zainicjowana przez Ośrodek
„Brama Grodzka – Teatr NN” i realizowana
wspólnie z „Gazetą Wyborczą”. Temat tegorocznej, drugiej edycji brzmi „Nieznani bohaterowie naszej niepodległości”. Bez nieznanych
bohaterów - kobiet i mężczyzn - nie byłoby niepodległej Polski. Historia naszego kraju to nie
tylko bitwy i przelana krew. To również wielki,
codzienny wysiłek zwykłych ludzi. Mieli marzenia i energię, dzięki której zmieniali świat.

Pod okupacją, zaborami, w czasach komunizmu,
dzisiaj – zawsze byli wolni. Każdy w polskiej rodzinie ma takiego bohatera: babcię, wujka, sąsiada.
Uczyli, leczyli, budowali, projektowali. Dzięki nim
mamy szkoły, bibliotekę na wsi, związki zawodowe, gazety, wiersze, fabryki. Dawali innym ludziom
przykład wolności, odwagi i pracowitości. Dzięki
nim przetrwaliśmy. Nadesłane wspomnienia
wezmą udział w konkursie, w którym jury wyłoni
trzech zwycięzców oraz przyzna 80 wyróżnień.

Książka „Wolność. Instrukcja Obsługi” ma
za zadanie opowiedzieć o wolności na bazie
przykładów ludzi, którzy z tej wolności korzystają oraz tych, dla których wolność wiąże się
często z pokonywaniem własnych ograniczeń.
Druga publikacja skupia się na czasach dwudziestolecia międzywojennego. Z historią odradzającej się, niepodległej Polski związanych
jest trzech niezwykłych, genialnych twórców

pochodzących z Lublina. Są to: Józef Czechowicz
(1903–1939) – poeta, Zygmunt Puławski (1901–1931)
– konstruktor lotniczy oraz Józef Szanajca (1902–1939)
– architekt. Wszyscy oni urodzili się na początku
XX wieku. Bez takich ludzi jak oni, bez ich
determinacji, poświęcenia i siły charakteru, Polska
nie odzyskałaby niepodległości, a następnie nie
zostałaby odbudowana.

Publikacje
„WOLNOŚĆ.
INSTRUKCJA
OBSŁUGI”
i książka o trzech
lubelskich
geniuszach
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Wydarzenia
obchodów
Inspiruje nas
wolność

3 maja

WYSTAWA
„CZAS NA NIEPODLEGŁĄ”

SEZON LUBLIN

21 kwietnia–8 lipca

27 kwietnia–6 maja
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„POLONEZ DLA LUBLINA”

| Muzeum Lubelskie
w Lublinie

Wystawa opowiadać będzie o trudnej drodze wybijania się narodu polskiego na wolność w ciągu
ponad 120 lat zaborów. Począwszy od insurekcji
kościuszkowskiej z 1794 roku, poprzez okres napoleoński i XIX-wieczne powstania narodowe
1831 i 1863 oraz ostatni etap drogi do niepodległości, jakim był okres wielkiej wojny światowej 19141918. Na ekspozycji ukazane zostaną poszczególne
etapy drogi do niepodległości, a zwłaszcza wyrosła na gruncie tych wydarzeń, tradycja obecna
w malarstwie, grafice, utrwalona w modelarstwie –
swoistych pomnikach osób i wydarzeń i nawiązującej do nich biżuterii patriotycznej. Na wystawie
będzie eksponowana broń, wyposażenie i umundurowanie żołnierzy oraz odznaki wojskowe.
Wymienione kategorie zabytków obudowane będą
o treść historyczną, szczególnie w odniesieniu do
okresu 1914-1918, którą stanowić będą fotografie,
dokumenty, ulotki, plakaty, prasa.

10-dniowy festiwal dedykowany mieszkańcom i turystom jest symbolicznym rozpoczęciem sezonu turystycznego. Sezon Lublin jest nietypową, unikalną na skalę ogólnopolską imprezą, która swoim różnorodnym
programem aktywizuje mieszkańców miasta, stanowi także wyjątkową
propozycję dla turystów, którzy w okresie długiego weekendu majowego
licznie odwiedzają miasto. Program buduje 270 wydarzeń o różnorodnym charakterze, poczynając od oprowadzań kuratorskich, spacerów
z przewodnikami, wycieczek tematycznych, aż po wydarzenia z zakresu
sportu, rekreacji i turystyki miejskiej. Taka konstrukcja festiwalu powoduje, że równocześnie prezentuje on miejsca i wydarzenia ikoniczne na
mapie Lublina, które każdy turysta powinien zwiedzić, ale także wchodzi w tematykę niszową, pokazuje miasto nieodkryte nawet przez jego
mieszkańców. Poszczególne elementy programu dostosowane są do
potrzeb różnych grup wiekowych oraz do osób o różnorodnych zainteresowaniach i wiedzy o Lublinie. Program wydarzenia powstaje w wyniku
współpracy z instytucjami, organizacjami i grupami zaangażowanymi
w życie społeczne, kulturalne, turystyczne i sportowe miasta. W 2018
roku blisko 50% jego wydarzeń odnosi się do obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas wolność”.

ORGANIZATOR: Muzeum Lubelskie w Lublinie

W programie Sezonu Lublin 2018 znalazły się wystawy, spacery historyczne, oprowadzania kuratorskie, wycieczki rowerowe, piesze i kajakowe a także gry miejskie czy imprezy biegowe. Ich związek z historią

muzeumlubelskie.pl

niepodległości i rolą Lublina w procesie
jej odzyskiwania dotyczy zarówno kluczowych wydarzeń historycznych, jak
i aspektów mniej znanych, niszowych.
W programie znalazły się między innymi
wystawy pokazujące realia życia codziennego bezpośrednio po odzyskaniu
niepodległości, wydarzenia historyczne prezentujące walkę o niepodległość,
historię Legionów Polskich, Polskiej
Organizacji Wojskowej i Polskich Sił
Zbrojnych. Twórcy poszczególnych wydarzeń sięgają także do mniej odkrytych
faktów, takich jak rola kobiet w odzyskaniu niepodległości i budowaniu II Rzeczpospolitej, rola kultury i sztuki, rozwój
lubelskiej literatury po odzyskaniu
wolnej Polski. Do ciekawych aspektów
programu historycznego należy zaliczyć
wydarzenia związane z kulturą jedzenia
i kuchnią międzywojnia, rozwój lubelskiego budownictwa etc. Osobny pakiet
programowy związany jest z obchodami
100-lecia Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego, będącego rówieśnikiem
odzyskania niepodległości w 1918 roku.

| plac Litewski

W dniu Święta Konstytucji 3 Maja wszyscy mieszkańcy Lublina zostaną zaproszeni do zatańczenia poloneza prowadzonego przez Prezydenta Miasta. W tym
roku organizatorzy chcą zaakcentować wielką rodzinę „Kaniorowców”. Historia
swoistego ruchu społecznego, który wytworzył się przy Zespole Pieśni i Tańca
„Lublin” im. Wandy Kaniorowej jest doskonałym przykładem działań na rzecz
poszanowania tradycji i postaw patriotycznych. Odnosząc się do tej tradycji, do
wspólnego tańca zaproszone zostaną rodziny, z których wywodzą się dawni
i aktualni członkowie Zespołu. Dla podkreślenia ciągłości tradycji i z okazji roku
jubileuszowego „Kaniorowców”, polonez zostanie zatańczony do muzyki stanowiącej kompilację wszystkich polonezów z poprzednich jubileuszy, począwszy
od 15-lecia Zespołu i skomponowanych przez lubelskich kompozytorów. Po zakończeniu poloneza odbędzie się koncert patriotyczny nawiązujący do Święta 3 Maja oraz
100. rocznicy odzyskania niepodległości.
ORGANIZATOR: Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej
zpit.lublin.pl

FESTIWAL TRADYCJI I AWANGARDY MUZYCZNEJ „KODY”
9–12 maja
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” powstał, aby łączyć i przenikać
tradycję muzyki archaicznej z nowoczesnymi poszukiwaniami. Współcześni kompozytorzy i muzycy improwizujący, zarówno w formie, jak i środkach wyrazu, niejednokrotnie nawiązują do archaicznych form dźwiękowych. Program tegorocznej
edycji Festiwalu skupi się wokół hasła „DROGA”. W ramach celebrowania 100-lecia
odzyskania niepodległości Polski zrealizowany zostanie specjalny projekt: spektakl
multimedialny inspirowany III Symfonią „Sinfonia Sacra” Andrzeja Panufnika
w aranżacji legendarnej grupy Laibach oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii
Lwowskiej i chóru „Gloria”. Utwór został zamówiony przez Instytut Adama
Mickiewicza jako część międzynarodowego programu kulturalnego towarzyszącego obchodom 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości – Polska100.

ORGANIZATOR:
Miasto Lublin

PRODUKCJA:
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”

sezon.lublin.eu

kody-festiwal.pl
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LUBELSKIE SPOTKANIA
LITERACKIE
„MIASTO POEZJI”
23–26 maja
Festiwal Lubelskie Spotkania Literackie
„Miasto Poezji” stał się płaszczyzną do
rozmów o poezji, spotkań z poetami,
ale też różnorodnych działań społeczno-artystycznych popularyzujących poezję.
Festiwal odbywa się w wielu miejscach:
na uniwersytetach, w szkołach, bibliotekach, domach kultury, domach pomocy społecznej, świetlicach terapeutycznych,
świątyniach, kawiarniach, w otwartych
przestrzeniach miasta, podwórkach, ale
także w Internecie. Charakterystycznym
rysem Festiwalu jest jego uspołecznienie – w programie znajdują się dziesiątki
spotkań z poetami i poezją w mieszkaniach prywatnych (program „Mieszkania
Poezji”) oraz inicjatywy w przestrzeni
miasta podejmowane przez mieszkańców (działanie „Terytoria Poezji”).

NOC KULTURY
2/3 czerwca

FONTANNA
MULTIMEDIALNA
– POKAZY
NA PLACU LITEWSKIM

Jak pisze dyrektor artystyczny festiwalu,
Paweł Próchniak: „Poezja jest dla ludzi,
jest wolnością słów, jest słowem właściwie użytym – warto przy niej odstawać.
Zwłaszcza dziś, w świecie słów na posyłki, słów udręczonych i ogłupiałych, warto
słuchać wierszy, warto wsłuchiwać się
w ich słowa: wolne, odważne, brzmiące
mocno i czysto, konieczne – jak oddech”.
W ten oto sposób wolność inspiruje poezję, a poezja wolność.

Noc Kultury to festiwal, który nieustannie zaskakuje. Sztuka ożywia
miejsca nieznane lub zapomniane, bramy stają się świetlistymi
instalacjami, place i skwery scenami
teatralnymi, a uliczki Starego
Miasta potrafią zaskoczyć nawet
s t a ł y c h b y w a l c ó w. Za c h ę c a j ą otwarte do późna drzwi galerii,
teatrów i muzeów. Noc Kultury
inspiruje do odkrywania Lublina
na nowo lub po raz pier wszy.
Odnosząc się do 100-lecia odzyskania niepodległości organizatorzy
przygotowali specjalny koncert:
Szansonistki i Retrosłuchacze,
będący nową produkcją muzyczną
nawiązującą swoim charakterem
do muzyki okresu międzywojennego. W repertuarze znajdą się
m.in. „Ada to nie wypada”, „Ach,
Ludwiko”, „Nie kochać w taką
noc, to grzech”. A to wszystko
w nowych aranżacjach Tadeusza
Czechaka, wykonanych przez zespół
wokalny SINE NOMINE.

ORGANIZATOR:
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”

ORGANIZATOR:
Warsztaty Kultury w Lublinie

ORGANIZATOR:
Miasto Lublin

miastopoezji.pl

nockultury.pl

lublin.eu

3 maja–15 września

pokazy weekendowe | plac Litewski
Zespół fontann na placu Litewskim
należy do najnowocześniejszych
w kraju a pokazy wykorzystujące
światło, dźwięk i wizualizacje wyświetlane na strumieniach wody
gromadzą tysiące widzów. W 2018 roku
zostały przygotowane nowe, multimedialne pokazy, które zostały
zadedykowane obchodom 100-lecia
odzyskania niepodległości. Ich tematyka prezentować będzie lubelską
opowieść o wolności, ze szczególnym uwzględnieniem tych wydarzeń, które zostały zainicjowane
w naszym mieście, a następnie miały
wpływ na procesy niepodległościowe w Polsce. Prezentacja, dzięki wykorzystaniu pełnego technicznego
potencjału fontanny, będzie jednym
z najoryginalniejszych artystycznie
sposobów przybliżenia wyjątkowej
historii Lublina.

WSCHÓD KULTURY – INNE BRZMIENIA
ART’N’MUSIC FESTIVAL

POGROM W PRZYSZŁY WTOREK

28 czerwca–1 lipca

13/14/15 lipca

Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival to
festiwal umożliwiający obcowanie z najciekawszymi zjawiskami muzycznymi na styku gatunków, tradycji i wpływów kulturowych. Podczas tegorocznej edycji Festiwalu
Wschód Kultury – Inne Brzmienia, odnosząc się do procesów wolnościowych, zaprezentowany zostanie specjalny
program muzyczny złożony z protest songów, charakterystycznych dla różnych epok i przełomów w dziejach świata.
Muzyka sięgnie do ery hipisowskiej (przełom lat 60. i 70.
XX wieku), kiedy to protest songi przeżywały swój największy rozkwit, buntując się przeciwko wojnie w Wietnamie oraz destrukcji środowiska, stopniowo docierając do
czasów współczesnych i zadając sobie pytanie o dzisiejszą
kondycję i inspiracje dla tego gatunku.

Spektakl powstał w oparciu o powieść Marcina Wrońskiego
z cyklu jego sławnych kryminałów o detektywie Zydze Maciejewskim i dawnym Lublinie. Autor, nawiązując do wydarzeń historycznych, mistrzowsko oddaje atmosferę miasta, a adaptacja
w reżyserii Łukasza Witt-Michałowskiego i Norberta Rudasia
w umiejętny sposób przenosi ją na scenę. „Pogrom w przyszły
wtorek” pokazuje brutalność przejmowania przez komunistów
Polski oraz niepokój i napięcia panujące w Lublinie w 1945 roku.
Treść spektaklu odnosi się niechlubnej historii pogromów Żydów,
w beletrystyczny sposób pokazując, dlaczego do takiego
wydarzenia nie doszło w Lublinie. Główny bohater, skatowany
przez Ubeków komisarz Maciejewski podpisuje pakt z diabłem
– oprawcą więzienia mieszczącego się na lubelskim Zamku Grabarzem. Aby odzyskać wolność, podejmuje się rozwiązania
zagadki, która prowadzi do bezwzględnych środowisk, przygotowujących w Lublinie pogrom Żydów.

ORGANIZATOR:
Warsztaty Kultury w Lublinie
innebrzmienia.eu

| dziedziniec Zamku Lubelskiego w Lublinie

ORGANIZATOR:
Fundacja Sceny InVitro oraz Centrum Kultury w Lublinie
ck.lublin.pl

23

Wydarzenia obchodów Inspiruje nas wolność
24

LUBELSKI LIPIEC
– PLENEROWY
KONCERT „SIŁA KOBIET”

CARNAVAL
SZTUKMISTRZÓW

JARMARK
JAGIELLOŃSKI

21 lipca

26–29 lipca

17–19 sierpnia

Koncert jest muzyczną opowieścią o roli
kobiet w polskiej drodze do niepodległości. W warstwie narracyjnej odnosi się
zarówno do procesów, które doprowadziły do utworzenia niezależnego
państwa polskiego w 1918 roku, do zainicjowanego w Lublinie równouprawnienia kobiet w okresie międzywojnia,
ale także do ruchów wolnościowych
w czasach Polskiej Republiki Ludowej
i okresu walki z komunizmem. Repertuar
muzyczny został zbudowany z utworów,
które przez 100 lat towarzyszyły polskiej drodze do niepodległości. Będą
to najważniejsze piosenki polskich
i światowych bardów oraz zespołów,
które swoją treścią i muzyką inspirowały ludzi do buntu. Ich wykonanie
powierzone zostanie najwybitniejszym polskim artystkom.

Carnaval Sztukmistrzów to czas
wielkich widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku. Do miasta zjeżdżają artyści uliczni i mistrzowie sztuki cyrkowej z całego świata, którzy
prezentują magiczne, zapierające
dech w piersiach spektakle i widowiska. W ramach imprezy odbywa
się Urban Highline, czyli festiwal
chodzenia po taśmie. Nazwa wydarzenia nawiązuje do postaci
Sztukmistrza z Lublina – bohatera
książki noblisty Izaaka Bashevisa
Singera.

Jarmark Jagielloński to czas, kiedy
kultura tradycyjna prezentowana
jest poprzez muzykę, śpiew i taniec.
W programie wydarzenia jest miejsce na koncerty muzyki tradycyjnej,
jak i te nią inspirowane. To także
wyjątkowa okazja do spotkania
w jednym miejscu kilkuset artystów,
rzemieślników i wytwórców tradycyjnego rękodzieła z krajów Europy
Środkowo-Wschodniej. W ramach
Jarmarku Jagiellońskiego będzie
realizowany specjalny program
w związku z obchodami 100-lecia
odzyskania niepodległości w oparciu
o stworzoną Orkiestrę, która oprócz
repertuaru muzyki tradycyjnej Lubelszczyzny, przygotuje melodie
legionowe. Istotnym punktem będą
potańcówki w ramach Jarmarku,
z uwzględnieniem repertuaru okresu
międzywojnia (18 sierpnia). Towarzyszyć temu będą warsztaty polskich tańców tradycyjnych. Orkiestra
zostanie wyposażona w czapki „Maciejówki” - podkreślające obchody
100-lecia odzyskania niepodległości.
Czapki „Maciejówki” dostępne będą
również w atelier fotograficznym
w przestrzeni miasta przy kurze
– symbolu Jarmarku, gdzie będzie
można zrobić pamiątkowe zdjęcia oraz
zakupić limitowaną edycję czapek.

SEN O MIEŚCIE

ORGANIZATOR:
Warsztaty Kultury w Lublinie

ORGANIZATOR: Centrum Kultury w Lublinie

ORGANIZATOR:
Miasto Lublin
lublin.eu

W ramach Carnavalu Sztukmistrzów
do hasła „wolność” odniesie się
francuski kolektyw „Inextremiste”,
który zdobył popularność w całej
Europie dzięki swoim bezkompromisowym spektaklom komentującym
trudną rzeczywistość w iście karnawałowy sposób. Spektakl „Exit” to
przejmująca i tragiczna historia pensjonariuszy szpitala, którzy w obliczu
życia w izolacji próbują sił w locie
balonem. Plan desperackiej ucieczki/wycieczki, to wołanie o wolność
dla ciała i duszy ludzi skazanych na
wegetację i powolną śmierć w murach
budynku.
ORGANIZATOR:
Warsztaty Kultury w Lublinie
oraz Miasto Lublin
sztukmistrze.eu

jarmarkjagiellonski.pl

4/5/10/11 sierpnia

| dziedziniec Zamku Lubelskiego w Lublinie

Barwne widowisko w reżyserii Janusza Opryńskiego, opowiadające o najważniejszych momentach
z historii Lublina. Jego premiera odbyła się w 2016 roku w ramach prezentacji Lublina w Europejskiej
Stolicy Kultury 2016 i jest uważana za jedno z najważniejszych wydarzeń tego projektu.
W oryginalnej formie spektakl był prezentowany w Lublinie w 2017 roku, podczas obchodów Wielkiego
Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin, odnosząc olbrzymi sukces artystyczny i frekwencyjny – spektakl
widziało kilkadziesiąt tysięcy widzów, a przed każdym pokazem gromadziły się kilkusetmetrowe
kolejki chętnych do jego obejrzenia. Edycja „Snu o mieście” w 2018 roku została zaplanowana
w odpowiedzi na olbrzymie zainteresowanie widzów oraz liczne zapytania o możliwość jego zobaczenia. Widowisko zostało poszerzone o wątki związane z odbywającymi się w Lublinie procesami
wolnościowymi a także o komponent odnoszący się do obchodzonego w tym roku 600-lecia fresków
bizantyńsko-ruskich w Kaplicy św. Trójcy na lubelskim Zamku. Całość zrealizowana na tle spektakularnej scenografii Jarosława Koziary z jego mistycznym, wielkim słońcem i muzyką skomponowaną przez lubelskiego kompozytora Rafała Rozmusa.

ck.lublin.pl
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INTERAKTYWNA
WYSTAWA
„100 LAT LUBELSKIEJ
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI”

URBAN
SUMMER SCHOOL:
OPEN FORM – LUBLIN 2018

DZIEŃ
SOLIDARNOŚCI
I WOLNOŚCI

EUROPEJSKI
FESTIWAL SMAKU
EDYCJA SPECJALNA
„20-LECIE
MIĘDZYWOJENNE”

26 sierpnia–8 września

31 sierpnia

3–9 września

wrzesień–październik

Celem Urban Summer School jest promocja polskiego dziedzictwa architektonicznego wśród młodych ludzi z całego świata. Podczas tegorocznej edycji uczestnicy
zajmą się realizacjami jednego z najgłośniejszych tandemów architektonicznych
powojennej Polski, Oskara i Zofii Hansenów. Uczestnicy Urban Summer School
przyjrzą się architekturze opartej na humanistycznych koncepcjach Teorii Formy
Otwartej i Linearnego Systemu Ciągłego.
Zostaną one zarysowane w perspektywie
historycznej, na tle idei Ruchu Nowoczesnego. Szczególna uwaga zostanie poświęcona osiedlu Słowackiego w Lublinie,
będącego jedyną komplementarną realizacją założeń Formy Otwartej na świecie.

Polskie święto państwowe, obchodzone w rocznicę porozumień
sierpniowych. Ustanowiono je aby
upamiętnić wydarzenia, które doprowadziły do podpisania czterech
historycznych umów: w Szczecinie,
Gdańsku, Jastrzębiu Zdroju i Katowicach w 1980 roku. Tego dnia w Lublinie odbędzie się specjalny program
mówiący o solidarności i wolności,
a jego zamknięciem będzie plenerowy koncert zespołu BAJM. Założony
w Lublinie zespół jest twórcą kilkudziesięciu hitów, które przez cztery
dekady znajdowały się w czołówkach
polskich list przebojów. W tym czasie
BAJM wydał 15 albumów i kilkanaście singli, zagrał setki koncertów.
Charakterystyczny wokal Beaty Kozidrak
i rozpoznawalne aranżacje muzyczne
zapewniły zespołowi liczną rzeszę
fanów. Koncert będzie równocześnie
uroczystym jubileuszem 40-lecia istnienia zespołu, stając się muzyczną
podróżą przez jego historię, ale także
opowieścią o jego twórcach, o Lublinie
z którym BAJM jest nieodzownie związany oraz o historii, której był świadkiem i komentatorem.

Specjalna edycja Europejskiego Festiwalu Smaku czerpie inspiracje
kuchnią międzywojennego Lublina.
Sięga do czasów najlepszych restauracji w dziejach Lublina, do którego
zjeżdżali smakosze z całej Polski,
znani aktorzy, politycy i wybitni
humaniści – elity kształtującej się
Rzeczpospolitej. Specjalna edycja
Europejskiego Festiwalu Smaku
odtworzy nie tylko unikalne smaki
dwudziestolecia międzywojennego,
ale także dominującą w tamtych
czasach estetykę, niezwykły klimat
i atmosferę międzywojennego Lublina.

Odzyskanie niepodległości postawiło przed polskim przemysłem nowe
zadania. W obliczu pełnej wolności
gospodarczej, ale także konieczności
odbudowy kraju po zniszczeniach
wojennych, lubelscy przedsiębiorcy musieli odpowiedzieć na nowe
wyzwania. Podobne, radykalne
zmiany nastąpiły w czasach PRL
i po 1989 roku. Rozbudowana, interaktywna wystawa będzie prezentować ich dorobek oraz rozwój
lubelskiego przemysłu i rzemiosła
na przestrzeni 100 lat, będąc największą taką ekspozycją w historii
Lublina. Szczególny nacisk położony zostanie na ikoniczne dla Lublina
branże, takie jak przemysł lotniczy,
motoryzacyjny, maszynowy i spożywczy, a także na rozwój lubelskiej infrastruktury. Wystawa będzie zachęcała
do empirycznego poznawania myśli
technologicznej zrodzonej w Lublinie. Widowiskowy sposób ekspozycji
sprawi, że wystawa stanie się atrakcyjną propozycją dla dzieci i młodzieży, ale także dla lublinian i turystów
odwiedzających nasze miasto.

ORGANIZATORZY:
Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki przy współpracy z Centrum Historii
Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej
we Lwowie, w partnerstwie z Muzeum
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oraz
Miastem Lublin
niaiu.pl/uss

ORGANIZATOR:
Miasto Lublin
lublin.eu

ORGANIZATOR:
Stowarzyszenie Kresowa
Akademia Smaku
europejskifestiwalsmaku.pl

| Centrum Kultury w Lublinie

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury w Lublinie
ck.lublin.pl

FESTIWAL SZTUKI W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
„OTWARTE MIASTO”
7 września–5 października
Lubelski Festiwal „Otwarte Miasto” to jedna z najważniejszych prezentacji sztuki
współczesnej w Polsce i największa tego typu wystawa na jej wschodzie. Festiwal
opiera się na idei uwolnienia dzieła sztuki od sterylnej i pozbawionej kontekstu
przestrzeni muzeum, na rzecz zmiennego otoczenia miasta. Prace, wpisane w dziejowy kontekst i współczesne problemy przestrzeni miejskiej, stają się zarówno jej
komentarzem jak i kolejnym rozdziałem historii miasta.
Podczas tegorocznej edycji festiwalu artyści w znaczącej przestrzeni historycznego
centrum miasta naniosą nowe znaki, które zaznaczą dwa główne i ściśle ze sobą
splecione wątki: „wzajemność” i „wolność”. Będą one z jednej strony akcentować
współbycie i wzajemne inspiracje artystów, przypadkowych przechodniów i miejskiej przestrzeni – ekstazę „społecznego tworzenia rzeczywistości”. Zarazem, nawiązując do stulecia odzyskania niepodległości, odwołamy się do samorodnych,
artystycznych manifestacji wolności mocno zakorzenionych w lubelskiej pamięci
zbiorowej.
ORGANIZATOR:
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
opencity.pl
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„A TO POLSKA WŁAŚNIE”

AKADEMIA CHÓRALNA
„ŚPIEWAJĄCA POLSKA”

10–11 listopada

Program długofalowy

		

| Filharmonia im. H. Wieniawskiego
w Lublinie

Koncerty patriotyczne „A to Polska właśnie” to widowiska
muzyczne, które poprzez taniec, poezję i śpiew opowiedzą o najważniejszych wydarzeniach z wielowiekowej
historii Polski, zaczynając od „Bogurodzicy” poprzez kluczowe wydarzenia w kontekście 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości.

Program Śpiewająca Polska rozpoczął swoją działalność
z inicjatywy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Jego zadaniem jest wspieranie aktywności muzycznej poprzez
uczestnictwo w życiu chórów szkolnych. Lubelska edycja tego
ogólnopolskiego programu należy do największych w Polsce,
a tegoroczna odsłona Śpiewającej Polski będzie odnosiła się
do jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości.

ORGANIZATOR:
Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej,
Filharmonia im. H. Wieniawskiego w Lublinie

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury w Lublinie

zpit.lublin.pl

ck.lublin.pl

NARODOWY
KONCERT LISTOPADOWY

KONKURS POEZJI, PROZY
I PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ
„OJCZYZNO MOJA NAJMILSZA”
IM. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO

listopad

23,26–28 października, 8 listopada

Coroczny Narodowy Koncert Listopadowy jest realizowany od
10 lat jako najważniejszy punkt programu obchodów Narodowego Święta Niepodległości. W minionych edycjach tego prestiżowego wydarzenia muzycznego występowali najwybitniejsi
muzycy, laureaci tak prestiżowych konkursów muzycznych, jak
Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.
Repertuar koncertu odnosi się do ikonicznych kompozycji polskiej muzyki klasycznej, do muzyki patriotycznej, ale także do
utworów napisanych przez kompozytorów z Lublina i Lubelszczyzny.

Konkurs pokazuje, że patriotyzm w życiu lublinian jest wartością żywą, którą należy się dzielić z innymi. Uczestnicy, od
uczniów szkoły podstawowej do osób starszych, opowiadają
słowem i muzyką o ważnych dla nich miejscach – o Polsce,
Lubelszczyźnie czy dzielnicy swojego miasta. Konkurs reprezentuje nowoczesne spojrzenie na pojęcie patriotyzm, jest on
złożony z dwóch turniejów: Turniej Poezji i Prozy (konkurs
recytatorski) oraz Turniej Pieśni (konkurs wokalny dla solistów,
zespołów i chórów). Uczestnicy wskazani przez Jury wystąpią
w uroczystym Koncercie Galowym.

ORGANIZATOR:
Miasto Lublin

ORGANIZATOR:
Centrum Kultury w Lublinie

kultura.lublin.eu

ck.lublin.pl

Programy
edukacyjne
dla dzieci
i młodzieży

Inne konkursy
i programy edukacyjne
dla dzieci i młodzieży

Lubelskie szkoły i przedszkola we współpracy z Wydziałem
Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin przygotowały
liczne programy edukacyjne odnoszące się do 100-lecia niepodległości, które będą realizowane w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Zaplanowano
kilkaset lokalnych uroczystości realizowanych w placówkach
edukacyjnych prowadzonych przez Miasto Lublin. Będą to
konkursy, wystawy, koncerty, lekcje historyczne, itp. realizowane w oparciu o hasło: „Lublin 1918-2018. Inspiruje nas
wolność”. Ponadto, w ramach obchodów zostaną zrealizowane wydarzenia okolicznościowe i programy ogólnomiejskie,
realizowane z młodzieżą z różnych placówek edukacyjnych.
Do najważniejszych należą:

MOJA POLSKA – CYKL LEKCJI EDUKACYJNYCH
Z OKAZJI 100-LECIA ODZYSKANIA
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
Celem programu jest przygotowanie najmłodszych lublinian
do odchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości poprzez realizację 100 godzin lekcji o tematyce kulturalno-historycznej. Działanie skierowanie jest do dzieci
w wieku 3-12 lat zamieszkałych lub uczących się w Lublinie.
Lekcja podzielona będzie na dwie części: atrakcyjną dla dzieci
prezentacji multimedialnej mówiącej o znaczeniu Święta
Niepodległości i warsztatów artystycznych.

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej
nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie pod hasłem „Radość SP10 z Wolności
na 100-lecie Niepodległości”

ORGANIZATOR:
Fundacja Rozwiń Skrzydła

Instalacja plenerowa „Orzeł Wolnej
Polski w Sercu Miasta” na placu
Teatralnym będąca wizualną animacją
godła Polski w wykonaniu uczniów
lubelskich szkół

W ramach programu zostaną zorganizowane warsztaty
twórcze, wernisaże, wystawy i koncert laureatów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z Lublina i regionu. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość
udziału w Wojewódzkim Konkursie Artystycznym „7 Talent”,
a jego zwycięzcy zaprezentują się w Koncercie Laureatów na
scenie w studiu Radia Lublin w kategoriach: muzycznej,
wokalnej i tanecznej. Równocześnie odbędą się wystawy
nagrodzonych prac plastycznych i fotograficznych wyeksponowane w gmachu Ratusza, Trybunału, Radia Lublin i ZS NR
11 w Lublinie.

Koncert Galowy w wykonaniu dzieci
lubelskich przedszkoli w Lubelskim Parku
Naukowo-Technicznym „Przedszkolaki
dla Wolności”

TALENTY NIEPODLEGŁE

ORGANIZATOR:
Lubelskie Stowarzyszenie Nauczycieli-Educatores
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Wydarzenia obchodów Inspiruje nas wolność

8kolor - Konkurs komiksowy
Lublin pierwszą stolicą Polski
po odzyskaniu Niepodległości w 1918

Fundacja Rozwoju Oświaty Lubelskiej
Konkurs fotograficzny: Lublin – 100 lat
niepodległości

Charytatywne
Stowarzyszenie „Za murami”
Deo et Patriae. Bogu i Ojczyźnie

Fundacja Sempre a Frente
Akademia Lokalnego Animatora

Charytatywne Stowarzyszenie Niesienia
Pomocy Chorym „Misericordia”
Konkurs plastyczno-literacki:
Barwy niepodległości
Fundacja Akademickiego
Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka
W rytmie Wolności...
Fundacja Działań
Edukacyjnych KReAdukacja
Lublin 1918 – 2018. Inspiruje nas Wolność
Fundacja HerStory
Herstoryczny głos w radiu na stulecie
praw wyborczych kobiet w Polsce
Lubelskie Stowarzyszenie
Nauczycieli-Educatores
Talenty Niepodległej
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Włącz się w obchody
„Lublin 1918–2018.
Inspiruje nas wolność”

Wybrane wydarzenia i projekty
realizowane w ramach obchodów
„Lublin 1918–2018. Inspiruje nas wolność”
konkursy grantowe i stypendialne

Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
Dzielnicowe Biesiady Patriotyczne
z wielkimi dziełami literatury polskiej
Fundacja „Rozwiń Skrzydła”
Moja Polska. Cykl lekcji edukacyjnych
z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości
Fundacja Rozwoju Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Gra planszowa: Uniwersytet Niepodległy
Fundacja Rozwoju Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
Lublin ekumeniczny w stulecie
odzyskania niepodległości

Fundacja „Ruchu Solidarności Rodzin”
Solidarność dla Niepodległej: Lubelski
Lipiec 1980
Fundacja Sempre a Frente
Miejski Aktywator Młodzieżowy
Fundacja INNA Fundacja
Nie wymigasz się od historii/herstorii
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo
VI Otwarty Lubelski Konkurs Recytatorski
Poezji i Prozy Polskiej „Cudze chwalicie,
swego nie znacie” 2018
Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia
NMP Zwycięskiej w Lublinie
Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim. Koncerty Patriotyczne
Parafia Rzymskokatolicka
p. w. Świętej Rodziny w Lublinie
Międzynarodowy Festiwal Organowy Lublin
- Czuby 2018
Polski Związek Chórów i Orkiestr
Oddział w Lublinie
Cantates Lubliniensis 2018
Stowarzyszenie Absolwentów IX Liceum
Ogólnokształcącego Im. Mikołaja
Kopernika w Lublinie „Kopernik”
Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej
i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego
„Metamorfozy Sentymentalne”
Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii Poczekajka
Z Kulturą do Nieba. Koncert Niepodległej

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
„Integracja”
XV Przegląd Twórczości Artystycznej
Uczestników Zespołu Ośrodków Wsparcia
„Niechże nie uczą mię, gdzie ma ojczyzna”
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe
„Węglin Północny” w Lublinie
Wystawa plastyczna oraz przedstawienie słowno
-muzyczne: Zbigniew Herbert - Bądź wierny Idź
Stowarzyszenie na rzecz Chóru Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
W służbie wolności i prawdzie – Uroczysty koncert
z okazji 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego Jana Pawła II
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Oddział Lubelski
Fonie Lublina
Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków
Oddział Lubelski
Dźwiękowe Pejzaże Da Camera
Stowarzyszenie „Pro Musica Antiqua”
Koncert Galowy z okazji święta 11 Listopada
„VIVA Polonia”
Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca
Niepodległa. Widowisko baletowe
Stowarzyszenie „Terraz Senioras”
Czupiradełko i Historia Polskiej Niepodległości
Stowarzyszenie „Trzy Kropki”
Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Retrospektywa
Festiwalu Filmów Dokumentalnych
Katarzyna Zabratańska
interdyscyplinarny program „Pola walki” (stypendium)
Magdalena Piwowarska
program badawczy „100 lat lubelskiego przemysłu
na stulecie odzyskania niepodległości”
(stypendium)

Program obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości ma
charakter otwarty, jest nastawiony na współtworzenie przez
mieszkańców miasta, stowarzyszenia, fundacje oraz parafie
i związki wyznaniowe

PROGRAM GRANTÓW
I MIKROGRANTÓW
„DZIELNICE KULTURY”

LUBLIN 1918–2018.
INSPIRUJE NAS
WOLNOŚĆ

MIEJSKI
AKTYWATOR
MŁODZIEŻOWY

Program dedykowany jest wzbogaceniu
życia kulturalnego i społecznego w różnych dzielnicach miasta. Projekty w ramach konkursu mogą składać zarówno
mieszkańcy dzielnic (osoby fizyczne) jak
i domy kultury oraz kluby osiedlowe, placówki oświatowe i uczelnie wyższe oraz
samorządy studentów i koła naukowe,
sektor pozarządowy, miejskie i lokalne
grupy nieformalne. W tym roku preferowane są oferty współpracy włączające
mieszkańców dzielnic Lublina w lubelskie obchody 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, odbywające się
pod hasłem „Lublin 1918-2018. Inspiruje
nas wolność”

Projekt o charakterze konkursu wpisujący się w lubelskie obchody 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę.
W ramach projektu zostanie zorganizowany otwarty nabór tematycznych inicjatyw mieszkańców, spośród których
zostanie wybranych 10 najciekawszych
odnoszących się do tematu wolności
i niepodległości. Ich autorzy otrzymają wsparcie finansowe i merytoryczne,
dzięki czemu będą mogli zrealizować
swoje pomysły.

Roczny program skierowany do mieszkańców Lublina, ukierunkowany na
wzmacnianie świadomości patriotycznej i niepodległościowej w rocznicę
100-lecia odzyskania przez Polskę
niepodległości, a także wzmacniający
inicjatywność i kreatywność uczestników. Głównymi uczestnikami działań
będzie młodzież (w wieku 14-18 lat),
która w grupach projektowych będzie
opracowywać i realizować mini-projekty
tematycznie powiązane z lubelskimi
obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości. Uroczystym podsumowanie projektu będzie Młodzieżowy Festiwal Niepodległości.

ORGANIZATOR: Miasto Lublin oraz
Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”,
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,
Warsztaty Kultury w Lublinie

kreadukacja.org

ORGANIZATOR:
Fundacja Działań Edukacyjnych
KReAdukacja

ORGANIZATOR:
Fundacja Sempre a Frente
sempre.org.pl

dzielnicekultury.lublin.eu
Wydawca

Urząd Miasta Lublin
plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin
e-mail: wolnosc@lublin.eu

Projekt graficzny
Konrad Rządowski

Wykorzystano materiały ze zbiorów Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin, Wydziału Kultury Urzędu Miasta
Lublin, Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
Pawła II, Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Warsztatów Kultury
w Lublinie, Centrum Kultury w Lublinie, Muzeum Historii Miasta Lublina.
Kreacja na tylnej okładce folderu została opracowana przy wykorzystaniu oryginalnych czcionek drukarskich używanych przez niezależny ruch wydawniczy w Lublinie w latach 1976–1989, które znajdują się
w Domu Słów. Historia narodzin niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce i całym bloku komunistycznym
związana jest z Lublinem. To tu w 1976 roku powstała pierwsza podziemna drukarnia, rozpoczynając druk
wolnego słowa, odkłamującego rzeczywistość totalitarnego państwa (teatrnn.pl/domslow).
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