
„Przeżywaj historię” / luty-kwiecień 2017

„Przeżywaj historię” to drugi z sześciu sezonów obchodów kulturalnych w ramach Wielkiego 
Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich. Sezon rozpoczynamy 11 lutego 
warsztatami i oprowadzaniem kuratorskim po wystawie „Architektura i widoki Lublina na 
plakatach” w Bramie Krakowskiej, gdzie siedzibę ma Muzeum Historii Miasta Lublina.

„Przeżywaj historię” to pasjonująca przeszłość Lublina podana w prezencie mieszkańcom i 
gościom miasta. To szansa na poznanie własnego dziedzictwa kulturowego i historii. Muzea, 
ośrodki kultury, kościoły, instytucje badawcze i placówki zajmujące się Lublinem na nowo otworzą 
się dla mieszkańców. W czasie specjalnych, bezpłatnych tygodni tematycznych udostępnią swoje 
ekspozycje, prezentując zbiory oraz dokumenty związane ze wszystkimi etapami rozwoju Lublina. 
W ramach sezonu odbędą się również wystawy specjalne, koncerty i projekty multimedialne. Jego 
zwieńczeniem będzie rozbudowany program atrakcji związanych z historią i turystyką – „Sezon 
Lublin”. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

Aktualny program sezonu „Przeżywaj historię” na www.700.lublin.eu oraz na stronach instytucji 
partnerskich. Wymagane wcześniejsze zapisy. 

Aktualny program wydarzenia „Sezon Lublin” na www.sezon.lublin.eu

Dodatkowych informacji udzielają instytucje organizujące poszczególne wydarzenia.

GŁÓWNY PROGRAM TYGODNI TEMATYCZNYCH / wstęp wolny

I Architektura i widoki Lublina na plakatach, warsztaty i oprowadzanie kuratorskie / 11-19 
lutego

Brama Krakowska, Muzeum Historii Miasta Lublina, Plac Łokietka 3 

Rezerwacje: 81 532 60 01, bramakrakowska@muzeumlubelskie.pl

11 lutego, godz. 11.00 / Warsztaty dla dzieci i rodziców „Czy to sztuka być sztukatorem?”

12 lutego, godz. 11.00 / Spotkanie pt. „Retro Lublin. Miasto na starej fotografii ze zbiorów 
Muzeum Historii Miasta Lublina”

13-17 lutego, godz. 11.00 / Oprowadzenie kuratorskie po wystawach Muzeum Historii Miasta 
Lublina

http://www.700.lublin.eu/
mailto:bramakrakowska@muzeumlubelskie.pl
http://www.sezon.lublin.eu/


18 lutego, godz. 11.00 / Warsztaty dla dzieci i rodziców „Kolory dawnego Lublina. Malarstwo 
Tadeusza Seweryna”

19 lutego, godz. 11.00 / Warsztaty dla dzieci i rodziców „O polskich królach w lubelskich murach”

II Lublin w dokumencie archiwalnym. Historia miasta Lublina, ukazana przez pryzmat 
materiałów archiwalnych przechowywanych w Archiwum Państwowym w Lublinie (prelekcja
i pokaz) / 13-17 lutego

Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13 

Rezerwacje: promocja@lublin.ap.gov.pl, tel. 81 528 61 40

poniedziałek, środa, piątek: 9.30-11.30 / Zwiedzanie wystawy w galerii archiwum, prowadzący dr 
Robert Jop

wtorek, czwartek: 16.30-18.30 / Zwiedzanie wystawy w galerii archiwum, prowadzący dr Robert 
Jop

Czas trwania: ok. 1,5-2h

III Kaplica dźwiękowa, artefakty kościelne, krypty / 28 lutego-5 marca

Archikatedra Lubelska w Lublinie, ul. Królewska 10 

Rezerwacja grup: tel. 695 322 780 w godz. 10.00-15.00

28 lutego (wtorek), godz. 11.00

2 marca (czwartek), godz. 14.00

3 marca (piątek), godz. 11.00

4 marca (sobota), godz. 10.00-15.30

5 marca (niedziela), godz. 14.00-16.00

IV Drzewo Święte w krużgankach dominikańskich. Wystawa w skarbcu / 6-12 marca

Klasztor oo. Dominikanów, ul. Złota 9 

Rezerwacje: furta.lublin@dominikanie.pl, tel. 728 429 926

Codziennie:

w godz. 10.00-18.00 – Zwiedzanie wystawy w skarbcu



w godz. 11.00-12.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem

w godz. 16.00-17.00 – Zwiedzanie z przewodnikiem

V Jerzy Nowosielski w Lublinie / 13-17 marca

Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej, Metropolitalne Seminarium Duchowne w Lublinie, ul. 
Wyszyńskiego 6 

Rezerwacje: dorotajurkowskaart@wp.pl, 600 447 446

codziennie, w godz. 14.00-15.00 / Zwiedzanie Muzeum Starodruków i Sztuki Sakralnej w 
Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Lublinie (oprowadza kustosz Dorota Jurkowska)

codziennie, w godz. 15.00-16.00 / Zwiedzanie Neogotyckiej kaplicy, w której znajduje się ikonostas
wykonany przez J. Nowosielskiego  (oprowadza ks. Rektor Bogdan Pańczak)

13 marca, w godz. 15.00-16.30 / Kameralne seminarium (we współpracy z Fundacją Chrońmy 
Dziedzictwo) „Jerzy Nowosielski w Lublinie”, spotkanie z uczniami J. Nowosielskiego

VI Rodzina Lubomelskich i podziemne freski / 17-23 marca

Piwnica pod Fortuną, Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, ul. Rynek 8 

Rezerwacja: piwnica@lrot.pl, 81 444 55 55

Codziennie w godz. 11.00-13.00 / Zwiedzanie podziemnych piwnic z przewodnikiem

VII Spotkanie Wschodu z Zachodem. Kaplica Trójcy Świętej na Zamku w Lublinie / 21-26 
marca

Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9 

Rezerwacja: 81 5379682, 81 5379615

Zwiedzanie:

21-24 marca (wtorek-piątek), godz. 12.00 i 16.00, limit 30 os.

25-26 marca (sobota-niedziela), godz. 12.00 i 13.00, limit 30 os.



VIII Historia współczesna / 22-29 marca

Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin, ul. Wodopojna 2

Informacja: 81 536 34 63

22 marca, godz. 17.00 – „Rewolucja społeczna” czy „dzika przebudowa”? – wernisaż wystawy 
Wprowadzenie: dr hab. Marcin Kruszyński, wykład: dr Tomasz Osiński.

Godziny otwarcia wystawy:

23 marca – 10.00-12.00

24 marca – 10.00-12.00

27 marca –  10.00-12.00

28 marca – 10.00-12.00

29 marca –  10.00-12.00

2 października – Konferencja popularnonaukowa dla dzieci i młodzieży „Lublin w XX wieku”

Zapisy / informacje: marcin.kruszynski@ipn.gov.pl

IX Miejsce Hartwigów i Widzącego z Lublina / 29 marca-4 kwietnia

Wystawa „Lublin. Pamięć miejsca”, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, ul. Grodzka 21 

Rezerwacja: edukacja@tnn.lublin.pl, 81 532 58 67

Wystawa poświęcona przedwojennemu Lublinowi. W miejscu, w którym przez lata były domy, 
synagogi i ulice, jest teraz wielki parking, nowe domy i droga szybkiego ruchu. Duża część tego 
terenu została pokryta betonową nawierzchnią, pod którą – razem z fundamentami dawnych 
żydowskich budynków – została schowana pamięć o tych, którzy kiedyś tu mieszkali.

29 marca (środa), godz. 14.00

30 marca (czwartek), godz. 14.00

31 marca (piątek), godz. 14.00

3 kwietnia (poniedziałek), godz. 14.00

4 kwietnia (wtorek), godz. 14.00



X Lublin w okresie Solidarności. Zwiedzanie wystawy oraz warsztat dla dzieci wokół książki 
„Dopóki niebo nie płacze” / 4-8 kwietnia

Dom Słów, Izba Drukarstwa, ul. Żmigród 1 

Rezerwacja: Monika Czapka, 605 070 042 (komórka), 81 534 52 33, e-mail: 
monika.czapka@gmail.com

WYSTAWA

3-4 kwietnia, godz. 10.00 i godz. 16.00

5 kwietnia, godz. 12.00 i godz. 16.00

6-7 kwietnia, godz. 10.00 i godz. 16.00

8 kwietnia, godz. 10.00 i godz. 12.00

WARSZTATY

„Dopóki niebo nie płacze” – warsztaty artystyczno-literackie dla szkół podstawowych, inspirowane 
książką Iwony Chmielewskiej.

Jest to niezwykła książka, głęboko zakorzeniona w historii Lublina. Składa się na nią szesnaście 
obrazów artystki, wiersze dla dzieci lubelskiego poety Józefa Czechowicza oraz przedwojenne 
fotografie z kolekcji szklanych negatywów odnalezionych w kamienicy przy Rynku 4 w Lublinie. 

Razem tworzą opowieść o żydowskich mieszkańcach Lublina, których losy brutalnie przerwała 
wojna.

Podczas zajęć dzieci będą miały okazję zobaczyć książkę Iwony Chmielewskiej, posłuchać wierszy 
Czechowicza oraz poznać historię szklanych negatywów. Spróbujemy przenieść się do czasów 
przedwojennego Lublina, przyjrzeć się mu, poznać jego zwyczaje i historie ludzi, którzy tworzyli to
miasto. W części plastycznej zajęć, dzieci wykonają kolaże na bazie starych fotografii. Prowadząca:
Magdalena Krasuska

4 kwietnia (wtorek), godz. 10.00-11.30

6 kwietnia (czwartek), godz. 10.00 -11.30

XI Awangarda lubelska /17-23 kwietnia

Muzeum im. Józefa Czechowicza 



Rezerwacja: 81 532 30 91, e-mail: czechowicz@muzeumlubelskie.pl

Oprowadzanie po wystawie stałej Józef Czechowicz (1903-1939) / 17-23 kwietnia, godz. 11.00

Instalacja teatralna Jest nas 22, albo jak zostać hypnotyzerem / 19 kwietnia (środa), godz. 17.00 

Wykorzystane utwory: Dr Rafael Mabuze [Wacław Gralewski], Jak zostać hypnotyzerem?, Lublin 
1925, Konrad Bielski, Oda do alkoholu, Józef Czechowicz, Inwokacja, We czterech, Front, Śmierć. 
Obraz: Ludomir Franczak, słowo: Mateusz Nowak, współpraca: Jarosław Cymerman, Magdalena 
Franczak, Grażyna Matyszkiewicz. W przypadku dużej liczby zgłoszeń istnieje możliwość 
powtórzenia spektaklu.

Reflektor na… Awangardę Lubelską (spotkanie z cyklu Reflektor na...) / 21 kwietnia (piątek), godz.
17.00 

Udział wezmą m.in. prof. Andrzej Niewiadomski (UMCS), literaturoznawca, poeta i eseista oraz dr 
Aleksander Wójtowicz (UMCS), autor książki Nowa Sztuka. Początki (i końce), poświęconej 
polskiej literaturze awangardowej okresu dwudziestolecia międzywojennego.

XII Lublin romantyczny / 24-28 kwietnia

Dworek Wincentego Pola, ul. Kalinowszczyzna13 

Rezerwacja: 81 747 24 13, e-mail: dworekpola@muzeumlubelskie.pl

Codziennie w godz. 9.00-17.00 / Oprowadzanie kuratorskie (co godzinę)

24 kwietnia (poniedziałek) – Oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji stałej i wystawie czasowej

25 kwietnia (wtorek), g. 12.00 – Pisarze w sercu miasta: Jan Kochanowski, Biernat z Lublina, 
Szymon Klonowic i Wincenty Pol – przypomnienie postaci, lektura i analiza kilku wybranych 
utworów. Oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji stałej i wystawie czasowej

26 kwietnia (środa), g. 12.00 – Gawęda o dworach i dworkach, ich architekturze, wnętrzach, 
otoczeniu. Oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji stałej i wystawie czasowej

27 kwietnia (czwartek) – Oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji stałej i wystawie czasowej

28 kwietnia (piątek), g. 12.00 – „Tutaj wszystko się zaczęło”. O Wincentym Polu i mieście jego 
urodzenia – warsztaty. Oprowadzanie kuratorskie po ekspozycji stałej i wystawie czasowej

***

PROGRAM TOWARZYSZĄCY

Brama Krakowska, Muzeum Historii Miasta Lublina, Pl. Łokietka 3 

mailto:czechowicz@muzeumlubelskie.pl


Rezerwacje: 81 532 60 01, bramakrakowska@muzeumlubelskie.pl

1. Spotkania tematyczne

TEMAT: „700 lat miasta. Lublin na starej fotografii” / 27 kwietnia, godz. 11.00

Ilość uczestników: od 10 do 20 osób. 

Wiek: gimnazjum, szkoła średnia, studenci, dorośli.

TEMAT: „O polskich królach w lubelskich murach” / 5 maja, godz. 11.00

Ilość uczestników: od 10 do 20 osób. 

Wiek: szkoła podstawowa, gimnazjum.

Pierwsza część zajęć to opowieść o tym, co wydarzyło się w Lublinie za panowania koronowanych 
władców, kiedy odwiedzali miasto nad Bystrzycą i jakimi przywilejami obdarzali jego 
mieszkańców. Wyjaśniamy czym były przywileje, jakie ważne słowa musiały się w nich znaleźć i 
czy władcy spisywali je sami? W drugiej części spotkania uczestnicy zajęć wydają własne 
przywileje – teksty pisane piórem z samodzielnie odciśniętą pieczęcią lakową.

TEMAT: „Krzywa Wieża” w Lublinie??? – Brama Krakowska i jej znaczenie w historii Lublina / 4 
maja, godz. 11.00

Wiek uczestników: przedszkole, szkoła podstawowa. 

Ilość uczestników: od 10 do 20 osób.

Pierwszą część zajęć stanowi pokaz multimedialny opatrzony komentarzem na temat znaczenia 
Bramy Krakowskiej w 700-letniej historii Lublina. Uczestnicy dowiadują się, kto ją zbudował i czy 
Brama Krakowska naprawdę jest krzywa. Poznają też zmieniające się funkcje budowli w różnych 
okresach. W drugiej części zajęć uczestnicy wyklejają ozdobny wątek muru na kartonie z 
zaznaczonym konturem Bramy Krakowskiej przy użyciu kolorowych cegiełek i kamyków. Mogą 
odtworzyć obecny wygląd ścian zabytkowej bramy lub zaproponować własną, oryginalną 
dekorację.

2. Cykl spotkań w ramach 7 spotkań na 700-lecie

18 lutego, godz. 11.00 – Kolory dawnego Lublina. Malarstwo Tadeusza Sewery

18 marca, godz. 11.00 – Wacława Arciszowa – założycielka szkoły dla dziewcząt 

Temat w ramach wystawy czasowej w Bramie Krakowskiej: „Kobieta niepoznana – portrety 
lublinianek”

8 kwietnia, godz. 11.00 – Lublin na fotografii Aleksandra Stepanoffa



20 maja, godz. 11.00 – Juliusz Kurzątkowski – malarz Lublina

17 czerwca, godz. 11.00 – Prastary dzwon wybił godzinę…O zabytkowym dzwonie 
zegarowym z Bramy Krakowskiej

8 lipca, godz. 11.00 – „Zwiedzajcie Lubelszczyznę!”. Turystyka w międzywojennym Lublinie


