
Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej



4 5 0  L A T  U N I I  L U B E L S K I E J

Szanowni Państwo,

W 2019 roku przypada 450. rocznica zawarcia 
Unii Lubelskiej. Podkreślając tę ważną rocznicę, 
rok 2019 uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. został ustano-
wiony Rokiem Unii Lubelskiej. 

To właśnie w Lublinie, już w XVI wieku pod-
kreślano wartości i idee, które z czasem 
posłużyły za fundamenty Unii Europejskiej. 
Miasto Lublin za sprawą Unii Lubelskiej 
stało się swoistym źródłem współczesnej 
Europy, będącej mozaiką wielu narodów 
i kultur.  Dzięki wyjątkowym obchodom 
w 2019 roku, Lublin będzie miał okazję 
przypomnieć o swojej istotnej roli w kształ-
towaniu europejskiej wspólnoty narodów. 

Rok 2019 to także 15. rocznica wejścia Polski 
do Unii Europejskiej. Pragniemy odwołać się 
do słów św. Jana Pawła II świętując ten rok 
pod hasłem „Od Unii Lubelskiej do Unii 
Europejskiej” pokazując przy tym, jak z dzie-
dzictwa i doświadczeń Unii Lubelskiej czerpać 
i budować przyszłość Unii Europejskiej. 

Zapraszam serdecznie!

dr Krzysztof Żuk
Prezydent Miasta Lublin 
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DROGA DO UNII

Unia Lubelska zawarta w dniu 1 lipca 
1569 roku pomiędzy Królestwem Polskim 
a Wielkim Księstwem Litewskim sta-
nowiła zwieńczenie bardzo długiego 
procesu budowania wspólnej przestrze-
ni politycznej i gospodarczej w naszej 
części Europy. Dzięki niej obszar ten nie 
tylko zyskał szansę na samodzielne 
kształtowanie swojej tożsamości, ale 
stał się także istotnym elementem ładu 
politycznego kontynentu.

Z całą pewnością impulsem do podjęcia pod koniec XIV 
wieku rozmów pomiędzy Polską a Litwą było narastające 
zagrożenie obu państw ze strony Zakonu Krzyżackiego, 
który w sposób jawny dążył do podboju rdzennych ziem 
litewskich, a jednocześnie – pomimo formalnego pokoju 
– stale rywalizował z Polską i budował jej negatywny wize-
runek na dworach zachodniej Europy. W odpowiedzi na to 
zagrożenie Polacy i Litwini postanowili zbudować sojusz 
oparty na unii personalnej. W jej efekcie w Lublinie 2 lutego 
1386 roku ogłoszono elekcję wielkiego księcia litewskie-
go Jagiełły na króla polskiego. Przyjął on chrzest i jako 
Władysław II Jagiełło poślubił Jadwigę, a 4 marca został 
koronowany. Tak powstała nowa siła polityczna w Europie 
Środkowo-Wschodniej, bez której trudno sobie wyobrazić 
rok 1410 i wielkie zwycięstwo pod Grunwaldem. Dzięki temu 
zagrożenie krzyżackie zostało znacznie ograniczone, 
by na początku XVI wieku zniknąć zupełnie.

Lublin w roku 1618 
- Widok miasta Lublina 
Hogenberga i Brauna
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Jagiełło chcąc okazać wdzięczność 
Lublinowi, który miał szczególne zasługi 
w budowaniu sojuszu polsko-litewskiego 
roztaczał nad miastem opiekę i nadawał 
mu liczne przywileje. W 1418 roku ukoń-
czono ufundowane przez niego słynne 
freski w KAPLICY ŚW. TRÓJCY NA ZAMKU 
W LUBLINIE. Obiekt ten – pamiętający 
czasy Unii – łączy w swym wnętrzu za-
chodnioeuropejską architekturę gotycką 
z wschodnioeuropejskim, bizantyńsko-ru-
skim malarstwem.

To w Lublinie w XV i XVI wieku 
krzyżowały się szlaki handlowe 
ze wschodu na zachód i z północy 
na południe. Miasto, obdarzane 
hojnie przywilejami przez Jagiełłę 
i jego następców stało się jednym 
z najważniejszych w Królestwie 
Polskim, a jarmarki lubelskie uzy-
skały znaczenie europejskie.

Związek państwowy Polski i Litwy w XV 
i XVI wieku opierał się przede wszystkim 
na unii personalnej, czyli w tym czasie – 
z niewielkimi przerwami – władca Polski był 
jednocześnie wielkim księciem litewskim, 
obydwa państwa wspierały się podczas 
konfliktów zbrojnych, prowadziły także 
wspólną politykę zagraniczną i gospodarczą. 
To właśnie wtedy na znaczeniu zaczął 
zyskiwać Lublin, którego mieszkańcy szybko 
wyczuli koniunkturę i uzyskali od władców 
Litwy przywilej zezwalający im na swobod-
ny handel na terenie Wielkiego Księstwa.

LUBLIN – POMIĘDZY 
KRAKOWEM A WILNEM

Dzięki powstaniu polsko-litewskiego 
państwa, Lublin z peryferyjnej twierdzy 
stał się miastem centralnym, ważnym 
ośrodkiem na szlaku łączącym dwie sprzy-
mierzone ze sobą stolice – Kraków i Wil-
no. O ile tuż po lokacji miasta w 1317 roku 
gród nad Bystrzycą znajdował się – jak 
piszą historycy – „gdzieś w końcu trzeciej 
dziesiątki miast polskich”, to w XVI wieku 
awansował do rangi jednego z najważniej-
szych ośrodków miejskich w kraju, zaczął 
stanowić istotne centrum życia polityczne-
go, społecznego, gospodarczego i kultural-
nego Polski i Litwy.

Nic zatem dziwnego, że to właśnie 
Lublin został wybrany jako miejsce obrad 
połączonych sejmów Polski i Litwy, które 
wspólnie miały uzgodnić zasady dalszego 
współistnienia obu krajów. Zostały one 
zwołane na 23 grudnia 1568 roku, ale obra-
dy rozpoczęły się dopiero 10 stycznia roku 
następnego. W trakcie negocjacji zaryso-
wały się wyraźnie trzy postawy. Według 
części polskich posłów Litwa powinna 
zostać  po prostu włączona do Polsk i , 
z kolei wielcy panowie litewscy dążyli do 
zachowania status quo i rezygnacji z planów 
ściślejszego zjednoczenia, król Zygmunt 
August natomiast reprezentował stanowi-
sko dążące do kompromisu pomiędzy tymi 
dwoma postawami.

ZAGROŻENIE 
MOSKIEWSKIE

Trzeba pamiętać, że sejm lubelski (a w zasadzie sejmy) 
stanowił próbę odpowiedzi na nowe problemy, jakie po-
jawiły się po likwidacji państwa Zakonu Krzyżackiego 
w Prusach. Od końca XV wieku na wschodzie Litwy 
narastało bowiem zagrożenie ze strony stale wzmacniają-
cego się Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, które zaczęło 
przejawiać ambicje przewodzenia wszystkim księstwom 
ruskim – w ogromnej większości wchodzącym wówczas 
w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. 

To właśnie presja ze strony Moskwy sprawiła, że dyspo-
nujący na Litwie wielkimi wpływami możnowładcy skupie-
ni przede wszystkim wokół rodu Radziwiłłów postanowili 
rozpocząć rozmowy na temat nowego traktatu unijnego. 
Trzeba bowiem pamiętać, że Polska była w tym czasie bardzo 
zaangażowana w obronę wschodnich rubieży Litwy. 

Tylko w latach 1560-1570 Korona wydała ponad 
2 miliony złotych na wystawienie wojsk zacięż-
nych do walki w obronie ziem litewskich, co było 
równowartością prawie czterech rocznych budże-
tów Wielkiego Księstwa.

TRUDNY KOMPROMIS

Nieco inną motywację miała szlachta litewska, która 
liczyła, że dzięki bliższym związkom z Koroną uda się jej 
zdobyć przywileje porównywalne z tymi, którymi cieszyli 
się polscy szlachcice. Ci z kolei mieli nadzieję, że dzięki 
powstaniu jednolitego organizmu państwowego otworzą 
się dla nich na wschodzie nowe możliwości ekspansji 
politycznej, gospodarczej i kulturowej. 
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Decydujące znaczenie w przyśpieszeniu pracy nad unią 
miał jednak fakt, że król Zygmunt August – ostatni męski 
reprezentant rodu Jagiellonów nie miał dziedzica i istniała 
realna groźba, że po jego śmierci dojdzie do rozpadu monarchii 
stworzonej przez Władysława Jagiełłę i jego następców. 

Choć w zasadzie wszystkie strony miały wyraźny 
interes we wzajemnej współpracy droga do wypracowa-
nia i zatwierdzenia aktu Unii Lubelskiej nie była prosta. 
Sześć pierwszych miesięcy 1569 roku obfitowały w liczne 
konflikty, kontrowersje i zwroty akcji. Po niespełna dwóch 
miesiącach obrad przewodzący Litwinom Mikołaj Radzi-
wiłł „Rudy” opuścił wraz z większością szlachty litewskiej 
Lublin zrywając w ten sposób obrady.

W odpowiedzi na to strona polska postanowiła wy-
korzystać przychylność, jaką darzyła Koronę szlachta 
podlaska oraz (przynajmniej w części) szlachta wołyń-
ska i ogłosiła inkorporację Podlasia i Wołynia do Polski. 
Możnowładcy litewscy w obawie przed utratą majątków, 
jakie posiadali na tych ziemiach, wiosną 1569 roku za-
częli składać przysięgi wierności królowi Zygmuntowi 
Augustowi.

Kiedy pod koniec maja do Podlasian i Wołynian dołą-
czyła szlachta z Podola i Kijowszczyzny Litwini w obawie 
przed utratą kolejnych ziem wrócili do Lublina. Dzięki temu 
udało się w czerwcu nadać Unii ostateczny kształt, który 
został uchwalony przez obydwa sejmy 1 lipca, a oficjalnie 
ogłoszony przez króla trzy dni później – 4 lipca.

LUBELSKI WZORZEC

Te pół roku obrad i negocjacji stanowić może dobry 
przykład dojrzałości politycznej ówczesnych elit Polski 
i Litwy, ich dalekowzroczności, umiejętności wypraco-
wywania niełatwych kompromisów, przezwyciężania 
sporów oraz przenoszenia interesu publicznego nad pry-
watne korzyści. Wszystko to pozwoliło wypracować uni-
katową formułę wzajemnych relacji. Już współczesnym 
musiała wydać się ona ważna i atrakcyjna, skoro w podobny 

sposób o relacjach z Koroną zaczęli myśleć 
niemieccy mieszkańcy Prus Królewskich. 
W takim kontekście można także spojrzeć 
na mający miejsce w Lublinie zaledwie kil-
kanaście dni po zawarciu Unii drugi hołd 
pruski złożony królowi Zygmuntowi Au-
gustowi przez władcę Prus Książęcych – 
księcia Albrechta II Fryderyka Hohenzollerna. 
Warto też przypomnieć, że wypracowany 
w Lublinie wzorzec stał się na początku 
XVIII wieku podstawą dla zawartej w 1707 
roku unii Anglii i Szkocji (obowiązującej 
w zasadzie do dziś dnia).

EFEKTY UNII

Unia Lubelska stworzyła podwaliny pod 
powstanie największego demokratyczne-
go państwa XVI–wiecznej Europy, w której 
pokojowe rozwiązywanie wewnętrznych 
napięć należało do rzadkości. Elementami 
łączącymi obydwa państwa była wspólna 
polityka zagraniczna oraz braterstwo walki 
w konfliktach zbrojnych. 

 
Czasy Unii Lubelskiej powszechnie 
są uważane za złoty okres w dzie-
jach naszego narodu i państwa. 

Kraj odnosił sukcesy na wszystkich 
polach, był poważany przez sąsiadów. 
W państwie panował pokój, miasta się bogaciły, 
rozkwitała kultura i sztuka. Powstawały budzą-
ce zachwyt budowle w stylu renesansowym.

To wówczas rozpoczął się znakomity 
czas dla polskiej literatury, tworzyli wtedy 
między innymi: Biernat z Lublina, Mikołaj 
Rej czy Jan Kochanowski. Kolejnym istotnym 

elementem, wyróżniającym Rzeczpospolitą na tle Europy 
była wolność wyznania. W kraju swobodnie mogły się 
rozwijać katolicyzm, prawosławie, luteranizm, kalwinizm, 
bracia polscy, bracia czescy i inne odłamy protestantyzmu.

Unia Lubelska w założeniach opierała się na zasadzie 
równości stron. Od tego momentu Polska i Litwa posia-
dały wspólny sejm, razem przeprowadzały elekcję nowe-
go władcy, prowadziły wojny i politykę zagraniczną. 
Zachowały jednak odrębność w zakresie administracji, 
urzędów, prawa, wojska i skarbu.

 
„BRATERSKA UNIA LUDÓW”

Polacy i Litwini ogłaszając w lipcu 1569 roku: 
 

„IŻ JUŻ KRÓLESTWO POLSKIE I WIELKIE KSIĘSTWO LITEWSKIE JEST JEDNO 
NIEROZDZIELNE I NIERÓŻNE CIAŁO, A TAKŻE NIERÓŻNA A JEDNA, A WSPÓLNA 
RZECZPOSPOLITA, KTÓRA SIĘ Z DWU PAŃSTW I NARODÓW W JEDEN LUD 
ZNIOSŁA I SPOIŁA” 
 

proklamowali nie tylko unię państw czy królestw, ale – 
jak pisał brytyjski historyk Robert Frost – powołali do 
życia wspólny naród polityczny, „braterską unię ludów, 
unię wspólnot państwowych” tworzących Rzeczpospo-
litą. Idea ta – choć po ponad dwustu latach przegra-
ła z imperializmem rosyjskim i niemieckim, a później 
została wypaczona przez interpretacje wyrosłe z ducha 
dziewiętnastowiecznych nacjonalizmów – wydaje się 
być wciąż warta zainteresowania i namysłu. Wystarczy 
porównać wyrosłe z ducha wolności i wzajemnego po-
szanowania idee zawarte w lubelskim akcie z 1569 roku 
z cyniczną grą wielkich mocarstw kosztem słabszych 
państw i narodów na Kongresie Wiedeńskim w 1815 
roku czy w Jałcie w roku 1945.

Pomimo tych układów zawieranych przez mocarstwa 
ponad głowami narodów wystarczy rzut oka na mapę 
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dzisiejszej Europy, by zauważyć, że dzie-
dzictwo Unii Lubelskiej wciąż jest na niej 
widoczne. Obszar objęty jej postanowie-
niami pokrywa się w zasadzie z granicami 
„państw sukcesyjnych Rzeczypospolitej” 
– jak nazywał Polskę, Litwę, Białoruś i Ukrainę 
prof. Jerzy Kłoczowski. To właśnie ów historyk, 
twórca lubelskiego Instytutu Europy Środ-
kowo-Wschodniej, podkreślał, że – pomimo 
wszelkich sporów i różnic w ocenach – unia 
z 1569 roku miała niebagatelne znaczenie 
w kształtowaniu świadomości narodowej 
zamieszkujących Rzeczpospolitą nacji.

 
Rzeczpospolita była drugim co 
do wielkości krajem Europy o po-
wierzchni około 800 tysięcy km² 
i około 8 milionów mieszkań-
ców.  Polacy stanowili około 40% 
mieszkańców, drugie miejsce zaj-
mowała ludność ruska – 20%, 
Litwini stanowili około 15 %, dalej 
Niemcy ponad 10% i Żydzi 5%. 
Zamieszkiwali ją także Łotysze, 
Ormianie, Tatarzy, Szkoci i Włosi.

PAMIĘĆ O UNII

Pamięć o unii przetrwała rozbiory polsko-litewskiego 
państwa. W XIX wieku w polskiej historiografii uznana 
została za jeden z kamieni milowych w dziejach narodu 
i państwa. Stawiano ją obok tak przełomowych i ważnych 
wydarzeń jak bitwy pod Grunwaldem czy Wiedniem albo 
uchwalenie Konstytucji 3 Maja. Nic zatem dziwnego, 
że stała się tematem monumentalnego obrazu Jana Matejki, 
który dziś można oglądać na lubelskim Zamku – w miejscu, 
gdzie Unia Lubelska została ogłoszona.

W samym Lublinie unia na trwałe zapisała się w topo-
grafii miasta. Do dziś centrum miasta stanowi plac Litewski 
– według tradycji miejsce, w którym w 1569 roku obozo-
wała szlachta litewska. Zaraz po zawarciu unii – jeszcze 
w XVI wieku na tym właśnie placu stanęła kolumna upa-
miętniająca to wydarzenie. I choć ten pierwotny pomnik 
uległ zniszczeniu na początku XIX wieku, to już w sierpniu 
1826 roku w wyniku starań ks. Stanisława Staszica mo-
nument Unii Lubelskiej znowu pojawił się w tym samym 
miejscu w nieco zmienionym kształcie. Stał on się później 
miejscem patriotycznych zgromadzeń i manifestacji. 
To właśnie pod tym pomnikiem gromadzili się lublinianie 
w przededniu powstania styczniowego, które w zamierze-
niu miało objąć wszystkie ziemie dawnej Rzeczypospolitej.

W dwudziestym wieku obszar objęty postanowienia-
mi unii lubelskiej został nazwany przez amerykańskiego historyka Timothy Snydera 
„skrwawionymi ziemiami”. Dopiero 1989 rok przyniósł temu obszarowi szansę na sa-
modzielne kształtowanie swojej przyszłości – Polska odzyskała pełną suwerenność, 
a na mapę powróciły niepodległe Litwa, Białoruś i Ukraina. W 2003 roku w przeded-
niu wstąpienia Polski i Litwy do Unii Europejskiej, Unia Lubelska znowu zago-
ściła w przestrzeni publicznej w wypowiedzianym przez Jana Pawła II haśle „od Unii 
Lubelskiej do Unii Europejskiej”, a wraz z nim idea dobrowolnego związku „wolnych 
z wolnymi, równych z równymi” ponownie zyskała szansę na kształtowanie relacji 
pomiędzy państwami i narodami nie tylko w naszej części Europy.
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Święty Jan Paweł II w przemówieniu do przedstawicieli 
świata nauki, wygłoszonym podczas spotkania 
w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, 
9 czerwca 1987 roku

Prof. Jerzy Kłoczowski, 
Unia Lubelska. Lublin miasto unii, 1999 rok 
- publikacja wydana z okazji 430. rocznicy 
zawarcia aktu Unii Lubelskiej

„Aktualność Unii Lubelskiej łączy się dziś  
z Unią Europejską, szukającą korzeni  
w obywatelsko-federalnych tradycjach  
naszego kontynentu. Unia Lubelska,  
czego długo nie dostrzegano i nie doceniano,  
jest jednym z bardzo ważnych przejawów  
tej właśnie tradycji, jedną z istotnych  
poprzedniczek dzisiejszej Unii”.

„To miasto posiada swą historyczną wymowę. Jest to  
nie tylko wymowa Unii Lubelskiej, ale wszystkiego,  
co stanowi dziejowy, kulturowy, etyczny i religijny kontekst 
tej unii. Cały wielki dziejowy proces spotkania między  
Zachodem a Wschodem. Wzajemnego przyciągania się  
i odpychania. Odpychania, ale i przyciągania. Ten proces 
należy do całych naszych dziejów. Można powiedzieć, 
że całe nasze dzieje tkwią w samym środku tego procesu (...). 
Tak więc sprawa, na którą symbolicznie wskazuje  
to miasto – Lublin (...), ma wymiar nie tylko polski, 
ale europejski. Owszem, uniwersalny”.

Oryginał dokumentu spisany w języku polskim 
znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie, Zbiór Dokumentów Pergaminowych, 
sygn. 5627.

AKT UNII 
LUBELSKIEJ 
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J A N  M AT E J K O 
Unia Lubelska, 1869 
olej, płótno 
  
depozyt Muzeum 
Narodowego  
w Warszawie  
w Muzeum Lubelskim 
w Lublinie

Obraz został 
namalowany w roku 
1869 na 300-lecie 
Unii Lubelskiej. 
Płótno nie jest 
wiernym zapisem, 
ale malarską wizją 
XVI-wiecznych 
wydarzeń, świadomą 
historiozoficzną 
wypowiedzią na temat 
wspólnej polsko-litew-
sko-ruskiej przeszło-
ści. Jan Matejko 
przedstawił na obrazie 
moment zaprzysię-
żenia dokumentu. 
Scena rozgrywa się 
we wnętrzu zamku 
lubelskiego, a sala jest 
wzorowana na komna-
tach wawelskich.
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26 kwietnia – 5 maja

SEZON LUBLIN———————————

W tym roku obejmuje ponad 100 wydarzeń związanych 
z Unią Lubelskiej, m.in. spacery tematyczne, wycieczki rowe-
rowe śladami Unii Lubelskiej, wycieczki biegowe, warsztaty 
artystyczne i kulinarne, zwiedzanie obiektów związanych 
z podpisaniem aktu unii, a nawet próba złamania kodu Jana 
Matejki w Archiwum Kryminalnym. Na przestrzeni 10 dni 
mieszkańcy i turyści mają możliwość bliższego poznania 
i bezpłatnego udziału w najciekawszych ofertach turystycz-
nych Lublina. Dzięki współpracy z ponad 30. partnerami 
uczestnicy mają okazję odwiedzić najbardziej znane obiekty 
turystyczne Lublina oraz wziąć udział w licznych spacerach 
tematycznych, spotkaniach i prelekcjach. W przygotowanych 
na ten przyszły rok propozycjach Sezonu Lublin poza bogatą 
ofertą znanych już atrakcji, nie zabraknie również licznych 
powiązań ze zbliżającym się jubileuszem 450-lecia Unii 
Lubelskiej.

ORGANIZATOR: 
Miasto Lublin / sezon.lublin.eu

 1-5 maja

ŚWIĘTO DWÓCH UNII
———————————                ———————————— 

FESTIWAL DZIECI – PIKNIK EUROPEJSKI / 1-5 maja
Piknik rodzinny, zabawy, spektakle, koncerty.
ORGANIZATOR: Centrum Kultury w Lublinie

LUBLIN DLA EUROPY / 1 maja
Kompozycje polskie, litewskie oraz Oda do Radości (hymn Unii 
Europejskiej) w wykonaniu Chóru Akademii Muzycznej i Teatralnej 
w Wilnie, chóru Kameralnego Filharmonii Lubelskiej, Orkiestry 
Symfonicznej Filharmonii im. H. Wieniawskiego pod dyrekcją 
Wojciecha Rodka. 

DZIEŃ FLAGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / 2 maja
Oficjalne obchody i uroczyste podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

ŚWIĘTO NARODOWE TRZECIEGO MAJA /  3 maja
Uroczysta sesja Rady Miasta Lublin oraz oficjalne obchody na placu 
Litewskim. 

POLONEZ DLA LUBLINA / 3 maja
Uroczysty polonez w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” 
im. Wandy Kaniorowej oraz Zespołu Tańca Ludowego UMCS im. Sta-
nisława Leszczyńskiego połączony z festynem na placu Litewskim. 
W programie festynu jest koncert pieśni i tańców narodowych, wspólne 
śpiewanie polskich pieśni patriotycznych i nauka tańców narodowych.

INAUGURACJA POKAZÓW NA FONTANNACH  
MULTIMEDIALNYCH NA PLACU LITEWSKIM / 3 maja
Premierowy, specjalny pokaz Unia Narodów inspirowany historią i dzie-
dzictwem Unii Lubelskiej przygotowany według scenariusza Łukasza 
Witta-Michałowskiego. Multimedialny zespół fontann na placu Litew-
skim należy do najnowocześniejszych w kraju. Prezentacja w 2019 roku 
przedstawi historię Unii Lubelskiej w niekonwencjonalny sposób, dzięki 
wykorzystaniu pełnego technicznego potencjału fontanny oraz będzie 
jednym z najoryginalniejszych artystycznie sposobów przybliżenia wy-
jątkowego dziedzictwa Lublina.

GŁÓWNE OBCHODY – 
UNIA NARODÓW, KULTUR, LUDZI
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13-15 maja

KONGRES 
DWÓCH UNII
——————              ———————

30 maja – 1 czerwca

FESTIWAL CHÓRÓW 
MIAST PARTNERSKICH LUBLINA———————————————————————

Festiwal Chórów Miast Partnerskich Lublina jest inicjatywą wy-
wodzącą się ze środowiska akademickiego. Jego inicjatorką jest 
prof. dr hab. Urszula Bobryk – prorektor ds. studenckich UMCS 
oraz dyrygentka i kierownik artystyczny Chóru Akademickiego 
im. Jadwigi Czerwińskiej. Ideą przyświecającą powstaniu tego 
festiwalu była wymiana doświadczeń muzyków z różnych 
krajów, a także promocja oraz rozsławienie polskiej muzyki 
chóralnej na arenie międzynarodowej. Podczas tegorocznej 
edycji wystąpią chóry z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz 
zostanie zaprezentowany utwór specjalnie napisany dla 
Lublina na tę wyjątkową okazję przez Leszka Możdżera.

ORGANIZATORZY: Miasto Lublin, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej oraz Filharmonia Lubelska im. H. Wieniawskiego.

Noc Kultury w Lublinie to kilkaset wydarzeń kulturalnych odby-
wających się jednocześnie na ulicach i placach. To wydarzenie, 
które co roku zmienia oblicze miasta, sprawia, że Lublin staje się 
magiczny,  zadziwiając turystów i mieszkańców. Tegoroczna edy-
cja będzie wzbogacona o dodatkowe produkcje  przygotowane 
przez artystów z Litwy. W połowie czerwca lubelscy artyści wy-
biorą się z rewizytą na Noc Kultury w Wilnie. W tym roku myślą 
przewodnią jest MiastOpowieść, a czerwiec będzie wspólną pol-
sko-litewską opowieścią o sztuce, mieście i wspaniałych ludziach.

ORGANIZATOR: 
Warsztaty Kultury w Lublinie

13 maja  

OTWARCIE – 
panel inauguracyjny 
Polityka zagraniczna.  
Rzeczpospolita Obojga  
Narodów jest obciążeniem  
czy zobowiązaniem?

Kongres rozpocznie się pane-
lem pt. „Polityka zagraniczna. 
Czy Rzeczpospolita Obojga 
narodów jest obciążeniem, 
czy zobowiązaniem?” Uwzględ-
niając fakt, że w 2019 r. obcho-
dzimy 450-lecie Unii Lubelskiej, 
a także 30. rocznicę okrągłego 
stołu, dyskusja będzie nawią-
zywać do symbolu okrągłego 
stołu oraz będzie pretekstem 
do szczerej rozmowy i poszuki-
wania porozumienia pomiędzy 
różnymi wizjami polityki za-
granicznej. Debatę poprowadzi 
dziennikarz Gazety Wyborczej 
Paweł Wroński, autor ważne-
go wywiadu z prof.  Jerzym 
Kłoczowskim „O Unii Lubelskiej 
i Unii Europejskiej” z 1998 r. 
Panel jest przygotowywany we 
współpracy z Gazetą Wyborczą.

MIEJSCE: 
Centrum Kultury w Lublinie

14 maja  

Święto dwóch unii – 
od Unii Lubelskiej 
do Unii Europejskiej

Sesja Europejskiego Znaku 
Dziedzictwa, na którą zapro-
szeni zostali profesorowie 
historycy m.in. z Polski, Litwy, 
Białorusi, Ukrainy, Wielkiej 
Brytanii oraz przedstawicie-
le 38 depozytariuszy Znaku 
Dziedzictwa Europejskiego 
z całej Europy. Drugi dzień 
Kongresu poświęcony będzie 
historii podpisania, analizie 
uwarunkowań i podstaw 
zawarcia Unii Lubelskiej, 
przyjętych zasad, jej skutków 
oraz jej trwałości.

MIEJSCE: 
Centrum Kultury w Lublinie

15 maja 

KONFERENCJA 
Wspólnotowość 
i samorządność

Konferencja organizowana 
z udziałem politologów i po-
lityków będzie się składać 
z sesji Europa w brutalnym 
świecie, Oblicza intelektualne 
Europy Środkowej i Wschod-
niej, Samorządowe tradycje 
Europy dwóch Unii. Towarzy-
szyć jej będzie dyskusja na 
temat historii samorządów 
w Polsce i na Litwie oraz 
przekształceń samorządów 
w państwach Europy Środkowej  
i Wschodniej, ich obecnej 
kondycji i problemów.

MIEJSCE: 
Trybunał Koronny 
oraz Wydział Politologii 
Uniwersytetu Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie 

15 maja

Lublin z czasów 
Unii Lubelskiej

Sesja Lubelskiego Woje-
wódzkiego Konserwatora 
Zabytków i  Lubelskiego 
Oddziału Stowarzyszenia 
Konserwatorów Zabytków. 
W programie przewidziano 
wystąpienia, które na pod-
stawie badań konserwator-
skich, architektonicznych 
i archeologicznych ukażą 
gotycką przeszłość wielu 
zabytków lubelskich. Będzie 
ona także okazją do zapre-
zentowania malarskiego 
przedstawienia architektury 
Lublina (świeckiej i sakralnej) 
z końca XVI wieku znajdującej 
się w kamienicy przy Rynku 8 
i zagospodarowania obecnej 
ulicy Krakowskie Przedmie-
ście w okresie średniowiecza.

MIEJSCE: 
Trybunał Koronny w Lublinie

P R O G R A M  K O N G R E S U :

1/2 czerwca

NOC KULTURY 
W LUBLINIE—————————

oraz

14/15 czerwca

NOC KULTURY 
W WILNIE———————

 Debaty, konferencje, spotkania. Myśliciele i naukowcy  
 z całej Europy zjadą do Lublina, by debatować nad  
 p r z y s z ł o ś c i ą  U n i i  E u r o p e j s k i e j ,  z a s t a n o w i ć  s i ę ,  
 j a k  c z e r p a ć  z  d o ś w i a d c z e ń  U n i i  L u b e l s k i e j  o r a z  
 zdiagnozować wyzwania stojące przed Unią Europejską. 
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8 czerwca

HARCERSKA 
GRA LUBELSKA  
Z UNIĄ W TLE—————————— 

Spotkanie harcerzy z Polski i Litwy. Fabuła gry 
została oparta o motyw przewodni Unii Lubel-
skiej. Podczas gry zuchy będą między innymi 
przygotowywać stroje i herby szlacheckie, po-
znają muzykę i tańce XVI w. Harcerze (9-12 lat) 
staną przed zagadką dotyczącą zaginięcia do-
kumentu, który jest niezbędny do formalnego 
odbycia się obrad. Zadaniem harcerzy starszych 
(13-16 lat) będzie stworzenie skrytek geocachin-
gowych i rozmieszczenie ich na trasie Szlaku Ja-
giellońskiego. Trasa dla wędrowników (powyżej 
16 lat) będzie związana z treścią podpisanego 
aktu. Ostatnia trasa będzie otwarta na uczest-
ników - seniorów z całej Polski. Podsumowa-
nie całej Gry Lubelskiej odbędzie się w formie 
symulacji obrad unii, w których wezmą czynny 
udział uczestnicy wszystkich tras.

ORGANIZATOR: 
Hufiec ZHP Lublin

14-15 czerwca

FESTIWAL  
LEGEND LUBELSKICH—————————— —————

Na czas trwania festiwalu Rynek Sta-
rego Miasta zamieni się w magiczny 
tygiel, w którym mieszają się wydarze-
nia i bohaterowie historii Lublina: ze 
średniowiecza, renesansu, oświecenia, 
baroku i międzywojnia. Głównym celem 
wydarzenia jest przybliżenie mieszkań-
com Lublina miejskich legend, a także 
mniej znanych faktów z historii Lublina. 
Rynek Starego Miasta oraz przylegające 
do niego ulice stają się miejscem insce-
nizacji, działań teatralnych i muzycznych 
odtwarzających wydarzenia i klimat mi-
nionych czasów. Uczestnicy mają okazję 
zobaczyć, jak wyglądało życie w daw-
nych czasach, poznać nieznane fakty 
historyczne z życia miasta, które przez 
stulecia obrosły legendami, wziąć udział 
w interaktywnych i teatralizowanych 
działaniach z dawnych epok. Festiwal 
Legend Lubelskich 2019 organizowany 
będzie ze środków Programu Polska-
-Białoruś-Ukraina na lata 2014-2020.

ORGANIZATOR: 
Miasto Lublin

21-23 czerwca

MIĘDZYNARODOWY  
FESTIWAL RENESANSU——————————————— ———

Na czas festiwalu miasto opanuje taniec, 
muzyka, teatr i historyczna żonglerka fla-
gami okresu Jagiellonów. Zaprezentowana 
zostanie także wystawa kostiumologiczna 
z pokazem mody dworskiej a także bal re-
nesansowy w strojach z epoki. Nie zabrak-
nie też wykładów, spacerów i warsztatów 
tematycznych. Główną tematyką festi-
walu będzie 450 rocznica Unii Lubelskiej. 
Podczas festiwalu mieszkańcy Lublina 
i turyści zapoznają się z bogactwem 
kultury dawnej ze szczególnym uwzględ-
nieniem renesansu lubelskiego. W festiwalu 
wezmą udział znane i cenione w świecie 
zespoły muzyki i tańca dawnego, jak ze-
spół Remdih z Czech, Odpust Zupełny, 
Sbandieratori Belriguardo, Zespół Pawa-
nilia, Belriguardo, Akademia Tańca Daw-
nego, Ana Yepes (tancerka, choreograf, 
badacz tańca), a także jedyna w Polsce, 
profesjonalna grupa odtwarzająca kome-
dię dell’ arte Trupa Komedianty z Krakowa. 
Artyści wspólnie podejmą działania edu-
kacyjne, zaprezentują dworskie widowiska 
w zabytkowych przestrzeniach miasta 
Lublina.

ORGANIZATOR: 
Fundacja Belriguardo – 
Okno na Historię i Sztukę
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OBÓZ SZLACHTY POLSKIEJ 
I LITEWSKIEJ / 28 czerwca

Obóz szlachty polskiej i litewskiej poprzez 
doświadczanie żywej historii włączy 
mieszkańców Lublina i gości odwiedza-
jących miasto w obchody rocznicy. Będzie 
to okazja, by zapoznać się z obyczajami 
szlachty polskiej i litewskiej, poczuć 
atmosferę, jaka mogła panować w obo-
zie szlachty przybyłej na sejm lubelski, 
zapoznać się z obyczajami, kuchnią 
i rozrywkami z XVI wieku, obejrzeć po-
kazy ówczesnych ubiorów, inscenizacje 
walk i pojedynków, pokazy dawnych 
rzemiosł, zabaw i tańców dworskich. 
Będzie można wziąć udział w grach 
i zabawach nawiązujących do epoki Unii 
Lubelskiej, skorzystać z warsztatów 
związanych z obyczajowością i kulturą 
materialną tego okresu i samodzielnie 
poczuć atmosferę tamtych czasów. 
Projekt będzie realizowany w przestrze-
niach miasta historycznie związanych 
z Unią Lubelską.

ORGANIZATOR: 
Fundacja Belriguardo –  
Okno na Historię i Sztukę

28 czerwca-4 lipca

ŚWIĘTUJEMY UNIĘ
—————————    ———————— ——
 Główne obchody zostały zaplanowane na czas od 28 czerwca  (dzień przyjęcia Unii Lubelskiej) do 4 lipca  
 (dzień ratyfikacji Unii  Lubelskiej przez króla Zygmunta Augusta). W ramach obchodów  odbędą się pokazy  
 i rekonstrukcje obozów szlachty polskiej i litewskiej, a także koncerty muzyki dawnej i współczesnej w tym m.in: 

W DRODZE DO UNII LUBELSKIEJ / 29 czerwca

Inscenizacja W drodze do Unii Lubelskiej przybliży wydarzenia sprzed 450 
lat. Będzie miała charakter jednodniowego wydarzenia z udziałem około 
trzydziestu odtwórców historycznych. W programie imprezy znajdą się 
m.in. inscenizacje historyczne, prezentacja obozu wojskowego, musztry, 
gier i zabaw, rzemiosł historycznych, pokaz artyleryjski oraz wieczorny 
barwny przemarsz korowodu ulicami miasta z udziałem mieszkańców 
oraz turystów. W weekendy sezonu wakacyjnego przy kracie bronnej 
Bramy Krakowskiej organizowana będzie uroczysta warta strażników 
miejskich w historycznych strojach i uzbrojeniu.

ORGANIZATOR: 
Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej

CAŁY LUBLIN ŚPIEWA TE DEUM / 30 czerwca

Po spisaniu i opieczętowaniu dokumentu Unii Lubelskiej, 1 lipca 1569 roku, 
król przyjął przysięgę lojalności od posłów i bezpośrednio potem udał się 
konno z Zamku Lubelskiego do kościoła oo. Dominikanów, by osobiście, 
klęcząc przed ołtarzem, odśpiewać Te Deum Laudamus. Wspólne śpiewanie 
hymnu Te Deum Laudamus w języku polskim, w wersji milenijnej, która jest 
powszechnie znana (Ciebie Boga wysławiamy...) jest planowane na scho-
dach pod Zamkiem Lubelskim. Po odśpiewaniu hymnu odbędzie się rekon-
strukcja historyczna wyjazdu orszaku konnego z Zygmuntem Augustem 
na czele, z dziedzińca zamkowego na plac przed Zamkiem.

ORGANIZATOR: 
Fundacja Wspierania Edukacji Artystycznej i Twórczości Teatralnej EDUARTE

SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI POLONII  
Z CAŁEGO ŚWIATA / 30 czerwca

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Wspólnota Polska – Dom Polonii w Lublinie

PREMIERA ORATORIUM „/PO/MOSTY” 
PIOTRA SELIMA Z UDZIAŁEM LUBELSKIEGO 
CHÓRU KANTYLENA /1 lipca

Krótkie oratorium składające się z 5 piosenek i słowa 
łączącego nawiązujące do pięciu przęseł – wartości 
będących podstawą traktatu Unii Lubelskiej, takich jak: 
partnerstwo, harmonia, szacunek, braterstwo, wolność.

„ŻYWY OBRAZ – UNIA LUBELSKA JANA MATEJKI / 1 lipca

Wydarzenie plenerowe mające charakter happeningu 
edukacyjno – kulturalnego, polegającego na odtworzeniu 
przez modeli ubranych w kostiumy z epoki Jana Matejki 
obrazu „Unia Lubelska”. Publiczne tworzenie i prezentacja 
obrazu zakończy się zrobieniem pamiątkowego zdjęcia i sesją 
fotograficzną z mieszkańcami. Postaci wezmą udział 
w przemarszu korowodu po uroczystej Sesji Rady Miasta.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Węglin Północny” w Lublinie

DZIEŃ UNII LUBELSKIEJ / 1 lipca

Oficjalne obchody jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej 
– rozpoczną się mszą św. w Bazylice OO. Dominikanów 
i Uroczystą Sesją Rady Miasta Lublin, w której udział 
zapowiedziały liczne delegacje zagraniczne i zaproszeni 
goście. Po południu na błoniach pod Zamkiem odbędzie 
się piknik rodzinny, a wieczorem widowisko historyczne.

ORGANIZATOR: 
Miasto Lublin

W przygotowanie programu Dnia Unii Lubelskiej zaan-
gażowane są także m.in.: Fundacja „Via Jagiellonica”, 
Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie, Muzeum Lubel-
skie w Lublinie, Oddział Miejski PTTK im. A. Janowskiego 
w Lublinie, Organizacja Turystyczna „Szlak Jagielloński”, 
Organizacja Turystyczna „Szlak Kupiecki”, Towarzystwo 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich 
Oddział w Lublinie, Towarzystwo Miłośników Wilna 
i Ziemi Wileńskiej Oddział w Lublinie, Towarzystwo 
Przyjaciół Grodna i Wilna Oddział w Lublinie, Unia 
Szlaków „Zachód – Wschód”.
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27-30 czerwca

WSCHÓD KULTURY – INNE BRZMIENIA 
ART’N’MUSIC FESTIVAL——————————————————

To jedno z najbardziej inspirujących wydarzeń muzycznych 
w Polsce oraz unikatowe spotkanie różnych gatunków, stylów 
i harmonii. To tu gwiazdy światowej alternatywy dzielą 
scenę z młodymi talentami zza naszej wschodniej granicy, 
a mistrzowie i prekursorzy kluczowych dla rozwoju muzyki 
gatunków spotykają się z pionierami nowych nisz i poszuki-
waczami oryginalnych brzmień. Wszystko to wpływa na nie-
powtarzalną tożsamość wydarzenia i jego jedyny w swoim 
rodzaju klimat. 

W tym roku usłyszeć będzie można m.in. Ministry – legendę 
amerykańskiej sceny niezależnej i ikonę industrial metalu, 
unikalny duet basisty Einstürzende Neubauten Alexandra 
Hacke  i instrumentalistki Danielle de Picciotto , francuską 
gwiazdę dub’u – Brain Damage, kultowych reprezentantów 
polskiego punk rocka, czyli zespół Dezerter oraz silną repre-
zentację artystów litewskich. Festiwalowi towarzyszy cykl 
debat, premiery literackie, a także warsztaty, wystawy, po-
kazy filmowe oraz specjalny program dla dzieci – „Małe Inne 
Brzmienia”.

ORGANIZATOR: 
Warsztaty Kultury w Lublinie

4-7 lipca

KONGRES UT UNUM SINT———————————————————

Spotkanie chórów dziecięcych z krajów takich jak: Litwa, 
Ukraina, Białoruś, Łotwa, Estonia, Węgry, Czechy, Słowacja, 
Rumunia, Kolumbia, Republika Demokratyczna Konga, Liban 
oraz chóru Polskiej Federacji Pueri Cantores. W ramach czte-
rodniowego kongresu zaplanowano wydarzenia o charakte-
rze religijnym, społecznym i artystycznym. W programach 
koncertów wybrzmią kompozycje religijne prezentujące bo-
gatą paletę epok i stylów; zaplanowano także prawykonania 
utworów pisanych na potrzeby jubileuszowej edycji kongre-
su, skomponowanych przez twórców młodego pokolenia.

ORGANIZATOR: 
Archidiecezja Lubelska, Federacja Pueri Cantores, 
Województwo Lubelskie, Miasto Lublin

5-7 lipca

FESTIWAL DWOJGA NARODÓW———————————————————————

Zespoły folklorystyczne z Polski i Litwy oraz terenów daw-
nych kresów wschodnich przyjadą, by uczestniczyć w spotka-
niu organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca im. Wandy 
Kaniorowej. Jednym z głównych wykonawców będzie polo-
nijny Zespół Pieśni i Tańca „Wilia” z Wilna.

ORGANIZATOR: 
Zespół Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej
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14-17 lipca

KONGRES EUROPEJSKICH SZLAKÓW 
SEJMU UNII LUBELSKIEJ——————————————————

450. rocznica zawarcia Unii Lubelskiej to tym samym roczni-
ca utworzenia na wspólnym Sejmie polsko-litewskim w Lu-
blinie Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Podane wydarzenia 
przypadły według stosowanego w 1569 roku powszechnie 
kalendarza juliańskiego odpowiednio 1 i 4 lipca (obecnie 13 
dni później). Na okres od 14 do 17 lipca zaproszone będą do 
Lublina grupy i osoby chcące upamiętnić króla, posłów i se-
natorów oraz poselstwa obce, które wzięły udział w unijnym 
Sejmie. Program wydarzenia obejmuje:

14 lipca 2019 r. – Noc Unii Lubelskiej i Uczta Sejmu Unii 
Lubelskiej

15 lipca 2019 r. – Targi, Wystawa i Kongres Europejskich 
Szlaków Sejmu Unii Lubelskiej oraz wydarzenie Składa-
my Zamek Lubelski

16 lipca 2019 r. – Targi, Wystawa i Kongres Europejskich 
Szlaków Sejmu Unii Lubelskiej połączone z Konkursem 
450-lecia Unii Lubelskiej

17 lipca 2019 r. – Sejm Europejskiej Rzeczpospolitej Tury-
stycznej „EUROPA 1569+”

ORGANIZATOR: 
Unia Szlaków „Zachód – Wschód”

15 sierpnia

XXVI OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD 
HEJNAŁÓW MIEJSKICH—————————————————

XXVI Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich jest prze-
glądem promującym walory historyczne oraz kulturowe tra-
dycji hejnałowej. Udział w przeglądzie zapowiedziało ponad 
40 trębaczy z 30 miast z całej Polski. Prezentacji hejnałów 
towarzyszyć będzie występ orkiestry dętej, odbędzie się tak-
że przemarsz orszaku hejnalistów.

ORGANIZATOR: 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Hejnałów Miejskich

16-18 sierpnia

JARMARK JAGIELLOŃSKI———————————————————

Historia festiwalu nawiązuje do lubelskich jarmarków, których 
początek sięga XV wieku. Wówczas szlak handlowy przebiega-
jący przez Lublin sprowadzał do miasta podróżników, nomadów 
i handlarzy z całego świata. W czasie dwunastu lat istnienia fe-
stiwalu projekt ewoluował stając się przestrzenią, w której pre-
zentowana jest przede wszystkim kultura tradycyjna. Program 
Jarmarku jest przede wszystkim nastawiony na bezpośrednie 
relacje między artystami a widzami oraz pobudzenie ciekawości 
i chęci odkrywania przez uczestników nowych kultur. Niezwy-
kle istotna jest relacja mistrz – uczeń, nawiązywana podczas 
licznych warsztatów rzemiosła, śpiewu, tańca czy gry na in-
strumentach. Jednym z najważniejszych punktów programu od 
kilku lat jest koncert re:tradycja podczas, którego muzycy znani 
szerokiej publiczności łączą siły z mistrzami muzyki tradycyjnej, 
tworząc tym samym zupełnie nową, muzyczną jakość.

ORGANIZATOR: 
Warsztaty Kultury w Lublinie
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2-8 września

EUROPEJSKI FESTIWAL SMAKU „LITWA”——————————————————————————————

Edycja specjalna przygotowana z okazji 450. rocznicy Unii 
Lubelskiej. Podczas Jarmarku Inspiracji na Starym Mieście w Lublinie 
zaprezentują się wystawcy z Litwy, Polski oraz całej Europy. 
Będzie to czas koncertów, spotkań z poetami, spektakli oraz wystaw 
(w tym wystawa ikon połączona z warsztatami pisania 
ikon i lekcjami rysunku dla dzieci i dorosłych). Europejski Festiwal 
Smaku ma na celu zaprezentowanie bogactwa wielokulturowości 
i dziedzictwa kulinarnego Lubelszczyzny.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Kresowa Akademia Smaku

18-20 września

XX POWSZECHNY ZJAZD 
HISTORYKÓW POLSKICH 
Z UDZIAŁEM GOŚCI ZAGRANICZNYCH———————————————————————————

Zwołany w 450. rocznicę Unii Polsko-Litewskiej, która dla na-
rodów naszej części Europy oznaczała długą historyczną drogę 
i w 30-lecie wielkiej transformacji 1989 roku, zwanej Jesienią 
Narodów, która dla końca XX stulecia była nie mniej znacząca 
niż Wiosna Ludów dla wieku XIX. Naukowcy będą poszukiwać 
odpowiedzi na pytania o to, jak badać wielkie zmiany w historii, 
jak uchwycić ich doniosłość dziejową, jak poznawczo poszukiwać 
prawdy o procesach transformacji i o strukturach. 20 września 
podczas XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich odbędzie się 
rekonstrukcja uczty, która odbyła się po podpisaniu Unii Lubelskiej.

ORGANIZATOR: 
Polskie Towarzystwo Historyczne, Uniwersytet Marii Curie-
-Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 
i Archiwum Państwowe w Lublinie.

23-24 września

KONGRES INICJATYW 
EUROPY WSCHODNIEJ————————————————

Kongres jest miejscem spotkań tysiąca praktyków współ-
pracy rozwojowej i transgranicznej oraz stanowi platformę 
dialogu środowisk nauki, kultury, edukacji, władz samorzą-
dowych i państwowych, twórców i decydentów z tej części 
Europy. W tym roku będzie okazja podsumować dziedzictwo 
historyczne, kulturowe i polityczne wynikające z jubileuszy 
450-lecia Unii Lubelskiej, 15-lecia członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej oraz 10-lecia działalności programu Partner-
stwa Wschodniego. 

Wydarzenie jest organizowane w ramach działalności 
Centrum Kompetencji Wschodnioeuropejskich – programu 
realizowanego przez Miasto Lublin i Samorząd Województwa 
Lubelskiego. Honorowy patronat nad Kongresem corocz-
nie obejmuje Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej 
w Polsce. Partnerami Kongresu jest kilkadziesiąt insty-
tucji publicznych oraz organizacji pozarządowych, współ-
odpowiedzialnych za przeprowadzenie poszczególnych 
punktów programu KIEW lub prezentujące się podczas 
Giełdy Grantodawców oraz Forum Partnerów. 

ORGANIZATOR: 
Miasto Lublin i Województwo Lubelskie
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WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

luty-grudzień

LUBLIN 
EKUMENICZNY 2019. 
KU JEDNOŚCI. 
450 LAT UNII 
LUBELSKIEJ—————————

W  r a m a c h  t e g o r o c z n e j 
edycji odbędzie się konfe-
rencja Ekumenicznie o Unii 
Lubelskiej oraz cykl debat 
poświęconych problematy-
ce jedności i wolności reli-
gijnej. W ich ramach upo-
wszechniana będzie wiedza 
o wkładzie i znaczeniu Unii 
Lubelskiej dla budowania 
otwartego i tolerancyjnego 
społeczeństwa. Wydarze-
nia te oraz nabożeństwa 
ekumeniczne będą miały 
miejsce w lubelskich ko-
ściołach różnych wyznań.

ORGANIZATOR: 
Parafia 
Ewangelicko-Augsburska 
Świętej Trójcy w Lublinie

marzec-lipiec

UNIA LUBELSKA 
KOBIECA (ULKA)————————————

Projekt „Unia Lubelska 
KobiecA (ULKA)” to teatral-
na formą upamiętnienia roli 
kobiet w procesie zawierania 
Unii Lubelskiej. Wykorzystu-
jąc formułę teatru lalek, or-
ganizatorzy chcą przywołają 
życiorysy kobiet oraz ukażą 
ich rolę w dziejach Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. 
Planowany jest również cykl 
spacerów. 

ORGANIZATOR: 
Fundacja Inna Fundacja

kwiecień-wrzesień

SENIORADA 2019—————————————

W ramach tegorocznej „Se-
niorady” odbędzie się konkurs 
recytatorski Warto marzyć... 
oraz zabawa taneczna z or-
kiestrą. Uczestnicy wezmą 
także udział w spektaklu mu-
zycznym oraz letnim pikniku 
poświęconym edukacji histo-
rycznej w związku z 450. rocz-
nicą Unii Lubelskiej.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społecznych „Integracja”

17 kwietnia

LAUR 
KONSERWATORSKI 
2019————

Wśród kandydatów do wyróż-
nienia w ramach Wojewódz-
kiego Otwartego Konkursu 
o „Laur Konserwatorski” znaj-
dują się gospodarze zabytków 
lubelskich, których historia 
wiążę się z Unią Lubelską. 
Celem konkursu jest między 
innymi wyłonienie wyróżnia-
jących się realizacji konserwa-
torskich.

ORGANIZATOR: 
Lubelski Wojewódzki 
Konserwator Zabytków

17-18 maja

I FESTIWAL 
WSCHODNICH 
PODRÓŻY EAST EST——————————————

Celem wydarzenia będzie 
przybliżenie uczestnikom 
kultury, przyrody i mental-
ności mieszkańców szeroko 
pojętego Orientu. Wezmą 
w nim udział m.in. Elżbieta 
Dzikowska, Piotr Milewski 
i Leszek Mądzik. Poza spo-
tkaniami z podróżnikami 
odbędą się warsztaty origa-
mi, warsztaty ceramiczne, 
pokaz florystyczny, wystawy 
fotografii i zabytkowych map.

ORGANIZATOR: 
Lubelskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli Educatores

30 maja-1 czerwca

VIII MIĘDZYNARO-
DOWY FESTIWAL 
AKORDEONOWY „LU-
BELSKIE SPOTKANIA 
AKORDEONOWE”—————————————

W tej edycji festiwalu w szcze-
gólny sposób prezentowana 
będzie muzyka litewska. 
W koncertach wezmą udział 
uznani soliści i zespoły z Polski 
i Litwy. W ramach festiwalu 
obok koncertów zaplanowano 
również warsztaty instrumen-
talne (31 maja i 1 czerwca) 
prowadzone przez m.in. akor-
deonistów prof. Ricardasa 
Sviackieviciusa, Marcina Jani-
szewskiego, prof. Pawła Palu-
cha, Krzysztofa Naklickiego 
i flecistkę Dorotę Puchnowską.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół i Wychowanków 
Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej I i II Stopnia  
im. Karola Lipińskiego 
w Lublinie

8 czerwca

UNIA LUBELSKA 
W SŁOWIE 
I OBRAZIE————————

W ramach projektu zorgani-
zowana zostanie inscenizacja 
i orszak historyczny w prze-
strzeni miejskiej  opartej 
na tekstach staropolskich 
opisujących podpisanie Unii 
Lubelskiej oraz na obrazie 
Jana Matejki Unia Lubelska.

ORGANIZATOR: 
Lubelskie Stowarzyszenie 
Pilotów i Przewodników 
Turystycznych „Pogranicze”

1 czerwca

MIĘDZY WSCHODEM 
A ZACHODEM – 
„OD UNII LUBELSKIEJ 
DO UNII EUROPEJSKIEJ”———————————————

W ramach koncertu zapre-
zentowane zostaną utwo-
ry napisane w czasach Unii 
Lubelskiej. Między innymi 
wykonany będzie cykl Pieśni 
Kalliopy słowieńskiej Krzysz-
tofa Klabona, upamiętniają-
cy osobę Jana Zamoyskiego, 
wybrane teksty Jana Kocha-
nowskiego i innych poetów 
epoki oraz renesansowe tań-
ce polskie. Koncert odbędzie 
się w Bazylice i krużgankach 
klasztoru OO. Dominikanów.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Pro Musica 
Antiqua
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16 czerwca

KONCERT Z OKAZJI 
OBCHODÓW 450-TEJ 
ROCZNICY PODPISANIA 
UNII LUBELSKIEJ 
W BAZYLICE 
OO. DOMINIKANÓW———————————————

Koncert będzie spotkaniem 
muzycznych bratnich narodów 
Polski i Litwy. Akademicki 
Chór Politechniki Lubelskiej 
wykona utwory polskie, zaś 
Akademicki Chór Wileń-
skiego Uniwersytetu Tech-
nicznego im. Giedymina 
„Gabija” zaprezentuje pieśni 
litewskie. Na zakończenie 
koncertu wspólnie zostaną 
wykonane utwory wokalno-
-instrumentalne wybitnego 
kompozytora epoki polskie-
go baroku Grzegorza Gerwa-
zego Gorczyckiego.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Na Rzecz 
Wspierania Sztuki „coro.PL”

18 czerwca

GALA 
PRZEDSZKOLAKÓW 
„UNIA TAK DALEKO 
I TAK BLISKO”————————————

Program artystyczny gali 
obejmować będzie występy 
taneczne, przedstawienie te-
atralne, performance, śpiew. 
Dzieci wspólnie z orkiestrą 
wojskową przestawią hi-
storię Unii Lubelskiej i Unii 
Europejskiej. Koncert fina-
łowy poprzedzi gra miejska, 
w której wezmą wszystkie 
lubelskie przedszkola. Wyda-
rzenie odbędzie się w Parku 
Naukowo Technologicznym 
w Lublinie.

ORGANIZATOR: 
Miasto Lublin

9 czerwca

KONCERT 
„WOLNI Z WOLNYMI, 
RÓWNI Z RÓWNYMI”. 
450 LAT UNII 
LUBELSKIEJ—————————

Koncert w formule artystycz-
nej muzyka-słowo-obraz przy-
woła dziedzictwo kulturowe 
epoki renesansu. Uzupełnie-
niem przekazu muzycznego 
koncertu będzie narracja słow-
na w oparciu o teksty poetyc-
kie poetów okresu renesansu, 
których twórczość i biografie 
pozostają w związku z dzie-
jami i historią miasta Lublin. 
Trzecim elementem koncertu 
będzie prezentacja multi-
medialna miejsc i obrazów 
miasta na trasie śladami 
Unii Lubelskiej.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Camerata 
Lubelska

22-23 czerwca

LUBELSKO-
LWOWSKI FESTIWAL 
MODY I SZTUKI „LL 
FASHION ART 2019”———————————————

Prezentacja twórczości arty-
stycznej młodych projektan-
tów mody, plastyków, muzy-
ków, tancerzy i wokalistów 
z Lublina i Lwowa reprezentu-
jących Lwowską Narodową 
Akademię Sztuk Pięknych 
i Uniwersytet Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie oraz 
grono profesjonalnych i nie-
profesjonalnych artystów 
sztuk plastycznych, projek-
towania odzieży, modelingu, 
fotografii, tańca i muzyki. 
Tematem przewodnim Festi-
walu będą wspólne motywy 
wzornicze polsko-ukraiń-
skiego pogranicza.

ORGANIZATOR: 
Fundacja Wspierania Kultury 
i Współpracy Międzynarodowej

23 czerwca

GRA MIEJSKA  
„OD UNII LUBELSKIEJ  
DO UNII EUROPEJSKIEJ”———————————————

Gra ma na celu przekazanie 
wiedzy o miejscach i osobach 
związanych z Unią Lubelską 
i ukazanie pamiątek z tego 
wydarzenia, które możemy 
obecnie zobaczyć w Lublinie. 

ORGANIZATOR: 
Fundacja Animatorów 
i Twórców Kultury „Trach”

25 czerwca-6 lipca

6 MIĘDZYNARODOWE 
SPOTKANIA 
ZE SZTUKĄ—————————

Wydarzenie nawiązuje do od-
bywających się w latach 70. 
Lubelskich Spotkań Artystycz-
nych, które były miejscem 
wymiany interdyscyplinarnych 
doświadczeń artystycznych. 
Powstałe w ich trakcie projek-
ty zostały przekazane miastu 
i wzbogaciły przestrzeń pu-
bliczną Lublina jak na przykład 
rzeźby i mozaiki w dzielnicy 
LSM. Hasłem przewodnim 
tegorocznej edycji jest: „Unia 
Sztuk, Unia Artystów”, wezmą 
w nich udział plastycy z Polski, 
Litwy, Białorusi i Ukrainy.

ORGANIZATOR: 
Okręg Lubelski Związku  
Polskich Artystów Plastyków

26 czerwca

PROMOCJA MONETY  
UNII LUBELSKIEJ—————————————

Z okazji jubileuszu 450. 
rocznicy Unii Lubelskiej 25 
czerwca Narodowy Bank 
Polski wprowadzi do obie-
gu kolekcjonerską monetę 
a w dniu 26 czerwca od-
będzie uroczysta promocja 
monety w Bazylice oo. 
Dominikanów.

9 czerwca i 7 lipca

WIDOWISKO 
BALETOWE 
ROK 1569———————

Widowisko baletowe Rok 
1569 jest kontynuacją wie-
loletniego cyklu prezentują-
cego twórczość artystyczną 
dzieci i młodzieży. W tym 
roku widowisko będzie re-
alizowane przez uczniów 
Społecznego Ogniska Ba-
letowego w Lublinie oraz 
zaproszonych gości z Belgii 
i Ukrainy w tym solistów 
baletu Teatru Wielkiego im. 
S. Kruszelnickiej we Lwowie.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie 
Przyjaciół Tańca
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czerwiec-lipiec

UNIA 
W DZIELNICACH————————————

W ramach projektu zaplano-
wano 15 wydarzeń teatral-
nych w różnych dzielnicach 
Lublina.

Każdego dnia prezentacji 
w lubelskich dzielnicach odby-
wać się będą m.in. 3 spekta-
kle, adresowane do różnych 
grup wiekowych:  dz iec i , 
młodzieży i dorosłych. 

ORGANIZATOR: 
Centrum Kultury w Lublinie

soboty i niedziele / 
czerwiec-grudzień

NIE WYMIGASZ SIĘ 
OD HISTORII/
HERSTORII————————

Projekt Nie wymigasz się 
od herstorii/historii prze-
znaczony jest dla osób głu-
chych i/lub niesłyszących, 
którym w sposób szczególny 
chcemy przybliżyć społecz-
no-kulturowe i historyczne 
dziedzictwo miasta. Poprzez 
cykliczne spacery przybliżo-
ne zostaną tej społeczności 
dziedzictwo historyczne/
herstoryczne oraz kulturalne.

ORGANIZATOR: 
Fundacja Inna Fundacja

czerwiec-sierpień

WAKACYJNE 
KINO PLENEROWE: 
KINO W BRAMIE 
KRÓLEWSKA 3————————————

W wakacyjne piątki i soboty 
w letnim kinie plenerowym, 
położonym w centrum życia 
kulturalnego Lublina wy-
świetlane będą polskie filmy 
fabularne z lat 30. XX w. oraz 
współczesne filmy fabularne 
i dokumentalne o tematyce 
historycznej. Zaprezentowa-
ne zostaną m.in. filmy z serii 
Historia w ożywionych obra-
zach będące próbą przedsta-
wienia kluczowych momen-
tów historii Polski w formie 
filmowych ekranizacji dzieł 
klasyki polskiego malarstwa 
historycznego.

ORGANIZATOR: 
Fundacja Ruchu 
Solidarności Rodzin

czerwiec-wrzesień

PODWÓRKA 
AKUSTYCZNE 
UNII LUBELSKIEJ—————————————

Projekt Akustyczne Podwórka 
Unii Lubelskiej (PAUL), to cykl 
koncertów muzyki renesan-
sowej, polskiej i litewskiej we 
współczesnych aranżacjach 
wzbogacanych pokazem ilu-
minacji. Koncerty odbędą się 
w kameralnych przestrze-
niach miejskich wybranych 
dzielnic, z dala od centrum. 

ORGANIZATOR: 
Fundacja Inna Fundacja

czerwiec-grudzień

RENESANS 
Z UNIĄ W TLE———————————

Projekt jest działaniem inter-
dyscyplinarnym inspirowa-
nym lubelskim renesansem 
oraz Unią Lubelską. Założe-
niem projektu jest połączenie 
mody, designu, tożsamości 
z miastem, które przełożą się 
na wykonanie nadruków na 
ubraniach, torbach oraz wyko-
nanej biżuterii. Po zakończeniu 
warsztatów odbędzie się se-
sja fotograficzna. Dopełnie-
niem projektu będą spacery 
po Lublinie ukazujące historię 
powstania Unii Lubelskiej, 
miejsc z nią związanych, oraz 
z architekturą renesansu 
lubelskiego.

ORGANIZATOR: 
Fundacja Szpilka

9 lipca

KONCERT DIALOGU 
Z OKAZJI 450-LECIA 
UNII LUBELSKIEJ—————————————

W programie tego koncert 
wokalno-instrumentalnego 
znajdą się utwory pochodzą-
ce z krajów, których teryto-
rium objęła swoimi granicami 
Rzeczpospolita Obojga Naro-
dów, czyli z Litwy, Ukrainy, Bia-
łorusi i Polski. Będą to dzieła 
Mikalojus Konstantinas Čiur-
lionisa (Litwa), Mykoły Łysenki 
(Ukraina), Mikhaila Vasil’evicha 
Antseva (Białoruś) oraz Stani-
sława Moniuszki, Fryderyka 
Chopina czy braci Wieniaw-
skich. Wydarzenie odbędzie 
się w Filharmonii Lubelskiej 
im. H. Wieniawskiego.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Polskich 
Artystów Muzyków 
Oddział Lubelski

29 września-6 października

TYDZIEŃ 
RZEMIOSŁA 
LUBELSKIEGO———————————

W ramach wydarzenia od-
będzie się konferencja, kon-
certy, spotkania, wystawy 
i prezentacje lubelskiego rze-
miosła oraz spacer szlakiem 
lubelskiego rzemiosła.

ORGANIZATOR: 
Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości 
w Lublinie

październik-listopad

CZUPIRADEŁKO 
W UNII—————

Projekt zakłada realizację 
interakcyjnego teatrzyku, 
w którym głównymi aktora-
mi/animatorami przedsta-
wienia będą osoby w wieku 
starszym, a odbiorcami/
widzami przedstawienia będą 
dzieci. W jego ramach po-
wstaną dwa przedstawie-
nia teatralnych dla dzieci 
szkół podstawowych Lublina 
Czupiradełko i Unia Lubel-
ska oraz Czupiradełko i Unia 
Europejska.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie 
Terraz Senioras
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listopad

SPEKTAKL 
PIĘĆ WIEKÓW 
POEZJI LUBELSKIEJ. 
OD UNII LUBELSKIEJ 
DO UNII EUROPEJSKIEJ———————————————

Spektakl słowno-muzyczne-
go Pięć wieków poezji lubel-
skiej przygotowany będzie 
na podstawie autorskiego 
scenariusza (dobór tekstów 
i inscenizacja). W spektaklu 
wezmą udział lubelscy akto-
rzy, muzycy i poeci. Premiera 
zaplanowana jest na listo-
pad 2019 roku w jednym 
z lubelskich domów kultury.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie 
Kulturalno-Oświatowe 
Węglin Północny

EDUKACYJNY PORTAL 
O UNII LUBELSKIEJ 
ORAZ WYDAWNICTWO 
ELEMENTARZ 
UNII LUBELSKIEJ————————————
Wspólnie z Ośrodkiem „Brama 
Grodzka – Teatr NN” w Lublinie 
w czerwcu zostanie uru-
chomiony portal poświęco-
ny Unii Lubelskiej. Z jednej 
strony będzie opowiadał 
o tym jak doszło do zawarcia 
Unii  (wymiar polityczny) 
a z drugiej strony będzie to 
opowieść o Lublinie w tym 
okresie (jak wyglądał, kto 
w nim żył). Portalowi towa-
rzyszyć będzie publikacja 
Elementarza Unii Lubelskiej, 
prezentującego to wydarze-
nie poprzez kilkadziesiąt 
h a s e ł  o d n o s z ą c y c h  s i ę 
pośrednio i bezpośrednio do 
Unii Lubelskiej.

ORGANIZATOR: 
Ośrodek „Brama Grodzka – 
Teatr NN”

program całoroczny

UNIA LUBELSKA  
W SZKOLE—————————

Lekcje o znaczeniu Unii Lu-
belskiej realizowane będą 
według uniwersalnego sce-
nariusza opracowanego przez 
nauczycieli z III Liceum Ogól-
nokształcącego im. Unii Lu-
belskiej.  Scenariusz jest 
dostępny do pobrania na 
stronie unia.lublin.eu. Poza 
lekcjami i wycieczkami te-
matycznymi uczniowie będą 
mogli wziąć udział w konkur-
sach: historycznym i fotogra-
ficznym inspirowanych Unią 
Lubelską.

ORGANIZATOR: 
III Liceum 
Ogólnokształcące 
im. Unii Lubelskiej

PROGRAMY EDUKACYJNE

program całoroczny

UNIA LUBELSKA 
W PRZEDSZKOLU——————————————

Specjalny program skierowa-
ny do lubelskich przedszko-
laków zakończony wielką, 
unijną galą „Unia tak daleko 
i tak blisko” (18 czerwca) 
przygotowaną przez lubel-
skie przedszkola.

ORGANIZATOR: 
Izba Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości 
w Lublinie

PLENEROWY 
SPEKTAKL LALKOWY 
O UNII LUBELSKIEJ——————————————

Teatr im. Hansa Ch. Anderse-
na w okresie wiosenno-let-
nim przygotowuje wyjątkową 
produkcję i realizację plene-
rowego spektaklu lalkowego 
adresowanego do najmłod-
szych mieszkańców miasta. 
Spektakl będzie inscenizacją 
wydarzeń związanych z Unią 
Lubelską, a całość produkcji 
formą będzie nawiązywać do 
dawnych teatrzyków objaz-
dowych. Sceny będą umiej-
scowione w różnych miejscach 
Starego Miasta, gdzie rozgry-
wała się większość wydarzeń 
związanych z Unią Lubelską.

ORGANIZATOR: 
Teatr im. H. Ch. Andersena 
w Lublinie

luty-grudzień

CYKL OTWARTYCH 
WYKŁADÓW 
UNIA LUBELSKA 
I JEJ TRADYCJE———————————

Wojewódzka Biblioteka Pu-
bliczna im. H. Łopacińskiego 
przy wsparciu Miasta Lublin 
przygotowała cykl otwar-
tych wykładów, które będą 
się odbywać raz w miesią-
cu, od lutego do grudnia. 
Podsumowaniem wykładów 
będzie wydawnictwo zbiera-
jące wszystkie materiały za-
wierające teksty wygłoszone 
oraz wypracowane podczas 
spotkań.

ORGANIZATOR: 
Wojewódzka 
Biblioteka Publiczna 
im. H. Łopacińskiego

8-10 marca

FORUM 
TRAS PODZIEMNYCH———————————————

Forum Tras Podziemnych 
jest cyklicznym spotkaniem 
podmiotów prowadzących 
różne obiekty podziemne 
w całej Polsce. Jego orga-
nizatorem jest Stowarzy-
szenie Podziemne Trasy 
Turystyczne Polski. Co roku 
uczestników forum gości 
inny ośrodek, będący człon-
kiem tej organizacji. Gospo-
darzem tegorocznego XVIII 
Forum Tras Podziemnych, 
które odbędzie się w Lubli-
nie będzie Ośrodek „Brama 
Grodzka – Teatr NN” – Lubel-
ska Trasa Podziemna. 
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marzec-październik

ZABAWA Z HISTORIĄ————————————————

Cykl warsztatów edukacyjnych mających na celu pogłę-
bienie wiedzy na temat Unii Lubelskiej, Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów, ogromnego i zróżnicowanego bogactwa 
kulturalnego tamtych czasów. Zajęcia będą przygotowane 
z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym i szkolnym 
i przeprowadzane będą w formie edukacji poprzez zabawę 
w „Totutaj kulturalnie” przy ul. Popiełuszki 35a. 
Zaplanowano warsztaty z zakresu heraldyki, kulinariów, 
zabaw, strojów. W ramach projektu zorganizowany zosta-
nie również 2-dniowy historyczny piknik rodzinny na którym 
uczestnicy będą mogli zapoznać się z dawnymi obyczajami, 
strojami, a także zaprezentować swoją wiedzę i umiejęt-
ności zdobyte podczas uczestnictwa w warsztatach lub 
własne pomysły. Planowane miejsce pikniku to plac przed 
Galerią Labirynt przy ul. Popiełuszki.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Gang Poszukiwaczy Szczęścia

marzec - kwiecień

KONKURS 
PLASTYCZNO-LITE-
RACKI „PRZYJAŹŃ”——————————————

Konkurs plastyczno-literac-
ki inspirowany obchodami 
450-lecia Unii Lubelskiej, 
skierowany do mieszkańców 
Lublina i regionu w każdej 
grupie wiekowej. Prace kon-
kursowe eksponowane będą 
w „Galerii przed Kaplicą”, 
przy ul. Abramowickiej 2 
w Lublinie od 26 kwietnia.

ORGANIZATOR: 
Charytatywne Stowarzy-
szenie Niesienia Pomocy 
Chorym „Misericordia”

marzec-kwiecień

ARTYSTYCZNE 
INSPIRACJE—————————

W ramach wydarzenia zor-
ganizowany zostanie we 
współpracy z VII  Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii 
Konopnickiej w Lublinie kon-
kurs artystyczny „7 Talent” 
dla młodzieży. Zwycięzcy 
konkursu zaprezentują się 
w Koncercie Laureatów na sce-
nie w studiu Radia Lublin 
w kategoriach: muzycznej, wo-
kalnej i tanecznej. Równo-
cześnie odbędą się wystawy 
nagrodzonych prac plastycz-
nych w konkursie „Lubelskie 
impresje”. Wernisaż prac 
plastycznych odbędzie się 
w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie 
14 kwietnia 2019 roku.

ORGANIZATOR: 
Lubelskie Stowarzyszenie 
Nauczycieli – Educatores

kwiecień-listopad

III OGÓLNOPOLSKI 
KONKURS 
KOMIKSOWY – 
SĄSIEDZI———————

III Ogólnopolski Konkurs Ko-
miksowy – Sąsiedzi skiero-
wany jest do dzieci i młodzieży 
ze szkół podstawowych, 
gimnazjalnych i licealnych 
na terenie całej Polski. Konkurs 
zaowocuje wydawnictwem 
z najlepszymi pracami, które 
ukażą różnorodność podej-
ścia do tematu oraz stosunek 
młodych ludzi do swojego 
„sąsiada”. Dzięki niemu po-
wstanie wyjątkowy album 
komiksowy stworzony przez 
dzieci i dla dzieci.

ORGANIZATOR: 
Fundacja 8kolor

kwiecień-lipiec

RÓŻNORODNY 
LUBLIN W ROKU 
UNII LUBELSKIEJ—————————————

Projekt Różnorodny Lublin 
w roku Unii Lubelskiej ma na 
celu popularyzację ciekawo-
stek historycznych, archi-
tektonicznych, kulturowych 
i społecznych dotyczących 
dawnego miasta, które było 
ważnym punktem traktu 
handlowego, miejscem łączą-
cym Polskę i Litwę i miejscem 
pełniącym również funkcję 
europejskiej drogi kulturowej, 
umożliwiając wymianę po-
między Zachodem a Wscho-
dem. Warsztaty tematyczne 
dotyczyć będą rzemiosła, 
handlu i miejsc (placów targo-
wych). Wszystkie warsztaty 
poprzedzone będą mini wy-
kładem/prezentacją na temat 
Unii Lubelskiej.

ORGANIZATOR: 
Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów 
KLANZA

17 kwietnia

UNIA FILM 
FESTIVAL 2019———————————

To 9. edycja konkursu filmowe-
go dla młodzieży szkół ponad-
gimnazjalnych, gimnazjalnych 
oraz siódmych i ósmych klas 
szkół podstawowych (13-19 
lat). Konkursowi towarzyszą 
warsztaty filmowe dla mło-
dzieży oraz spotkania z ludźmi 
filmu. W ramach Unia Film 
Festival 2019 odbędzie się 
także dodatkowy konkurs na 
filmową etiudę przypominają-
cą historię Unii Lubelskiej i jej 
znaczenie dla Polski i Europy 
pod tytułem Unia Lubelska 
mostem do przyszłości, łączący 
w sobie nowatorską formę (book 
trailer) z inicjatywą promowa-
nia historii Lublina jako małej 
ojczyzny i miejsca wydarzenia, 
które dało podwaliny pod no-
woczesne państwo

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie 
Unia Absolwentów

czerwiec-październik

LALKOWA UNIA 
LUBELSKA (KOLEKCJA 
LALEK ARTYSTYCZNYCH 
WZOROWANYCH NA 
OBRAZIE JANA MATEJKI 
UNIA LUBELSKA)————————————

W ramach projektu powstanie 
kolekcja 10 lalek artystycz-
nych wzorowanych na obrazie 
Jana Matejki i innych źródłach 
historycznych. Kolekcja będzie 
wystawiona w Muzeum 
Józefa Czechowicza w Lublinie 
oraz prezentowana w szko-
łach podstawowych (klasy 
1-3) i przedszkolach (grupy 
4-5-latków) znajdujących się 
na terenie miasta. Wystawie 
lalek będzie towarzyszyć 
historyczne przedstawienie, 
zabawy z obrazem Jana Matej-
ki oraz warsztaty artystyczne.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie 
Unia Absolwentów
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lipiec-sierpień

KONKURS 
NA ILUSTRACJE 
ZWIĄZANĄ 
Z ZAWARCIEM 
UNII LUBELSKIEJ—————————————
Projekt jest skierowany do 
dzieci i młodzieży ze szkół 
podstawowych, gimnazjal-
nych i licealnych na terenie 
całej Polski. W jego efekcie 
zaprezentowana zostanie 
wystawa oraz powstanie 
album z pracami, które uka-
żą różnorodność postrzega-
nia wydarzeń historycznych 
przez dzieci oraz ich zaanga-
żowanie twórcze. Konkursowi 
patronuje Miejska Biblioteka 
Publiczna im. H. Łopacińskie-
go w Lublinie oraz Warsztaty 
Komiksu.

ORGANIZATOR: 
Fundacja 8kolor

1-19 lipca 

„ORZEŁ I POGOŃ 
450 LAT UNII 
LUBELSKIEJ”——————————

Oddział Okręgowy NBP w Lu-
blinie we współpracy z Woje-
wódzką Biblioteką Publiczną 
im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie będzie prowadził 
dla dzieci spędzających waka-
cje w mieście akcję lato z ban-
kiem centralnym pod hasłem 
„Orzeł i Pogoń 450 lat Unii 
Lubelskiej – Od Unii Lubelskiej 
do Unii Europejskiej na mone-
tach, czyli o unii monetarnej 
Polski i Litwy”. 

kwiecień - październik

FOTOGRAFICZNY 
LUBLIN – 450 LAT 
UNII LUBELSKIEJ—————————————

To przedsięwzięcie mające 
na celu aktywizację młodzieży 
ze szkół podstawowych i po-
nadpodstawowych regionu 
lubelskiego. W ramach pro-
jektu odbędą się warsztaty fo-
tograficzne, w trakcie których 
pod kierunkiem zawodowego 
fotografa uczniowie przy-
swoją sobie podstawowe 
wiadomości z zakresu ob-
sługi sprzętu fotograficznego. 
Zdobędą umiejętności, które 
pozwolą im wykonać repor-
taż z jubileuszu 450-lecia 
Unii Lubelskiej,
W ramach projektu odbędzie 
się również konkurs fotogra-
ficzny na najlepsze zdjęcie 
dokumentujące miasto 450 
lat po Unii Lubelskiej.

ORGANIZATOR: 
Fundacja Rozwoju Oświaty 
Lubelskiej

czerwiec-lipiec

OD UNII DO UNII. 
OD OBRAZU 
DO OBRAZU—————————

W ramach projektu odbędą 
się wykłady Unia Lubelska 
w perspektywie dziejowej dr. 
Piotra Boronia w sali eduka-
cyjnej klasztoru oo. Domi-
nikanów, a także warsztaty 
plastyczne z udziałem Moni-
ki Zadurskiej-Bielak i Toma-
sza Bielaka, w czasie których 
stworzona zostanie współ-
czesna wersja obrazu Unia 
lubelska Jana Matejki.

ORGANIZATOR: 
Stowarzyszenie Terraz 
Senioras

450-LAT UNII LUBELSKIEJ 
– KONKURS INICJATYW 
MIESZKAŃCÓW ————————————

Otwarty nabór tematycznych inicjatyw 
mieszkańców, spośród których wy-
branych zostanie 10 najciekawszych, 
odnoszących się do tematu Unii Lu-
belskiej. Ich autorzy otrzymają wspar-
cie finansowe i merytoryczne, dzięki 
czemu będą mogli zrealizować swoje 
pomysły. Organizatorem konkursu 
inicjatyw mieszkańców jest Fundacja 
Działań Edukacyjnych KreAdukacja.

Program obchodów 450. rocznicy 
Unii Lubelskiej ma charakter otwarty, 
jest nastawiony na współtworzenie 
z mieszkańcami miasta.

MIEJSKI AKTYWATOR 
MŁODZIEŻOWY – 450 LAT 
UNII LUBELSKIEJ—————————————

Program wsparcia inicjatyw - roczny 
program skierowany do młodzieży 
w wieku 14-18 lat, która w grupach 
projektowych będzie opracowywać 
i realizować mini-projekty tematycznie 
powiązane z jubileuszem, wzmac-
niające inicjatywność i kreatywność 
uczestników. Organizatorem jest 
Fundacja Sempre a Frente.

PROGRAM GRANTÓW 
I MIKROGRANTÓW 
„DZIELNICE KULTURY”—————————————————

Program ma na celu wzbogacenie życia 
kulturalnego i społecznego w dzielni-
cach miasta. Projekty w ramach konkur-
su 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 prefe-
rowane są oferty współpracy włącza-
jące mieszkańców dzielnic Lublina 
w program obchodów 450. rocznicy pod-
pisania Unii Lubelskiej. Nabór projek-
tów zaplanowano na początku marca br. 

więcej informacji: 
dzielnicekultury.lublin.eu

WŁĄCZ SIĘ 
W OBCHODY
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Nasi przodkowie 450 lat temu zawarli 
w Lublinie unię pomiędzy Królestwem 
Polskim a Wielkim Księstwem Litew-
skim. Tak powstała Rzeczpospolita 
Obojga Narodów. Dziś Polska i Litwa 
są częścią szerszej wspólnoty naro-
dów – Unii Europejskiej. Warto z tej 
perspektywy jeszcze raz spojrzeć na 
współczesne znaczenie Unii Lubelskiej 
z 1569 roku.

POROZUMIENIE NARODÓW I KULTUR

Samo zawarcie unii było efektem wielu uzgodnień i ne-
gocjacji, w wyniku których dwa narody o różnych kulturach 
znalazły przestrzeń porozumienia. Powstanie jednego orga-
nizmu politycznego pozwoliło na kulturową wymianę Wscho-
du z Zachodem, która na wieki zdefiniowała oba narody 
i ich tożsamość. Gdy dziś mówimy o integracji europejskiej, 
kształceniu na zagranicznych uczelniach, podróżach po Euro-
pie, ale też poszanowaniu kulturowych odrębności, możemy 
mieć w pamięci Unię Lubelską i czerpać z jej doświadczeń.

Lublin zachował swoją rolę przekaźnika, kulturowej bramy 
otwartej na wymianę wartości Wschodu z Zachodem. Dzisiaj 
nasze doświadczenia przekazujemy w ramach sieci kilkudzie-
sięciu miast partnerskich i zaprzyjaźnionych. Czerpiemy dobre 
wzorce z Zachodu, ale też inspirujemy bogactwem kultury 

LUBLIN. 
MIASTO DWÓCH UNII
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Lublina. Do naszego miasta przyjeżdżają studenci z całego 
świata, a Lublin ma najwyższy współczynnik umiędzynaro-
dowienia uczelni wyższych. Studenci uczą się rozumieć Polskę 
i Europę poprzez swoje doświadczanie Lublina, by w przyszłości 
stać się ambasadorami miasta inspiracji.

Przypomnienie dziedzictwa Unii Lubelskiej wydaje się 
być ważne w obliczu wyzwań, jakie stoją dziś przed Unią Eu-
ropejską. Lublin, jako jedno z największych miast położonych 
na jej wschodnich krańcach, ponosi z jednej strony szczegól-
ną odpowiedzialność za kształt relacji z Ukrainą i Białorusią, 
z drugiej strony dba, by wypracowana w 1569 roku idea 
łączenia się narodów stanowiła część europejskiego dzie-
dzictwa. Taki wydaje się być sens zachęty zawartej w sło-
wach Jana Pawła II: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”.

UNIA REGIONALNEGO ROZWOJU

Gospodarka Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego 
korzystając z efektu skali, rosła na znaczeniu. Tak wielki 
organizm, jakim była Rzeczpospolita Obojga Narodów, 
szybko mógł zostać nazwany spichlerzem Europy.

Dzisiaj, dzięki naszemu uczestnictwu w Unii Europejskiej, 
dużo swobodniej przychodzi nam wymiana handlowa i pozy-
skiwanie międzynarodowych inwestorów. Efekty wspólnego 
rynku widać także w Lublinie. Aktywność miasta pozwoliła 
na zbudowanie przestrzeni dla licznych inwestycji z sekto-
rów nowoczesnych produkcji i usług. Potencjał Lublina w tej 
przestrzeni wzrasta z roku na rok, miasto stało się jednym 
z ważniejszych ośrodków gospodarczych po tej stronie Wisły, 

Lublin jest dziś miastem inteligentnym, które wyrasta 
na lidera tej części Europy i utwierdza swoją pozycję 
najważniejszego miasta Polski Wschodniej. To zróżnicowa-
ne i przyjazne dla swoich mieszkańców miasto, które może 

poszczycić się certyfikatem SMART CITY oraz jednym z naj-
wyższych współczynników jakości życia w Polsce. 15 lat po 
wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Lublin jest jednym 
z najszybciej rozwijających się miast w kraju. 

 
Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych zreali-
zowaliśmy projekty inwestycje o wartości 4,6 mi-
liarda złotych, z czego 2,7 miliarda pozyskaliśmy 
z funduszy europejskich. 

Unowocześniliśmy i zmodernizowaliśmy sieć komuni-
kacyjną przyłączając nasze miasto do głównych szlaków 
komunikacyjnych, drogowych i lotniczych, potwierdzając 
rolę regionalnego lidera. Postawiliśmy na ekologiczną komu-
nikację publiczną, czyniąc Lublin jednym z polskich liderów 
elektromobilności. Zbudowaliśmy nowoczesną infrastruk-
turę drogową, kolejnym krokiem będzie budowa Dworca 
Metropolitalnego dla całego regionu. 

W Lublinie zbudowaliśmy nowoczesne obiekty, takie jak 
ARENA LUBLIN, AQUA LUBLIN czy STADION LEKKOATLE-
TYCZNY, które przyciągają do nas międzynarodowe wyda-
rzenia sportowe. Lubelska kultura zyskała nowe miejsca 
spotkań, odnowiony Teatr Stary, czy Centrum Kultury dziś 
tętni życiem i przyciąga mieszkańców wydarzeniami na naj-
wyższym poziomie. Sukcesywnie rewitalizujemy przestrzeń 
miejską, po placu Litewskim i Ogrodzie Saskim modernizacje 
przejdzie Park Ludowy i Błonia pod Zamkiem. 

Patrząc na szereg zmian możemy powiedzieć, że Lublin 
stał się współczesnym miastem europejskim, z którego Polska 
może być dumna. Udaje nam się łączyć wysoką jakość 
życia potwierdzoną w wielu badaniach, bogactwo kulturowe 
i otwartość na innych. Rozwijamy kulturę, naukę i biznes. 
Ten liczący około 350 tysięcy mieszkańców ośrodek często 
bywa nazywany „miastem na miarę człowieka”.
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L U B L I N .  M I A S T O  D W Ó C H  U N I I

MIASTO SPOTKAŃ

Unia Lubelska była z jednej strony lekcją politycznego 
realizmu i niełatwej umiejętności budowania porozumienia 
ponad podziałami, z drugiej strony zyskała symboliczne zna-
czenie, jako przykład budowania jedności. 

Świadomość doniosłości wydarzeń z 1569 roku stała 
się istotnym elementem tożsamości Lublina i jego 
mieszkańców. Świadectwem tego był wzniesiony 
tuż po zawarciu Unii pomnik sąsiadujący z placem 
Litewskim. Stanął on w miejscu, w którym obozo-
wała przybyła na sejm zjednoczeniowy szlachta 
litewska – o czym do dziś przypomina nazwa najwięk-
szego placu w centrum naszego miasta. Odnowiony 
z inicjatywy Stanisława Staszica w 1825 roku pomnik 
stał się szybko jednym z symboli Lublina, miejscem 
zgromadzeń i demonstracji patriotycznych, przypo-
minającym o wielkości dawnej Rzeczpospolitej 
i politycznej mądrości jej obywateli.

Trudna historia, która przez pokolenia rzucała swój cień 
na Polskę zamykając nasz kraj i odcinając go od reszty świa-
ta, wreszcie została przełamana. Po wielu dekadach starań, 
musieliśmy przypomnieć sobie i całej Europie, że jako Polacy 
jesteśmy Europejczykami od wieków. Niemałą w tym rolę od-
grywa zawarta 450 lat temu w naszym mieście unia dwóch 
narodów. Lublin znów jest miejscem spotkań, ze względu na 
wielokulturową tradycję wyróżnionym Europejskim Znakiem 
Dziedzictwa.

Dziś jako Lublinianie, Polacy i Europejczycy znów stano-
wimy źródło porozumienia między Wschodem i Zachodem. 
W tym sensie wszyscy stajemy się spadkobiercami Unii 
Lubelskiej.
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Lublin, to miasto, które wyróżnia się bogactwem histo-
rycznym i kulturalnym w kameralnej, niepowtarzalnej, inspi-
rującej odsłonie. Ślady historii do dziś skrywają mury kamienic 
dobrze zachowanego, unikatowego Starego Miasta, gdzie 
autentyczna zabudowa kamienic wzbogacona o lokalną 
wrażliwość tworzy specyficzny, odrobinę śródziemnomorski, 
klimat. Lubelskie Stare Miasto wyróżnia się średniowiecz-
nym układem przestrzennym oraz bogactwem zdobień 
zabytkowych kamienic, wśród których uwagę przykuwają 
szczególnie te z okresu renesansu. 

 
Dziedzictwo historyczne Lublina – tradycje jagiel-
lońskie, wielokulturowość, wieloreligijność i ślady 
pozostawione przez Żydów współtworzących przez 
wieki i zamieszkujących to miasto – tworzy magicz-
ny klimat, który jest źródłem różnorakich doznań 
i inspiracją do twórczego działania.

Lublin jest idealnym miejscem na weekend z rodziną, 
jak również wizytę biznesową lub konferencję naukową. 
Dysponuje rozbudowanym zapleczem noclegowym oraz ga-
stronomicznym opartym na bardzo ciekawej lokalnej kuchni.

LUBLIN MIASTO INSPIRACJI. 
CO CZYNI LUBLIN 
WYJĄTKOWYM?

WITAMY W LUBLINIE
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W I T A M Y  W  L U B L I N I E

Lublin jest liczącym się ośrodkiem sportowym, w którym 
odbywają się wydarzenia o randze ogólnopolskiej i między-
narodowej. W ostatnich latach miasto było gospodarzem Mi-
strzostw Europy w Piłce Nożnej EURO U21, Głównych Mistrzostw 
Polski Seniorów i Młodzieżowców w Pływaniu oraz 94. Mistrzostw 
Polski w Lekkiej Atletyce. W 2019 roku Lublin jest miastem 
gospodarzem piłkarskich Mistrzostw Świat U20.

Będąc w Lublinie koniecznie trzeba wybrać się na żużel czy 
mecz ekstraklasowych zespołów koszykówki kobiet i mężczyzn. 

Nowoczesne obiekty takie jak: kompleks Aqua Lublin 
z 50 metrowym basenem olimpijskim, stadion lekko-
atletyczny – nowoczesny obiekt z trybunami dla 1400 
osób, Arena Lublin – stadion z miejscami dla ponad 
15 000 widzów, zachęcają do uprawiania sportów 
o każdej porze roku.

Lublin zaprasza także na wypoczynek nad położonym w gra-
nicach miasta Zalewem Zemborzyckim. Kompleks „Słoneczny 
Wrotków” ma do dyspozycji wypoczywających 5 basenów rekre-
acyjnych, zjeżdżalnie, wodny plac zabaw, boisko do siatkówki, 
plac zabaw dla dzieci, restauracja oraz zaplecze sanitarne. W oko-
licy jest także park linowy z czterema trasami o różnym poziomie 
trudności, 2,5-hektarowy obiekt, na którym znajduje się 6-cio 
dołkowe pole golfowe, strzelnica i pole do minigolfa składające 
się z 18 torów, wypożyczalnie sprzętu wodnego, plażowego oraz 
rowerów górskich. Zalew Zemborzycki to także raj dla wędkarzy.

Dla rowerzystów miasto przygotowało ścieżki i szlaki 
rowerowe. Wyjątkowo atrakcyjna trasa prowadzi wzdłuż 
Bystrzycy i dookoła Zalewu Zemborzyckiego. Inna, mierząca 
około 62 km, wiedzie od granic miasta do Nałęczowa i dalej 
przez Wąwolnicę aż do Kazimierza Dolnego nad Wisłą.

LUBLIN 
DLA AKTYWNYCH
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Lublin to miasto kultury, najważniejszy ośro-
dek życia kulturalnego we wschodniej Polsce.

Lubelską kulturę cechuje wyjątkowy 
charakter, który decyduje o jej inte-
grującym i włączającym potencjale. 
Jest autentyczna i oryginalna, gdyż 
wyrasta z lokalnego kontekstu.
Nastawiona jest na uczestnictwo 
i różnorodność, na spotykanie się 
kultur, religii, idei, pobudzając miesz-
kańców do odkrywania siebie, innych 
ludzi i świata. Lubelska kultura 
prezentuje także najważniejsze 
zjawiska kultury polskiej i światowej.

Miłośników teatru zapraszamy do sko-
rzystania z oferty Teatru im. Hansa Ch. An-
dersena, Teatru Starego, Teatru im. Juliusza 
Osterwy oraz Teatru Muzycznego. Prężnie 
działa także alternatywna scena teatralna 
w Centrum Kultury w Lublinie reprezento-
wana przez Teatr Provisorium, Scenę Pra-
premier In Vitro i neTTheatre. Najmłodszych 
zainteresują spektakle przygotowane przez 
Pracownię Sztuczka.

Jedyne w swoim rodzaju projekty, nie 
tylko teatralne, realizowane są przez Scenę 
Plastyczną KUL, Ośrodek Praktyk Teatral-
nych Gardzienice, Ośrodek Międzykul-
turowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” 
i Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”.

Na szczególną uwagę zasługują liczne festiwale i wy-
darzenia artystyczne organizowane w otwartej przestrzeni 
miasta. Cyklicznie organizowane są festiwale teatralne, 
takie  jak: Festiwal „Konfrontacje Teatralne”, Między-
narodowe Spotkania Teatrów Tańca, Studencki Ogólno-
polski Festiwal Teatralny „Kontestacje”.

Od maja do późnej jesieni ulice i place miasta zamieniają się 
w miejsca prezentacji ważnych wydarzeń artystycznych: 
Noc Kultury, Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicz-
nej – Otwarte Miasto, Wschód Kultury – Inne Brzmienia 
Art’n’Music Festival, Carnaval Sztukmistrzów, Jarmark 
Jagielloński, Europejski Festiwal Smaku, Międzynarodowy 
Festiwal Sztuki Muralu (Graffiti) „Meeting of Styles”, 
Lubelskie Spotkania Literackie – Miasto Poezji. Również 
w przestrzeni otwartej organizowane są festiwale prezentu-
jące kulturę mieszkających w Lublinie przedstawicieli mniej-
szości narodowych i etnicznych: Wielokulturowy Lublin oraz 
Ukraina w Centrum Lublina.

Lublin to miejsce licznych festiwali muzycznych począw-
szy od muzyki tradycyjnej i folkowej po muzykę klasyczną, 
jazzową czy bluesową.

Wielbicieli muzyki tradycyjnej i folkowej zapraszamy 
na Międzynarodowy Festiwal „Najstarsze Pieśni Europy”, 
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Fol-
kowe” oraz Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. 
Ignacego Wachowiaka. Ciekawym połączeniem tradycji z nowocze-
snością jest Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody”.

Fanów muzyki jazzowej zainteresuje Lublin Jazz Festival 
oraz Międzynarodowy Festiwal Jazzowy – Jazz Bez, zaś 
muzyki bluesowej Chatka Blues Festiwal.

Wielbicieli muzyki klasycznej zapraszamy na Harmonie 
Starego Miasta, Festiwal „Tempus Paschale” oraz Między-
narodowy Festiwal Andrzej Nikodemowicz – Czas i Dźwięk.

Lublin to również sztuka współczesna i szereg wydarzeń or-
ganizowanych przez Galerię Labirynt, Galerię Białą i Lubelskie 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Na uwagę zasługuje 
także oferta lubelskich kin studyjnych, a także szeroka oferta 
festiwalowa: Lubelski Festiwal Filmowy, Demakijaż – Festi-
wal Kina Kobiet czy Studenckie Konfrontacje Filmowe.

LUBLIN 
KULTURALNY

W I T A M Y  W  L U B L I N I E
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KAPLICA 
TRÓJCY ŚWIĘTEJ————————————

Kaplica Trójcy Świętej na lubelskim 
Zamku to jeden z najcenniejszych za-
bytków sztuki średniowiecznej nie tyl-
ko w Polsce, ale i w Europie. Nadano 
jej Znak Dziedzictwa Europejskiego. 
Kaplica została wzniesiona przez kró-
la Kazimierza Wielkiego, a jej wnętrza 
do dziś zdobią wspaniałe rusko-bi-
zantyńskie freski ufundowane przez 
króla Władysława Jagiełłę. Jest to uni-
katowe na miarę europejską świadec-
two przenikania się kultur Wschodu 
i Zachodu – w rzymskokatolickiej 
gotyckiej świątyni oglądać można 
między innymi wizerunki ojców Kościoła 
Wschodniego. Budowla znajduje się na 
dawnym zamku królewskim, w miejscu 
gdzie według tradycji obradowano nad 
kształtem Unii Lubelskiej.

GŁÓWNE ZABYTKI 
I ATRAKCJE LUBLINA

DONŻON——————

Wieża główna lubelskiego Zamku, 
wzniesiona przy południowym zboczu 
wzgórza, powstała w XIII wieku jako 
budowla obronno-mieszkalna. To cenny 
zabytek sztuki romańskiej, jedna z naj-
starszych budowli na Lubelszczyźnie 
i najstarszy zachowany w całości zaby-
tek architektury murowanej w Lublinie. 
Donżon ma trzy kondygnacje nadziem-
ne i mur prawie trzyipółmetrowej gru-
bości. Do niedawna do oglądania tylko 
z zewnątrz, od lata 2012 roku jest do-
stępny dla zwiedzających. Kto pokona 
niewymiarowe schody wieży i różnicę 
poziomów ok. 30 m, może spojrzeć 
na miasto z tarasu widokowego, który 
utworzono na szczycie.

W I T A M Y  W  L U B L I N I E

  5554



TRYBUNAŁ KORONNY 
I TRASA PODZIEMNA———————————————

Pośrodku staromiejskiego Rynku 
wznosi się gmach Trybunału Koronnego. 
Trybunał w Lublinie został ustanowio-
ny w 1578 r. i był najwyższą instancją 
sądową dla szlachty z Małopolski. 
Z Trybunałem związana jest jedna 
z najsłynniejszych lubelskich legend 
o czarciej łapie. Według niej, w 1637 r. 
odbył się tu „diabelski sąd”, który 
w sprawie sporu biednej wdowy z boga-
tym szlachcicem wydał bardziej spra-
wiedliwy wyrok niż przekupni sędziowie. 
Dowodem diabelskiej interwencji jest 
„czarcia łapa” wypalona w stole, który za-
chował się do dziś – można go zobaczyć 
w holu Muzeum Lubelskiego na Zamku.

W podziemiach Trybunału Koronnego 
ma swój początek ponad dwustume-
trowa trasa podziemna biegnąca pod 
Starym Miastem. Szlak wiedzie przez 
14 tajemniczych sal.

TEATR STARY——————————

Jest to najstarszy po krakowskim 
Teatrze Starym zachowany budynek 
teatralny w Polsce, wybudowany 
w 1822 roku. Początkowo mieściły się 
w nim lubelska scena dramatyczna 
i  operowa, a w XX w. także kino. 
Od ostatniego seansu w roku 1981, zanie-
dbany, niszczał, aż do przejęcia przez 
miasto w 2007 roku. W ciągu kilku 
ostatnich lat, uratowany z ruiny, został 
gruntownie zmodernizowany. Dzięki 
temu ponownie stał się miejscem 
różnorodnych wydarzeń kulturalnych: 
spektakli, koncertów, ale również spo-
tkań, debat oraz zajęć edukacyjnych 
dla dzieci. Zwiedzający mogą obejrzeć 
salę widowiskową i teatralne kulisy, 
a także wystawę archeologiczną eks-
ponowaną w foyer.

W I T A M Y  W  L U B L I N I E
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BAZYLIKA 
OO. DOMINIKANÓW——————————————

Bazylika ta jest jednym z najcenniej-
szych obiektów sakralnych w Lublinie. 
Kościół i klasztor ufundował w 1342 r. 
król Kazimierz Wielki. W murach ko-
ścioła w 1569 r., po podpisaniu unii 
lubelskiej, odprawiono nabożeństwo 
dziękczynne, w którym uczestniczył 
król Zygmunt August. Świątynia już 
wtedy cieszyła się międzynarodową 
sławą za sprawą umieszczenia w niej 
relikwii  Krzyża Świętego, jednych 
z największych na świecie. Z obecnością 
relikwii jest związanych wiele zadzi-
wiających i cudownych wydarzeń. 
Według jednej  z  legend,  proce-
sja z relikwiarzem uratowała miasto 
od tragicznego pożaru w 1719 roku. 
Niestety, w 1991 roku przechowywane 
w kościele przez stulecia relikwie zo-
stały skradzione. Zespół klasztorny do-
minikanów w Lublinie jest zabytkiem, 
któremu przyznano Znak Dziedzictwa 
Europejskiego. Można zwiedzać go 
niemal w całości, z galerią malarstwa 
i skarbcem klasztornym włącznie.

WIEŻA 
TRYNITARSKA———————————

Neogotycka wieża jest najwyższym, 
zabytkowym punktem widokowym 
Lublina. Z wysokości 40 m widać rozle-
głą panoramę miasta. Nazwa budowli 
pochodzi od zakonu trynitarzy, którzy 
przebywali w pojezuickich zabudowa-
niach klasztornych. W wieży mieści się 
Muzeum Archidiecezjalne Sztuki Reli-
gijnej ze zbiorami zabytkowych przed-
miotów użytku religijnego: obrazów, 
ikon, rzeźb, dzwonów, w tym z naj-
większym lubelskim dzwonem, Marią, 
który rozbrzmiewa tylko w wyjątkowe 
uroczystości.

W I T A M Y  W  L U B L I N I E
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JESZYWAS 
CHACHMEJ LUBLIN—————————————

Dawna Uczelnia Mędrców Lublina 
świadczy o ogromnym znaczeniu 
przedwojennej diaspory żydowskiej 
w Lublinie. Ten duży gmach, oddany 
do użytku w 1930 roku, postawiono 
ze składek społeczności żydowskiej 
z całego świata. Uczelnia nawiązywała 
do chlubnych tradycji nauk talmu-
dycznych, które rozwijane były w Lu-
blinie w okresie staropolskim. Była to 
największa i najbardziej prestiżowa 
szkoła rabinacka na świecie. Uchodzi-
ła za jedną z najnowocześniejszych 
tego typu szkół, a jej absolwenci byli 
poszukiwanymi rabinami. Językiem 
wykładowym był hebrajski,  na co 
dzień zaś posługiwano się jidysz.

Obecnie w budynku znajduje się 
Hotel Ilan, a także Synagoga oraz 
Muzeum Historii Jesziwy Mędrców 
Lublina – ekspozycja prezentująca 
historię jesziwy oraz sylwetkę jej 
pomysłodawcy i założyciela, rabina 
Meira Szapira.

PLAC LITEWSKI 
I POKAZ FONTANN—————————————

Plac Litewski jest centralnym miejscem 
w Lublinie, odbywają się tam ceremonie pań-
stwowe, happeningi i inne imprezy. Jest to 
także doskonałe miejsce do odpoczynku.

W okresie letnim wieczorową porą zapra-
szamy Państwa na wspaniały spektakl 
fontann multimedialnych. Lubelskie fon-
tanny to jeden z najnowocześniejszych 
tego typu obiektów w Polsce. Budowla 
ma kształt liścia przedzielonego groblą, 
a przy widowiskach wykorzystuje pełną 
paletę elementów charakterystycznych 
dla fontann multimedialnych, tj. wodę, 
światło, dźwięk, obraz oraz lasery. Wzdłuż 
Placu Litewskiego znajduje się dodatko-
wo 7 fontann linearnych, których zwień-
czeniem jest fontanna w formie spirali. 
Przestrzenie ogrodowe oraz rekreacyjne 
ławki, kamienne siedziska, stoliki szacho-
we oraz dwa place zabaw to miejsce 
odpoczynku dla blisko 650 osób.

Plac Litewski to także pomniki pamięci 
związane nie tylko z historią Lublina, ale 
także i Polski: pomnik Marszałka Józefa 
Piłsudskiego, pomnik Nieznanego Żoł-
nierza, pomnik Konstytucji 3 Maja oraz 
obelisk upamiętniający podpisanie aktu 
Unii Polsko-Litewskiej w 1569 roku. 
O historii miasta opowiada także Okno 
Czasu, czyli szklana tafla prezentującą 
fragmenty historycznego traktu wyjaz-
dowego z miasta.

W I T A M Y  W  L U B L I N I E
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POMNIK 
UNII LUBELSKIEJ————————————

Pomnik znajduje się na placu Litew-
skim, którego nazwa upamiętnia tra-
dycję obozowania posłów litewskich 
podczas sejmu lubelskiego w roku 
1569. Późniejsza tradycja głosi, że 
pierwszy pomnik wystawiono jeszcze 
za panowania króla Zygmunta Augusta. 
Zachowany do dziś pomnik w formie 
żeliwnego obelisku na cokole został 
wzniesiony w 1826 roku z inicjatywy 
Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz 
Stanisława Staszica w miejscu pierwot-
nego, rozebranego w latach 1819–1820. 
Frontową część cokołu zdobi złocona 
płaskorzeźba przedstawiająca dwie 
alegoryczne postaci w antycznych 
szatach podające sobie ręce, Polonię 
i Lithuanię, obrazujące akt połączenia 
unią dwóch wielkich, wielonarodowych 
europejskich państw: Polski i Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Z drugiej strony 
cokołu umieszczono złocony napis 
objaśniający treść przedstawienia 
„Połączenie Litwy z Koroną”. Pomnik 
Unii Lubelskiej jest symbolem przypo-
minającym o wielokulturowej i wielore-
ligijnej historii Lublina i Rzeczypospoli-
tej Obojga Narodów.

MUZEUM LUBELSKIE. Jedna z najstar-
szych i największych instytucji kul-
turalnych po prawej stronie Wisły. 
Ma cztery oddziały na terenie Lublina i pięć 
zamiejscowych. Główna siedziba mu-
zeum i większość jego oddziałów 
to wysokiej klasy zabytki. Muzeum 
gromadzi i eksponuje zabytki z zakresu 
archeologii, etnografii, militariów, 
numizmatyki i sztuki. Od 1957 r. siedzibą 
główna Muzeum jest Zamek Lubelski, 
którego historia sięga XII wieku.

HISTORIA OPOWIADANA 
PRZEZ MUZEA

MUZEUM WSI LUBELSKIEJ. Jedno 
z największych muzeów na otwartym 
powietrzu w Polsce, zajmuje 27 hektarów 
powierzchni. Znajdują się w nim unikato-
we ekspozycje, pamiątki związane z daw-
nym życiem wsi, dworów oraz miaste-
czek. Są tu urokliwe stare młyny, zagrody 
i chaty kryte strzecha, tętniące życiem 
podczas organizowanych przez muzeum 
sianokosów, żniw czy dożynek. Powstało 
tu też „miasteczko prowincjonalne Europy 
Środkowej”, które obejmuje 46 obiektów 
architektonicznych, charakterystycznych 
dla małych miast z lat 30. XX w., które po-
wstały w południowo-wschodniej Polsce 
oraz na terenie sąsiadujących z nią regio-
nów. Muzeum Wsi Lubelskiej to miejsce, 
w którym zwiedzający może poczuć, 
że czas się zatrzymał.

OGRÓD BOTANICZNY UMCS to zielona 
oaza położona w dolinie rzeki Czechów-
ki, która daje wytchnienie od ulicznego 
zgiełku miasta. Na powierzchni 25 hek-
tarów znajduje się 6500 gatunków drzew, 
krzewów i innych roślin pochodzących 
ze wszystkich stron świata. Rośnie tu 106 
drzew w wieku ponad 100 lat. W ogrodzie 
urzekają nie tylko wyjątkowe kompo-
zycje roślinne, tajemnicze ścieżki ginące 
w gąszczu roślin, głębokie wąwozy, śpiew 
ptaków i szum strumyka, ale też uroczy, 
zabytkowy Dworek Kościuszków.

MUZEUM STARODRUKÓW I SZTUKI 
SAKRALNEJ prezentuje bogaty zbiór 
ksiąg, jakie przez 300 lat gromadziła 
biblioteka powstała wraz z przyjazdem 
Księży Misjonarzy do Lublina. Trzon 
ekspozycji stanowią rękopisy, inku-
nabuły i starodruki oraz tematycznie 
związane ze sprawowaniem Sakra-
mentu Eucharystii – obrazy, rzeźby, 
misternie haftowane szaty liturgicz-
ne, kielichy, monstrancje czy lichtarze. 
Zbiory obejmują również dzieła sztuki 
obecne w obrządku wschodnim. 
Najstarszy i zarazem najcenniejszy 
eksponat to Mszał z Kraśnika z 1400 r. 
To jeden z najpiękniejszych zachowa-
nych mszałów rękopiśmiennych na zie-
miach polskich. W zbiorach znalazły się 
także najstarsze wydania Biblii.

PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU 
to najstarsza w Europie instytucja mu-
zealna upamiętniająca ofiary II wojny 
światowej. Misją Muzeum jest pielę-
gnowanie pamięci i rozwijanie eduka-
cji historycznej o okupacji niemieckiej 
na Lubelszczyźnie podczas II wojny 
światowej, w szczególności poprzez 
upamiętnianie ofiar, ochronę obiek-
tów oraz dokumentowanie historii 
obozu koncentracyjnego na Majdanku 
oraz obozów zagłady w Bełżcu i Sobi-
borze. Muzeum zostało utworzone 
jesienią 1944 roku na terenie byłego 
niemieckiego obozu koncentracyjne-
go, potocznie nazywanego Majdan-
kiem. Na terenie Muzeum obejmującym 
90 hektarów znajduje się około 70 
obiektów historycznych. W baraku nr 62 
zlokalizowana jest multimedialna wy-
stawa „Więźniowie Majdanka”.

DOM SŁÓW – IZBA DRUKARSTWA 
prowadzona przez Ośrodek „Brama 
Grodzka – teatr NN” mieści się w po-
mieszczeniach przedwojennej drukarni 
„Popularna”. Jest to interdyscyplinarna 
instytucja ukazująca fundamentalną 
role słowa mówionego i drukowanego 
w kulturze i życiu społecznym. Miejsce 
to zawdzięcza swoją wyjątkowość za-
bytkowym maszynom i urządzeniom 
drukarskim, zecerskim i introligator-
skim, stanowiącym przedmiot stałej 
ekspozycji. Dzisiejsza Izba Drukarstwa 
tworzy program ochrony dziedzictwa 
kulturowego związanego z książką.
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Wkrótce pałac stanie się siedzibą Mu-
zeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczy-
pospolitej, oddziału Muzeum Lubelskiego 
w Lublinie. W zabytkowym wnętrzu stwo-
rzona zostanie nowoczesna przestrzeń 
ekspozycyjna ukazująca nie tylko histo-
rię Pałacu Lubomir-
skich i jego miejsce 
w tkance miasta, ale 
przede wszystkim historię 
i bogactwo dziedzictwa 
kulturowego Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów, 
mozaikę kultur i obrząd-
ków re l ig i jnych z iem 
wschodnich ze szczegól-

nym podkreśleniem najbardziej charakterystycznych wyda-
rzeń, zjawisk kulturowych i artystycznych. Relacja między no-
woczesnym spojrzeniem, zabytkowym budynkiem oraz strefą 
historyczną tworzyć będzie unikatowy charakter muzeum. 

Z dziejami budynku wiążą się nie tylko nazwiska właści-
cieli, ale także wybitnych architektów: Tylmana van Gameren 
i Henryka Marconiego. Do roku 1805 pałac był własnością 
prywatną, a następnie został odstąpiony rządowi austriac-
kiemu na cele wojskowe. W roku 1830, po zniszczeniu przez 
pożar, pałac został odbudowany. Nadany wówczas charakter 

budowli odzwierciedlał tendencje pa-
nujące w oficjalnej (rządowej) architek-
turze doby Królestwa Kongresowego 
i do dnia dzisiejszego decyduje o jego 
zewnętrznym wyrazie architektonicz-
nym. Po II wojnie światowej pałac 
przekazano Uniwersytetowi Marii 
Curie-Skłodowskiej, do chwili obecnej 
swoją siedzibę ma tam Wydział Polito-
logii UMCS.

Z okazji 450-lecia zawarcia Unii Lubelskiej powstało wiele 
materialnych pamiątek, m.in. Poczta Polska we współpracy 
z Miastem Lublin przygotowała znaczek pocztowy poświęcony 
450. rocznicy zawarcia Unii Lubelskiej a Narodowy Bank Polski 
wprowadził do obiegu kolekcjonerską monetę o nominale 
20 złotych. 

PAŁAC LUBOMIRSKICH 
W LUBLINIE

DZIEDZICTWO UNII LUBELSKIEJ
Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej

Położony przy placu Litew-
skim Pałac Lubomirskich 
należy do najciekawszych za-
bytków Lublina. Jego początki 
sięgają XVI w. W 1683 r. na za-
mówienie Józefa Karola Lubo-
mirskiego, dwór należący do 
Firlejów został przebudowany 
na okazały pałac. 

W I T A M Y  W  L U B L I N I E
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Lublin – Miasto Unii Lubelskiej ZNAK DZIEDZICTWA
EUROPEJSKIEGO

Decyzją międzynarodowego panelu ekspertów, działającego 
przy  Komisji  Europejskiej,  10  marca  2015  roku  Miasto  Lublin 
otrzymało Znak Dziedzictwa Europejskiego jako miejsce  
Unii  Lubelskiej – wyjątkowy symbol pokojowej i demokra-
tycznej integracji  dwóch  krajów,  zróżnicowanych  religij-
nie  i  etnicznie. Idee  te  są  reprezentowane  materialnie  

Wyróżnienie to przyznawane 
jest obiektom materialnym 
i niematerialnym posiadającym 
symboliczne znaczenie dla 
historii i dziedzictwa kulturo-
wego Europy, stanowiąc żywe 
przypomnienie wspólnej rzeczy-
wistości politycznej i pamięci 
historycznej kontynentu. 

przez zachowane w krajobrazie Lublina 
zabytki będące świadkami zawarcia Unii 
i ją upamiętniające – Kaplica Trójcy Świętej 
na Zamku Lubelskim, Pomnik Unii Lubelskiej 
i kościół p.w. św. Stanisława Biskupa 
Męczennika oraz klasztor ojców dominikanów. 
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Lublin oferuje turystom tematyczne zwiedzanie 
miasta dzięki sieci oznakowanych szlaków turystycznych. 
Szlak Wielokulturowy wiedzie od pomnika Unii Lubel-
skiej do wzgórza Czwartek. Szlak Zabytków Architektury 
ma swój początek w Bramie Krakowskiej i prowadzi przez 
Śródmieście do Zamku. Natomiast Jagielloński Szlak 
Unii Lubelskiej biegnie od Zamku do placu Litewskie-
go, a Szlak Pamięci Żydów Lubelskich przebiega ulicz-
kami Starego Miasta i Podzamcza. Z kolei Szlak Znanych 
Lublinian poznajemy, idąc od Zamku przez Stare Miasto 
i Śródmieście aż do pomnika Marii Curie-Skłodowskiej, 
mieszczącego się na miasteczku akademickim. Szczegóło-
wych informacji na temat tras zwiedzania udziela Lubelski 
Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej.

Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej

Stare Miasto: ul. Jezuicka 1/3, 
tel. +48 81 532 44 12

Port Lotniczy Lublin SA (terminal odlotów): 
ul. Króla Jana III Sobieskiego 1, Świdnik
 www.lublintravel.pl   

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
ul. Krakowskie Przedmieście 78, 
tel. +48 81 532 87 04
www.bortpttklublin.pl

Europejskie Centrum Spotkań
„Zachód - Wschód” w Lublinie
ul. M.C. Skłodowskiej 3/15 piętro I
tel. +48 81 441 11 18
www.zachod-wschod.pl

Materiały pochodzą od organizatorów poszczególnych wydarzeń.
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TROLEJBUSY:
Lublin to jedno z czterech miast w Polsce, poza Gdynią, Sopotem 
i Tychami, w którym możemy spotkać trolejbusy.

LUBLIN CITY TOUR: 
Atrakcje turystyczne Lublina można zobaczyć podczas przejazdu 
przez miasto elektrycznymi pojazdami. Informacje o mijanych 
obiektach przekazywane są turystom przez głośniki: przez przewodni-
ka z mikrofonem lub odtwarzane z elektronicznego odtwarzacza.

LINIE TURYSTYCZNE:
W okresie wakacyjnym Lublin można podziwiać z perspektywy zabyt-
kowych pojazdów komunikacji miejskiej - trolejbusem ZIUTEK lub auto-
busem GUTEK. Pasażerowie podróżują w atmosferze lat 70. XX wieku.

LUBELSKI ROWER MIEJSKI:
Konkurencją dla lubelskiej komunikacji miejskiej jest Lubelski 
Rower Miejski. To największy system rowerowy we wschodniej 
Polsce. Do dyspozycji użytkowników jest 951 rowerów zlokalizo-
wanych w 97 stacjach wypożyczeń w Lublinie i Świdniku. Obok rowerów 
standardowych dostępne są tandemy i rowery dziecięce. Do wypo-
życzenia roweru wystarczy zarejestrowane w systemie Nextbike 
konto i telefon komórkowy. Z tej formy komunikacji można skorzy-
stać od marca do listopada, 24h na dobę.

SZLAKI TURYSTYCZNE JAK PORUSZAĆ SIĘ PO LUBLINIE?

INFORMACJE PRAKTYCZNE
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