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Przyszło nareszcie! Lato w mieście 2019

Lublin  jest  już  gotowy na  wakacje.  Ten,  kto  zostanie  w  mieście,  nie  będzie  się  nudził.

Na chętnych  czekają  półkolonie,  wycieczki,  warsztaty  turystyczne  i  kulinarne,  zajęcia

artystyczne,  rekreacyjne  i  sportowe.  Tradycyjnie  pojawiło  się  kilka  nowości,

m. in.: warsztaty  ECO&recyclingu,  malowania  ceramiki,  wycinanki  lubelskiej  i  tworzenia

kalejdoskopów.  Ciekawi  historii  miasta  poznają  Lublin  na  starej  kliszy  i  posłuchają

lubelskiego  ptasiego  radia.  Specjalna  oferta  czeka  na  osoby  z  niepełnosprawnością

intelektualną.

Zapisy prowadzone będą od 10 czerwca br. bezpośrednio u organizatorów poszczególnych

akcji. Pełna oferta,  zasady uczestnictwa  i  terminy zajęć,  warsztatów oraz wszelkie  informacje

organizacyjne  są  dostępne  na  stronie  internetowej  www.lato.lublin.eu.  Z  tegorocznej  oferty

będzie mogło skorzystać ponad 7 000 dzieci. 

– O akcji „Lato w mieście” opowiadamy w Rezerwacie Dzikich Dzieci. To miejsce kojarzy mi się ze

wszystkim, co dobre w dzieciństwie – wolnością, beztroską i przygodą. Myślę, że każdy z nas

pamięta jak wiele radości sprawiały nam w dzieciństwie wakacje. Lato to czas zabawy i radości.

Część dzieci wyjedzie choć na kilka dni poza Lublin, ale zdecydowaną większość wakacji dzieci

spędzą  w  Lublinie.  I  właśnie  dlatego  warto  sprawić,  by  ten  czas  w  mieście  były  wspaniałą

przygodą  – mówi Beata Stepaniuk-Kuśmierzak, Zastępca Prezydenta ds. Kultury, Sportu i

Partycypacji.

Inspirujący Lublin i tajemnice rzeki – warsztaty turystyczne i krajoznawcze

Nie trzeba wyjeżdżać daleko,  aby odkrywać ciekawe miejsca.  LUBLublin zabierze uczestników

w podróż w czasie do letniego Lublina sprzed kilku wieków. Rower, wrotki albo hulajnoga będą

przydatne  podczas  gry  miejskiej  „Zagadkowa  Bystrzyca”.  Polskie  Towarzystwo

Turystyczno - Krajoznawcze Oddział Miejski w Lublinie przygotowało warsztaty „Poznaję Lublin”.

Uczestnicy obejrzą Lublin  na starej  kliszy,  wezmą udział  w aktywizujących zajęciach,  quizach,

grach miejskich, posłuchają koziołkowego bajania i odkryją sekrety lubelskich ulic. Oprowadzanie



po Lublinie, wycieczki tradycyjnymi i  nietypowymi szlakami tematycznymi znalazły się w ofercie

Fundacji Piękno Panie. Poza zwiedzaniem, Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza do zdobycia zawodu

kowala, skorzystania z usług małomiasteczkowego fryzjera i tworzenia biżuterii odpustowej.

Co to za rurka? – warsztaty kreatywne

Twórczo spędzą czas uczestnicy warsztatów organizowanych przez Lubartowska77.pl. W ramach

zajęć można będzie samodzielnie zbudować kalejdoskop, uszyć coś na miarę, zbudować karmnik,

wypleść koszyk albo pomalować ceramiczne naczynia. 40 minut w słońcu i w deszczu to oferta

Polskiego  Stowarzyszenia  Pedagogów  i  Animatorów  KLANZA.  Podczas  zajęć  wykorzystane

zostaną elementy pedagogiki  cyrku,  uczestnicy będą eksperymentować kulinarnie, a ciekawym

rekwizytem  będzie  Fun  Floor,  czyli  interaktywna  podłoga.  Pełen  skarbów i  ciekawych  historii

Czarodziejski Kufer Babci to zajęcia przygotowane przez Stowarzyszenie Terraz Senioras.

Aktywnie, na wodzie, na rowerze, na planszy

Odważnych młodych lublinian zapraszamy do Letniej  przystani  kajakowej  przygotowanej  przez

Lubelskie Towarzystwo Kajakowe FALA. W programie m. in.: zajęcia z pływania w kajaku, biegi

terenowe  i  rodzinny  spływ  na  trasie  Prawiedniki  –  Lublin.  Warsztaty  żeglarskie  połączone

z warsztatami fotograficznymi i wycieczkami rowerowymi przygotował Uczniowski Klub Sportowy

„Żegluj”.  Nie  zabraknie  Wakacyjnego  Campu  z  Ekstraklasą  organizowanego  przez  Fundację

Czerwono-Czarni.  Zawodnicy  z  Energa  Basket  Ligi  zapraszają  młodzież  na  otwarte  zajęcia

koszykówki  z  udziałem  trenerów  i  grających  w  ekstraklasie  zawodników  TBV  Start  Lublin.

Fundacja  Inside  Out  proponuje  warsztaty  żonglersko-ruchowe  z  wykorzystaniem  chusteczek,

diabolo  i  talerzyka,  podczas  których  uczestnicy  poczują  się  jak  prawdziwi  artyści  cyrkowi.

Instruktorzy  z  High  Life  Studio  poprowadzą  warsztaty  gimnastyczno-akrobatyczne  Pole  Kids.

Porozumienie  Rowerowe  zaprasza  na  przejażdżki  rowerowe  wokoło  Lublina  –  w  programie

organizatorzy  przygotowali  trasy  o  długości  60  km.  Fundacja  Animatorów  TRACH  zaprasza

na rodzinne  spotkania  z  grami  planszowymi.  To  świetna  okazja,  by  poznać  nowych  graczy

i wspólnie   spędzić  czas  przy  150  różnego  rodzaju  planszówkach  służących  do  poznawania

atrakcji turystycznych oraz nauki historii, matematyki, języka polskiego i geografii.

I półkolonie…

Turnusy półkolonijne przygotowało 16 podmiotów. Spółdzielnia Socjalna Kargusek zaprasza na

spotkanie ze sztuką, sportem i nauką. Będą skoki na trampolinie, nauka gry w szachy, warsztaty

artystyczne i pokazy wirtualnej rzeczywistości. Firma Bawimy oferuje spacery edukacyjne i zajęcia



z  udziałem  strażaka  i  ratownika  medycznego.  Fundacja  „Rozwiń  Skrzydła”  zaprasza  na  gry

i zabawy  tematyczne  o  różnych  państwach  –  od  Niemiec  przez  Japonię  i  Madagaskar,

aż po Meksyk.  Fundacja  Wspierania  Kultury Gimnastycznej  „Aktywna Przyszłość”  przygotowała

wędrówki po Lublinie, zajęcia z robotyki i aktywny wypoczynek na trampolinach, warsztaty na torze

do driftu i naukę jazdy na wrotkach. Akademia Sportu i Edukacji Feel the Freedom zachęca do

udziału  w zajęciach edukacyjnych, warsztatach językowych, treningach z taekwon-do i jumping

fitness. Fundacja Rozwoju Sportu zaprasza na „Wakacje na sportowo” w postaci tematycznych

turnusów – każdego dnia motywem przewodnim będzie inna dyscyplina sportu. Fundacja Lokalni

Coolturalni  przygotowała  kreatywne  półkolonie  z  językiem  angielskim.  Towarzystwo  Przyjaciół

Dzieci zaprasza na turnusy promujące aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu: w parkach,

nad Zalewem Zemborzyckim, w Ogrodzie Saskim i na Starym Mieście. Polskie Stowarzyszenie

na Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną  KOŁO  przygotowało  ofertę  półkolonii

w formie zajęć wychowawczo-opiekuńczych opartych na zasadzie nauki poprzez zabawę. Turnus

poprowadzą wykwalifikowani arteterapeuci i instruktorzy terapii zajęciowej.

Dom Kultury „Skarpa” oferuje cały wachlarz warsztatów: tanecznych, muzycznych, technicznych

i cyrkowych.  Klub  Osiedlowy  „Przyjaźń”  zaprasza  na  zajęcia  w  Dworku  Wincentego  Pola,

zwiedzanie  Muzeów,  galerii  sztuk,  miasta,  a  także zajęcia  rekreacyjne na świeżym powietrzu.

Ponadto na uczestników akcji czekają wycieczki autokarowe do Ogrodu Botanicznego, Skansenu

i nad Zalew Zemborzycki w Lublinie. Dom Kultury „Łęgi” zaprasza na spotkania z dziedziny kultury,

sztuki i tradycji,  wycieczki po Lublinie „Śladami Unii Lubelskiej” i zajęcia rekreacyjne promujące

czynny  wypoczynek,  tj.:  parki  rozrywki,  zabawy  na  powietrzu,  basen,  gry  terenowe.  Aktywne

spędzanie wolnego czasu to propozycja Domu Kultury „Błonie”. W programie wyjścia do instytucji

kultury, wycieczki rekreacyjne, a także gry i zabawy integracyjne. Dom Kultury „Ruta” zaprasza

na półkolonie  dla  dzieci  w  pięciu  tygodniowych  turnusach.  Podczas  turnusów na  uczestników

czekają m. in. bezpieczne wakacje, czyli spotkania z policją i funkcjonariuszami straży miejskiej,

nauka  udzielania  pierwszej  pomocy,  wycieczki  autokarowe  i  konkursy  sprawnościowe

z nagrodami. Ciekawie i twórczo spędzą czas uczestnicy półkolonii  przygotowanych przez Klub

Osiedlowy  „Odeon”.  W  ramach  zajęć  odbędą  się  wycieczki  do  Zamościa,  Poleskiego  Parku

Narodowego,  Zwierzyńca  i  Piotrawina.  Ofertę  półkolonii  przygotował  również  Klub  Osiedlowy

„Źródło”. 



Zajęcia w dzielnicach

Wiele atrakcji przygotowały domy kultury. Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin” zaprasza do Dedeku,

by czas wolny od szkolnych zajęć wypełnić Dużą Dawką Kultury. Wakacyjne warsztaty filmowe

to propozycja  Dzielnicowego  Domu  Kultury  „Bronowice”.  Lato  w  mieście  w  Domu  Kultury

„Czechów”  to  spektakle  teatralne,  spotkania  artystyczne  i  wernisaże.  Dom  Kultury

„Kalinowszczyzna” zaprasza na warsztaty artystyczne (taneczne, plastyczne i cyrkowe), a także

wycieczki  i  wyjścia  do  kina,  muzeów,  centrów zabaw,  edukacji  i  kultury.  Fundacja  KOTWICA

zaprasza na „Wakacje na Tatarach”. W programie warsztaty gry w piłkę nożną, w których mogą

uczestniczyć zarówno chłopcy, jak i dziewczynki. Zajęcia poprowadzi wykwalifikowany trener. 

Wakacje w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych

Rezerwat  Dzikich  Dzieci  to  propozycja  wyjątkowego  sposobu  spędzania  czasu  w  mieście,

w którym dzieci mają dostęp do materiałów i narzędzi, do budowy oraz ozdabiania instalacji, baz

i wieży. „Wakacje w Labiryncie" związane ze sztuką współczesną, a także z aktualnymi wystawami

to propozycja Galerii Labirynt. Z myślą o rodzinach organizatorzy przygotowali warsztaty rodzinne

w języku migowym. Zwiedzanie Lubelskiego Klubu Kolekcjonera, karaoke, warsztaty tańca i grill

na zakończenie zajęć to tylko nieliczne z atrakcji, jakie przygotował dla dzieci Towarzystwo Nowa

Kuźnia - Klub Tatary. „Lublin przez sztukę” i „Lubelska kultura muzyczna hip-hop” to propozycja

Fundacji  Sempre  a  Frente.  „Letnie  opowieści”  –  czyli  cykl  6  interdyscyplinarnych  spotkań

tematycznych to zajęcia tematyczne przygotowane przez Fundację Hesperos. 

Lato w bibliotece

Z pewnością nie zabraknie chętnych do udziału w zajęciach tworzenia makiety miasta ze snów

podczas  Dnia  Architektury  (MBP Filia  nr  2).  Dużą  popularnością  cieszyć  się  będą  na  pewno

warsztaty American Dream (MBP Filia nr 18) – zajęcia związane z kulturą Stanów Zjednoczonych.

Z myślą  o  dzieciach ciekawe zajęcia  przygotowała  Filia  nr  40 MBP.  Na  uczestników czekają:

warsztaty  linorytu  i  tworzenia  plakatu,  warsztaty  ogólnoplastyczne  z  przygotowaniem  muralu

upamiętniającego Unię Lubelską, a także Teatr w kieszonce.

                                                

Kontakt dla mediów:  

Anna Pajdosz, Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury – 81 466 37 00

Iwona Haponiuk, Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki – 81 466 38 00


