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April 11,  2011 

Declaration of cooperation

The Observatory for Culture and Communication”, of the Alternativas Foundation would 
like to express its support and declare cooperation on the basis of project „Observatory of 
Culture in Lublin” which will be a part of cultural program Lublin. European Capitol of 
Culture 2016. 

Terms and details of cooperation will be set from the beginning of July, 2011.  

The “Observatory for Culture and Communication, is a center which makes studies, 
debates and proposals under the concern of the current situation between culture and 
communication, to be used by policy makers and society as a whole. Its sign of identity is 
to have an independent, analytical and critical point of view combined  with open and 
innovating approaches. 

        D. Fernando Rueda 
  Coordinator Observatoy of Culture and Comunication. 

        Alternativas Foundation  

POROZUMIENIA  
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Przewodnik po Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016 w Lublinie
Przekazujemy Państwu „Przewodnik po Europejskiej Stolicy Kultury 2016 w Lubli-
nie”. Jest to zbiór najważniejszych dokumentów, analiz i propozycji, przeznaczony 
dla wszystkich, którzy chcą twórczo włączyć się do pracy nad kandydaturą Lublina 
do tytułu ESK 2016.
  
Pierwsza aplikacja zdefiniowała potencjał Lublina wyrażony w haśle przewodnim „Miasto w 
dialogu”, a obecne i przyszłe działania kulturalne i społeczne pogrupowała w czterech osiach 
tematycznych: Kultura wiedzy, Miasto i region, Pamiętanie i antycypacja, Wobec Wschodu. 
 
Aplikacja dostępna jest (w formacie PDF) pod adresem: www.lublin2016.eu/aplikacja 
 
Finałowa aplikacja konkursowa powinna zawierać wizjonerski program obchodów ESK 
2016, składający się z projektów zaproponowanych przez Państwa. Istotny jest również „pro-
ces dochodzenia” - powstawanie i rozwijanie projektów w latach 2011-2015, święto 2016, 
kontynuacja 2017 (700-lecie lokacji Lublina) oraz długofalowe oddziaływanie do roku 2020. 
 
Zgodnie z ideą Europejskich Stolic Kultury program powinien być oparty o wieloaspek-
towe inicjatywy, nie tylko artystyczne, ale także edukacyjne, biznesowe, turystyczne czy 
sportowe. Jego  integralnym elementem jest wymiar obywatelski, otwarcie kultury na 
różnorodność miejskich środowisk i społeczności.
 
Lubelska aplikacja jest „otwartą księgą”, pisaną przez Państwa twórcze inicjatywy. Suk-
ces w konkursie osiągniemy tylko wtedy, gdy taki program przygotujemy wspólnie, 
opierając go na długofalowych projektach, które nie skończą się w roku 2016, lecz staną 
się elementami trwałego rozwoju Miasta i Regionu w perspektywie roku 2020.
 
Niniejszy Przewodnik został opracowany przez zespół pod kierownictwem Dyrektora 
Artystycznego projektu ESK – Krzysztofa Czyżewskiego. Określa zasady skutecznego 
uczestnictwa w konkursie ESK, wskazuje potencjalne obszary tematyczne projektów. 
Wraz z postępem prac nad aplikacją będziemy go uzupełniać o kolejne strony. Prze-
wodnik ma ułatwić Państwu stworzenie projektów, które staną się integralną częścią 
programu ESK 2016. Gwarantujemy zachowanie praw autorskich. Projekty musimy od 
Państwa otrzymać do końca stycznia. Tak krótki termin wynika ze skrócenia o dwa 
miesiące procedury konkursowej.

Harmonogram pracy nad finałową aplikacją:
31 stycznia – zakończenie naboru projektów do programu Lublin ESK 2016
luty – konsultacje Państwa projektów i stworzenie programu Lublin ESK 2016
marzec  – konsultacje tekstu aplikacji Lublin ESK 2016
kwiecień – redakcja, korekta, skład, tłumaczenie angielskiej wersji i druk aplikacji
16 maja – złożenie aplikacji w Ministerstwie Kultury 
czerwiec – wizyta Komisji Selekcyjnej w Lublinie, prezentacja aplikacji przed Komisją
 
Projekty prosimy przesyłać na adres e-mail: projekty2016@lublin.eu lub na adres: Wydział 
Kultury, Urząd Miasta Lublin, Biuro ESK, pok. Nr 1, Plac Łokietka 1, 20-109 Lublin

Biuro projektu  
Lublin 2016  
Europejska Stolica  
Kultury

Plac Łokietka 1
20-950 Lublin
parter, pokój nr 1

tel: +48 81 466 37 22
e-mail: 2016@lublin.eu
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Kultury
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e-mail: 2016@lublin.eu

Przewodnik po ESK 2016 w Lublinie

Przykładowy wzór projektu 

1. Proponowany tytuł.

2. Opis projektu: 
a) „projekty małe” – około 20 zdań dotyczących: idei projektu, czasu i miejsca reali-

zacji, potencjalnych odbiorców; 

b) „projekty wielkie” – rozwinięcie w  załączniku Założenia projektów do programu 
Lublin 2016 ESK.

3. Przewidywana współpraca. 
(np.: z instytucjami, organizacjami pozarządowymi, osobami  fizycznymi)

4. Przewidywany budżet i możliwość finansowania projektu.

5. Inne uwagi istotne dla projektu.

6. Dane kontaktowe i autorskie pojektodawcy. 
(imię, nazwisko lub nazwa organizacji, telefon, e-mail, adres)

Nie ma obowiązku odpowiadania na wszystkie ww. punkty. 
Gwarantujemy uszanowanie wszelkich praw autorskich. 
Przyjmujemy zarówno małe, jak i wielkie projekty. 

 
Konsultacji i pomocy dotyczącej składanych projektów udziela Roman Jaborkhel:  
tel. 081 466 37 23, email: projekty2016@lublin.eu

Do projektu Europejska Stolica Kultury Lublin 2016 zostaną wpisane w pierwszej ko-
lejności projekty  zgodne z ideami programowymi określonymi w pierwszej aplikacji. 
Projekty nie wykorzystane przy drugiej aplikacji ESK posłużą do indeksowania poten-
cjału kultury, pomogą w pisaniu strategii rozwoju kultury i w planowaniu obchodów  
w 2017 roku (700-lecie lokacji Lublina). 

Projekty prosimy przesyłać na adres e-mail: projekty2016@lublin.eu lub na adres:  
Wydział Kultury, Urząd Miasta Lublin, Biuro ESK, pok. Nr 1, Plac Łokietka 1,  
20-109 Lublin.

METODOLOGIA  
PRACY
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Przewodnik po ESK 2016 w Lublinie

Założenia projektów do programu 
Lublin 2016 ESK 

Przy tworzeniu projektów i inicjatyw do programu 2016 ESK sugerujemy uwzględ-
nienie następujących zagadnień:

• Program ma zawierać projekty zasługujące na „kulturalnego Nobla”, zakładające stwo-
rzenie innowacyjnych, ambitnych wydarzeń na najwyższym poziomie.

• Idea projektu zakłada „ucieczkę do przodu”, a nie nadrabianie strat i zaległości.

• W projekt wpisany jest oprócz wizji realizacji także „proces dochodzenia” - powsta-
wanie i rozwijanie w latach 2011-2015, święto 2016, kontynuacja 2017 (700-lecie lokacji) 
oraz długofalowe oddziaływanie do roku 2020.

• Projekt realizuje założenia konkursu: „Wymiar europejski” i „Miasto i obywatele”. 
(Formularz kandydatury – strona 2)

• Projekt nawiązuje do hasła „Miasto w dialogu”, oraz do czterech osi tematycznych 
aplikacji. (Rozwinięcie w załącznikach)

• Projekt opiera się na zasadach „4 E”: Empatia – Ekologia – Efektywność – Ekspery-
ment. (Rozwinięcie w załączniku)

• Projekt respektuje zasady „Metodyki projektów ESK”. (Rozwinięcie w załączniku)

• Projekt zakłada partnerstwo z Hiszpanią. (Rozwinięcie w załączniku)

• Projekt realizuje edukację kulturalną: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.

• Projekt zakłada zaangażowanie mieszkańców w jego realizację oraz aktywizację dziel-
nic.

• Projekt angażuje specjalistów i naukowców z danej dziedziny, kadrę uniwersytecką, 
zgodnie z założeniami osi programowej Kultury Wiedzy.

• Projekt ma potencjał współpracy i wymiany regionalnej i międzynarodowej: Lubelsz-
czyzna, Polska Wschodnia, Polska, Unia Europejska, kraje Partnerstwa Wschodniego, 
Rosja.

• Projekt angażuje operatorów kultury z regionu i umożliwia „podzielenie się” z miasta-
mi, miasteczkami i wioskami regionu.

• Jaki jest przewidywany budżet projektu, czy zakłada on zewnętrzne źródła finansowa-
nia, poza budżetem samorządu? W jaki sposób projekt będzie promowany? Czy przewi-
duje niestandardowe formy promocji?

METODOLOGIA  
PRACY
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Szanowni Państwo!

 
Kilka lat naszej wspólnej wytężonej pracy dało początek zmianom w sferze kulturalnej 
i społecznej Lublina i Lubelszczyzny. Dzięki temu z sukcesem mogliśmy przedstawić 
Lublin w aplikacji konkursowej jako Europejską Stolicę Kultury w roku 2016. Spośród 
jedenastu polskich miast kandydujących do tytułu Stolicy Kultury wybrano pięć. Lublin 
znalazł się w ścisłym finale tego największego europejskiego konkursu – wspólnie z tak 
ważnymi miastami jak Gdańsk, Katowice, Warszawa i Wrocław. Dziś Lublinianie mogą 
być dumni z miejsca w którym żyją, z miasta twórczego, o ogromnym potencjale.
 
Aplikacja konkursowa Lublina została wysoko oceniona przez międzynarodową Ko-
misję Selekcyjną składającą się z doświadczonych menadżerów kultury, ekonomistów, 
dyrektorów Narodowych Instytucji Kultury i innych Europejskich Stolic Kultury.
 
Kolejnym etapem na tej drodze jest przygotowanie drugiej, finalnej aplikacji, którą zło-
żymy 16 maja 2011 roku – oraz przyjęcie przedstawicieli Komisji i zaprezentowanie do-
konań miasta w połowie czerwca 2011 roku.
 
Komisja Selekcyjna w Raporcie z Selekcji Wstępnej zaleciła nam „rozbudowanie wizji 
promowania kultury polskiej na forum europejskim w ramach obchodów ESK”. Ozna-
cza to, że teraz musimy przekonać Komisję, że jesteśmy w stanie zbudować program bo-
gaty w wydarzenia o europejskiej randze i zarazem prezentujący kulturę całego naszego 
kraju, a nie tylko Lublina i Lubelszczyzny. Chcielibyśmy, aby był to program unikalny, 
jakiego nie zaprezentowała jeszcze żadna Europejska Stolica Kultury. Stworzenie takie-
go programu jest naszym wspólnym zadaniem. 
 
Z zaproszeniem do wspólnego zbudowania programu ESK 2016 w Lublinie zwracamy 
się do osób prywatnych, artystów, społeczników, instytucji kultury i organizacji poza-
rządowych. Wierzymy, że swoją pracą przyczynicie się Państwo do przeobrażenia wizji 
Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016 w rzeczywistość.

Krzysztof Czyżewski
Dyrektor Artystyczny  

projektu Lublin 2016 ESK

Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta  

Miasta Lublin ds. Kultury

Karta Pracowni i zespołów  
ESK Lublin 2016 (wybór)
Pracownie i zespoły (PZ) budują program ESK 2016 w Lublinie. Przekazujemy sugestie 
pomocne w tworzeniu programu i w działalności Pracowni.

IDEE PROGRAMU ESK 2016

•	 Program 2016 ma być „otwartą księgą”, mieszczącą projekty i inicjatywy nie tylko art-
ystyczne, ale także łączące kulturę z działalnością społeczną, edukacyjną, biznesową, 
z turystyką i sportem.

•	 Program ma tworzyć „zaczyny strukturalne” i  długoterminowe, wyznaczać trendy 
trwałych zmian, a nie skupiać się na kreowaniu jednorazowych wydarzeń.

•	 Program ma założenie „ucieczki do przodu”, tworzenia inicjatyw dziś nie istniejących, 
ani w Lublinie, ani w Europie.

•	 Lider projektu powinien widzieć cały proces rozwoju projektu i mieć wizję jego efektu, 
oraz potrafić pokazać i przekonująco przedstawić drogę do osiągnięcia oraz perspe-
ktywy dalszego rozwoju.

•	 Program ESK opiera się na opisanych w  Pierwszej Aplikacji zasadach „4 x E” 
i „Metodyce projektów ESK”.

CZTERY ZASADY – 4 X E

Empatia: Dynamikę budowania lubelskiego programu ESK stymuluje bliskość Innego – 
człowieka, brzegu, świata. Lublin chce być partnerski wobec Wschodu, pełnić rolę bramy 
między światami, dać głos innej pamięci, wychodzić poza miasto, zgłębiać archaiczne 
źródła kultury, spotykać artystów z  mistrzami nauki i  innych dziedzin, być miastem 
w  dialogu. Nie będzie to możliwe bez zasady empatii, dającej pole obecności Innemu 
i inspirującej do przekraczania siebie.

Efektywność: Zasada ta nadaje kulturze moc sprawczą, zakorzenienie w rzeczywistości, 
przekonanie, że dzięki niej można dokonać zmiany społecznej, realnie oddziaływać na 
życie miasta. Projekty „efektywne” przywiązywać będą wagę do długiego trwania, kon-
tynuacji, rezonansu jaki budzą w otoczeniu, mądrej ewaluacji i myślenia strategicznego. 

Ekologia kultury: Zasada dotyczy oszczędnego gospodarowania zasobami kultury, od 
energooszczędnych żarówek w teatrach poczynając, a kończąc na sprawnym zarządzaniu 
instytucjami i projektami. Inny jej aspekt to dbałość o środowisko, w którym tworzy się 
kulturę. Ludzie mieszkający w sąsiedztwie centrów kultury czy ustawianych na ulicach 
scen potrzebują rozmowy, też poprzez sztukę, angażującej ich do uczestnictwa. Wielkie 
przedsięwzięcia kulturalne, takie jak ESK, to nie tylko szczęście dla mieszkańców, także 
ciężar wielu gości i wielu decybeli do późnych godzin nocnych. Trudno będzie go unieść 
bez wdrażania zasady ekologii kultury.

Eksperyment: Lublin ma długą tradycję sztuki niesfornej, burzącej konwenanse, al-
ternatywnej wobec skostniałych form kultury. Jako ESK będzie kontynuował tradycje 
eksperymentowania, starając się wygospodarować przestrzeń otwartą dla innowacyjności 
i niekonwencjonalnych form ekspresji.
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Biuro projektu  
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Europejska Stolica  
Kultury

Plac Łokietka 1
20-950 Lublin

parter, pokój nr 1

tel: +48 81 466 37 22
e-mail: 2016@lublin.eu

Szanowni Państwo!

 
Kilka lat naszej wspólnej wytężonej pracy dało początek zmianom w sferze kulturalnej 
i społecznej Lublina i Lubelszczyzny. Dzięki temu z sukcesem mogliśmy przedstawić 
Lublin w aplikacji konkursowej jako Europejską Stolicę Kultury w roku 2016. Spośród 
jedenastu polskich miast kandydujących do tytułu Stolicy Kultury wybrano pięć. Lublin 
znalazł się w ścisłym finale tego największego europejskiego konkursu – wspólnie z tak 
ważnymi miastami jak Gdańsk, Katowice, Warszawa i Wrocław. Dziś Lublinianie mogą 
być dumni z miejsca w którym żyją, z miasta twórczego, o ogromnym potencjale.
 
Aplikacja konkursowa Lublina została wysoko oceniona przez międzynarodową Ko-
misję Selekcyjną składającą się z doświadczonych menadżerów kultury, ekonomistów, 
dyrektorów Narodowych Instytucji Kultury i innych Europejskich Stolic Kultury.
 
Kolejnym etapem na tej drodze jest przygotowanie drugiej, finalnej aplikacji, którą zło-
żymy 16 maja 2011 roku – oraz przyjęcie przedstawicieli Komisji i zaprezentowanie do-
konań miasta w połowie czerwca 2011 roku.
 
Komisja Selekcyjna w Raporcie z Selekcji Wstępnej zaleciła nam „rozbudowanie wizji 
promowania kultury polskiej na forum europejskim w ramach obchodów ESK”. Ozna-
cza to, że teraz musimy przekonać Komisję, że jesteśmy w stanie zbudować program bo-
gaty w wydarzenia o europejskiej randze i zarazem prezentujący kulturę całego naszego 
kraju, a nie tylko Lublina i Lubelszczyzny. Chcielibyśmy, aby był to program unikalny, 
jakiego nie zaprezentowała jeszcze żadna Europejska Stolica Kultury. Stworzenie takie-
go programu jest naszym wspólnym zadaniem. 
 
Z zaproszeniem do wspólnego zbudowania programu ESK 2016 w Lublinie zwracamy 
się do osób prywatnych, artystów, społeczników, instytucji kultury i organizacji poza-
rządowych. Wierzymy, że swoją pracą przyczynicie się Państwo do przeobrażenia wizji 
Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016 w rzeczywistość.

Krzysztof Czyżewski
Dyrektor Artystyczny  

projektu Lublin 2016 ESK

Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta  

Miasta Lublin ds. Kultury

METODYKA PROJEKTÓW ESK 

W rozwijaniu projektów najistotniejsze są trzy obszary:

Wytwarzanie kultury – ma pierwszeństwo przed masowym importem „produktów” 
kulturalnych i objęło zarówno artystów lokalnych, jak i renomowanych, zagranicznych 
twórców zaproszonych do Lublina w celu podjęcia określonej współpracy i partnerstwa 
z miejscowymi artystami i społecznościami.

Udział w kulturze – ma wzrosnąć, ale będzie mu towarzyszyć także wzrost kompetencji 
i  wiedzy o  kulturze. Ambitne programy kulturalne często przeceniają faktyczne zain-
teresowanie odbiorcow i zdolność odbioru danego działania artystycznego w lokalnych 
społecznościach. W innych przypadkach artyści skupiają się wyłącznie na własnych pro-
cesach twórczych kosztem odbiorcy.
Uznając te zagrożenia, doceniamy znaczenie społecznej edukacji kulturalnej, która 
umożliwi rozwoj kompetencji i zainteresowania kulturą, co pozwoli na aktywne uczest-
nictwo – podstawę sukcesu programu 2016.

Mobilizowanie zasobów – wymaga ustawicznego szkolenia menedżerów i innych spec-
jalistów, którzy zadbają o sprzedaż dzieł kultury, rozwój rynku sztuki, partnerstwa z sek-
torem prywatnym, ambitnej turystyki kulturowej, strategii eksportu kultury.

ZASADY ORGANIZACJI PZ

PZ w każdym przypadku indywidualnie organizują swoją pracę i dobierają zespół. Struk-
tura i zasady nie są narzucone, ale powinny być opisane i podane do publicznej wiedzy 

PZ tworzą z projektów programy rozwijające poszczególne działania w latach 2011-2015 
z finałem przypadającym na rok 2016 i kontynuacją zapoczątkowanych zmian po roku 
2020.

Programy tworzone są w możliwie jak najszerszej współpracy z operatorami kultury i os-
obami (nie tylko z Lublina i Lubelszczyzny).

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na projekty wielodyscyplinarne, oparte na prze-
nikaniu tematów aplikacji i współpracy pomiędzy PZ:
•	 Zaangażowanie do współpracy przy projektach specjalistów i naukowców, kadry uni-

wersyteckiej (Pracownia Kultura wiedzy).
•	 Współpraca i  wymiana międzynarodowa (Pracownia Wobec wschodu – kraje Part-

nerstwa Wschodniego i Rosja, zespół współpracy z Hiszpanią).
•	 Współpraca międzyregionalna na równych poziomach (Lubelszczyzna, Polska 

Wschodnia, Polska) – zaangażowanie operatorów kultury z  regionu, „dzielenie” się 
projektem, artystami, animatorami z miastami, miasteczkami, wioskami regionu (Pra-
cownia Miasto i region).

•	 Tematyka pamięci i antycypacji w projektach innych PZ.
•	 Szczególne uwzględnienie edukacji kulturalnej i komunikacji społecznej. 
•	 Adresowanie projektów do konkretnych grup społecznych (seniorzy, dzieci, 

niepełnosprawni, studenci, wykluczeni, dyskryminowani etc.).
•	 Zaangażowanie studentów w działania PZ.
•	 Zaangażowanie biznesu, prawa, administracji, sportu, rekreacji, turystyki i  innych 

grup.
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WSPARCIE ŚRODOWISKA 
BIZNESOWEGO

WSPARCIE ŚRODOWISK BIZNESOWYCH LUBLINA  
DLA PROJEKTU ESK LUBLIN 2016

W trakcie prac nad Pierwszą Aplikacją zespół związany z projektem ESK podjął rozmowy ze środo-
wiskami biznesowymi w celu podjęcia wspólnych działań na rzecz promocji idei projektu.

Po tym, jak Lublin zakwalifikował się do finału konkursu – z inicjatywy Pana Mariusza Sagana – Do-
radcy Prezydenta Lublina ds. gospodarczych – powstała grupa robocza złożona z przedstawicieli śro-
dowisk kultury i przedsiębiorców, która postawiła sobie za zadanie opracowanie długofalowej strate-
gii współpracy. U podstaw wspólnej pracy leży idea przewodnia projektu ESK – dialog. Dotychczas 
zorganizowano serię spotkań roboczych i warsztatowych z udziałem m.in. Rose Fenton, których ce-
lem jest stworzenie pakietu propozycji działań, które mogłyby zostać wspólnie podjęte. Ustalono, że 
działania te będą miały 4 podstawowe cele:
• bliższe poznanie środowisk kultury i przedsiębiorczości,
• zaproszenie środowisk biznesowych do współtworzenia kultury w mieście,
• poprawienie kompetencji związanych z zarządzaniem, instytucjami i projektami kulturalnymi 

wśród operatorów kulturalnych,
• wzajemne docenienie swojego zaangażowania. 

Zgodzono się, że w pierwszym etapie zrealizowane zostaną następujące projekty:
• organizacja wspólnych warsztatów, prezentacji i debat na temat kreatywności, przedsiębiorczości 

w celu wymiany doświadczeń i pomysłów (np. NetDay);
• obecność przedsiębiorców w ciałach doradczych instytucji kultury;
• udział wybitnego europejskiego przedstawiciela biznesu w Europejskim Kolegium Kultury;
• od 2012 roku honorowanie przedsiębiorców zaangażowanych w rozwój kultury podczas corocz-

nej Gali Kultury Miasta Lublin;
• stworzenie i przyznanie nagrody dla najbardziej innowacyjnych i przedsiębiorczych organizacji kultury 

w mieście i regionie lub współtworzenie nagrody kulturalnej Lublina w dziedzinie zarządzania kulturą; 
• udział przedsiębiorców w komisjach zamawiających dzieła z różnych dziedzin. 

W kwietniu i maju zostanie podjęta seria rozmów i warsztatów z udziałem szerokiego grona przed-
stawicieli środowisk kulturalnych miasta oraz organizacji skupiających przedsiębiorców i pracodaw-
ców. Spotkania te będą miały na celu zapoznanie się z wzajemnymi potrzebami, oczekiwaniami oraz 
oferowanymi kompetencjami. 

Efektem będzie wypracowanie i stopniowe wdrażanie (m.in. poprzez zastosowanie pilotaży) dłu-
gofalowych projektów współpracy. Szacujemy, że pełny cykl realizacji tych założeń wyniesie 8-10 
lat. W 2020 roku będziemy mogli stwierdzić, że zostały zbudowane trwałe relacje i realna współpra-
ca międzysektorowa.

W przypadku jeśli Lublin zdobędzie tytuł Europejskiej Stolicy Kultury dodatkowo wypracowa-
ne zostaną:
• mechanizmy promocji idei Europejskiej Stolicy Kultury przez i wśród przedsiębiorców (w Polsce 

oraz Europie) – m.in. w 2012 roku stworzona zostanie siec „Ambasadorów ESK”, 
• strategia pozyskiwania środków na realizację programu artystycznego (wdrażana od 2012r.)
• mechanizmy wsparcia w zakresie know-how związanego z zarządzaniem projektem (od 2011r.). 

W ten sposób do zasad empatii, ekologii, efektywności i eksperymentu już obecnych w działaniach 
związanych z przygotowaniem projektu ESK, dołączone zostaną zasady przedsiębiorczości i społecz-
nej odpowiedzialności. 
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CZŁONKOWIE GRUPY ROBOCZEJ DS. WSPÓŁPRACY  
ŚRODOWISK KULTURY I BIZNESU

INICJATOR
• Mariusz Sagan – doktor nauk ekonomicznych, doradca Prezydenta Miasta ds. gospodarczych, pra-

cownik naukowy (m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie); 

PRZEDSIĘBIORCY
• Artur Kawa – współzałożyciel, Prezes Zarządu oraz Dyrektor Generalny spółki Emperia Hol-

ding S.A. Członek Zarządu Rady Przedsiębiorczości Lubelszczyzny i Rady Rozwoju przy Prezy-
dencie Miasta Lublin;

• Krzysztof Kozieł – wiceprezes spółki Enzo Sp. z o.o., pomysłodawca i koordynator Akademii 
eMarketingu oraz Spotkań Branży Internetowej NetDay, prowadzi szkolenia dla organizacji stu-
denckich oraz młodych przedsiębiorców; 

• Maciej Maniecki – Prezes Zarządu spółki Solet Sp. z o.o., Doradca Prezydenta Miasta ds. no-
wych inwestycji i kontaktów ze środowiskiem biznesowym, Prezes Zarządu Rady Przedsiębior-
czości Lubelszczyzny; 

• Wiktor Szyborski – Prezes Zarządu Broker Plus Sp. z o.o., Członek Zarządu Rady Przedsiębior-
czości Lubelszczyzny;

ŚRODOWISKA KULTURALNE
• Karolina Rozwód – dyrektor Teatru Starego w Lublinie, członek zespołu Aplikarni ESK 2016, ko-

ordynator prac grupy roboczej ds. współpracy środowisk kultury i biznesu;
• Marcin Skrzypek – związany m.in. z Teatrem NN i Orkiestrą Św. Mikołaj, członek zespołu Apli-

karni ESK 2016
• Agnieszka Wojciechowska – specjalista ds. PR i Marketingu w Warsztatach Kultury, członek ze-

społu ds. Komunikacji Społecznej projektu ESK 2016

WSPARCIE ŚRODOWISKA 
BIZNESOWEGO
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LUBLIN 2020 – STRATEGIA ROZWOJU KULTURY 

WSTĘP /PRZESZŁOŚĆ I NADZIEJE/

Lublin to miasto historyczne, ale też pełne młodości. W roku 2017 sto tysięcy lubelskich studentów 
będzie świętować 700-lecie aktu lokacji miasta. Przyszłość Lublina zależy od połączenia jego dzie-
dzictwa z energią i inwencją młodych mieszkańców.

Lublin to miasto historyczne posiadające ambitną wizję przyszłości. Wiek XX w szczególny spo-
sób naznaczył je cieniem dwóch zbrodniczych reżimów. W wieku XXI miasto zamierza odzyskać 
swój status ważnego pomostu między Europą Środkową i Wschodnią, poprzez promowanie dialogu, 
wymianę kulturalną i kreatywną odnowę.

Współczesny Lublin oscyluje pomiędzy pamięcią a nadzieją, ale jest pewny swojej wizji, zjednoczo-
ny w jej realizowaniu i optymistyczne patrzący w przyszłość. Budowa bogatego, zdrowego i szczęśli-
wego miasta, mającego solidną ofertę dla swoich mieszkańców, kraju i kontynentu, już się rozpoczęła.

Będzie to wymagało inwestycji w zakresie infrastruktury i środowiska, budownictwa mieszkanio-
wego, ochrony zdrowia i edukacji, przemysłu i handlu oraz wielu innych. W tym zakresie Lublin ma 
wiele wspólnego z innymi miastami w regionie i w postkomunistycznej Europie.

Ale Lublin rozumie także, że równie ważny jak te zamierzenia jest sposób, w jaki te zmiany będą 
przebiegać. Świadczy o tym decyzja Rady Miasta o umieszczeniu kultury w samym centrum procesu 
transformacji miasta – rozumiejąc kulturę w jej najszerszym znaczeniu: jako proces tworzenia i dzie-
lenia się wartościami, angażujący każdego członka społeczności miasta.

Przejawy życia kulturalnego: spektakle, festiwale i wystawy oraz infrastruktura, która umożliwia 
ich powstawanie, ale także historyczna tkanka miejska, czyni Lublin atrakcyjnym miastem, i tworzy 
dobry klimat dla twórczości artystów i pisarzy. Jest tu także, ukryta jak podwodna część góry lodo-
wej, żywotna kultura powszechna, tworzona codziennie przez rozmaitość ludzi i grup, budująca przy-
jazny klimat codzienności odczuwalny na ulicy, w dzielnicach, w całym mieście.

Wreszcie, budowanie rozwoju miasta na fundamencie kultury oznacza także działanie z empatią 
i wyobraźnią, wrażliwe na symbole i metafory, pozwala marzyć, przynosząc nowe odpowiedzi na sta-
re problemy, ułatwia mierzyć się ze złożonymi aspektami rozwoju miasta.

Mieszkańcy i ich jakość życia jest tym, co czyni miasta wyjątkowymi, miejscami, w których war-
to żyć. A Lublin nigdy o tym nie zapomni.

WIZJA /SZCZĘŚLIWSZE MIASTO/

Naszą wizją jest uczynienie Lublina miejscem lepszego życia, miastem szczęśliwszym. 

UZASADNIENIE /PIĘĆ DRÓG DO POMYŚLNOŚCI/

Traktujemy rozwój kulturalny jako kluczowy dla realizowania naszej wizji uczynienia Lublina lep-
szym miejscem do życia dla każdego.

Działania, które pomagają ludziom czuć się dobrze, cieszyć się dobrym zdrowiem i szczęściem ży-
cia zostały określone w badaniach przeprowadzonych na zlecenie brytyjskiego rządu (Foresight Men-
tal Capital and Wellbeing, UK Government Office for Science 2008). Podsumowanie tych badań za-
warto w „Pięciu Drogach do Pomyślności”:
• Szukaj kontaktu z ludźmi wokół Ciebie. Z rodziną, przyjaciółmi, kolegami i sąsiadami. W domu, 

pracy, szkole i w społeczności lokalnej. Pomyśl o tych kontaktach, jak o fundamentach swoje-
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go życia i zainwestuj swój czas w ich rozwój. Rozwijanie ich zapewni ci wsparcie i ubogaci każ-
dy Twój dzień.

• Bądź aktywny. Idź na spacer lub pobiegaj. Wyjdź z domu. Przejedź się na rowerze. Zagraj w coś. 
Idź do ogrodu. Zatańcz. Ruch sprawia, że czujesz się dobrze. Przede wszystkim, znajdź taką aktyw-
ność fizyczną, która sprawia Ci radość, i która pasuje do Twojego poziomu mobilności i kondycji.

• Zwracaj uwagę. Bądź ciekawy. Zauważ to, co piękne. Zwróć uwagę na to, co niecodzienne. Za-
uważ zmieniające się pory roku. Rozkoszuj się chwilą, niezależnie od tego czy idziesz do pracy, czy 
jesz obiad, czy rozmawiasz z przyjaciółmi. Miej świadomość otaczającego świata i tego, co czujesz. 
Refleksja nad swoim doświadczeniem pomoże Ci docenić to, co dla Ciebie ważne.

• Ucz się nadal. Spróbuj czegoś nowego. Na nowo odkrywaj stare zainteresowania. Zapisz się na 
kurs. Podejmij nowe zadania w pracy. Napraw rower. Naucz się grać na instrumencie lub gotować 
swoją ulubioną potrawę. Postaw sobie cel i ciesz się jego realizacją. Uczenie się nowych rzeczy da 
Ci większą pewność siebie i może być zabawne.

• Bądź hojny. Zrób coś miłego dla przyjaciela lub obcego. Podziękuj komuś. Uśmiechnij się. Oddaj 
swój czas innej osobie. Dołącz do grupy. Dostrzegaj potrzeby innych tak, jak dostrzegasz swoje. 
Widząc siebie i własne szczęście włączone w szerszą społeczność może dać niewiarygodną satys-
fakcję i zbudować relacje z ludźmi wokół Ciebie.

Światowe badania w zakresie zdrowia publicznego, medycyny i socjologii dowodzą, że ludzie, którzy 
stosują się do tych zasad, czują się lepiej i żyją dłużej. Same zasady wydają się bardzo proste, ale ich 
znaczenie wynika z faktu, że przekrojowe badania naukowe potwierdziły ich fundamentalne znacze-
nie dla jakości i długości życia człowieka.

Uczestnictwo w kulturze pozwala realizować te zalecenia w najprostszy i najbardziej zachęcający 
sposób.

• Szukaj kontaktu. Kultura jest aktywnością społeczną. Poczynając od wspólnych zainteresowań, 
które gromadzą ludzi w klubach sportowych lub grupach teatralnych, po zbiorowe doświadczenia 
publiczności na spektaklach i festiwalach. Kultura dostarcza nam wrażeń, opowieści i obrazów, któ-
rymi możemy się dzielić, o których możemy rozmawiać i o które możemy się spierać.

• Bądź aktywny. Sport jest oczywistym i bardzo ważnym sposobem promowania zdrowego stylu 
życia; taniec jest chyba bardziej popularny – od nocnych klubów po wesela, od ludowych potań-
cówek do tańca towarzyskiego – jest zawsze formą sztuki. Ale także spacer po mieście lub wizy-
ta w galerii, pójście na koncert i udział w świętowaniu – to wszystko sprawia, że jesteśmy zdrow-
si i bardziej aktywni.

• Zwracaj uwagę. Sztuka obserwuje świat i stawia mu pytania: polega na dostrzeganiu zjawisk, wy-
woływaniu wrażeń i dzieleniu się nimi z innymi. Utrwalamy wyjątkowe chwile w poezji, fotografii 
i opowieści (i udostępniamy je na Facebooku i Flickerze). Uczestniczymy z prywatnych i publicz-
nych rytuałach, aby symboliczne zaznaczyć czas, który ma znaczenie.

• Ucz się nadal. Kultura sprawia, że nauka jest przyjemnością, gdy chodzi o nowo odkrytą książ-
kę, którą chcesz omówić z przyjacielem, czy fascynację nowym stylem muzycznym, albo uczenie 
się kroków nowego tańca. Aby wyrażać siebie w kulturze, bezustannie, niemal mimowolnie po-
szerzamy umiejętności społeczne i techniczne, które jako teoria, czy program edukacyjny nie by-
łyby tak interesujące.

• Bądź hojny. Kultura jest zarazem bezcenna i bezwartościowa. Obraz, książka lub album muzycz-
ny mają znikomą użyteczność w porównaniu z bochenkiem chleba lub odzieżą, choć można nimi 
handlować (rozwijając sektor kreatywnej gospodarki). Dzieła sztuki są jedynie nośnikami, odbicia-
mi tego, co naprawdę ważne – przeżyć artystycznych człowieka, udostępnianych innym ludziom 
– jedynego i niepowtarzalnego daru, w głębokim znaczeniu tego słowa, podobnie jak dar życia.
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Będziemy zwiększać znaczenie kultury dla mieszkańców i społeczności lokalnych oraz zachęcać do 
jak najszerszego uczestnictwa, rozwijając kulturalne życie miasta, prezentując najlepsze dzieła w pa-
miętnych imprezach, wspierając różnorodną kulturę sąsiedzką.

Skoro Lublin zamierza stawać się miastem coraz bardziej zamożnym, zdrowym i lepszym do życia, 
stawiamy kulturę w centrum tych ambicji, skupiając się na życiu kulturalnym, zachęcając mieszkań-
ców do budowania więzów społecznych, do aktywności, do rozwijania wrażliwości, zdobywania no-
wych umiejętności, do hojności – jednym słowem do zdrowszego i szczęśliwszego życia.

WARTOŚCI /EMPATIA, EKSPERYMENT, EKOLOGIA, SKUTECZNOŚĆ/

Nasza strategia kultury zasadza się na czterech podstawowych wartościach, które są zarazem postu-
latami na rok Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Są to:
• Empatia. Kultura jest najlepszym narzędziem służącym budowaniu wzajemnego zrozumienia przy 

poszanowaniu dla odmienności każdego człowieka. Postęp ludzkości zależy od rozszerzania empa-
tii, tak aby zrozumieć istotę naszego wspólnego człowieczeństwa ponad powierzchownymi różni-
cami. W mieście wielu kultur i społeczności, ważne jest, aby empatia była wiodącą wartością na-
szego życia kulturalnego.

• Eksperyment. Kultura powstaje wciąż na nowo i przez to odnawia wyobraźnię człowieka. Jeżeli 
nie umiemy sobie wyobrazić innych sposobów bycia, działania i życia – jesteśmy skazani na po-
wtarzanie błędów z przeszłości. Nawet dbając o nasze dziedzictwo lub odtwarzając wielkie dzieła 
przeszłości, musimy znaleźć nowe sposoby ekspresji, prawdziwe w naszych czasach.

• Ekologia. Kultura odzwierciedla i kształtuje to, jak postrzegamy naszą rolę w świecie. Ludzie stali 
zbyt liczni i zbyt potężni, by lekceważyć potrzeby innych gatunków oraz całego środowiska. Na-
sza kultura musi polegać na mniej rozrzutnym i mniej szkodliwym trybie życia. Planeta zawsze za-
chowuje równowagę: pozostaje pytaniem, czy nasze życie na niej jest odpowiednio zrównoważone.

• Efektywność. Kultura jest złożona i wywołuje różne efekty. Wielki festiwal może przynieść ko-
rzyści dla gospodarki, spójności społecznej i edukacji, zwłaszcza jeśli dostarcza wrażeń, które będą 
pamiętane przez dziesięciolecia. Nie jesteśmy bogatym miastem, w porównaniu do miast zachod-
niej Europy. Musimy zatem sprawić, by posiadane przez nas zasoby generowały dla nas możliwie 
najlepsze i trwałe korzyści.

Takie są decydujące kryteria stanowiące o jakości programów i inicjatyw, które strategia kultury po-
winna wspierać. Przynajmniej, nie powinniśmy robić niczego co stoi z nimi w sprzeczności, lub nas 
od nich oddala.

Wartości te określają jednocześnie kryteria zrównoważonego rozwoju Lublina: zachowanie walo-
rów środowiskowych, empatyczne współdziałanie z regionem i z innymi miastami w kraju i w Euro-
pie, innowacyjność i dążenie do coraz większej efektywności we wszystkich dziedzinach życia mia-
sta. Stymulując ten rozwój aktywnością kulturalną, generujemy trwałą energię dla kompleksowego, 
wielokierunkowego i zrównoważonego rozwoju całego miasta, z zachowaniem należytych proporcji 
między rozwojem gospodarczym a jakością życia. 

Tak więc, dbając o indywidualną satysfakcję płynąca z uczestnictwa w kulturze, tworzymy lepszy 
klimat dla zaangażowania ludzi w realizację innych ambitnych zamierzeń. W ten sposób otwieramy 
lepsze perspektywy rozwoju całego miasta we wszystkich innych dziedzinach. Kultura służy więc 
każdemu uczestnikowi kultury, a jednocześnie korzystnie zmienia całe miasto.
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TEMAT /KULTURY W DIALOGU/

Idea „Kultur w Dialogu” będzie motywem przewodnim rozwoju kultury w dekadzie 2010-2020. Wią-
że się ona z tematem naszych propozycji na rok 2016, w którym polskie miasto będzie Europejską 
Stolicą Kultury. Odzwierciedla różnorodność Lublina, jego położenie geograficzne na skrzyżowaniu 
kultur i naszą wiarę, iż dialog wszystkich spotykających się tu kultur ma istotne znaczenie w rozwo-
ju Lublina i dążeniu do zapewnienia lepszych warunków życia.

CEL /UCZYNIĆ KULTURĘ CZĘŚCIĄ ŻYCIA KAŻDEGO CZŁOWIEKA/

Celem strategii kultury jest to, by kultura – w jej szerokim znaczeniu – stała się cenioną częścią ży-
cia każdego człowieka.

RAMY PROGRAMOWE /MIASTO W DIALOGU/ 

Filary tematyczne programu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 uznajemy za wiernie oddający na-
szą specyfikę kulturową, jak i odpowiadający uniwersalnym wyzwaniom współczesności i przyszło-
ści. Na podstawie tych filarów wyznaczamy podstawowe osie programowe niniejszej strategii. I tak:

Miasto i Region pojmujemy jako wyzwanie wynikające z faktu, że duża część społeczności miasta 
zachowuje silne związki rodzinne i kulturowe z całym regionem Lubelszczyzny, bogatym w rożne na-
warstwienia historyczne i tradycje etniczne, wyznaniowe i środowiskowe, ukształtowane na wsiach, 
w dawnych majątkach i dworkach szlacheckich, w miastach i miasteczkach. Chcemy, aby każda z tych 
osób mogła uczestniczyć w kulturze, zachowując korzenie swojej tożsamości, aby mogła je z dumą 
prezentować, wzbogacając krajobraz kulturowy miasta i integrując je z regionem. 

Jednocześnie widzimy potrzebę – o charakterze uniwersalnym – aby przywrócić Miastu rolę rze-
czywistego ośrodka regionalnego, służebnego wobec otaczającego obszaru, wobec mieszkańców ca-
łego regionu. Chcemy przełamać narastający swoisty „egocentryzm” dużych miast, budując otwarte 
i partnerskie relacje z sąsiednimi społecznościami regionu. Wierzymy, że jest to jednocześnie droga 
do wzmocnienia i wzbogacenia tożsamości kulturowej Lublina i Lubelszczyzny.

Pamiętanie i Antycypacja oznacza dla nas przywracanie wielopokoleniowej pamięci, odbudowywa-
nie świadomości historycznej, dające odwagę i inspiracje do myślenia o przyszłości. Pozwala odbu-
dowywać żywą pamięć okresów dawnej świetności, pogodzić się z klęskami i tragediami naszej hi-
storii, zrozumieć źródła naszej kultury, aby szanować dziedzictwo kulturowe i umieć je twórczo kon-
tynuować, przekazując kolejnym pokoleniom. Jest to kreatywna forma sprzeciwu wobec „amnezji”, 
wynikającej z redukcji potrzeb człowieka do konsumpcji.

Chcemy, aby jubileusz 700-lecia aktu lokacyjnego Lublina w 2017 roku był nie tylko refleksją nad 
historią miasta, ale także stanowił otwarcie nowej epoki, przełomowy impuls dający miastu energię 
do dalszego rozwoju.

Wobec Wschodu rozumiemy jako potrzebę odkrycia na nowo walorów kulturowych wschodnich re-
jonów Europy i włączenia ich w kanony kultury europejskiej. Jest to wyzwanie naszych czasów wy-
nikające z przemian rozpoczętych w 1989 roku, a umożliwiających nawiązanie kontaktów, rozerwa-
nych na wiele dekad przez porządek pojałtański. To daje szanse na trwałe zbliżenie tych dwóch boga-
tych stref kulturowych, po to, aby Europa znów oddychała „oboma płucami”.
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Lublin, którego rozwój był ściśle związany z kontaktami między Wschodem a Zachodem Euro-
py, upatruje w tym procesie wiele nadziei. Przemiany w Rosji i w krajach Partnerstwa Wschodniego 
są procesem długotrwałym, tym bardziej jednak uważamy, że kontakty kulturalne, budując wzajem-
ne zrozumienie i poszanowanie odrębności, stanowią najlepszy fundament dla idei wspólnej Europy 
i otwierają drogę do rzeczywistych relacji partnerskich w wielu innych dziedzinach.

Chcemy, by rozwijanym w Lublinie dwukierunkowym relacjom pomiędzy Wschodem i Zacho-
dem towarzyszyło także zbliżenie pomiędzy Północą a Południem Europy, między zasobną i surową 
Skandynawią i basenem Bałtyku i biedniejszymi ale jakże żywotnymi kulturami krajów rejonu Mo-
rza Czarnego. Wierzymy, że Lublin, jak niegdyś w historii, potrafi łączyć te różnorodne wpływy, sta-
nie się skrzyżowaniem dla przepływu kultur i stworzy przestrzeń dla ich twórczego dialogu, lecząc 
skutki wielu dekad wzajemnej izolacji.

Kultura Wiedzy oznacza wyzwanie kulturowe wynikające zarówno z rozwoju nowych technologii, 
jak i z kryzysu poznawczego, będącego efektem nadmiernie „sektorowego” rozwoju nauki, zbyt wą-
skich specjalizacji naukowych, coraz wyraźniej ograniczających kreatywność. Wierzymy, że kultura, 
tworzona przy użyciu nowych narzędzi, potrafi stworzyć platformę integrującą różne dziedziny i ga-
łęzie wiedzy, a jednocześnie tworzy klimat stymulujący powstawanie innowacji uwzględniających po-
trzeby człowieka i społeczności, respektujących wymogi ekologii.

Lublin jest dużym ośrodkiem akademickim, o dość tradycyjnym, dotychczas, charakterze. Symbio-
za nauki i kultury otwiera nowe możliwości osiągania sukcesów równolegle w obu tych dziedzinach. 
Tworzy to jednocześnie możliwości wzmocnienia oferty miasta o „przemysły kreatywne”.

Dla osiągnięcia tak ambitnych celów przyjmujemy sześć współzależnych OBSZARÓW OPERACYJ-
NYCH strategii rozwoju kultury:

Uczestnictwo  Finansowanie

Dostępność� Zarządzanie�

Oferta� Przestrzeń�
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1. PRZESTRZEŃ DLA KULTURY, 
czyli tworzenie miejsc dla Dialogu Kultur, pojmujemy jako zarówno jako przestrzeń dla aktywności 
kulturalnych jak i walory kulturowe przestrzeni miasta, znaczenia trwale zapisane w tej przestrzeni. 
Uznajemy jednocześnie, że walorami uniwersalnymi tej przestrzeni powinny być: bezpieczeństwo pu-
bliczne, czystość i estetyka.

Cele operacyjne wyznaczone w tym obszarze to:
1.1. poprawa warunków lokalowych i jakości przestrzeni dla instytucji kultury – obejmująca in-

westycje w nowe obiekty, udostępnianie wolnych lokali w obiektach publicznych dla aktywności 
kulturalnej, sukcesywne odnawianie i wyposażanie przestrzeni dla kultury, dbałość o ich estety-
kę i wyraz artystyczny

1.2. rozwój jakościowy historycznej części Lublina – zapewniający nie tylko ochronę i renowację 
zabytków, ale też zapewnienie jej żywotności i atrakcyjności funkcjonalnej, harmonijne uzupeł-
nienie brakujących fragmentów tkanki miejskiej, poprawę stanu przestrzeni publicznych i uczy-
telnianie ich historii, dbałość o stan zieleni i warunki ekologiczne

1.3. poprawa integralności wizualnej miasta i jego krajobrazu kulturowego – dotyczy poprawy 
estetyki przestrzeni publicznych, ochrony panoram miasta i ich ekspozycji, podkreślenia natu-
ralnego ukształtowania miasta poprzez odpowiednie kształtowanie zabudowy i terenów zielo-
nych – szczególnie w dolinach rzek i wąwozach, przenikających tkankę miejską, którym Lublin 
zawdzięcza dobre warunki ekologiczne

1.4. wprowadzanie sztuki w przestrzeń publiczną miasta – umożliwiające powszechny i codzien-
ny, niemal mimowolny kontakt z kulturą, przy okazji innych form aktywności. Do tego celu nale-
ży także tworzenie niewielkich enklaw wyciszenia (inspirowane projektami w rodzaju „dotlenia-
cza”), umożliwiających choćby chwilowy relaks i kontemplację, co jest szczególnie ważne w po-
bliżu najruchliwszych części miasta, ale i w pobliżu miejsc zamieszkania.

1.5. tworzenie warunków do rekreacji i aktywności plenerowej – z wykorzystaniem terenów dolin 
rzecznych i wąwozów dla działań społecznych i artystycznych, w tym także dla udziału miesz-
kańców w kształtowaniu ich otoczenia – w ramach wieloletniego programu „green connection”. 
Ważne jest tutaj tworzenie przestrzeni dla rekreacji „podwórkowej” – bezpiecznych i integrują-
cych mieszkańców w różnym wieku, blisko ich miejsca zamieszkania.

1.6. poprawa jakości przestrzennej miejsc „pierwszego kontaktu” z Lublinem – a więc rejonów 
dworcowych, tras przejazdowych, przystanków komunikacji publicznej, z wprowadzaniem tam 
wartości artystycznych, budujących wizerunek Lublina

1.7. tworzenie kultury dialogu wokół kształtowania przestrzeni – poprzez uspołecznienie proce-
su planowania przestrzennego i otwarcie na aktywność obywatelską przy decydowaniu o zmia-
nach w środowisku miasta (co obejmuje konsultacje społeczne zarówno inwestycji jak i sposobów 
urządzania przestrzeni wspólnych)

2. UCZESTNICTWO W KULTURZE,
rozumiemy jako budowanie potrzeb i umiejętności kontaktów z kulturą o możliwie najszerszym zasię-
gu, z włączaniem osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem, oraz wzmacnianie kompetencji twór-
ców i animatorów kultury. Szerokie uczestnictwo w kulturze jest szczególnie istotne dla sukcesu ESK 
2016, zwłaszcza wobec założenia, że istotą tego programu będzie dialog. 

Cele operacyjne wyznaczone w tym obszarze to:
2.1 formowanie nawyków uczestnictwa w kulturze – obejmujące przede wszystkim dzieci i młodzież, 

zwłaszcza zaś dużą społeczność studentów lubelskich, ale także grupy i środowiska zagrożone wy-
kluczeniem społecznym, a w tym rosnącą grupę wiekową seniorów, dysponującą sporymi zasoba-
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mi wolnego czasu, której doświadczenie życiowe (zbyt często ignorowane) należy doceniać i wyko-
rzystywać.

2.2 edukacja kulturalna – obejmująca nie tylko programy szkolne, ale także wszelkie formy szko-
lenia ustawicznego, realizację programów, wydarzeń i publikacji poszerzających wiedzę o kul-
turze, adresowanych do różnych grup wiekowych i środowisk, zgodnie z ich potrzebami i możli-
wościami. Wskazane jest, aby działania takie miały charakter długotrwały. Ważne w tym obsza-
rze są też formy edukacji „mimowolnej” – przy okazji kontaktów z kulturą w przestrzeniach pu-
blicznych, w ramach wolontariatu, czy podczas projektów społecznych i środowiskowych („lear-
ning by doing”). 

2.3 włączanie do aktywności kulturalnej osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem – obejmuje 
działania aktywizujące osoby niepełnosprawne, środowiska z dzielnic zdegradowanych, ludzi prze-
bywających w ośrodkach zamkniętych (szpitalach, domach opieki, ośrodkach dla uchodźców, inter-
natach, czy więzieniach), osoby i rodziny o niskiej zamożności, oraz seniorów, zwłaszcza tych, któ-
rzy odczuwają kryzys związany z zakończeniem kariery zawodowej. Służy też coraz liczniejszym 
środowiskom imigrantów, dla których kumulujące się bariery kulturowe, językowe, psychologiczne 
i materialne w szczególny sposób ograniczają ich włączanie się do życia społeczności miasta. Klu-
czowy dla tego celu jest fakt, że udział w kulturze pomaga przekraczać bariery i ograniczenia wy-
nikające z wieku, stanu zdrowia, narodowości i tradycji etnicznych, sytuacji materialnej i społecz-
nej, pozwala rozwijać samodzielność i zaradność pomimo tych ograniczeń, sprzyja integracji spo-
łecznej i poszukiwaniu twórczych rozwiązań życiowych – szczególnie trudnych w sytuacji wyklu-
czenia. Z tych względów, ważne jest, aby projekty w tym obszarze miały długotrwały charakter, po-
zwalający na wytworzenie trwałych relacji społecznych. 

2.4 wspieranie osób utalentowanych na drodze do kariery artystycznej – obejmuje zarówno wyszu-
kiwanie talentów, jak umożliwianie ich formowania i ułatwianie debiutów artystycznych – istotne 
zwłaszcza dla osób niezamożnych lub doświadczających innych ograniczeń.

2.5 doskonalenie kompetencji w obszarze kultury – adresowane do środowisk twórców, animatorów 
i organizatorów życia kulturalnego, umożliwiające poznawanie nowych rozwiązań, trendów i zja-
wisk kulturalnych, nawiązywanie kontaktów artystycznych, poszerzanie kontekstu kultury lubel-
skiej o doświadczenia innych środowisk, budowanie rozumienia dla odrębnych kodów kulturowych

2.6 promocja aktywnego trybu życia i udziału w kulturze – jako drogi do pomyślności i przełamy-
wanie nawyków do biernych form spędzania wolnego czasu.

2.7 rozwój wolontariatu – jako formy aktywnego uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym – szcze-
gólnie istotna jako swoista, obywatelska „korekta” utrwalonych form aktywności, będąca jednocze-
śnie ważną formą uspołecznienia i budowania postaw obywatelskich. Dla młodzieży i studentów 
oraz dla seniorów stanowi ona okazję do międzypokoleniowej i międzyśrodowiskowej współpracy 
i wzajemnej edukacji.

3. OFERTA KULTURALNA
Opisana tematycznie przez przyjęte osie programowe (patrz wyżej) wymaga jednocześnie dostosowa-
nia do potrzeb i upodobań uczestników, ich trybu życia i możliwości. Z racji organizacji ESK 2016 i ju-
bileuszu 700-lecia aktu lokacji miasta oraz 100lecia odzyskania niepodległości – oferta ta będzie odpo-
wiednio wzbogacona w latach 2016, 2017 i 2018. Te trzy lata kumulacji wydarzeń kulturalnych traktu-
jemy jako okazję do trwałego wzmocnienia oferty kulturalnej Lublina.

Cele operacyjne wyznaczone w tym obszarze to:
3.1 Poszerzanie i doskonalenie oferty lokalnych domów i ośrodków kultury – dotyczy centrów kul-

turalnych „pierwszego kontaktu”, rozproszonych po terenie całego miasta (Dostępność), których ce-
lem powinno być zapewnienie różnym grupom (wiekowym, środowiskowym) powszechnego kon-
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taktu z kulturą „codzienną” i edukacją kulturalną, oraz umożliwianie aktywności społecznej. Ofer-
ta ta powinna być dostosowywana do lokalnych potrzeb, zgodnie z dynamiką lokalnej sytuacji spo-
łecznej. Profilowanie oferty tych ośrodków powinno wynikać z relacji pomiędzy lokalnymi potrze-
bami a możliwościami finansowania i obsługi. Ważne jest aby te miejsca stawały się lokalnymi cen-
trami, trwale integrującymi społeczność lokalną. Funkcje takie mogą również spełniać szkoły, bi-
blioteki, czy parafie.

3.2 Rozszerzanie oferty „importowanej” z ośrodków spoza Lublina – obejmuje zarówno rozwój im-
presariatu, jak i otwarcia na kontakty zewnętrzne wszystkich lubelskich instytucji kultury, poprzez 
wymianę wydarzeń artystycznych oraz festiwale artystyczne. Ten cel jest szczególnie istotny dla ob-
chodów ESK 2016, ale jego stałe znaczenie dla poszerzania kompetencji w obszarze kultury (cel 2.5) 
i dla rozwijania kontaktów zewnętrznych (cel 4.5) jest kluczowe.

3.3 Optymalizacja oferty własnej lubelskich instytucji kultury – polega na doskonaleniu i wzmac-
nianiu specyfiki programowej ich oferty, z zachowaniem proporcji zgodnych z zapotrzebowaniem 
społecznym oraz realizacją wizji i osi programowych. Ocena tej oferty – w ramach ciągłej debaty 
prowadzonej przez SPOKO, oraz w analizach Obserwatorium (Zarządzanie) – powinna ułatwiać 
tym instytucjom elastyczne dostosowanie zamierzeń programowych do aktualnych potrzeb. Dzię-
ki uspołecznieniu zarządzani kulturą powstaną warunki do lepszej współpracy pomiędzy instytu-
cjami kultury i do wzajemnego uzupełniania ich programów, oraz do poszerzania kontekstów kul-
turowych (tworzenia tła kulturowego) dla ich oferty.

3.4 Rozwijanie oferty „mimowolnych” kontaktów ze sztuką – obejmuje wydarzenia i ekspozycje or-
ganizowane w przestrzeniach publicznych, obiektach i centrach handlowych, obiektach biurowych, 
szpitalach, szkołach i innych miejscach odwiedzanych przez „interesantów”, których celem jest wpro-
wadzanie wrażeń artystycznych przy okazji innego typu aktywności.

3.5 Poszerzanie i doskonalenia oferty rekreacyjnej i sportowej – traktowanej jako istotne dopełnie-
nie działań kulturalnych, rozwijanie aktywności fizycznej, istotnej dla zdrowego trybu życia. Waż-
ne jest, aby ta oferta była dostosowywana do możliwości użytkowników, stosownie do ich wieku, 
możliwości fizycznych i upodobań. Powinna ona także być okazją do integracji społecznej i kontak-
tów ze sztuką (3.4)

3.6 Rozwijanie oferty plenerowej – zlokalizowanej w przestrzeniach publicznych i na terenach zielo-
nych (1.5) ma kluczowe znaczenie dla wykorzystania i ekspozycji walorów przestrzennych miasta, 
i dla promocji aktywnego trybu życia. Dla Lublina, otoczonego kompleksami parków krajobrazo-
wych i narodowych, nie wystarczy udostępnianie dobrze urządzonych terenów zielonych – ważne 
jest, aby miejsca te wypełnić sztuką wizualną, wydarzeniami, atrakcjami, zachęcającymi do spę-
dzania wolnego czasu w mieście.

3.7 Budowanie oferty dla cudzoziemców – dostępnej w językach obcych i tworzonej z poszanowa-
niem odrębnych kodów kulturowych. Adresatem tej oferty powinni być studenci zagraniczni (obec-
nie ok. 3 tys.), imigranci (także z ośrodka dla uchodźców), turyści zagraniczni i osoby przyjeżdża-
jące z zagranicy w celach biznesowych. Ich opinia o Lublinie kształtuje wizerunek miasta w świe-
cie. Powstanie tej oferty to także początek procesu integracji imigrantów.

4. DOSTĘPNOŚĆ KULTURY, 
oznacza tworzenie warunków korzystnych dla udziału w kulturze – zarówno w czasie jak i w przestrze-
ni, także poprzez rozwiązania organizacyjne (Uczestnictwo i Zarządzanie).

Cele operacyjne wyznaczone w tym obszarze to:
4.1 rozwijanie sieci placówek kulturalnych „pierwszego kontaktu” – obejmuje utrzymanie istnieją-

cych osiedlowych domów kultury i bibliotek, wraz z poszerzeniem ich oferty (3.1), a jednocześnie 
uzupełnianie tej sieci nowymi obiektami lub lokalami, tak, aby, docelowo, piesze dojście miesz-



STRATEGIA  
ROZWOJU KULTURY

81

kańców wszystkich dzielnic Lublina do placówki kulturalnej nie przekraczało 15 minut. Czas pra-
cy tych placówek powinien być dostosowany do rytmu dnia i tygodnia lokalnej społeczności. Sieć 
ta powinna być uzupełniana przez lokale udostępniane organizacjom pozarządowym na aktywność 
kulturalną (5.7.)

4.2 budowanie „systemu logistyki kulturalnej” – niezbędnego wobec rozszerzania oferty, a służące-
go zbieraniu i dystrybucji informacji o wydarzeniach kulturalnych, umożliwiający ich koordynację 
w czasie i publikowanie kalendarza wydarzeń – stosownie do potrzeb i upodobań odbiorców. Infor-
macja – aktualna i powszechnie dostępna, uporządkowana tematycznie i stosownie do grup adresa-
tów – jest warunkiem budzenia zainteresowania ofertą wśród potencjalnych jej „odbiorców”. Sys-
tem ten powinien być otwarty dla wszystkich organizatorów wydarzeń kulturalnych, społecznych, 
sportowych itp., umożliwiając im odpowiednie planowanie terminów. Powinien także ułatwiać do-
stęp do tej informacji i zakup biletów na imprezy w kilku uczęszczanych punktach miasta (takich 
jak: dworce, port lotniczy, centrum miasta, centra handlowe). Internetowa obsługa tego systemu po-
winna towarzyszyć tradycyjnym rozwiązaniom, poszerzając dostępność informacji i ułatwiając ko-
rzystanie z oferty. 

4.3 zapewnianie opieki nad dziećmi w placówkach kultury – umożliwia uczestnictwo w kulturze ro-
dzicom małych dzieci, a jednocześnie stanowi okazję do edukacji artystycznej tych dzieci.

4.4 wsparcie uczestnictwa w kulturze dla osób niezamożnych, lub z innych powodów zasługują-
cych na pomoc – obejmuje, obok oferty nieodpłatnej, system dofinansowania zakupu biletów na 
wydarzenia lub innych opłat za uczestnictwo w kulturze. Obok pomocy ze środków publicznych 
(w granicach prawa), możliwe jest uruchomienie lub rozwijanie form prywatnego sponsorowania 
w tym zakresie

4.5 ułatwianie dostępu do kultury lubelskiej osobom i grupom spoza miasta – obejmuje systemo-
we regulowanie rozkładów jazdy komunikacji publicznej, umożliwiające przyjazdy na imprezy kul-
turalne i powroty do domu w komunikacji miejskiej i dla osób z regionu, ale także z miast leżących 
w odległości do 3 godzin jazdy. Dotyczy także organizacji wycieczek, pobytów turystycznych, kon-
ferencji i sympozjów z włączeniem do programu uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych. Obej-
muje także odpowiednio zorganizowane oznaczenia i informację obcojęzyczną dla osób z zagranicy.

4.6 likwidowanie barier architektonicznych w obiektach kultury i zabytkach oraz obiektach i urzą-
dzeniach sportowych i rekreacyjnych.

4.7 rozwijanie systemu informacji turystycznej – obejmujące oznakowanie dojścia i dojazdu do obiek-
tów zabytkowych i kulturalnych oraz toalet, publikacje o zabytkach i przewodniki (także multime-
dialne). System ten powinien także obejmować wielojęzyczny przekaz medialny i internetowy oraz 
promowanie Lublina poza granicami miasta.

5. ZARZĄDZANIE KULTURĄ
 – jest obszarem pilnie wymagającym usprawnienia. Dotychczasowe struktury zarządzania, ustanowio-
ne dla znacznie skromniejszej aktywności kulturalnej, dokonały w ostatnich latach „heroicznego” wy-
siłku, obsługując znacznie zwiększony zakres zadań. Aby zapewnić realizację celów programowych 
i operacyjnych, konieczne jest wprowadzenie sprawniejszych metod zarządzania kulturą, dostosowa-
ną do obsługi znacznie większej liczby operatorów kultury i jej uczestników. Oznacza to także koniecz-
ność uproszczenia procedur związanych z organizowaniem aktywności kulturalnej przez te podmioty. 
Jawność i transparentność zarządzania są standardami koniecznymi dla uspołecznienia uczestnictwa 
w kulturze i rozwoju postaw obywatelskich. Poza opisanymi poniżej działaniami zarządczymi, z uwagi 
na zmieniające się standardy jakości zarządzania, konieczne będzie stopniowe integrowanie zarządza-
nia z innymi „sektorami” obejmującymi oświatę, renowację zabytków i rewitalizację, zagospodarowy-
wanie terenów zieleni, sport i rekreację, ekologię miasta i politykę regionalną. Wszystkie te dziedziny są 
bowiem współzależne i łącznie decydują o jakości życia w mieście. 
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Cele operacyjne wyznaczone w tym obszarze to:
5.1 kompleksowe monitorowanie i ocena zjawisk kulturalnych – prowadzone przez Obserwatorium 

Kultury (OK), powołane na mocy porozumienia władz miasta z uczelniami, jako niezależna struk-
tura badawcza, gwarantująca obiektywność i rzetelność merytoryczną danych i ekspertyz dostar-
czanych wszystkim podmiotom uczestniczącym w zarządzaniu kulturą, a jednocześnie rozwijająca 
metodologię badań nad kulturą (2.5), stosownie do potrzeb. Utworzenie OK, ze zdefiniowanym pro-
gramem badawczym, zapewni należyte monitorowanie przebiegu, realizacji i oddziaływania ESK 
2016 przez okres co najmniej 10 lat – z możliwością śledzenia rezultatów krótko-, średnio- i długo-
terminowych. Zadaniem OK będzie też opracowywanie propozycji programowych i rekomendacji 
wynikających z badań nad kulturą. Monitorowanie bieżącej działalności kulturalnej jest także na-
rzędziem budowania wiarygodności wszystkich aktywnych uczestników aktywności kulturalnych 
i elastycznego reagowania na zmiany i potrzeby. 

5.2 uspołecznienie zarządzanie kulturą – polegające na wdrażaniu partycypacyjnych metod zarzą-
dzania, bazujących na platformach aktywności obywatelskiej, takich jak działające już SPOKO czy 
Forum Kultury Przestrzeni lub integrujących się powoli środowisk sportowych. Platformy te, wy-
kształcone w procesie przygotowania do ESK 2016, mają charakter otwarty na różne grupy i środo-
wiska , tworząc doskonałe źródło przepływu informacji, opinii i inicjatyw. Zachowując walor ela-
styczności i otwartości potrzebują jednocześnie stworzenia „grupy operacyjnej”, która byłaby zdol-
na do systemowej współpracy ze strukturami administracji i innymi podmiotami. Takimi grupami 
byłyby odpowiednio: Rada Kultury i Rada Kultury Przestrzeni, czy Rada Sportu działające jako 
stałe, kilkuosobowe ciała doradczo-konsultacyjne Prezydenta Miasta oraz odpowiednich struktur 
Urzędu Miasta. Podobna struktura powinna powstać w wyniku wdrożenia Planu Zintegrowanego 
Zarządzania Dziedzictwem Kulturowym Lublina, reprezentując różne podmioty mające wpływ na 
funkcjonowanie obszaru historycznej części miasta i służąc wypracowywaniu rozwiązań godzą-
cych ich interesy. Kultura – w szerokim rozumieniu tego słowa – powinna stanowić obszar pilota-
żowego wdrażania partycypacyjnych metod zarządzania, zmierzających ku uspołecznieniu proce-
sów decyzyjnych i generowaniu inicjatyw partnerskich.

5.3 koordynacja działań zarządczych Miasta i Województwa – dokonywana na mocy porozumienia 
regulującego zasady współdziałania administracji miejskiej i regionalnej, ustanawiającego wspól-
ne cele i koordynację polityki kulturalnej na obu poziomach zarządzania. Na mocy porozumienia 
oba podmioty korzystałyby z monitoringu kultury ( 5.1. OK) i doradztwa struktur partycypacji spo-
łecznej. Początkiem takiej współpracy jest zawarte już porozumienie dotyczące obsługi ruchu tu-
rystycznego, które powinno być rozszerzane na inne obszary kultury.

5.4 budowanie lubelskiej oferty kulturalnej – szczególnie istotnej dla obchodów ESK 2016 i 700-le-
cia aktu lokacyjnego Lublina, będzie zadaniem odrębnej instytucji organizującej realizację progra-
mu tych wydarzeń, koordynującej aktywność miejskich i wojewódzkich instytucji kultury, oraz 
innych podmiotów zaangażowanych w realizację oferty programowej. Rolą tej struktury będzie 
współpraca przy określaniu wytycznych programowych i definiowaniu kryteriów oceny meryto-
rycznej dla konkursów na projekty i działania kulturalne, oraz udział w rozstrzyganiu tych kon-
kursów. Organizator oferty będzie korzystał z pomocy doradczej i inicjatyw generowanych na po-
ziomie partycypacji społecznej i na poziomie aktywności kulturalnej, a także ze studiów i analiz 
obserwatorium.

5.5 wdrażanie miejskiej polityki kulturalnej – jako zadanie własne Wydziału Kultury Urzędu Miasta 
dotyczy w szczególności działań organizacyjnych i gospodarowania środkami publicznymi przezna-
czanymi na utrzymanie instytucji kulturalnych i na działalność kulturalną zgodnie z założeniami 
tej polityki. Obejmuje także nadzór organizacyjny, finansowy i merytoryczny nad miejskimi ope-
ratorami kultury oraz ocenianie efektywności ich działań. Decyzje w tym zakresie, podejmowa-
ne oparciu o dane, opinie i studia generowane na poziomach partycypacji społecznej oraz studiów 
i analiz (OK), powinny być przejrzyste i dostosowane do aktualnej sytuacji. Konkursy na projekty, 
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rozbudowywane stosownie do wytycznych programowych, stanowić powinny zasadniczy mecha-
nizm dysponowania środkami publicznymi na działalność kulturalną. W odniesieniu do marszał-
kowskich instytucji kultury podobną rolę odgrywa Departament Kultury UMWL. 

5.6 zarządzanie miejskimi instytucjami kultury – zakłada zachowanie, a nawet zwiększenie ich sa-
modzielności, z jednoczesnym wymogiem współpracy z innymi podmiotami i przejrzystości funk-
cjonowania. Obejmuje realizację ich programów kulturalnych oraz działalności towarzyszącej, do-
starczanie danych o efektach tych działań dla potrzeb monitoringu OK, gospodarowanie powierzo-
ną sobie przestrzenią i dostępnymi środkami finansowymi, starania o dodatkowe źródła finanso-
wania aktywności oraz sprawozdawczość zgodną ze standardami przejrzystości instytucji publicz-
nych. Wsparciem merytorycznym dla Dyrekcji tych instytucji będą dane monitoringu OK i opinie 
Rady Kultury, SPOKO i innych środowisk, a także wskazania własnych Rad Programowych, co 
powinno sprzyjać obiektywizacji i optymalizacji kryteriów podejmowania decyzji.

5.7 wspomaganie organizacji pozarządowych – dokonywane w formie grantów i dotacji, przyzna-
wanych na działalność zgodną z założeniami programowymi i strategicznymi, zapewniające reali-
zację projektów, ale także długookresowych działań. Wsparcie w formie dotacji lub pożyczek na 
wkład własny dla projektów realizowanych przez te podmioty poszerzy ich możliwości pozyskiwa-
nia dodatkowych funduszy na działalność kulturalną i społeczną. Środki publiczne wspierające te 
podmioty przyznawane będą w drodze konkursów i/lub umów o współpracy. Powołanie w Urzę-
dzie Miasta Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych umożliwić powinno nie tylko dostęp-
ność finansowych form wsparcia, ale także usprawnienie ich zarządzania (księgowość, doradztwo) 
i udostępnianie im lokali na działalność kulturalna (4.1.) 

5.8 wsparcie dla innych podmiotów podejmujących zadania i projekty kulturalne – obejmuje po-
moc organizacyjną, merytoryczną, a także finansową (w granicach prawa) dla przedsięwzięć wpi-
sujących się w założenia programowe i ustalenia strategii. Wiodącym beneficjentem tego wsparcia 
będą dzielnicowe i osiedlowe kluby i domy kultury, lub inne, podobne struktury zapewniające upo-
wszechnienie uczestnictwa w kulturze.

5.9 wdrożenie kodeksu standardów ekologicznych – który zakłada systematyczne wprowadzanie roz-
wiązań przyjaznych dla środowiska we wszystkich przedsięwzięciach i rozwiązaniach przestrzen-
nych związanych z aktywnością kulturalną. Wiąże się to z redukcją zużycia energii i wody, recy-
klingiem odpadów, ochroną krajobrazu i walorów przyrodniczych, dbaniem o stan terenów czyn-
nych biologicznie.  

FINANSOWANIE KULTURY,
było przez dziesięciolecia traktowane jako wyłączna powinność sektora publicznego, a w ramach niego 
stanowiło jeden z pośledniejszych priorytetów. Dopiero koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz post-
industrialne wizje cywilizacji zwróciły uwagę na znaczenie kultury jako czynnika stymulującego roz-
wój gospodarczy i innowacyjność. Aspiracje do tytułu ESK 2016 pozwoliły znacząco zwiększyć wy-
datki Miasta na kulturę i już przyniosły korzystne zmiany w ocenie atrakcyjności Lublina. Dlatego ten 
trend powinien zostać utrzymany, niezależnie od rozstrzygnięcia rezultatów konkursu na ESK, choćby 
z uwagi na godne uczczenie 700-lecia aktu lokacji miasta. Konieczne jest jednak udoskonalenie zasad 
finansowania kultury, zgodnie z wymogami i standardami współczesności.

Cele operacyjne wyznaczone w tym obszarze to:
6.1 ustalenie parytetu wydatków na kulturę w budżecie Miasta – na poziomie zapewniającym od-

powiedni wzrost, w miarę poprawy kondycji ekonomicznej samorządu. Parytet ten, docelowo na 
poziomie 4% budżetu miasta, powinien być rozumiany jako niezbędne minimum, które w przy-
padku specjalnych wydarzeń, takich jak ESK 2016 i jubileusz 700-lecia aktu lokacyjnego, będzie 
stosownie powiększany. Takie ustalenie zapewni przewidywalność kondycji finansowej wszyst-
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kich miejskich instytucji kultury, a tym samym stworzy warunki do wyprzedzającego planowa-
nia aktywności kulturalnej. Umożliwi to wyprzedzające przeprowadzanie konkursów na dofinan-
sowanie projektów kulturalnych w roku poprzedzającym ich realizację, optymalizując skutki ta-
kiego wsparcia.

6.2 finansowanie miejskich instytucji kultury – regulowane w ramach dotacji podmiotowej powin-
no obejmować koszty bieżącego utrzymania, koszty operacyjne instytucji oraz pokrycie kosztów 
ustalonego programu aktywności kulturalnej, traktowanego jako obligatoryjny. Jednocześnie insty-
tucje te powinny być motywowane do poszerzenia swojej oferty kulturalnej, poprzez mechanizm 
premiowania, który powinien dotyczyć zarówno zwiększenia efektywności jak i pozyskiwania do-
datkowych źródeł finansowania działalności.

6.3 finansowanie organizacji pozarządowych i innych instytucji kultury odbywać się powinno z za-
sady w drodze konkursów na działalność kulturalną (o dostosowywanej do potrzeb typologii). Je-
śli taka struktura podejmuje się działań długookresowych (rocznych i kilkuletnich) i wykonuje je 
z dobrym rezultatem przez kolejne trzy lata, może uzyskać umowę o dofinansowaniu swoich dzia-
łań z budżetu miasta. Podstawą do zawarcia umowy będą wyniki jej działalności i ocena OK oraz 
rekomendacja organizatora oferty miasta, natomiast skala dofinansowania wynikać będzie z prze-
prowadzonych analiz jej budżetu z okresu minionych trzech lat. Takie rozwiązanie jest szczegól-
nie uzasadnione dla placówek prowadzących działalność edukacyjną i działalność dla środowisk 
zagrożonych wykluczeniem. Odrębna pula środków, udostępniana w formie dotacji lub pożyczek 
(a więc w tej części odtwarzalna) na wkład własny do projektów organizacji pozarządowych uzu-
pełnia wachlarz wspierania trzeciego sektora, zwiększając poważnie jego możliwości pozyskiwa-
nia środków na finansowanie kultury spoza budżetu miasta.

6.4 wdrażanie budżetów zadaniowych – jako zasady zarządzania finansami, stymulującej przejrzy-
stość i efektywność gospodarowania finansami. Taka konstrukcja budżetu jest wdrażana obecnie 
w Urzędzie Miasta, ale z czasem powinna także objąć wszelkie instytucje kultury i organizacje po-
zarządowe, współpracujące z miastem. Pozwala ona uczytelnić wydatki ponoszone na poszczegól-
ne przedsięwzięcia i programy i porównać ich koszty (także operacyjne) z efektami tych działań. 
Umożliwi to spójną i porównywalną politykę finansową w całym obszarze kultury i zapewni przej-
rzyste uzasadnianie ponoszonych kosztów. Podstawą realizacji tego celu jest odpowiednie przeszko-
lenie wszystkich osób odpowiedzialnych za finanse w strukturach zajmujących się kulturą. Pomi-
mo nieuchronnych początkowych komplikacji, budżet zadaniowy powinien z czasem doprowadzić 
do znacznego uproszczenia procedur rozliczeniowych.

6.5 wdrażanie systemu rozliczeń on-line – w miarę doskonalenia systemu obsługi informatycznej, 
pozwoli na uproszczenie procedur rozliczania, zwłaszcza wobec rosnącej liczby podmiotów korzy-
stających z dofinansowania Miasta. Ten cel także zawiera konieczność przeprowadzenia szkoleń. 
Do czasu uruchomienia systemu informatycznego wskazane jest usprawnienie konwencjonalnych 
rozliczeń, zarówno dotyczące procedur i formularzy. 

6.6 zwiększanie wpływów miejskich instytucji kultury obejmuje szereg możliwości sprzyjających 
wzmocnieniu ich sytuacji finansowej, a wiec i zwiększeniu puli środków na ich działalność statu-
tową. Obejmują one:
• urealnianie cen biletów i opłat – co powinno być sprzężone z systemem dopłat i ulg, zapobie-

gających zmniejszeniu uczestnictwa w opłacanych imprezach i programach. Wzrost tych wpły-
wów powinien być premiowany nagrodami rocznymi. Promowanie wśród VIPów praktyki pła-
cenia podwyższonych cen za bilety na prestiżowe imprezy może przyspieszyć ten proces.

• rozwój sponsoringu prywatnego – jest zarówno potrzebą ekonomiczną, jak i oznaką uznania 
dla działalności kulturalnej. Dominujący obecnie motyw reklamy sponsora powinien być redu-
kowany do rozmiarów dyskretnego zaznaczenia jego marki w materiałach informacyjnych. Na-
tomiast zasadne byłoby wprowadzenie dorocznej „Gali Sponsorów Kultury” (np. jako jednego 
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z bali karnawałowych) z odpowiednim zaznaczeniem ich roli dla rozwoju kultury i przyznaniem 
prestiżowych nagród i wyróżnień (w formie statuetek i dyplomów)

• generowanie wpływów z działalności towarzyszącej – dotyczącej np. opieki nad dziećmi (4.3.), 
fotografowania, kopiowania i nagrywania, czy udostępniania gastronomii, może mieć także ko-
rzystny wpływ na atrakcyjność placówki kultury. Proporcje działalności statutowej i towarzy-
szącej powinny być ustalane z udziałem Rad Programowych, dla zapobiegania nadmiernej ko-
mercjalizacji placówek kultury.

• pozyskiwanie dotacji spoza budżetu miasta – ze środków unijnych lub programów MKiDN, 
czy z fundacji, może korzystnie zwiększyć możliwości działania placówek kulturalnych mia-
sta – tym bardziej, że wiążą się one na ogół z realizacją dodatkowej oferty. Aktywność w tym 
obszarze powinna być motywowana w ramach wspomnianego wyżej systemu premiowania.

WDRAŻANIE STRATEGII
Powyższe osie operacyjne strategii są współzależne i wymagają niemal równoległego wdrażania. Jed-
nak z uwagi na obecny stan potrzeb zespół redakcyjny proponuje, aby w pierwszym okresie wdrażania 
(w latach 2011 – 2012) priorytetami były bezwzględnie: Przestrzeń i Zarządzanie, jako zawierające 
najpilniejsze zadania, umożliwiające realizację kolejnych osi, a zapewnianie Dostępności stanowić bę-
dzie w tym okresie ważny aspekt warunkujący realizację pozostałych osi priorytetowych. W latach ko-
lejnych (2013 – 2015) proponowane osie priorytetowe to Uczestnictwo, Oferta i Finansowanie. W la-
tach 2016 i 2017 wszystkie osie operacyjne powinny uzyskać pełną sprawność w ramach obchodów ESK 
2016 i 700-lecia aktu lokacji Lublina. Lata 2018-2020 powinny być okresem kontynuacji dotychczaso-
wych działań we wszystkich osiach, z jednoczesnym korygowaniem ich przebiegu na podstawie ocen 
okresu poprzedniego. W tym czasie priorytetem będzie ponownie Zarządzanie, z uwagi na potrzebę 
podsumowania rezultatów minionych, kluczowych dla kultury Lublina lat, wypracowanie wniosków i, 
na takiej podstawie, opracowanie strategii rozwoju kultury na kolejne dziesięciolecie.

Niezależnie od powyższych zapisów strategia rozwoju kultury zakłada, że jej integralnym uzupełnie-
niem w obszarach współzależnych będą następujące regulacje i ustalenia programowe i strategiczne:
• plan zintegrowanego zarządzania dziedzictwem kulturowym Lublina, opracowywany w ramach pro-

jektu HerO (URBACT II)
• Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Lublin na lata 2008-2015
• Program rozwiązywania problemów społecznych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu 
• studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Miasta Lublin, opracowywany przez Wydział Planowa-

nia UML
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwłaszcza te, które zostaną opracowane dla ob-

szarów wchodzących w skład centrum Lublina (wraz z Podzamczem i rejonem dworca kolejowego), 
przygotowywane przez Wydział Planowania UML

• koncepcja zagospodarowania doliny Bystrzycy (tworzona dla potrzeb inwestycji miejskich i progra-
mu Green Connection) oraz innych dolin rzecznych

• Program Rewitalizacji dla Lublina (w wersji przyjętej przez Radę Miasta Lublin w 2008 roku z póź-
niejszymi modyfikacjami)

• wieloletni program współpracy z organizacjami pozarządowymi
• Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego i Regionalny Program Operacyjny Województwa Lu-

belskiego na lata 2007-2013 oraz na kolejny okres programowania (2014-2020)
• programy MKiDN dotyczące wsparcia dla działalności kulturalnej 
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W ramach pracy nad ostatecznym kształtem strategii rozwoju kultury, zespół redakcyjny przedstawia 
pod dyskusję przykładową listę zadań z prośbą o jej uzupełnienie wraz z uzasadnieniem:

Przestrzeń
• zakończenie renowacji Teatru Starego, Klasztoru powizytkowskiego i innych planowanych inwesty-

cji miejskich dla kultury w 2011 i 2012 roku – z wypracowaniem „docelowych” form pracy do 2014 
roku, oraz programu na 2016 i 2017 rok (rekomendacja do zarządzania) 

• poprawa wyglądu Starego Miasta i okolic (wraz z Placem Zamkowym) jako przestrzeni dla większo-
ści wydarzeń kulturalnych – uporządkowanie reklam i szyldów, remonty elewacji (minimum), wzbo-
gacenie wyposażenia przestrzeni publicznych o ławki, toalety, przystanki MPK

• systematyczne przygotowania do wpisu zabytkowej części Lublina na Listę Światowego Dziedzictwa 
UNESCO

Zarządzanie
• powołanie Rady Kultury jako społecznej instytucji doradczo-oceniającej działającej przy Prezyden-

cie Miasta 
• uczestnictwo w międzynarodowych sieciach tematycznych zgodnych z programem ESK (kultura, 

zrównoważony rozwój, ekologia, dziedzictwo, rozwój nauki itp.)
• budowanie współdziałania struktur służących gromadzeniu z różnych źródeł i dystrybucji środków 

na kulturę (fundacje, OPP, stowarzyszenia, sponsoring instytucjonalny)

Dostępność
• uruchomienie tygodnika informującego o wydarzeniach kulturalnych, rozprowadzanego bezpłatnie 

w hotelach, restauracjach, muzeach, bibliotekach i placówkach kultury 
• wyjazdowe „szkoły językowe” dla twórców i animatorów kultury w ramach budowania kontaktów 

z zagranicznymi instytucjami 
• program wspierania obecności sztuki w przestrzeniach publicznych

Uczestnictwo
• program edukacji dla uczestnictwa w kulturze w szkołach
• wspieranie osiedlowych domów kultury jako ośrodków edukacji dla kultury
• realizacja programu „green connection” jako osadzony lokalnie projekt społeczny inaugurujący uczest-

nictwo w kulturze

Oferta
• budowanie renomy TS, CK i CSK jako głównych ośrodków „importu kulturalnego”
• tworzenie oferty aktywności plenerowych z udziałem szkół i osiedlowych domów kultury (przy udzia-

le programu „green connection”)
• rozwijanie ofertę dla niepełnosprawnych we wszystkich „lokalnych” instytucjach kultury i w szkołach

Finansowanie
• współpraca z biznesem w celu marketingu uczestnictwa VIPów w kulturze
• stopniowy rozwój sponsoringu (instytucjonalne ułatwienia prywatnych dotacji, upublicznianie list 

sponsorów, kampanie medialne na rzecz sponsoringu, motywacja „addytywna” polegająca na dokła-
daniu „drugie tyle” z budżetu miasta do środków zebranych od sponsorów na realizację projektów 
kulturalnych)

• wdrożenie systemu rozliczeń on-line dla organizacji pozarządowych i instytucji korzystających z fun-
duszy miejskich

27 marca 2011
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PROGRAM ROZWOJU INFORMACJI I INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNEJ NA POTRZEBY ESK LUBLIN 2016

Przyznanie Lublinowi tytułu Europejskiej Stalicy Kultury spowoduje w 2016 roku znaczny wzrost 
liczby odwiedzających. Aby sprostać temu wyzwaniu:
• tworzymy zintegrowany system informacji turystycznej i kulturalnej; 
• wspieramy działania na rzecz intensywnego przygotowania infrastruktury turystycznej; 
• przygotowujemy specjalne propozycje spędzenia czasu w Lublinie i Regionie Lubelskim;.
• inspirujemy powstawanie nowych oraz wspieramy już istniejące, miejskie i regionalne produkty 

turystyczne i kulturalne;
• inicjujemy i prowadzimy szkolenia, mające na celu podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych 

w turystyce.
Działania te są koordynowane przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną.

INFORMACJA TURYSTYCZNA I KULTURALNA

Utworzony w 2011 roku Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej i Kulturalnej jest powołany do 
świadczenia informacji turystycznej i kulturalnej, dotyczącej Lublina i Regionu Lubelskiego. Misją 
LOITiK jest przekazywanie turystom (krajowym i zagranicznym) użytecznej, zrozumiałej, dostępnej 
i wielojęzycznej informacji turystycznej oraz kulturalnej, dotyczącej Lublina i Regionu Lubelskiego. 
Działania LOITiK są realizowane we współpracy z krajową siecią informacji turystycznej, Polskimi 
Ośrodkami Informacji Turystycznej za granicą, lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi mediami, au-
torami oraz wydawcami przewodników.

W związku z ESK działania Lubelskiego Ośrodka Informacji Turystycznej i Kulturalnej zosta-
ną wsparte poprzez:
• nowy System Informacji Miejskiej, w tym: wielojęzyczne punkty informacyjne, tablice, drogo-

wskazy, infokioski;
• rozwiązania typu „art ticket”; 
• pakiety tematyczne kart lojalnościowych;
• ogólnodostępną informację kulturalno-turystyczną w formie map i informatorów
• w miejscach publicznych (urzędy, dworce, uczelnie, hotele, autobusy, itp.);
• informacje głosowe w środkach masowej komunikacji, dotyczące atrakcji turystycznych; 
• stworzenie możliwości zamówienia przewodników po mieście poprzez specjalną infolinię lub in-

ternet, zorganizowanie systemu wypożyczania audiogramu lub nagrywania 
• go na komórkę;
• zlokalizowanie specjalnych „biur ESK 2016” w punktach IT, co umożliwi uzyskanie informacji na 

temat imprez, wydarzeń, wystaw, itp.;
• organizację spotkań z artystami, podróżnikami i globtroterami;
• rozmieszczenie billboardów, odsyłających do ciekawych miejsc w regionie ;
• współpraca z POT w dziedzinie możliwości pobierania (np. przez tel. komórkowe) szczegółowych 

map do nawigacji samochodowej GPS uwzględniających miejsca związane z kulturą oraz infor-
macji o wydarzeniach kulturalnych, odbywających się w ramach ESK 2016 (będzie to możliwe po 
uruchomieniu telecentrum Polski, umożliwiającym przekierowanie konkretnego zapytania do cen-
trum regionalnego);

• mobilni wolontariusze (na rolkach, rowerach), informujący o różnych imprezach, informacja rów-
nież w taxi;
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• przygotowanie straży miejskiej do udzielania informacji turystyczno-kulturalnej; 
• uruchomienie do celów promocji i informacji portali społecznościowych, komunikatorów interne-

towych, itp.;
• przygotowywanie nieodpłatnych wydawnictw z zakresu turystyki, rekreacji i kultury 
• na potrzeby ESK (opartych na systemie pdf - ekologia);
• utrzymywanie i rozwijanie stałej współpracy z organizacjami turystycznymi 
• i agroturystycznymi, biurami podróży, instytucjami kultury, placówkami oświatowymi, uczelnia-

mi wyższymi oraz innymi podmiotami działającymi w zakresie turystyki i kultury.

OFERTA SPECJALNA

• Powstanie interaktywny portal turystyczny www.openeast.eu z aplikacjami tworzącymi indywi-
dualne plany wycieczek dla osób i grup, z funkcją helpdesku dla turystów, interaktywnym kalen-
darium i systemem rezerwacji on-line noclegów i usług przewodnickich oraz z możliwością zaku-
pu biletów do muzeów i na ważne wydarzenia artystyczne; 

• Zostaną stworzone transgraniczne szlaki turystyczne (kulturowe, z zakresu turystyki aktywnej), 
a dotychczasowe oferty zostaną spakietyzowane i wyposażone w opracowane do nich mapy GPS 
dostępne na portalu;

• Kursowanie specjalnego busa wycieczkowego z przewodnikiem dla osób zainteresowanych pozna-
waniem Regionu Lubelskiego;

• Pobytowe oferty turystyczne, zakładające pobyt w Regionie Lubelskim z wykorzystaniem ofer-
ty ESK 2016;

• Tworzenie propozycji zwiedzania Lublina w oparciu o nietypowe miejsca, gry miejskie i terenowe;
• Planowane jest wydłużenie sezonu zwiedzania najpopularniejszych muzeów Regionu Lubelskie-

go oraz godzin ich otwarcia. LROT podjął w tej sprawie inicjatywę, zmierzającą do dostosowania 
czasu pracy tych placówek do potrzeb turystów.

INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA

DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA LUBLINA
Jednym z najważniejszych problemów jest dostępność komunikacyjna (obecnie niezadowalająca), któ-
ra w perspektywie kolejnych lat znacząco się poprawi dzięki:
• budowie lotniska w Świdniku;
• budowie drogi ekspresowej S17;
• poprawie komunikacji kolejowej;
• rozbudowie systemu komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

ROZWIĄZANIA NIESTANDARDOWE
Komunikacja Lublina i regionu z resztą kraju:
• Wynajęcie od PKP wagonu lub całego pociągu, który będzie kursował np. raz 
• w tygodniu (weekend) na trasach: Warszawa - Lublin - Warszawa, Kraków - Lublin – Kraków (po-

ciąg będzie oznakowany jako LUBLIN ESK, przy czym bilet lub karnet na różnego typu imprezy, 
wydarzenia lub wystawy będzie dawał prawo do zniżki przy zakupie biletu kolejowego);

• Zniżka 50% na bilety PKS lub innej firmy za okazanie biletu wstępu na imprezy (dotyczy całego 
tygodnia);

• Przyloty do Lublina będą premiowane otrzymaniem informatora kulturalnego 
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• i zaproszeniami na konkretne wydarzenia artystyczne;
• Bilet rodzinny (5 os.) PKP, ważny przez 24 ha, na trasach Warszawa - Lublin – Warszawa, Kra-

ków – Lublin – Kraków, Rzeszów - Lublin – Rzeszów, upoważniający do bezpłatnego korzystania 
z komunikacji miejskiej w Lublinie. Bilet będzie miał obniżoną, atrakcyjną cenę;

• W ramach starań Lublina o tytuł ESK 2016, LROT planuje porozumienie z Portem Lotniczym Lu-
blin w zakresie powstania Punktu Informacji Turystycznej i Kulturalnej oraz promocję wydarzeń 
kulturalno-turystycznych.

Komunikacja miejska
W celu usprawnienia komunikacji miejskiej planowane jest:
• Wyznaczenie strefy wjazdu tylko dla komunikacji miejskiej i taxi, jednocześnie przygotowanie 

parkingów bezpłatnych poza centrum (bilet parkingowy będzie zarazem biletem komunikacji 
miejskiej);

• Zmiana tablic informacyjnych w autobusach na dwujęzyczne (polski, angielski) 
• i uzupełnienie nazw ulic o obiekty związane z kulturą (np. Zamek Lubelski);
• Synchronizacja komunikacji miejskiej (w tym nocnej) z wydarzeniami kulturalnymi;
• Rozbudowa sieci „Ziutków” – trolejbusów turystycznych, które o określonej godzinie umożliwia-

ją zwiedzanie Lublina z przewodnikiem;
• Wprowadzenie „Regionalnej Karty Turysty”, która będzie jednocześnie biletem wstępu do muze-

ów, atrakcji turystycznych oraz biletem komunikacji miejskiej i podmiejskiej;
• Przygotowanie ścieżek rowerowych, które będą oparte o sieć wypożyczalni (możliwość wypoży-

czenia rowerów w jednym miejscu i pozostawienia ich w innym), ustawienie licznych stojaków na 
rowery;

• Stworzenie sieci wypożyczalni skuterów miejskich (placówek działających w sposób podobny do 
wypożyczalni rowerów).

BAZA NOCLEGOWA

Aby zapewnić sprawne zarządzanie wynajmem miejsc noclegowych w Lublinie, cała baza  (skatego-
ryzowana i nieskategoryzowana) zostanie poddana weryfikacji. Stworzony będzie system rezerwa-
cyjny, który pozwoli turystom i odwiedzającym region na samodzielne dokonywanie przedsprzeda-
ży (openeast.eu).
• W Lublinie jest niewielka ilość tanich obiektów noclegowych typu hostele. Oferta ta jest skierowa-

na do młodych ludzi, którzy zapewne w większej liczbie pojawią się w 2016 roku. Rozwiązaniem 
problemu może być przystosowanie do tego celu akademików studenckich o podwyższonym stan-
dardzie (miasteczko akademickie UMCS, Politechnika);

• Stworzenie systemu krótkoterminowego wynajmu mieszkań prywatnych; 
• Uławienie korzystania z miejsc noclegowych, które znajdują się poza Lublinem, 
• w odległości np. do 50 km. Zostanie to połączone z możliwością wypożyczenia samochodu z kie-

rowcą lub bez; 
• Stworzenie systemu busów dowożących gości z dworców do hoteli;
• Rozbudowanie i unowocześnienie infrastruktury kempingu nad Zalewem Zemborzyckim oraz in-

nych miejsc tego typu, zlokalizowanych w pobliżu miasta;
• Podniesienie znajomości języków obcych przez obsługę hoteli i pozostałych obiektów noclegowych 

(w tym celu zostaną zorganizowane kursy doszkalające);
• Stworzenie możliwości swobodnego przemieszczania się i uzyskiwania przydatnych informacji z 

zakresu turystyki i kultury (podjady dla niepełnosprawnych, informacje głosowe, możliwość po-
sługiwania się językiem migowym, itp.).
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BAZA GASTRONOMICZNA

• Stworzenie sieci obiektów, posiadających w stałej ofercie kuchni regionalnej, (obiekty te będą na-
gradzane przez miasto, odpowiednio oznakowane i promowane w materiałach informacyjnych);

• W ofercie restauracji i kawiarni znajdą się produkty regionalne, np. takie jak miód pitny Apis, ce-
bularz ze świeżym masłem, gryczak janowski, itp.;

• Wyposażenie restauracji w specjalne menu kulturalne, informujące o interesujących wydarzeniach 
w mieście;

• Przystosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych (menu w języku Brailla, podjazdy itp.);
• Stworzenie miejsc w lokalach dla rodzin z dziećmi (dostępne foteliki, mniejsze stoliki, niewielkie 

porcje, możliwość zajęcia czymś dzieci, specjalne gadżety dla nich).
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Od początku typowany przez niektórych komentatorów na „czarnego konia” wyścigu Lublin nie osiadł 
na laurach po zakończeniu pierwszego etapu. Nadal zaciekle walczy o zwycięstwo, czego jednym z prze-
jawów może być największa aktywność medialna w analizowanym okresie. Na temat Lublina ukaza-
ło się też najwięcej publikacji o pozytywnym wydźwięku.

„COOLTURALNE MIASTA Europejska Stolica Kultury 2016.  
Medialny wizerunek miast kandydackich XII 2010 – II 2011”

Na finałowym etapie konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Lublin udowodnił, że potrafi 
utrzymać nie tylko zainteresowanie mediów, ale także wysoki poziom merytoryczny debaty. Miasto 
może szczycić się największą liczbą artykułów poświęconych ESK w prasie (co potwierdzają raporty 
PRESS-SERVICE „COOLTURALNE MIASTA Europejska Stolica Kultury 2016” oraz największym 
zainteresowaniem mediów (według badań Instytutu Monitoringu Mediów „Wyścig o ESK 2016, czy-
li co działo się w mediach po ogłoszeniu listy finalistów. Analiza aktywności miast – kandydatów w 
mediach na podstawie publikacji z prasy, radio i telewizji”).

Zainteresowanie lubelskich mediów przejawiało się nie tylko w dużej liczbie artykułów informacyj-
nych i analitycznych. Dziennikarze zaangażowali się również we współtworzenie i wspieranie lubel-
skich starań o tytuł ESK, oddając głos czytelnikom, cytując wypowiedzi na forach internetowych i 
zachęcając do przesyłania komentarzy. Lubelska redakcja „Gazety Wyborczej” zorganizowała rów-
nież cykl otwartych debat poświęconych najważniejszym tematom lubelskiej aplikacji: Pamiętanie i 
Antycypacja, Miasto i region, Wobec Wschodu, Kultura wiedzy, Lublin Obywatelski. Wśród dysku-
tantów znalazły się zarówno osoby z zespołu Kultura2020, jak również niezależni eksperci, między 
innymi: Tomasz Pietrasiewicz (Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN, lider węzła Pamiętanie i Anty-
cypacja), prof. Monika Adamczyk-Garbowska (szefowa Zakładu Kultury i Historii Żydów UMCS), 
Grzegorz Kuprianowicz (prezes Towarzystwa Ukraińskiego w Lublinie), Tomasz Dostatni OP, Mar-
cin Wroński (autor kryminałów retro o Lublinie) oraz ks. Dariusz Chwastek (proboszcz lubelskiej pa-
rafii ewangelicko-augsburskiej), dr Irina Lappo (teatrolożka, UMCS), Ewa Kozdraj (szefowa Stowa-
rzyszenia „Dla Ziemi” prowadzącego warsztaty dla uchodźców), ks. Stefan Batruch (proboszcz para-
fii greckokatolickiej w Lublinie, organizator Europejskich Dnia Dobrosąsiedztwa), Andrzej Kokow-
ski (archeolog, UMCS), Jan Bernad (dyrektor artystyczny ośrodka „Rozdroża”), Tadeusz Pałka (reży-
ser) Piotr Franaszek (Urząd Marszałkowski).

Podobną formułę przybrał Magazyn Kulturalny „Afisz” (program TVP Lublin), który – raz w miesią-
cu –stawał się platformą rozmów o przyszłości lubelskiej kultury w kontekście naszych starań o tytuł 
ESK. W telewizyjnych panelach dyskusyjnych udział wzięli między innymi Jerzy Onuch (kurator, In-
stytut Adama Mickiewicza, Nowy Jork), Roman Hankiewicz (historyk sztuki, Lwowska Rada Arty-
styczna „Dialog”), Grzegorz Rzepecki (lider węzła Wobec Wschodu, dyrektor Warsztatów Kultury), 
Grzegorz Józefczuk (dziennikarz kulturalny, Gazeta Wyborcza Lublin), Magdalena Kawa (politoloż-
ka, UMCS), Piotr Celiński (teoretyk mediów, lider pracowni Kultura Wiedzy), Andrzej Kokowski (ar-
cheolog, UMCS), Włodzimierz Wysocki (zastępca Prezydenta Miasta Lublin, Pełnomocnik Prezyden-
ta Miasta Lublin ds. Europejskiej Stolicy Kultury), Krzysztof Czyżewski (dyrektor artystyczny pro-
jektu Europejska Stolica Kultury Lublin 2016), Karolina Rozwód (dyrektorka Teatru Starego), Anna 
Machocka (Urząd Miasta Lublin), Janusz Opryński (reżyser, Teatr Provisorium), Piotr Choroś (Sto-
warzyszenie Homo Faber) i inni. Debatę medialną wokół lubelskiej kandydatury wzbogacają liczne 
relacje z przygotowań oraz wywiady, przeprowadzone między innymi z Leonem Tarasewiczem, Ro-
bertem Kuśmirowskim, Tomkiem Bielakiem, Normanem Daviesem, Pawłem Passinim, Jerzym Kło-
czowskim, bp. Mieczysławem Cisło, Jerzym Onuchem, Alicją Kapuścińską, Krzysztofem Czyżew-
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skim, Wacławem Oszajcą, Andrzejem Rusinem, Łukaszem Witt-Michałowskim. Tematyka związana z 
ESK stała się jednym z głównych wątków poruszanych w lubelskich pismach kulturalnych: Lubelskim In-
formatorze Kulturalnym „ZOOM” oraz w internetowym Miesięczniku Wymiany Idei „kulturaenter.pl”. 
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Łukasz Witt-Michałowski: Oby nie podzieliły nas pieniądze. Dziennik Wschodni, 11.04.2011
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110411/ESK2016/376853521

Piotr Kotowski: Wygrzebujemy się z zaścianka wschodniego. Dziennik Wschodni, 12.04.2011
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110412/ESK2016/34059548

Lublin i ESK 2016. Stolicą już jesteśmy. Folku. Rozmawiała: Magda Opoka. Gazeta Wyborcza Lublin, 13.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9429092,Lublin_i_ESK_2016__Stolica_juz_jestesmy__Folku.html

Mirosław Haponiuk: Mamy atut – kulturę alternatywną. Dziennik Wschodni, 15.04.2011
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110415/ESK2016/790484961

Wokół ESK. Każdy zakątek Kazimierza ma swój urok. Rozmawiała: Małgorzata Szlachetka. Gazeta Wybor-
cza Lublin, 19.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9466896,Wokol_ESK__Kazdy_zakatek_Kazimierza_ma_swoj_urok.html

Dariusz Jeż: W Lublinie ciężko żyć, łatwo tworzyć. Dziennik Wschodni, 19.04.20011
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110419/ESK2016/51063493

Małgorzata Szlachetka. Lubelszczyzna to Kresy Europy. Relacja z debaty „Gazety”. 20.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9474107,Lubelszczyzna_to_Kresy_Europy__Relacja_z_debaty__Gazety_.html

Małgorzata Szlachetka. Wokół ESK. Przedwojenny Lublin Stanisława Magierskiego. Gazeta Wyborcza Lu-
blin, 22.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9487487,Wokol_ESK__Przedwojenny_Lublin_Stanislawa_Magierskiego.html

ESK. Co Ślązak widzi w Lublinie? Miasto z potencjałem. Rozmawiała: Małgorzata Szlachetka. Gazeta Wybor-
cza Lublin, 25.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9487907,ESK__Co_Slazak_widzi_w_Lublinie__Miasto_z_potencjalem.html

ESK. Reflektory na kulturę dostępną dla każdego. ms. Gazeta Wyborcza Lublin, 26.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9497101,ESK__Reflektory_na_kulture_dostepna_dla_kazdego.html

Franciszek Maśluszczak: Musimy patrzeć pod nogi. Dziennik Wschodni, 26.04.2011
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110426/ESK2016/918319104

Klimat prawie jak z Chorwacji. W Lublinie. ms. Gazeta Wyborcza Lublin, 27.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9504291,Klimat_prawie_jak_z_Chorwacji__W_Lublinie_WIDEO.html
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Anna Żak: Lublin miastem Ludzi, Dziennik Wschodni, 27.04.2011
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110427/ESK2016/692823478]

Rektor Politechniki: ESK da nam skok do przodu. Gazeta Wyborcza Lublin, 27.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9505105,Rektor_Politechniki__ESK_da_nam_skok_do_przodu.html

Wokół ESK 2016. Kultura to nie tylko gablotki w muzeach. Rozmawiała: Małgorzata Szlachetka. Gazeta Wy-
borcza Lublin, 28.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9511028,Wokol_ESK_2016__Kultura_to_nie_tylko_gablotki_w_muzeach.html

Grzegorz Józefczuk. Lwów. Dyskusje o wspólnym z Lublinem udziale w ESK 2016. Gazeta Wyborcza Lublin, 
29.04.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9518101,Lwow__Dyskusje_o_wspolnym_z_Lublinem_udziale_w_ESK.html

Wokół ESK 2016. Łukasz Witt-Michałowski: Lublin to miasto niepowtarzalnych teatrów. Rozmawiała: Małgo-
rzata Szlachetka, Gazeta Wyborcza Lublin, 03.05.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9533715,Wokol_ESK_2016__Lublin_to_miasto_niepowtarzalnych.html

Kulturę robimy wszędzie, gdzie się da. I nie tylko tam. Ms. Gazeta Wyborcza Lublin, 03.05.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9527892,Kulture_robimy_wszedzie__gdzie_sie_da__I_nie_tylko.html

Paweł Franczak. Rzeszów i Białystok popierają starania Lublina o ESK 2016. Kurier Lubelski, 04.05.2011
http://www.kurierlubelski.pl/esk2016/388637,rzeszow-i-bialystok-popieraja-starania-lublina-o-esk-2016,id,t.html

Wokół ESK 2016. Kiedy Mądzikowi zapiera dech z zachwytu. Rozmawiała: Małgorzata Szlachetka. Gazeta 
Wyborcza Lublin, 05.05.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9547051,Wokol_ESK_2016__Kiedy_Madzikowi_zapiera_dech_z_zachwytu.html

Ziółkowska-Kurczuk: Za biedni na wewnętrzną konkurencję. Dziennik Wschodni, 05.05.2011
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110505/ESK2016/924713689

Włodzimierz Wysocki: Lublin będzie jak Liverpool. Rozmawiał: Dominik Smaga. Dziennik Wschodni, 05.05.2011
http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110505/LUBLIN/828217520

Biskup Mieczysław Cisło: Oto moje wezwanie za ESK. Rozmawiał Marcin Bielesz. Gazeta Wyborcza Lublin, 
06.05.2011 
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9547824,Biskup_Mieczyslaw_Cislo__Oto_moje_wezwanie_za_ESK.html

ESK 2016. Marszałek Hetman: Jurek pewnie napisze wiersz. Rozmawiał Sławomir Skomra. Gazeta Wyborcza 
Lublin, 08.05.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9559656,ESK_2016__Marszalek_Hetman__Jurek_pewnie_napisze_wiersz.html

Andrzej Mathiasz: Skuśmy Europę lubelską Nocą Kultury. Rozmawiała: Małgorzata Szlachetka. Gazeta Wy-
borcza Lublin, 10.05.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9572770,Andrzej_Mathiasz__Skusmy_Europe_lubelska_Noca_Kultury.html

Rozmowy wokół ESK 2016. Lublin to miasto z energią. Rozmawiała: Małgorzata Szlachetka. Gazeta Wybor-
cza Lublin, Gazeta Wyborcza Lublin, 11.05.2011
http://lublin.gazeta.pl/lublin/1,69005,9579539,Rozmowy_wokol_ESK_2016__Lublin_to_miasto_z_energia.html
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P R O J E K T Y A U T O R K I  /  A U T O R Z Y

I Lubelskie Dni Osób Niewidomych i Słabowidzących Mateusz Szymański

I Lubelskie Dni Wolontariatu Małgorzata Szadkowska

I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej „W Centrum” Kacper Sulowski

III Sektor szansą Lublina Michał Łozicki 

IV Kongres Urbanistyki Polskiej Elżbieta Kraszewska 

V Festiwal Dobrych Filmów Grzegorz Smędek

VI Rocznica Śmierci Jana Pawła II Dariusz Dąbrowski

XIII Festiwal Piosenki 
Dziecięcej i Tańca w Lublinie „Rytm i Melodia” Maria Dmowska  

XIX Międzynarodowy Kurs Muzyki 
Kameralnej Polska – Włochy – Niemcy Karolina Błędowska 

XVI Ogólnopolski Festiwal Pieśni 
Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego Hrubieszowski Dom Kultury

XX Podlaska Jesień Teatralna Osiedlowy Dom Kultury (Biała Podlaska)

XXIII Biłgorajskie Spotkania z Poezją 
Śpiewaną i Piosenką Autorską Maryla Olejko 

XXXIII Międzynarodowy Plener Malarski  Hrubieszowski Dom Kultury

LubLin – nowe otwarcie
Traktując Europejską Stolicę Kultury jako projekt otwarty, w grudniu 2010 roku ogłosili-
śmy nabór pomysłów, projektów i programów. Spotkał się on z ogromnym zainteresowa-
niem – otrzymaliśmy ponad 500 zgłoszeń z Lublina, regionu a także z Ukrainy. Składają się one 
na prawdziwy obraz kulturalnych potrzeb mieszkańców, ukazują ich wizję kultury, pomysły  
i rekomendacje w sprawie jej rozwoju w najbliższych latach. Zgłoszenia stały się inspiracją do zbu-
dowania programu Stolicy Kultury, jej bloków tematycznych, projektów interdysyplinarnych i ście-
żek edukacyjnych w programie na lata 2011-2017. Aby odpowiednio wykorzystać ten olbrzymi po-
tencjał, Instytucja „Lublin 2016” powoła „Inkubator Kultury”, pomagający w realizacji kulturalnych 
inicjatyw społecznych. Zrealizowane projekty stworzą Festiwal Społeczeństwa Obywatelskiego, któ-
rym uwieńczony zostanie rok obchodów ESK.

Poniżej przedstawiamy zestawienie wszystkich wniosków, w porządku alfabetycznym według nazw.

Projekty 

skierowane  do konkre-

tnych grup docelowych 

(dzieci, młodzież, 

seniorzy, niepełnospra-

wni, wykluczeni, etc.)

Projekty 

artystyczne 

Projekty 

edukacyjne 

Projekty z zakresu 

animacji kultury 

i promocji kultury
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„Don Kichot” – muzyczna opowieść na motywach powieści 
Miguela de Cervantesa Małgorzata Józwik

@fisz Paweł Basznianin

A-Z Art Juriy Hnatkovskyj 
(dyrektor Lwowskiego Palacu Sztuki)

Across the skyline – przez horyzont – międzynarodowość 
w lokalnych domach kultury Ewelina Jurasz, Małgorzata Panasiuk 

Ahoj Lublin!  Joanna Żytkowska  

Air. Fuzja kultur Waldemar Tatarczuk, Marta Ryczkowska   

Akademia Sztuki Paulina Kempisty, Magdalena Linkowska, 
Waldemar Tatarczuk 

Akademia Sztuki Ludowej Katarzyna Kraczoń, Nina Kłujszo 

Akademia Sztukmistrzów XXL Monika Kalinowska 

Aktywizacja kulturalna młodzieży osiedlowej – Przegląd 
Młodzieżowych Teatrów Nieformalnych Jarosław Figura

Ambasador ESK Marta Kurowska

Ambasador Smaku Kamil Kotarski

Animacja Internetu Paweł Basznianin

Art Jazz Cooperation Andrzej Końko, Serhiy Gemberg („OS Unicordis”) 

ARt Nomad Kultura Tour Centrum Kulturalne „Cublo” (Uzgorod)

Art Tower – pierwszy drapacz chmur w lublinie  Artur Popek

Art. Festiwal – Noc na zamku w Łucku Urząd Miasta Łuck

ART. Freiki  Mieczysława Goś, Grzegorz J. Nowicki  

Arté Most „Zapora” MOSiR Bystrzyca

ARTmedium Jurij Bakaj, Oleksa Furdiak, Anatolij Zwiżynskij 
(Ivano- Frankiwsk)

Audiobooki dla dorosłych i dzieci z bajkami
 i historiami o Lublinie Adam Stępniak

AudioLogie Konrad Chyl

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Axis mundi Paweł Basznianin

Biblioteczne Okno na Świat Miast Partnerskich Lublina Piotr Tokarczuk, Renata Filipiak, Jerzy Jacek Bojarski   

Biblioteka żonglera / Biblioteka pedagogiki cyrku Mirosław Urban  

Biec w stronę Ty – lśnienie Hanna Brulińska  

Bio-obiekt – mobilny wehikuł działań artystycznych Szymon Pietrasiewicz

Blues project Adam Bartoś 

Bus & Breakfast Krystyna Radzik  

Byliśmy, jesteśmy, będziemy Luba Matraszek

Carnaval Sztukmistrzów Rafał Sadownik  

Centra edukacji dla dorosłych Katarzyna Hołda 

Centrum Artystyczne Seniora Renata Kiełbińska

Centrum Kultury Komunikacji Miejskiej Paweł Basznianin

Centrum Sztuki Aktualnej Anna Nawrot i Jan Gryka

Centrum Sztuki Aktualnej Piotr Majewski, Marcin Lachowski, Magdalena 
Linkowska, Paulina Zarębska (Lubelska Zachęta) 

Centrum Wzornictwa Przemysłowego Andrzej Danilkiewicz

Chwal Lubelskie! Marek Rybołowicz

Claribel Festiwal Dariusz Dąbrowski

Clublin No 6 Marcin Murawski, Daniel Grzeszczuk

Comiesięczne Spotkania Popularnonaukowe Adam Kobus

Cool’Tularny Lublin Rock – Blues – Hip-hop Olga Gumieniak,  Bartosz Łuczyński, 
Mikołaj Krüger  

Coś Ci powiem… Michał Łozicki 

Curier (ew. Curier Lubelski) Adam Kobus

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Czas poetów Henryk Kowalczyk, Ad van Rijsewijk 

Cztery kąty – spotkania z folklorem Magdalena Wójtowicz 

Cztery pory roku z pisarzem – ćwiczenia z Kraszewskiego Osiedlowy Dom Kultury (Biała Podlaska)

Czy kamień wygląda tak samo jaki jest w dotyku? Zanim 
niewidome dziecko zostanie dorosłym odbiorcą kultury Bogusław Marek, Andrzej Antoszek 

Dialog? Sprawdzam! Roman Pukar

Dni Wilna Tomasz Rodziewicz

Docenić Świdnik Paweł Basznianin

Dodatek do „Kuriera Lubelskiego” „Kurier Lubelski”

Domino: Międzynarodowa Premiera Teatru 
Ludzi Niepełnosprawnych Maria Pietrusza-Budzyńska

Drabyna Oksana Dudko

Drogi do kultury Marta Kurowska

Drugie życie przedmiotów Elżbieta Gralewska  

Drzwi, które istnieją naprawdę! Solomiya Chubay 
(Stowarzyszenie „Virmenska-35”)

Duchy a bezduszni Joanna Lewicka 

Duty Free Art Markiyan Ivashchyshyn 
(Artystyczne Stowarzyszenie „Dzyga”)

Dyplomy Wydziału Artystycznego UMCS 
w przestrzeni miasta Lublin Ilona Oszust 

Działalność Akademickiego Klubu 
Wspinaczkowego „Kotłownia”

Tomasz Burdzanowski, 
Magdalena Mandecka-Zderkiewicz (AKW)

Dziecięca sztuka codzienności, czyli 
dawne rzemiosło lubelskie w rękach dzieci Karolina Dejneko

Dziedzictwo Historyczne Rzeczypospolitej – Tarnopol Hryhoryj Burbeza 
(Agencja Inicjatyw Kulturalnych „Piramida”)

Dzielnica Dziesiąta Szymon Furmaniak

Dzieła mistrzów europejskich i lubelskich 
inspiracją we współczesnej fotografii Edyta Sosnowska 

Dzień Regionalisty Magda Parzyszek

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Dzień (Dni) Patrona Lublina – Św. Michała Archanioła Konrad Koperwas

Dźwiękowy portret Lublina Jan Bernad

East Side Bass Grzegorz Hiller 

East-west culture blog platform Grzegorz Kondrasiuk 

Echo Czarnobyla Oleksandr Alfiorov 
(Organizacja Obywatelska „Spałach-ART”)

Eduacja w Jeszywas Chachmej Lublin, 
„Poznaj Żydowski Lublin” program edukacyjno-kulturalny

Beata Kowalska (Gmina Wyznaniowa Żydowska), 
Iwona Kryczka

EKG Kultury Iryna Mahdysh

Ekran Wodny Jakub Jeremicz

Ekrany komunikacji społecznej Anna Nawrot i Jan Gryka

ElectroGoat Festival Tomasz Kwiatkowski 

Encyklopedia Inspiracji Paweł Basznianin

Eurodzieciaki Agata Koss-Dybała

Europa (Świat) w Lublinie Michał Stanowski 

Europa na ludowo Hrubieszowski Dom Kultury

Europa: Jedność różnorodności oraz interakcje z innym Ihor Prokopiuk (Stowarzyszenie „Oslomysly”)

Europejska Konwencja Żonglerska EJC Lublin 2012 Rafał Sadownik  

Europejska Stolica Kultury – Kultura Ojczyzn Bogusław Tużnik

Europejska Stolica Kultury 2016 bez tajemnic Bogusław Marek, Andrzej Antoszek 

Europejski Konwent Gier Strategiczno-Ekonomicznych, Paweł Basznianin

Europejski sukces Gimnazjum nr 4 im. Modesta Lewickiego (Łuck)

Europejskie Forum Lublinian 2011–2016. 
Europejski Kongres Lublinian i Miłośników Lublina 2016  Piotr Semeniuk

Europejskie Forum Sztuki Performance Paulina Kempisty,  Waldemar Tatarczuk   

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Europejskie Ślady Wieniawskiego Teresa Księska-Falger (Prezes Towarzystwa 
Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie)

Expressis verbis Arkadiusz Misztal

F3 – Frozen Forms Festival lub Piękni Lódzie  Wojciech Czeronko

Fantastyka w Lublinie, Plan rozwoju 
na lata 2011–2015–2016–2020 Krzysztof Księski

Fastfood zaprasza na Cebularz Lubelski Paweł Basznianin

Festival I Can Do This Too! Lali Vashadze (Urząd Miasta Chiatura – Gruzja)

Festiwal „Ad hoc” Weronika Misiuk, Katarzyna Kozielewicz

Festiwal „Kuchnia Trzech Sąsiadów” Ewelina Kliza, Michał Olszowy, Igor Lisin  

Festiwal „SZTUKATAK” Dynów  Magdalena Miklasz

Festiwal 5x5x5 Lali Vashadze (Urząd Miasta Chiatura – Gruzja)

Festiwal Bębniarski Agnieszka Kołczewska 

Festiwal chórów dziecięcych w Polsce i na Ukrainie Urząd Miasta Łuck

Festiwal Euro Impro 2012; mistrzostwa teatrów 
improwizacji  w formule Theatresports Barbara Wybacz

Festiwal idei i sztuki miast wschodu – 
East Side Panopticum Days Robert Drobniuch, Tomasz Gilewicz 

Festiwal Izrael – Palestyna. 
Kultura, społeczeństwo, prawa człowieka  Jacek Rachwald

Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych Centrum Kultury w Łęcznej

Festiwal Ludomira Rogowskiego Dariusz Dąbrowski

Festiwal Muzyczny Electric Nights Lublin Kuba Majsiej (Fundacja Electric Nights)

Festiwal Muzyki Oratoryjno-Kantatowej 
im. Prof. Kazimierza Górskiego Sylwia Daniewska 

Festiwal Najciekawszych Widowisk Henryk Kowalczyk

Festiwal Nieba Natasza Ziółkowska-Kurczuk  

Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej 
„Śpiewający Słowik”

Wojewódzki Osrodek Kultury w Lublinie, 
Fundacja Sztuki im. Brunona Schulza

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Festiwal Rockowy „Dnepr-Rock-Energy” Iryna Kondratenko 
(Związek Młodzieży Regionów Ukrainy)

Festiwal Sztuki Szachów Włodzimierz Wysocki

Festiwal Teatrów Niewielkich Henryk Kowalczyk

Festiwal tradycji liturgicznej i muzyki sakralnej Agata Witkowska  

Festiwal: Garaż Babel Marcin Czyż

Film i teatr dla wszystkich Bogusław Marek, Andrzej Antoszek 

Film Lublin Festiwal lub ProFilm Lublin Festiwal Grażyna Stankiewicz

Flandria Zachodnia i Brugia Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna 

Folklor. Inspiracje Chopina – dwie wersje Ewa Małek

FotoUkraina Iryna Kondratenko 
(Związek Młodzieży Regionów Ukrainy)

Galeria ART-N Maria Pietrusza-Budzyńska

Galeria pod gołym niebem, np. Znani mieszkańcy Lublina Elżbieta Gralewska  

Gościnność obrzeży Europy – przeciw stereotypom Ewa Kipta

Gra Komputerowa „Solidarność” Przemysław Dziedzic 

Grające ulice Wojtek Czeronko 

Harmonie Starego Miasta Teresa Księska-Falger (Prezes Towarzystwa 
Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie)

Hasła w Wikipedii esperanckiej 
dotyczące Lublina i regionu Krzysztof Śliwiński

Idę z Tobą Maria Pietrusza-Budzyńska

iLLUSTRE – Najciekawsza współczesna 
ilustracja książkowa Beata Urniaż-Księska

In crudo 2016 Krzysztof Gorczyca   

Interaktywny kalendarz planowania wydarzeń Nadia Tkaczyk

Internetowy Portal Lublinersi Jarosław Wójcik

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Internetowy Spis Patronów Ulic Lublina Radosław Skuła

Jak pachnie Lublin? Paweł Basznianin

Jan Kochanowski i Jakub Montana Emilia Chomowa  

Jan Kochanowski W Lublinie Emilia Chomowa  

Jan Paweł II w Lublinie Emilia Chomowa  

Jan z Lublina – XVI-wieczny manager kultury Witold i Danuta Danielewiczowie

Jan z Lublina i Europa Teresa Księska-Falger (Prezes Towarzystwa 
Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie)

Jesienny Przegląd Twórczosci Artystycznej Seniorów Barbara Kwas

Jeszcze niewykluczeni Dariusz Jeż

Jizhaczok Jurko Olchowycz

Józef Łobodowski w Polsce i na Ukrainie Aneta Antonenko 
(Fundacja Wydawnictwa „Kalwaria”)

Juliusz Łuciuk Dariusz Dąbrowski

Już idę do grobu – na styku kultur, na styku światów Paweł Grochocki  

Kamienica Cudów Michał Mroczka, Kosma Ostrowski, Dawid Jurek

Kanon architektury Lubelszczyzny Andrzej Danilkiewicz

Karnawał Kultury w Kraśniku Stowarzyszenie Inicjatyw 
Społeczno-Kulturalno-Sportowych „Ultimate Art.”

Karta turysty – Turist Card Adam Stępniak

Karty Turystyczne Konrad Kubecki

Karuzela Paulina Rzeszut

Katalog architektury regionalnej 
Lubelszczyzny – Konkurs architektoniczny Joanna Porębska 

Kibicowska Scena Paweł Basznianin

Kino-Mania Juriy Hnatkovskyj 
(dyrektor Lwowskiego Palacu Sztuki)

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Klub kreatywnego naucztciela Olga Buzluk (Urząd Miasta Łuck)

Klub Krytyki Politycznej w Lublinie Rafał Czekaj, Jacek Zalewski

Kocioł artystyczny Paulinę Rzeszut

Kod Lublina Mariusz Stryjecki

Kody Ihor Mamus 
(Towarzystwo Artystyczne „Koza”, Tarnopol)

Kolbiańskie spotkania z muzyką Anna Malec 

Kolegium Osobliwości Paweł Basznianin

Kolorowa jesień życia – Aktywizacja 
i rozwój seniorów – cykliczne spotkania otwarte

Centrum Aktywizacji i Rozwoju Seniorów, 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Filia nr 5  

Kolportaż informatora „Zoom” Krzysztof Jakubowski

Komix o miescie Lublinie Mateusz Nowak  

Koncert grupy Marcelo Project Marcelo Project, Marta Jabłońska  

Koncert orkiestry barokowej Aleksandra Rybak

Koncert specjalny na inaugurację Przewodnictwa 
w Radzie Unii Europejskiej przez Polskę Dariusz Dąbrowski

Koncert specjalny na zakończenie Przewodnictwa 
w Radzie Unii Europejskiej przez Polskę Dariusz Dąbrowski

Koncertowe Lato – Lublin 2011 – Plac Zamkowy Mateusz Wrona

Koncerty Miedzynarodowe Jarosław Nowosadzki 

Koncerty muzyki cerkiewnej Andrzej Boublej

Koncerty Rockowe Natan

Konkurs „Lublin – moje miasto” Katarzyna Pierzchalska-Kmieć, Iwona Kryczka

Konkurs malarski o określonej temtyce / Cykliczna 
wystawa sztuki Helena Jankowska-Paluch

Konkurs pt. „Recykling – Akcja Sztuki” Jerzy Radziewicz,Sara Radziewicz, Adelajda 
Radziewicz (Rodzinna Ekipa Artystyczna „R-Art”)

Konkurs Teatralny Arkadiusz Grochot

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Konkurs wiedzy o Lublinie / regionie Paweł Basznianin

Kontrowersyjny sposób na zmniejszenie 
zjawiska wandalizmu Paweł Basznianin

Koordynacja uroczystości otwarcia 
Centrum Spotkania Kultur Krzysztof Kutarski 

Krasnostawskie Prezentacje Teatrów Ulicznych Damian Kozyrski, Agnieszka Kawęcka, 
Stanisław Kliszcz (Krasnostawski Dom Kultury)

Kresowe Spotkania Ikonografów Bogusław Podleśny

Kultura – chodźmy przed blok Ewa Małek

Kultura – Natura – Lublin – 2016 Adam Kalbarczyk

Kultura bez dyskryminacji Piotr Lisiecki, Jacek Gintowt

Kultura przestrzeni – odnowa przestrzeni Lublina  Jan Kamiński, Ewa Kipta  

Kultura zmienną jest Karolina Rozwód  

Kulturalna mapa Europy Natasza Ziółkowska-Kurczuk

L camino – Via Regia Jevhen Chudzyk, Marta Szwec 
(Lwowski Teatr im. Lesia Kurbasa)

La Belle Epoque Czesława Borowik, Ewa Pieczykolan

Laboratorium Empatii Paweł Basznianin

Laboratorium Sztuki Zaangażowanej Społecznie Szymon Pietrasiewicz

Land art – sztuka na granicy Barbara Luszawska 

Latające warsztaty Rękodzieła Katarzyna Hołda 

Laterna Poetica – Festiwal Filmowy 
im. Józefa Czechowicza Stanisław Krusiński

Lato z filmem w Teatroterapii Maria Pietrusza-Budzyńska

Lekcje folkloru, edukacja, animacja kultury w dziedzinie 
folkloru – ludowego tańca i śpiewu

Jan Twardowski, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” 
im. W. Kaniorowej

LeoPoltvis Oleś Dzyndra (Muzeum Idei)

Lip Dup Lublin Adam Stępniak

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Lira korbowa – synergia kultur Wschodu i Zachodu Bartłomiej Drozd  

Literackie przeczucie Europy Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent”, redakcja 
kwartalnika literackiego „Akcent” 

Lost Days Joanna Kulik

Lotnicza Wyżyna, Park Edukacyjno – Rozrywkowy Piotr Wolszczak 

Lubelska Gościnność Paweł Basznianin

Lubelska impreza wokalno muzyczna 
„Kocham cię mamo, Kocham cię tato” Jadwiga Kwiatkowska

Lubelska Noc Darmowego Komiksu Jakub Kijuc

Lubelski Agon Teatralny Elżbieta Rzewuska, Irina Lappo, Jarosław Cymerman 

Lubelski ESKar – talent 2016 / 
Lubelskie Talenty ESK 2016 Monika Różycka-Górska

Lubelski Festiwal Graffiti 2011 Łukasz Kuzioła 

Lubelski Festiwal Synagog Wojciech Czeronko

Lubelski Weekendowy Paszport Kulturalny Radosław Skuła

Lubelskie „Hall of Fame” Andrzej Danilkiewicz

Lubelskie Dni Kultury Audiowizualnej Katarzyna Redas-Bartosik, Grzegorz Bartosik 

Lubelskie Dni Organowe Natalia Zanni-Lewandowska   

Lubelskie gry miejskie Rafał Hordyjewski

Lubelskie Lustra. Międzynarodowy Konkurs Literacki na 
wspomnienia związane z Lublinem i Lubelszczyzną Urszula Gierszon

Lubelskie Miodobranie Joanna Kawałek

Lubelskie od kuchni Krystyna Radzik  

Lubelskie Święto Rybistowskie Arkadiusz Ryszard Dul

Lubelskie Talenty Joanna Kawałek 

Lubelskie Talenty ESK 2016 Robert Rycąbel

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Lubeskie Spotkania Kulturalne Osób 
Niepełnosprawnych Europy Jan Ondra

Lublin – Europejska Stolica Kultury Rowerowej Marcin Pastuła (Fundacja Lublin by Bike), 
Michał Przepiórka (Stowarzyszenie Velo Tour)

Lublin – Lublinowi Lubelski Festiwal Folklorystyczny Jan Twardowski, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” 
im. W. Kaniorowej

Lublin – Lwów: Przestrzeń czytania i Tworzenia Aleksandra Kowal (Forum Wydawców, Lwów)

Lublin – Miasto Jacka Kamińskiego Emilia Chomowa  

Lublin – miasto światła Bartosz Margul 

Lublin – miasto z dreszczykiem Marcin Wroński

Lublin – Sewastopol: portret duchowości miast Marcin Sudziński, Roman Krawczenko

Lublin – Stolica Narodów; Jesteśmy w miejscach, 
o których inni nie wiedzą Stanisław Piłat

Lublin – Wehikuł czasu (lub) Lublin – podróże w czasie Paweł Kosior 

Lublin – Europejska Stolica Niezwyczajnych Artystów Michał Stanowski

Lublin – Kolorowa Kawiarnia w Bramie Europy – Oknem na 
Świat! Mirek Sokołowski

Lublin – miasto ogrodów Paweł Kosior 

Lublin 2.0 Joanna Zętar, Tadeusz Przystojecki

Lublin do wzięcia Alicja Morena

Lublin dzieciom – one naszą przyszłością Łukasz Olszak

Lublin dzieli się kulturą Małgorzata Józwik

Lublin Europejska Stolica Kultury 2016 – 
dostepna dla wszystkich

Lubelskie Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

Lublin Gigapan Łukasz Jabłoński

Lublin i Lubelszczyzna w kulturze polskiej i europejskiej Kamila Węglarska   

Lublin Jazz Festiwa – Letnia Akademia Jazzu Barbara Luszawska 

Lublin miasto wrażeń Bogusław Marek, Andrzej Antoszek 

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Lublin na planie / Kino-Lublin Marek Woliński  

Lublin Parody Festival Paweł Basznianin

Lublin przez wieki Rafał Niedźwiadek

Lublin Reggae Stolica Grzegorz Hiller 

Lublin Szeptany Stowarzyszenie Homo Faber

Lublin w kwiatach Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów 
i Techników Ogrodnictwa, Oddział Wojewódzki

Lublin w sieci życzliwości. 
Międzynarodowy Dzień Życzliwości w Lublinie Sylwia Pyzik 

Lublin wielowyznaniowy. Mniejszościowe wyznania 
chrześcijańskie – historia  i teraźniejszość (książka) Mariusz Orłowski 

Lublin, Polska, Europa na wyciagnięcie dłoni Bogusław Marek, Andrzej Antoszek 

Lublin. U zbiegu czasów Maciej Pałka, Anna Szamruchiewicz-Pałka  

Lubuntu Andrzej Danilkiewicz

Ludzie w obiektywie Michał Łozicki 

Lulejko – Lubelskie Lekcje Języków Kompletnie Obcych Wojtek Czeronko

Lwów–Klezfest. Coroczny festiwal 
muzyki klezmerskiej we Lwowie Iryna Mahdysh

Machiny inspiracji Wojciech Czeronko

Majdanek europejskim lieu de mémoire – w stronę 
glokalizacji pamięci miejsca Państwowe Muzeum na Majdanku

Majówka z Panem Bialczaninem Osiedlowy Dom Kultury Biała Podlaska

Malowanie graffiti na Placu Litewskim Adam Stępniak

Manifestacja obecności Osób Niepełnosprawnych 
w kulturze i sztuce miasta Lublina – ESK Maria Pietrusza-Budzyńska

Marina Zakharova Project Borys Zakharov 
(Dyrektor Centrum Kultury „Indie”)

Mecz Lublinianka – Reprezentacja Białorusi Filip Romanowski

Meeting Of Styles 2011  Łukasz Kuzioła 

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Mezalians Muzyczny Beata Solis, Przemysław Raczek

MezzoDrom Oleś Dzyndra (Muzeum Idei)

Miasto jako treść poglądów Natalia Bielczenko

Miasto Muzyki Paweł Basznianin

Miasto Sztukmistrzów – Strategia rozwoju pedagogiki cyr-
ku i ruchu nowego cyrku w Lublinie w latach 2011–2020

Mirosław Urban, Monika Kalinowska, 
Rafał Sadownik

Miasto w dialogu „Pomiędzy wschodem a zachodem” Anna Nawrot i Jan Gryka

Miasto w Komiksie Paweł Basznianin

Miedzynarodowa szkola jazzu „Dialogi” Markiyan Ivashchyshyn 
(Artystyczne Stowarzyszenie „Dzyga”)

Miejskie Centrum Sztuki Anna Nawrot i Jan Gryka

Międzynarodowe Artystyczne Warsztaty Rzeźbiarskie Krzysztof Dąbek, Waldemar Arbaczewski  

Międzynarodowe forum teatru politycznego i zaangażo-
wanego 

Arkadiusz Ziętek (Interkunst e.V., Berliner 
Compagnie), Anna Mazur (Warsztaty Kultury)

Międzynarodowe spotkania 
artystyczne „......” lub Festiwal ...... Maria Lisek Zięba

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
im. I. Wachowiaka w Lublinie Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. W. Kaniorowej

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego „KinoLev” Oleś Dzyndra (Muzeum Idei)

Międzynarodowy Festiwal Antropologiczny Agnieszka Tarasiuk, Joanna Wichowska, 
Antoni Beksiak, Remigiusz Mazur-Hanaj

Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej „Gotania” Anna Sydoruk  

Międzynarodowy Festiwal Pieśni Duchowych 
„Surmy Ukrainy” Wydział Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sumy

Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich Hrubieszowski Dom Kultury

Międzynarodowy Festiwal Video-art. i filmów 
krótkometrazowych „VUA Fest”

Iryna Kondratenko 
(Związek Młodzieży Regionów Ukrainy)

Międzynarodowy Konkurs Młodych Skrzypków im. Karola 
Lipińskiego i Henryka Wieniawskiego w Lublinie Teresa Księska-Falger, Ryszard Heliasz

Międzynarodowy Konkurs Muzyczny dla Niewidomych im. 
I.J. Paderewskiego  Teresa Księska-Falger, Ryszard Heliasz

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Portret Rodzinny” Teresa Świerbutowicz, Anna Łoś  

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Międzynarodowy Plener Malarski Centrum Kultury w Łęcznej

Międzynarodowy projekt „Literatura. Dzieci. Czas” Uliana Hnidec (Centrum Badań Literatury 
Dziecięcej i Młodzieżowej)

Międzynarodowy Przegląd Teatralny „Pleśń z oczu” Karol Grabiec 

Misteria. Gra miz ... Gra mez Ostap Kostiuk, („Wirmenska 35”, 
Stowarzyszenie Artystyczne „Dzyga”)

Mistrzostwa Polski w grach i sportach Tradycyjnych Rafał Sadownik  

Młody Regionalista Magda Parzyszek

Młodzież w Europejskiej Stolicy Kultury  Małgorzata Józwik

Młodzieżowe Warsztaty Dziennikarskie Beata Brożek

Mosty Kultury – dialog Polaków i Ukraińców Volodymyr Razumcev, Urząd Miasta Ługańsk

Murale Kacper Sulowski

Muzea i galerie dla wszystkich Bogusław Marek, Andrzej Antoszek 

Muzeum Kobiet Katarzyna Hołda 

Muzeum Regionalnego Sportu w Lublinie Andrzej Kwiek

Muzeum Rocka Andrzej Danilkiewicz

Muzyczne Afirmacje – Festiwal Terapii Dzwiękiem Monika Kalińska

Muzyka ludowa ponad barierami Hryhoryj Burbeza (Agencja Inicjatyw 
Kulturalnych „Piramida”)

Muzyka zamiast agresji Szymon Pietrasiewicz

Na falach pamięci Hryhoryj Burbeza 
(Agencja Inicjatyw Kulturalnych „Piramida”)

Na różnych stronach (lub Z różnych stron) Wiktor Piwowarski 

Narracja kultury Mateusz Nowak  

Nasz niesamowity pomysł Barbara Wikło, Dariusz Łobejko   

Nasze korzenie – Euroklub Gimnazjum nr 18 w Łucku, Euro-klub „Discovery”

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Nauka żonglowania w różnych środowiskach Mirosław Urban  

Nawiązanie i zacieśnienie współpracy z zagranicznymi 
instytucjami kultury o podobnym profilu Krzysztof Kutarski

NIE – Obojętność Andriy Artym

Nie lepszy, nie gorszy – po prostu inny Gimnazjum nr 18 w Łucku, Euro-klub „Discovery”

Niech zobaczą Michał Łozicki 

Niewidomy i głuchoniemy artysta Bogusław Marek, Andrzej Antoszek 

Nowa droga – nowa historia Juriy Moklycia 
(Wydział Turystyki Rady Miasta Łuck)

Oazy Przełomu Wisły Łukasz Kossowski   

Oblicza Miast Roman Ros (Fundacja „Vytoky”, Ivano-Frankiwsk)

Obserwatorium krajobrazu Bogusław Hajda

Obywatelski bank pomysłów Emilia Chomowa  

Od wsi i miasteczek do metropolii Mieczysław Kseniak 

Odkrywanie i Szlifowanie Diamentów Lubelskie Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

Odkurzone ku pamieci Aleksandra Chojnacka

Odrodzony Lublin – czyli lubelski renesans Małgorzata Wojcieszuk

Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych Andrzej Sar, Wojewódzki Ośrodek Kultury

Ogólnopolski konkurs 
dla młodych artystów i studentów pn. Grupa Zamek. Anna Nawrot i Jan Gryka

Ogólnopolski Konkurs Literacki im. Jana Pocka Katarzyna Kraczoń

Ogólnopolski Konkurs Młodych Skrzypków 
im. Stanisława Serwaczyńskiego Teresa Księska-Falger, Ryszard Heliasz

Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej Renata Ćwik

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego O Puchar 
Prezydenta Miasta Biała Podlaska Osiedlowy Dom Kultury – Biała Podlaska

Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy Józef Obroślak, Wojewódzki Ośrodek Kultury

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Ogólnopolskie Spotkania z Kulturą Ludową  Agnieszka Kawęcka 

Okruchy Przeszłości Katarzyna Tur-Marciszuk, Ireneusz Marciszuk

Olimpiada Dzielnic Paweł Basznianin

One LOVElin – Express Yourself Jarosław Czajka 

Opera w Teatrze Starym Dariusz Dąbrowski

Opera Zachodu i Wschodu. 
Koncert – recital Piotra Beczały Rafał Jarosz  

Operacja Żagiel 2011 – Żaglowiec Pełen Kultury Ryszard Karczmarski

Opowieści ze sznurka Agnieszka Soszyńska 

Orientalia – Festiwal Sztuki Młodych 
Europy Środkowo-Wschodniej Piotr Majewski   

Ośrodek Sportów Wodnych Andrzej Mazur

Otwarta Scena Artystyczna – Osa Alicja Morena

Otwarte Ogrody Magdalena Prosinska 

Otwarte Warsztaty Kuglarskie Rafał Sadownik

Otwarte Zagrody Magdalena Prosińska 

Otwórz się na innych Przemysław Buksiński  

Ożywienie ludzkich historii (Żywa historia kultury) Volodymyr Vorobej (PPV Knowledge Networks)

Ożywione kamienice opowiadają swe historie Michał Łozicki 

Panorama Kultur – Europa Mniej Znana 
(panoramakultur.pl) Emil Majuk

Park 700-lecia Zbigniew Jelonek

Park Gier i Zabaw Tradycyjnych Rafał Sadownik  

Park kulturowy „Lubelskich Plant” Paweł Kosior, Izabela Krasińska, 
Łukasz Pietrykowski, Anna Sieromska 

Pedagogika cyrku na uczelniach Mirosław Urban

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Peretyn Natalia Kosmolinska (Lwowski Pałac Sztuki)

PI LL Prokreatywni Maciej Knap 

Piesń Ojczysta – Wojewódzki Konkurs 
Pieśni Patriotycznej Monika Kalińska

Piosenka Ewa Beata Sawicka

Pisanie do wnuków Ewa Kipta

Plener Fotograficzny 
„Natura – kultura regionów pogranicza” Karol Karwowski, Anna Klimowicz  

Pocztówka dla Lublina Anna Laskowska  

Podaj mi rękę Aleksandra Chojnacka

Podworko TV Dana Wynnytska, („Wirmenska-35”)

Podziwienie. Cud Ognisty 
Czasu Gwałtownego Niebezpieczeństwa

Anna Nowicka-Struska (Instytut Filologii Polskiej 
UMCS); Adam Świć (Dom Kultury w Kocku)

Pogańskie ostatki Krystian Drozd 

Pograjka – taniec muzyka tradycja Krzysztof Butryn

Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung   

Pomnik Piotr Nanowski

Pomnik Marudy (smerfa) Paweł Basznianin

Pomysł na stypendium literackie Marcin Czyż

Portrety Wschodu Ryszard Karczmarsk 

Prace świdomosciowe Katarzyna Hołda 

Pracownia Sztuk Fizycznych Rafał Sadownik  

Projekt „Sumno” – międzynarodowa platforma kulturalna Bogdan Loghvychenko

Projekt „Pamięć Źródłem Tworzenia” Leszek Mądzik

Projekt Homo Ludens Rafał Sadownik 

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Projekt Kontrakty Wojciech Krukowski (CSW Warszawa)

Projekt Polsko – Hiszpańskiej Wymiany 
Teatrów Studenckich Daniel Adamczyk 

Projekt PUNKT Wojciech Krukowski (CSW Warszawa)

Projekt Rusałka Instytut Architektury Krajobrazu KUL, 
Rada Dzielnicy Śródmieście w Lublinie

Projekt TECHNE Wojciech Krukowski (CSW Warszawa)

Projekt wąwóz, Ścieżka rowerowa, Park Ludowy. Anna Nawrot i Jan Gryka

Przegląd Muzyki Różnej „Staś”. I Liceum Ogólnokształcące 
im. Stanisława Staszica w Lublinie Jacek Niećko

Przemiany: foto-video projekt Lublin – Stanisławów Vsevolod Bażaluk, Jarosław Janowski 
(Fundacja Kultury „Karpatia”, Ivano-Frankivsk)

Przestrzeń Pamięci – Ostatnia Droga lubelskich Żydów Stowarzyszenie „Studnia Pamięci”

Przykarpackie Centrum Współpracy Międzykulturowej Roman Ros (Fundacja „Vytoky”, Ivano-Frankivsk)

Przystanek edukacyjno-autobusowy Paweł Basznianin

Przywrócenie, nadanie miejsca Towot Squat No Bugdet 
Show / Died Moroz Convention Robert Kuśmirowski

Pythonalia – Festiwal Absurdu 
pod szyldem Monty Pythona Marcin Garbowski

Radzyńska Akademia Wiolinistyki Teresa Księska-Falger (Prezes Towarzystwa 
Muzycznego im. H. Wieniawskiego w Lublinie)

Rajd rowerowy Natasza Ziółkowska-Kurczuk

Razem Michał Łozicki 

RE-anima Olga Krawczenko

Reakcja zwrotna Wojewódzki Ośrodek Kultury, 
Fundacja Mindeware

Realizacja Kina Karol Piestrowski

recykling Katarzyna Hołda 

Relaksacja przestrzeni Paweł Basznianin

Renesans Lubelski Jacek Urbaniak

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Rękami zwykłych ludzi Michał Łozicki 

Rodzynek w koronie, Festival: Spotkania Kontynentów Sebastian Buczek

San Sebastian – Lublin Partnership 2011–2016 Jan Bernad

Schody Przemówią Mariusz Jaroszek

Schulzowskie marginalia Małgorzata Kitowska-Łysiak 

Seminarium „Rozwój informacyjnej infrastruktur” Wydział Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sumy

SIĘ Wojciech Czeronko

SOC miasto = dobre miasto Grażyna Stankiewicz

Spektakl „Szachy” wg poematu J. Kochanowskiego Małgorzata Wojcieszuk

Spiralna Wizja Lokalna Bartosz Sobala 

Sport ma wielka siłę by zmienić świat na lepszy Volodymyr Razumcev (Urząd Miasta Ługańsk)

Spotkania poetycko-muzyczne Edyta Madej

Spółdzielnia – Teatr Szymon Pietrasiewicz

Stare cmentarze – europejskie dziedzictwo 
ukraińskiej Galicji

Hryhoryj Burbeza 
(Agencja Inicjatyw Kulturalnych „Piramida”)

Street Battle vol. 2 Paweł Dobrowolski

Street stART Marcel Wandas, Kacper Sulowski

Stwarzać Wyobraźnią Aleksandra Zińczuk

Suita Lubelska Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca – Społeczne 
Ognisko Baletowe

Sumska paleta Wydział Kultury i Turystyki Urzędu Miasta Sumy

Sympatyczny Festiwal „Kolory Kultury” Iwona Kornet 

Szafy grające Wieniawskiego Paweł Basznianin

Szanuj kierowcę, szanuj przechodnia Elżbieta Gralewska 

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Szkoła moich dziadków – muzeum szkoły 
z lat 50-tych XX wieku Elżbieta Gralewska

Szkoła Współpracy Polsko – Ukraińskiej Iwona Kryczka  

Szlakami tradycyjnych rzemiosel Iryna Mahdysh

Sztuka – język duchowego rozwoju i kulturalnego 
jednoczenia się narodów świata

Konstanty Sheverdin 
(Ługański Zwiazek Artystów-Plastyków)

Sztuka bliższa uczniom/ludziom Szymon Furmaniak

Sztuka jako medium: tradycje, aktualność, przyszłość Ryszard Kasperowicz 

Sztuka Tolerancyjności Borys Zakharov 
(dyrektor Centrum Kultury „Indie”)

Sztuka w przestrzeni publicznej Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski

Szukajcie a znajdziecie Stawicki Piotr 

Ściągnij sobie gwiazdę Paweł Basznianin

Ścieżki wypoczynku Mykoła Łukjanczenko 
(Uniwersytet Ivana Franki w Drohobyczu)

Środkowoeuropejskie Centrum Sztuk Wizualnych, 
patrz nr 135

Piotr Majewski, Marcin Lachowski, 
Magdalena Linkowska, Paulina Zarębska

Świat oczami Łuczan Oleksandr Alfiorov 
(Organizacja Obywatelska „Spałach-ART”)

Świętość odzyskana Henryk Kuś 

Tajemnice Lublina w Komiksie Jakub Kijuc

Teatr im. Juliusza Osterwy – 
Od wielkiej tradycji do małej sceny Teatr im. J. Osterwy w Lublinie

Teatr Objazdowy Adam Kobus

Teka Lubelska Jacek Maj, Collegium Artium

Telebim kultury Paweł Basznianin

Terykonfest – muzyka od podziemia do szczytów Wolodymyr Oros (Organizacja Pozarządowa – 
Dobropilske Centrum Młodzieży „Dobro”)

Tęcza Lubelskie Forum Organizacji Osób 
Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki

That Crazed Girl Anna Archipowa 

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



The Europe in the eye of Lutsk citizens Oleksandr Alforov

Tosięplecie Violetta Dryło

Trakt na Grodzkiej Agnieszka Budzyńska

Trans Słowiański Express Grzegorz J. Nowicki, Aneta Nowicka  

Transeuropa Festiwal Szymon Pietrasiewicz

Trasami Wspólnej Historii Lublin-Kostiuchnówka – Lublin Europejski Fundusz „Futurus XXI”

Triennale Sztuki Barbara Kwas

Trochę świata w moim mieście Małgorzata Krauze   

Trybu-now Natalia Skoczylas

Ty o mnie, ja o Tobie. Sąsiedzkie spojrzenie. 
Wzajemne przenikanie Ruszana Porycka (Teatr „Harmyder”, Łuck)

Tydzień Kuchni Lubelskiej Arkadiusz Majewski

Ukraina w pigułce Nadia Tkaczyk

Ukraińsko-polski transgraniczny turystyczny klaster Bogdan Kyszakewycz, Svyatoslav Mykhats, Myron 
Czernec

Ukraińskie piesni ludowe w w alfabecie łacińskim Hryhoryj Burbeza 
(Agencja Inicjatyw Kulturalnych „Piramida”)

Upowszechnianie kultury na Lubelszczyźnie 
w świetle 60 lat działalności WOK w Lublinie Anna Kistelska, Mieczysław Kankowski

Urban Highline Rafał Sadownik  

Urban Legends Paweł Basznianin

UrbsKabareton Paweł Basznianin

Usprawnienie organizacji i komunikacji podczas 2016 Wyd. Matematyczno-Przyrodniczy; Instytut Archi-
tektury Krajobrazu; Katedra Kultura Przestrzeni

Ustanowienie Rekordu Guinessa w „piłkarzykach” Paweł Basznianin

Utrwalanie, archiwizowanie i popularyzowanie 
dziedzictwa kultury ludowej Paweł Onochin 

Uwaga Parzy Oliwia Beszczyńska, Alicja Kupiec 

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Vademecum kultury ukraińskiej Nadia Tkaczyk

Verticale Wojtek Czeronko 

Via Carpatia Ewa Kipta

W Lublinie jest klimat Paweł Basznianin

W przybytku sztuki (lub) Sedno w sztuce Magdalena Gajowiak 

W ułamkach zwierciadła… Małgorzata Kitowska-Łysiak  

Warsztaty dla młodzieży, twórców i animatorów kultury Krzysztof Kutarski 

Warsztaty Jazzowe Jacek Steinbrich

Warsztaty Recytatorskie Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie

Wesoła Europa. Festiwal komedii scenicznej i humoru 
w sztuce Europy Środkowo-Wschodniej. Taras Woźniak, czasopismo „Ji”

Wieczór z Dostojewskim Anna Aleksandra Mścichowska

Wielkomiejski romantyzm Mikołaj Jabłoński

Wielokulturowa Lubelszczyzna Anna Dąbrowska  

Wielokulturowy Lublin Anna Krawczyk, Joanna Kolstrung   

Wirtualna Mapa Galerii Lubelszczyzny Barbara Joanna Kwas

Wirtualna zabudowa Jacek Szymona 

Wirtualne studio telewizji internetowej dla Lublina Michał Wójcik, Magdalena Gnyp, 
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw  

Wirtualny spacer po atrakcjach Lublina  Jan Grochowski 

Witamy w Lublinie Anna Dąbrowska  

Wizerunki miejsc Jacek Szymona 

Wojewódzki Konkurs Młodych Instrumentalistów Monika Kalińska

Wojewódzki Przegląd Rękodzieła i Twórczości Plastycznej 
Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Aleksandra Chojnacka

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Wolontariat Natalia Skoczylas

Wolontariat kulturalny 1–2–3 albo „koronka” Marta Kurowska

Wschodni most teatrów Robert Drobniuch, Tomasz Gilewicz

Wschodnie Biennale Plakatu Lech Mazurek, Sebastian Smit

Wschodnioeuropejskie Forum Tańca Współczesnego  Ryszard Kalinowski

Wschód – zachód – otwarta przestrzeń Nino Pavliashvili 
(Stowarzyszenie „News & Information Service”)

Wschód czy Zachód ? Marta Shvets 
(Lwowski Akademicki Teatr im. Lesia Kurbasa)

Wspólne drogi Jarosław Wach, Łukasz Janicki, 
Aleksandra Zińczuk 

Współpraca z ośrodkami uniwersyteckimi Mirosław Urban  

Wszyscy są artystami tylko o tym nie wiedzą – 
międzynarodowy plener malarzy nieprofesjonalnych Pepe Piasecki 

Wtedy Tu Teraz (lub) Dawne – Bliskie Magdalena Gajowiak 

www.niepełnosprawni.kultura.lublin.eu
Sugestia do modyfikacji strony internetowej ESK Maria Pietrusza-Budzyńska

www.sport.lublin.eu Paweł Basznianin

Wydawanie kwartalnika „Twórczość Ludowa” Paweł Onochin

Wymiana wiedzy, doświadczeń możliwości pomiędzy 
instytucjami kultury, twórcami i artystami. Krzysztof Kutarski 

Wystawa edukacyjna o dawnym 
gospodarstwie domowym Katarzyna Hołda 

Wystawa sztuki światowej i sztuki publicznej Anna Nawrot i Jan Gryka

Wywoływanie Fary Paweł Basznianin

Wyżyna Teatralna Henryk Kowalczyk, Przemysław Więczkowski, 
Marcin Woszczewski

Yentl – tamci ludzie te czasy Arkadiusz Klucznik, Joanna Wojciechowska, 
Krzysztof Kutarski, Tomasz Janczak, Paweł Majsiej 

Z miasta do miasta – Białostocka i Lubelska Robert Drobniuch, Tomasz Gilewicz

Z teorii w praktykę Michał Łozicki 

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)



Zabawa z... Renata Kiełbińska 

Zabawy, Gry i Sporty Miejskie Rafał Sadownik

Zaduszki Kresowe w Lublinie Tomasz Rodziewicz

Zainteresowanie młodych i zdolnych Lublinem Paweł Basznianin

Zapraszamy do Lublina ESK 2016 Marta Kurowska

Zaproszenie do Lublina – Europejskiej Stolicy Kultury Paweł Basznianin

Zielona energia dla Lubelszczyzny Małgorzata Gałczyńska  

Zielono pomarańczowa stolica kultury Marcin Czyż

Ziniol Dominik Szcześniak 

Złoty wiek Lublina – miasto nieprowincjonalne Dariusz Chemperek, Anna Nowicka-Struska 
(Instytut Filologii Polskiej UMCS)

Zorganizuj zjazd w Lublinie Paweł Basznianin 

Żałosne – Radosne czyli: Pożegnanie i Powitanie sitarzy Maryla Olejko 

Żegluj razem z nami – Lublin w portach Europy! Joanna Żytkowska, Andrzej Mazur 

Życzenia (co Biała chciałaby jeszcze zrobić) Anna Nawrot i Jan Gryka

Żywy obraz. Unia Lubelska. Jan Matejko Dariusz Boruch  

DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE PROGRAMY,
PROJEKTY I IDEE. 

Zespół Kultura2020Włodzimierz Wysocki
Zastępca Prezydenta
Miasta Lublin ds. Kultury

Krzysztof Czyżewski
Dyrektor Artystyczny
projektu Lublin 2016 ESK

Projekty skierowane  do konkretnych

grup docelowych  (dzieci, młodzież, se-

niorzy, niepełnosprawni, wykluczeni, etc.)
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PROGRAM 
EKK

EUROPEJSKIE KOLEGIUM KULTURY  
– DOTYCHCZASOWE SPOTKANIA

Cykl eksperckich wykładów i prezentacji najlepszych praktyk kulturalnych w Europie, przekształcił 
się w sesje warsztatowe i debaty, zorientowane na istotne dla lubelskiej aplikacji tematy, takie jak: Lu-
blin 2.0, europejskie sieci współpracy, partnerstwo z Rosją, organizacja wielkiego wydarzenia kultu-
ralnego, kultura krytyczna. Wykłady prowadzone są przez wybitnych europejskich ekspertów w dzie-
dzinach polityki kulturalnej, praktyki zarządzania kulturą, powiązań między kulturą a edukacją oraz 
strategii wielostronnej współpracy artystycznej.

• Dragan Klaic – wykład: Europejska Stolica Kultury. Aspiracje, osiągnięcia, niespełnione na-
dzieje – krytyczna analiza programu w latach 1985 – 2010 i warsztaty: Modele i strategie współ-
pracy międzynarodowej.

• Krzysztof Czyżewski – wykład: Sztukmistrz Wschodu. Rozpoznawanie Lublina jako Europej-
skiej Stolicy Kultury

• Sir John Tusa – wykład: Rozwój i rola współczesnych instytucji kultury 
• Szewach Weiss – wykład: Wielokulturowy Lublin. Tradycja i szansa na przyszłość
• Julia Rowntree – wykład: Budowanie partnerstwa obywatelskiego na rzecz sztuki, warsztaty: 

budowanie współpracy na rzecz wspierania i finansowania sztuki.
• Steve Austen – wykład: Czas przemian dla organizacji kulturalnych w Europie; warsztaty: Inno-

wacyjne modele zarządzania kulturą. 
• John Ashford – wykład i warsztaty: „Why dance?”
• Dennis Rodwell – wykład: Wizualna integralność miast zabytkowych a rozwój gospodarczy 
• Rose Fenton – wykład: Kluczowe programy kulturalne jako element budowania strategii rozwo-

ju kultury
• François Matarasso – wykład: The Parliament of Dreams: dlaczego wszystko zależy od kultury 
• Hedwig Fijen – wykład: Manifesta – Europejskie Biennale Sztuki Współczesnej 
• Jörg Haspel i Bogusław Szmygin – wykład: Berlin na Liście UNESCO – Lublin na Liście 

UNESCO?
• Jean Pierre Deru – wykład: Współpraca kulturalna: budowanie sieci i partnerstwa, umiędzyna-

rodowienie
• Jerzy Onuch – spotkanie: Życie artystyczne w Europie Wschodniej – z bliska i z daleka
• Paul Collard – wykład: Rozwijanie kreatywności dzieci – luksus czy ekonomiczna konieczność 
• Piotr Piotrowski – wykład Muzeum: od krytyki instytucji do instytucji krytycznej
• Mark Borkowski – wykład: Everything you know is wrong
• Marina Tsekou – wykład: Sztuka współczesna i młodzież
• Tomas Venclova – Lublin i Wilno – miasta wielokulturowe
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PROGRAM 
MYŚLARNI

CZYM JEST MYŚLARNIA?
Niedawno Tomas Venclova opublikował artykuł, w którym pisał o braku w naszych demokracjach 
arystofanesowskich “Myślarni”, miejsc prywatnej, bezpośredniej rozmowy, która może być zaczynem 
małych i dużych projektów. Ów brak odczuwałem od dawna, zwłaszcza w pracy nad projektem Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury 2016 w Lublinie.

Cieszy mnie, że w zespole ESK, który nazwaliśmy “Kultura 2020” (co wskazuje, że na 2016 roku ta 
praca wcale się nie skończy), tworzy się dłuższa perspektywa dla Lublina, strategia myślenia do przo-
du. Wielkim wsparciem naszej pracy może być właśnie rozmowa, otwarta i niezobowiązująca. Taka 
rozmowa, która uwalnia w zupełnie inny sposób myśli o ideach czy projektach. To nie jest tak, że 
mamy już jakiś gotowy koncept całości – cały czas jesteśmy otwarci na świeże, odważne pomysły.
 
“Myślarnia”, którą inicjujemy w Lublinie, spotyka ludzi z różnych dziedzin, generacji, miejsc czy śro-
dowisk. Swoje podwoje otwiera artystom, naukowcom, animatorom, politykom, biznesmenom, któ-
rych łączy wspólna sprawa – troska o Lublin. 

Programem Europejskiej Stolicy Kultury chcemy z Lublina – miasta o bogatym dziedzictwie histo-
rycznym z ciekawymi inicjatywami dotyczącymi pamięci kulturowej – stworzyć miasto które jest za-
troskane o przyszłość. Owo wychylenie ku przyszłości interesuje nas tym bardziej, że jest to moment, 
kiedy pytamy o marzenia związane z Europejską Stolicą Kultury. Chodzi nam o “Lublin widzący”, 
w odniesieniu do Widzącego z Lublina, o miasto debat i sporów na temat przyszłości, miasto spotkań 
wizjonerów, którzy antycypują; mówią o przyszłości. Nasze myślenie cały czas wokół tych spraw krą-
ży i jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się dalej potoczy.

Stąd zatem wziął się pomysł „Myślarni” w Lublinie.
Krzysztof Czyżewski

Pomysłodawca: Krzysztof Czyżewski
Gospodarz: o. Tomasz Dostatni

1. „Lęk wobec przyszłości”:
Paweł Frelik (UMCS) 
Sabina Magierska (UMCS) 
Janusz Opryński (Teatr Provisorium) 
Ewa Solska (UMCS)

2. „Wobec Rosji”; 
gość specjalny: Jerzy Pomianowski („Nowaja Polsza”)  
o. A. Hauke-Ligowski (Zakon OO. Dominikanów) 
prof. Michał Łesiow (KUL, UMCS) 
Janusz. Opryński (Teatr Provisorium) 
Grzegorz Rzepecki (Warsztaty Kultury) 
Andrzej Peciak (Instytut Książki)  
ks. Mieczysław Puzewicz
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3. „Sacrum a Kultura” 
gość specjalny: prof. Jerzy Kłoczowski  
Dobrosław Bagiński (UMCS),  
Małgorzata Bielecka-Hołda („Gazeta Wyborcza Lublin”) 
o. Robert Glubisz (Zakon OO. Dominikanów) 
prof. Hubert Łaszkiewicz (KUL) 
Leszek Mądzik (Scena Plastyczna KUL) 
Wojciech Samoliński (dziennikarz, legenda lubelskiej „Solidarności”)

4. „Przekuwanie lubelskiego mitu w realność, czyli o współpracy ze Wschodnimi Sąsiadami.” 
Ks. dr Stefan Batruch (Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza),  
Marta Kawa (Prokuratura Rejonowa),  
Artur Kawa (biznesmen, Emperia Holding S.A.),  
Prof. Andrzej Kokowski (UMCS),  
Grzegorz Kondrasiuk (miesięcznik kulturaenter.pl),  
Grzegorz Kuprianowicz (Towarzystwo Ukraińskie),  
prof. Hubert Łaszkiewicz (KUL) 
Krzysztof Łątka (Urząd Miasta Lublin), 
Paweł Prokop (Fundacja Inicjatyw Managerskich) 
Grzegorz Rzepecki (Warsztaty Kultury) 

5. „Kultura krytyczna”  
gość specjalny: ks. Adam Boniecki 
Małgorzata Bielecka-Hołda („Gazeta Wyborcza Lublin”) 
Paweł Bytniewski (UMCS) 
Tomasz Kitliński (UMCS) 
Sławomir Marzec (KUL) 
Michał Wolny (Tektura)

PROGRAM 
MYŚLARNI
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PROGRAM 
WSZECHNICY

WSZECHNICA MIEJSKA ESK LUBLIN 2016
W listopadzie 2010 Komitet SPOKO wyszedł z inicjatywą własnego programu eksperckiego pod na-
zwą Wszechnicy Miejskiej. Korzystając ze wsparcia Urzędu Miasta grupy SPOKO zapraszają specja-
listów i praktyków prezentujących dobre praktyki z dziedziny aktywności obywatelskiej i kultural-
nej. Za propozycje wykładowców Wszechnicy i organizację ich wizyt odpowiedzialne są poszczegól-
ne środowiska, a Miasto uruchomiło osobny program finansowania Wszechnicy.

Celem Wszechnicy jest promocja dobrych praktyk, sprawdzonych rozwiązań a także integracja środo-
wisk oraz dostarczanie ludziom motywacji do działania i wiary w jego sukces. Prelegentami Wszech-
nicy w przyszłości mogą i powinni być również osoby z Lublina i regionu, którzy chcieliby się podzie-
lić swoim doświadczeniem, dorobkiem, osiągnięciami.

Podobne spotkania spełniające rolę nieformalnej „wszechnicy” nt. relacji obywatel-miasto oczywiście 
odbywają się od dawna. Warto jednak zidentyfikować te działania jako osobny, autonomiczny program 
służący obywatelom, wesprzeć finansowo i otworzyć dla wszystkich chętnych i aktywnych. Wszech-
nica Miejska będzie kontynuowana jako program UM niezależnie od wyników ESK jako wsparcie re-
alizacji strategii rozwoju kultury i rozwoju miasta.

DOTYCHCZASOWI GOŚCIE WSZECHNICY:

• Antoni Porczak – profesor zwyczajny, kierownik Pracowni Działań Medialnych w Katedrze In-
termediów Wydziału Rzeźby ASP (Kraków); 

• Melinda Sipos – dyrektorka programowa Media Labu Kitchen BudaPest (Budapeszt); 
• Beata Urbanowicz – architekt, plastyk miejski (Wrocław), 
• Marcin Jasiński – Naczelnik Wydziału Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Biura Kul-

tury Urzędu m. st. Warszawy; 
• Marek Sołtys – działacz społeczny o miasto przyjazne osobom niepełnosprawnym (Warszawa); 
• Agata Etmanowicz – manager, specjalistka z zakresu polityki kulturalnej UE, finansowania oraz 

prowadzenia międzynarodowych projektów kulturalnych (Łódź).
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MIĘDZYKULTUROWY 
LUBLIN

MIĘDZYKULTUROWY LUBLIN
W Pierwszej Aplikacji wspominaliśmy o lubelskim modelu dialogu międzykulturowego. Kierując się 
mapą geografii programu 2016 chcielibyśmy go rozwinąć i upowszechnić, wspólnie z naszymi eu-
ropejskimi partnerami. Podczas pracy nad Drugą Aplikacją powstała Lubelska Karta Zasad Dialo-
gu Międzykulturowego, która przez kolejne lata będzie kolejne lata dopracowywana, konsultowa-
na w gremiach europejskich i systematycznie wcielana w życie podczas budowania programu ESK. 
W roku 2016 w lubelskim Trybunale Koronnym będzie miał miejsce uroczysty akt podpisania Karty 
przez wszystkich partnerów Lublina, którzy zdecydują się kierować tymi zasadami przy rozwijaniu 
i pogłębianiu dialogu międzykulturowego. W tych dniach Lublin będzie żył Aeropagiem Sztuki Dia-
logu i Edukacji Międzykulturowej.

LUBELSKA KARTA ZASAD DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO

1. Zasada Organicznego Obywatelstwa – dialog międzykulturowy tylko pomocniczo opiera się na 
spektakularnych festiwalach i innych wydarzeniach, natomiast w swoim głównym nurcie reali-
zowany jest przez codzienne, organiczne działania na poziomie społeczności lokalnych, z silnym 
zaangażowaniem obywatelskim; zasadza się na etosie obywatelskości, przekraczającym granice 
narodowościowe, religijne czy kulturowe; jego rzeczywiste wsparcie ze strony władz czy innych 
grantodawców dotyczyć powinno przede wszystkim wspomnianego głównego nurtu, a nie poje-
dynczych imprez.

2. Zasada Długiego Trwania – dialog kulturowy może być autentyczny i skuteczny tylko w długim pro-
cesie stawania się; działania na tym polu powinny być rozpisane na wiele lat i zachowywać ciągłość.

3. Zasada Kultury Krytycznej – dialog międzykulturowy nie może być oparty na pielęgnowaniu wła-
snej pamięci i obronie własnej kultury, lecz musi wytworzyć kulturę krytyczną, która uczy auto-dy-
stansu, krytycznego patriotyzmu i empatii wobec Innego.

4. Zasada Dobrej Pamięci – dialog międzykulturowy, obok krytycyzmu i dotykania bolesnych, często 
traumatycznych warstw przeszłości, jest sztuką wydobywania ukrytej w każdym człowieku i każ-
dej społeczności dobrej pamięci, pozytywnej energii i pragnienia wyciągnięcia ręki ku Innemu.

5. Zasada Dialogu Jako Rzemiosła – dialog międzykulturowy nie staje się sam z siebie, trzeba się go 
uczyć jak każdego rzemiosła.

6. Zasada Wiedzy i Zrozumienia – dialog międzykulturowy opiera się na zdobywaniu wiedzy o Innych 
i autentycznej woli ich zrozumienia; nie może to być uzależnione od tego, czy Inni robią to samo.

7. Zasada Odzyskanej Przyszłości – największą przeszkodą dla dialogu międzykulturowego nie jest 
zmitologizowana i konfliktowa przeszłość, lecz odebrana ludziom i społeczeństwom przyszłość; 
integracja wielokulturowej społeczności może się w pełni udać tylko wtedy, gdy jej członkowie 
wspólnie będą dzielić perspektywę przyszłości.

EUROPEJSKIE SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE
Współczesne wyzwania związane z wielokulturowością i trudnym pograniczem w Lublinie i regionie 
lubelskim są podejmowane w ogromnej mierze przez aktywnych przedstawicieli społeczeństwa oby-
watelskiego. Jeśli przyjrzymy się bliżej inicjatywom, które dokonują rzeczywistej zmiany np. w sto-
sunkach polsko-ukraińskich czy w przezwyciężeniu „urazów pamięci” pomiędzy Polakami i Żydami, 
to przekonamy się, że decydująca część tych działań nie jest realizowana odgórnie przez władze cen-
tralne i krajowe czy europejskie instytucje. Animatorami tych poczynań są małe samorządowe gmi-
ny, parafie rożnych wyznań, stowarzyszenia, fundacje i szkoły. To z tych środowisk wyszli liderzy, 
tacy jak m. in. ksiądz Stefan Batruch czy Marek Bem, ktorzy pierwsi mieli odwagę przekraczać gra-
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nice historycznych i kulturowych podziałów. Podobnie rzecz się ma z dialogiem międzykulturowym, 
do którego miasto i region przywiązują coraz większą wagę. Nowoczesna kompetencja w tej dziedzi-
nie wypracowywana jest w codziennej praktyce ze społecznościami lokalnymi przez takie inicjaty-
wy jak kontynuujący tradycje kultury alternatywnej Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” czy po-
zarządowa organizacja Homo Faber.

Istota lubelskiego fenomenu nie polegała na tym, że uformowane i rozwinięte społeczeństwo oby-
watelskie rozpoczęło realizację akcji i programów związanych z wielokulturowością i pograniczem. 
Było wręcz odwrotnie – to przeciwstawienie się zapomnieniu i zakłamywaniu historii oraz poszuki-
wanie życiowych sposobów na rozwiązywanie konfliktów i budowanie nowych form współistnienia 
decydowało o formowaniu się w Lublinie i na Lubelszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego.

Jeśli dodamy do tego fakt, że podobne inicjatywy rodzą się również po drugiej stronie linii Schen-
gen, na Ukrainie i Białorusi, to uświadomimy sobie, że działania podejmowane przez twórców kul-
tury, społeczników i samorządowców tworzą zalążek europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. 
Rodzi się ono z tysięcy małych, ale zakorzenionych w codziennym życiu, odważnych i długotrwałych 
akcji transgranicznych, dwu- lub trójstronnych partnerstw i międzyludzkich kontaktów. To na tych po-
graniczach i w tym stawaniu się dialogu międzykulturowego rodzi się tożsamość europejska, otwar-
ta na wspólnotowość, respektująca prawa człowieka i zdolna przeciwstawić się kulturowej unifikacji.

Inne przykłady wcielania w życie i upowszechniania Lubelskiej Karty Zasad Dialogu Międzykultu-
rowego:
• animatorzy europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, wymienieni w Pierwszej Aplikacji i nowi, 

stali się częścią zespołu ESK i będą współtwórcami programu 2016;
• władze miejskie i regionalne wspierać będą działania w obszarze wielokulturowości w duchu Kar-

ty, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem finansowania działań oddolnych i długofalowych;
• w Lublinie otwarte zostanie Centrum Spotkania Kultur, dedykowane realizowaniu dialogu mię-

dzykulturowego przez sztukę, edukację i naukę;
• powstający w ramach programu ESK Europejski Koledż Studiów Kulturowych prowadził będzie 

badania i nauczanie dialogu międzykulturowego jako jednej z najważniejszych kompetencji no-
woczesnego animatora kultury;

• program „Generacja 2016”, przygotowujący młode pokolenie do twórczego udziału w programie 
ESK, opiera się w dużej mierze na poznawaniu innych kultur pogranicza, podróżach i spotkaniach 
z ich przedstawicielami, działaniach integracyjnych;

• wielowątkowy program Kultura Krytyczna odbudowywał będzie utraconą w epoce autopromocji 
i populizmu przestrzeń dla myśli i sztuki krytycznej;

• projekt „Widzący Lublin” zbuduje w mieście pamiętania platformę dla odzyskiwania, oswajania, 
poznawania przyszłości, czyli jedyne takie w świecie forum wizjonerów, których debaty łączyć się 
będą z prezentacjami sztuki wizjonerskiej i targami utopijnych programów społecznych.

MIĘDZYKULTUROWY 
LUBLIN
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INFORMACJE DODATKOWE

KOMITET ORGANIZACYJNY

• Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin
• Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin
• Arkadiusz Tomasz Bratkowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego
• Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
• Lena Kolarska-Bobińska – Posłanka do Parlamentu Europejskiego
• Mirosław Piotrowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego
• Adam Abramowicz – Poseł na Sejm RP
• Magdalena Gąsior-Marek – Posłanka na Sejm RP
• Włodzimierz Karpiński – Poseł na Sejm RP
• Elżbieta Kruk – Posłanka na Sejm RP
• Jan Łopata – Poseł na Sejm RP
• Gabriela Masłowska – Posłanka na Sejm RP
• Beata Mazurek – Posłanka na Sejm RP
• Krzysztof Michałkiewicz – Poseł na Sejm RP
• Henryk Młynarczyk– Poseł na Sejm RP
• Joanna Mucha – Posłanka na Sejm RP
• Małgorzata Sadurska – Posłanka na Sejm RP
• Izabella Sierakowska – Posłanka na Sejm RP
• Tadeusz Sławecki – poseł na Sejm RP
• Lech Sprawka – Poseł na Sejm RP
• Marian Starownik – Poseł na Sejm RP
• Jarosław Stawiarski – Poseł na Sejm RP
• Franciszek Stefaniuk – Poseł na Sejm RP
• Wojciech Wilk – Poseł na Sejm RP
• Zbigniew Wojciechowski – Poseł na Sejm RP
• Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP
• Jarosław Żaczek – Poseł na Sejm RP
• Ryszard Bender – Senator RP
• Grzegorz Czelej – Senator RP
• Stanisław Gogacz – Senator RP
• Józef Bergier – Senator RP
• Jerzy Chróścikowski – Senator RP
• Lucjan Cichosz – Senator RP
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KOMITET HONOROWY

• Abel – Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski
• Daniel Beauvois – historyk i pisarz francuski
• Zbigniew Brzeziński – doktor honoris causa KUL
• Zdzisław Czarnecki – Rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie 
• Norman Davies – historyk, Honorowy Obywatel Lublina
• Andrzej Dąbrowski – Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
• Krzesimir Dębski – kompozytor
• Stanisław Dziwisz – doktor honoris causa KUL
• Rita Gombrowicz – Honorowa Obywatelka Lublina
• Natalia Gorbaniewska – rosyjska poetka, dziennikarka, tłumaczka literatury polskiej
• Julia Hartwig – poetka, eseistka, Honorowa Obywatelka Lublina
• Grigorij Kanowicz – żydowski pisarz związany z Lublinem
• Alicja Kapuścińska – żona Ryszarda Kapuścińskiego
• Tomasz Kawiak – artysta plastyk
• Jerzy Kornowicz – kompozytor
• István Kovács – węgierski historyk, poeta
• Andrzej Książek – Rektor Uniwersytetu Medycznego
• Wiesław Myśliwski – pisarz
• Andrzej Nikodemowicz – kompozytor, pianista i pedagog, Honorowy Obywatel Lublina
• Marek Opielak – Rektor Politechniki Lubelskiej
• o. Wacław Oszajca – teolog, dziennikarz, poeta
• Arvo Pärt – estoński kompozytor muzyki chóralnej i instrumentalnej
• Jean-Yves Potel – francuski dziennikarz i politolog
• Henryk Samsonowicz – doktor honoris causa UMCS
• Irina Sayn-Wittgenstein-Berleburg – mecenas literatury i sztuki
• Leon Tarasewicz – malarz
• Tomas Venclova – pisarz i poeta litewski
• Szewach Weiss – izraelski polityk, były ambasador Izraela w Polsce
• Marian Wesołowski – Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
• Stanisław Wilk – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
• Marek Żmigrodzki – Rektor Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie
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KOMITET ARTYSTYCZNY

• Krzysztof Babicki – Dyrektor Artystyczny Teatru im. Juliusza Osterwy
• Tomasz Bazan – aktor, reżyser teatralny
• Jan Bernad – Dyrektor Artystyczno-Programowy Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw 

Twórczych „Rozdroża”
• Piotr Choroś – członek zarządu Stowarzyszenia Homo Faber
• Krzysztof Cugowski – wokalista zespołu Budka Suflera
• o. Tomasz Dostatni – Prezes Fundacji „Ponad Granicami” im. Świętego Jacka Odrowąża
• o. Robert Głubisz – Prezes Fundacji „Restaurare Basilicam”
• Jan Gryka – Galeria Biała, Centrum Kultury
• Mirosław Haponiuk – Dyrektor Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
• Ewa Jabłońska – dyrektor Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”
• Ryszard Kalinowski – choreograf, Lubelski Teatr Tańca
• Arkadiusz Klucznik – Dyrektor Teatru im. Hansa Christiana Andersena
• Jan Kondrak – autor tekstów, kompozytor, wykonawca, zespół Federacja
• Jarosław Koziara – artysta
• Beata Kozidrak – wokalistka zespołu Bajm
• Rafał Koziński – animator kultury, Warsztaty Kultury
• Tomasz Kranz – Dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku
• Mieczysław Kseniak – Dyrektor Muzeum Wsi Lubelskiej
• Teresa Księska-Falger – impresario muzyki klasycznej, prezes Stowarzyszenia im. H. 

Wieniawskiego
• Robert Kuśmirowski – artysta
• Krzysztof Kutarski – Dyrektor Naczelny Teatru Muzycznego
• Grzegorz Linkowski – reżyser filmowy, doradca Prezydenta Lublina ds. Lubelskiego Funduszu 

Filmowego
• Romuald Lipko – muzyk zespołu Budka Suflera
• Piotr Majewski – członek Lubelskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
• Witold Mazurkiewicz – aktor, Dyrektor Festiwalu „Sąsiedzi”
• Leszek Mądzik – Dyrektor Artystyczny Sceny Plastycznej KUL
• Zygmunt Nasalski – Dyrektor Muzeum Lubelskiego w Lublinie
• Janusz Opryński – Dyrektor ds. Artystyczno-Programowych Centrum Kultury
• Paweł Passini – artysta, reżyser teatralny, neTTheatre
• Szymon Pietrasiewicz – animator kultury, Przestrzeń Działań Twórczych „Tektura”
• Tomasz Pietrasiewicz – Dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”
• Grzegorz Rzepecki – Dyrektor Warsztatów Kultury – Filii Centrum Kultury
• Marcin Skrzypek – animator kultury, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
• Włodzimierz Staniewski – Dyrektor Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
• Waldemar Tatarczuk – Dyrektor Galerii Labirynt
• Jan Twardowski – Dyrektor Zespołu Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
• Waldemar Wilkołek – członek Kabaretu Ani Mru Mru
• Łukasz Witt-Michałowski – reżyser teatralny, Scena Prapremier InVitro
• Marcin Wójcik – członek Kabaretu Ani Mru Mru
• Michał Wójcik – członek Kabaretu Ani Mru Mru
• Bogusław Wróblewski – Prezes Wschodniej Fundacji Kultury „Akcent”
• Tomasz Zeliszewski – muzyk zespołu Budka Suflera
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RADA ROZWOJU LUBLINA – LISTA OSÓB, DO KTÓRYCH SKIEROWANO ZAPROSZENIE

• Stanisław Adamiak – Zomar S.A.    
• Prof. dr hab. Maciej Bałtowski – UMCS 
• Prof. dr hab. Ewa Bojar – Politechnika Lubelska
• Teresa Bogacka – Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
• Irmina Bubałło-Wojciechowska – COK TP SA 
• Stefan Czerwiński – Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
• Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski – UMCS
• Grzegorz Dębiec – Lubelskie Forum Pracodawców
• Piotr Fałek – Syntea S.A.
• Agnieszka Gąsior-Mazur – Lubelski Klub Biznesu 
• Roman Górny – Herbapol 
• Płk. Jerzy Gryz
• Prof. dr hab. Marian Harasimiuk – UMCS
• Marek Jaszczak – Stella Pack
• Dr Andrzej Juros – KUL
• Dariusz Jodłowski – ZPPL Lewiatan
• Dr Bartosz Jóźwik – KUL
• Artur Kawa – Emperia
• Zbigniew Kędzierski
• Jan Kidaj – Aliplast
• Prof. dr hab. Andrzej Kidyba – Lubelska Fundacja Rozwoju
• Prof. dr hab. Andrzej Kokowski – UMCS
• Jan Kotarski
• Prof. dr hab. Andrzej Książek – Uniwersytet Medyczny
• Prof. dr hab. n. med. Bożena Leszczyńska-Gorzelak – Uniwersytet Medyczny
• Maciej Maniecki – Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny
• Tomasz Maciejak – Genpact 
• Marek Maj – Zakłady Tytoniowe
• Witold Matacz – Interbud-Lublin S.A.
• Dr Krzysztof Markowski – Dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie 
• Leszek Mądzik – kurator wystaw, reżyser teatralny, scenograf
• Prof. dr hab. Stanisław Michałowski – UMCS
• Jerzy Miszczak – Lubelska Izba Rzemieślnicza
• Prof. dr hab. Andrzej Miszczuk – UMCS 
• Ryszard Nowak – Elizówka
• Prof. dr hab. inż. Marek Opielak – Politechnika Lubelska
• Janusz Opryński – Centrum Kultury w Lublinie
• Dr hab. Zbigniew Pastuszak – UMCS
• Zdzisław Jerzy Paszkowski – Tehand
• Dariusz Piątek – Hanesco 
• Tomasz Pietrasiewicz – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
• Zbigniew Piłat
• Henryk Polak – Henpol
• Marian Przylepa
• Prof. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek – UMCS
• Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Sitko – Politechnika Lubelska
• Ilona Skibińska-Fabrowska – NBP Oddział Lublin
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• Dr Marian Stefański, prof. WSEI – Wydziału Ekonomii WSEI
• Mirosław Taras – Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. 
• Grzegorz Turski – Centrum ZANA
• Marek Wagner – Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
• Piotr Waszak – ZUS 
• Prof. dr hab. Marian Wesołowski – Uniwersytet Przyrodniczy
• Prof. dr hab. Jerzy Węcławski – UMCS  
• Jan Wielgus – Pol-Mot
• Ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk – KUL
• Mariusz Zawisza – PGE
• Leszek Żelazny – Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
• Prof. dr hab. Marian Żukowski – KUL 

ZESPÓŁ ZADANIOWY URZĘDU MIASTA LUBLIN  
DS. EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY

• Włodzimierz Wysocki – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty, Kultury i Sportu – prze-
wodniczący Zespołu

• Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta
• Irena Szumlak – Skarbnik
• Krzysztof Łątka – Dyrektor Wydziału Projektów Nieinwestycyjnych 
• Anna Pajdosz – Dyrektor Wydziału Kultury
• Michał Karapuda – Zastępca Dyrektora Wydziału Kultury
• Juliusz Szajnocha – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki
• Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania
• Iwona Haponiuk – Zastępca Dyrektora Wydziału Sportu i Turystyki 
• Paweł Markiewicz – Zastępca Dyrektora Kancelarii Prezydenta ds. Marketingu Miasta 
• Joanna Szeląg – Kierownik Referatu ds. Współpracy Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta
• Mirosław Kalinowski – Kierownik Referatu Prasowego w Kancelarii Prezydenta
• Bernadeta Krzysztofik – Dyrektor Wydziału Funduszy Europejskich 
• Ewa Kipta – Główny specjalista w Wydziale Kultury
• Marzena Jodłowska – Dyrektor Wydziału Inwestycji
• Jacek Gurbiel – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa
• Małgorzata Zdunek – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem
• Monika Madejska – Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu
• Maciej Paschke – Miejski Konserwator Zabytków 
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INSTYTUCJE KULTURALNE LUBLINA ZAANGAŻOWANE W PROJEKT LUBLIN 2016

Instytucje kultury
• Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka”
• Centrum Kultury
• Dom Kultury „LSM”
• Dom Kultury Kolejarza
• Dom Kultury „Węglin”
• Dworek Wincentego Pola – Muzeum Lubelskie
• Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice”
• Dzielnicowy Dom Kultury „Czechów”
• Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego
• Galeria Labirynt (dawniej Biuro Wystaw Artystycznych)
• Miejska Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego (z 31 filiami)
• Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją”
• Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
• Muzeum Historii Miasta Lublina
• Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza
• Muzeum Lubelskie na Zamku
• Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
• Muzeum Wsi Lubelskiej
• Ośrodek Brama Grodzka – Teatr NN
• Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
• Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”
• Państwowe Muzeum na Majdanku
• Teatr im. Hansa Christiana Andersena
• Teatr im. Juliusza Osterwy
• Teatr Muzyczny
• Teatr Stary na Starym Mieście
• Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury
• Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego
• Wojewódzki Ośrodek Kultury
• Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej

Nowe instytucje w trakcie tworzenia
• Biblioteka „Biblio”
• Centrum Spotkania Kultur

Kluby osiedlowe prowadzące działalność kulturalną
• Dom Kultury „Błonie”
• Dom Kultury „Łęgi”
• Klub Osiedlowy „Między Nami”
• Klub Osiedlowy „Miniatura”
• Klub Osiedlowy „Niepodległość”
• Klub Osiedlowy „Odeon”
• Klub Osiedlowy „Przyjaźń”
• Klub Osiedlowy „Ruta”
• Klub Osiedlowy „Źródło”
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UNIWERSYTETY I UCZELNIE WYŻSZE ZAPROSZONE DO PROJEKTU LUBLIN 2016
• Europejski Uniwersytet Polsko-Ukraiński (w trakcie tworzenia)
• Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
• Lubelska Szkoła Biznesu
• Lubelska Szkoła Wyższa im. Króla Władysława Jagiełły
• Międzyuczelniany Instytut Dziennikarstwa Nauk Społecznych im. Melchiora Wańkowicza 

w Lublinie
• Politechnika Lubelska
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
• Uniwersytet Medyczny
• Uniwersytet Przyrodniczy
• Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji
• Wyższa Szkoła Nauk Społecznych
• Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Lublinie
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji
• Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza

ORGANIZACJE BIZNESOWE ZAPROSZONE DO PROJEKTU LUBLIN 2016
• Business Centre Club
• Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny
• Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie
• Lubelska Fundacja Rozwoju
• Lubelska Izba Rzemieślnicza
• Lubelski Sejmik Gospodarczy
• Lubelski Związek Pracodawców
• Lubelskie Forum Pracodawców
• Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”
• Rada Przedsiębiorczości Lubelszczyzny
• Regionalna Izba Gospodarcza
• Związek Prywatnych Pracodawców Lubelszczyzny „Lewiatan”
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MIASTA REGIONU LUBELSKIEGO, KTÓRE UDZIELIŁY FORMALNEGO POPARCIA 
PROJEKTOWI LUBLIN 2016
• Biała Podlaska
• Biłgoraj
• Chełm
• Hrubieszów
• Janów Lubelski
• Kazimierz Dolny
• Krasnystaw
• Lubartów
• Łęczna
• Nałęczów
• Opole Lubelskie
• Puławy
• Radzyń Podlaski
• Świdnik
• Tomaszów Lubelski
• Włodawa
• Zamość
• Zwierzyniec

MIASTA PARTNERSKIE I ZAPRZYJAŹNIONE, KTÓRE UDZIELIŁY FORMALNEGO 
POPARCIA PROJEKTOWI LUBLIN 2016
• Dnietropietrowsk (Ukraina)
• Lwów (Ukraina)
• Łuck (Ukraina)
• Ługańsk (Ukraina)
• Iwano-Frankowsk (Ukraina)
• Równe (Ukraina)
• Starobielsk (Ukraina)
• Sumy (Ukraina)
• Tarnopol (Ukraina)
• Brześć (Białoruś)
• Twer (Rosja)
• Gori (Gruzja)
• Nancy (Francja)
• Poniewież (Litwa)
• Pernik (Bułgaria)
• Münster (Niemcy)
• Debreczyn (Węgry)
• Delmenhorst (Niemcy)
• Alcalá de Henares (Hiszpania)
• Viseu (Portugalia)
• Erie (USA)
• Windsor (Kanada)
• Tilburg (Holandia)
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CZŁONKOWIE LUBELSKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ,  
KTÓRA UDZIELIŁA FORMALNEGO POPARCIA PROJEKTOWI LUBLIN 2016

• Samorząd Województwa Lubelskiego
• Miasto Lublin
• Miasto Chełm
• Miasto Terespol
• Miasto Biała Podlaska
• Miasto Zamość
• Miasto Włodawa
• Gmina Włodawa
• Gmina Wola Uhruska
• Gmina Janów Lubelski
• Gmina Józefów
• Gmina Sosnowica
• Powiat Świdnicki w Świdniku
• Powiat Łęczyński w Łęcznej
• Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
• Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
• Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
• Lubelski Ośrodek Informacji Turystycznej
• Port Lotniczy Lublin S.A.
• Regionalna Izba Gospodarcza
• „Almatur Lublin” Biuro Podróży i Turystyki
• „Agat” Biuro Handlowo-Usługowe
• „Almatur” – Ośrodek Wypoczynkowy
• „Anas” Sp. z o.o. Biuro Podróży
• „Astur” Biuro Turystyki i Wypoczynku
• „Celiński” Firma Handlowo-Usługowa
• „Delfin-Travel” Agencja Turystyczna
• „FS–Holding” S.A.
• „Gala – Travel” Biuro Turystyki
• „Globtroter” Biuro Usług Turystycznych Sp. z o.o.
• „Guliver” BUH
• „Kalejdoskop” Biuro Podróży
• „Kartpol” S.C.
• „Koliber” Centrum Podróży
• „Lazur” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bożena Choina
• „Logostur” Biuro Turystyki
• „Malta” Biuro Podróży
• „Medekar” Sp. z o.o. Ośrodek Wypoczynkowy „Zdrowie”
• „Quand” Biuro Turystyczne
• „Rudnik – Tumay” Biuro Podróży
• „TUI” Centrum Podróży
• „Turysta” Spółdzielnia Turystyczna
• „Zacisze” S.C. Robert Czerniewicz, Grzegorz Czerniewicz
• Bakota Consulting & Management
• BEZETA Ośrodek Wczasów Zdrowotnych. Lucyna Parol
• Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego OM PTTK w Lublinie
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• Biuro Podróży „Best–Harctur & Watra Travel”
• Biuro Turystyki Szkolnej Mariusz Łuczyński
• DALIMEX Sp. z o.o.
• DUO Centrum Szkoleniowo-Wypoczynkowe
• Hotele Lubelskie PTTK Sp. z o.o.
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Roztocze”
• Lokalna Organizacja Turystyczna „Zamość i Roztocze”
• Lubelska Lokalna Organizacja Turystyczna
• Lubelski Związek Stowarzyszeń Agroturystycznych
• MS Consulting Group s.c. M. Sobczak, M. Sobczak-Solarska
• Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy „Karolinka”
• Ośrodek Wypoczynkowy „Leśna Ryba” w Jedlance Starej
• P.H.U. „M-Si” Monika Sawicka
• P.W. STAMAR–TUR
• Pensjonat „Bankowy” Szkolna Placówka Niepubliczna „Edukator”
• Pensjonat Piotrawin Hubert Niedziałek
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe KDM Mirosław Płanda
• Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Piotr Wężyk
• SPA Orkana Sp. z o.o.
• Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich. Dom Pracy Twórczej
• Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego
• WABA L. Wachowiec, D. Bartoszewski
• Zagroda „Roztocze”
• Zwierzyniec Park Rozrywki Mariusz Siejko
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OTWARTY LWÓW
Niezwykle interesująca historia Lwowa sięga XIII w. Miasto dzięki swojemu wyjątkowemu położe-ąca historia Lwowa sięga XIII w. Miasto dzięki swojemu wyjątkowemu położe-
niu geograficznemu, na szlakach ze wschodu na zachód, do XVII wieku zdobyło status handlowego 
centrum Wschodniej Europy. Przebywając ponad 500 lat w zasięgu kultury europejskiej, Lwów stał 
się prawdziwą perłę architektoniczną, potężnym ośrodkiem literackim, rzemieślniczym i artystycz-
nym. Dzisiejszy Lwów jest milionową aglomeracją uważaną za kulturalną i turystyczną stolicę Ukra-Dzisiejszy Lwów jest milionową aglomeracją uważaną za kulturalną i turystyczną stolicę Ukra-uważaną za kulturalną i turystyczną stolicę Ukra-
iny, położoną w odległości 70 km od granicy Unii Europejskiej. 

Zaproszenie Lwowa do programu lubelskiej Europejskiej Stolicy Kultury to logiczna konsekwencja 
wieloletniej i wielotorowej współpracy samorządów, organizacji pozarządowych i artystów obu miast, 
ale zarazem modelowy przykład realizacji idei Partnerstwa Wschodniego. 

Lublin od wieków pełnił rolę bramy pomiędzy Zachodem i Wschodem. Dziś, dzięki Partnerstwu 
Wschodniemu, stał się również aktywnym ambasadorem Unii Europejskiej poza jej wschodnimi gra-
nicami, ale równocześnie – ambasadorem państw Europy Wschodniej w Unii. Lubelskie i lwowskie 
święto ESK przypomni, że kraje Europy Wschodniej nigdy nie opuściły europejskiego kręgu cywili-
zacyjnego. Do długofalowego procesu przygotowań zaprosiliśmy prężne lwowskie środowisko kultu-
ralne. Wspólnie stworzony program obejmuje inicjatywy artystyczne, edukacyjne i społeczne reali-
zowane równolegle w Lublinie i Lwowie. 

„Otwarty Lwów” to wrześniowa miesięczna prezentacja bogactwa kulturalnego Lwowa, projekt jest 
wynikiem wieloletniej i intensywnej współpracy środowisk kulturalnych Lublina i Lwowa, owocują-
cej takimi projektami, jak: „L² – potęgowanie Kultury Lublina i Lwowa”, „Siła Sztuki”, „Ukraiński 
Zriz”, „Tydzień Sztuki Aktualnej”, „Fortmisja”. Stworzyły one przestrzeń autentycznego dialogu po-
między środowiskami twórczymi, instytucjami i społecznościami obu miast, zmieniły optykę wza-
jemnego oglądu obu sąsiednich narodów. Lwów jest strategicznym partnerem Lublina, intensywnie 
włączając się w pracę programową i lubelski proces przygotowań do ESK. Integralnym elementem 
wymiany kulturalnej była edukacja menadżerów w dziedzinie zarządzania kulturą i polityk kultural-
nych UE. Zaproszeni na stałą rezydencję menadżerowie i producenci ze Lwowa: Roman Hankewycz 
i Iryna Magdysz, obserwowali pracę lubelskiego zespołu Kultura2020, przekazując know-how ESK 
lwowskim organizacjom kulturalnym.

Aby przygotować projekt odpowiadający europejskim standardom, a także zaangażować społecz-
ność mieszkańców, lwowskie środowisko zawiązało konsorcjum najważniejszych operatorów kultural-
nych: władz samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, podmiotów prywatnych. 
Konsorcjum przeprowadziło analizę aktualnej sytuacji kultury instytucjonalnej i pozainstytucjonal-
nej Lwowa i, w oparciu o kryteria i wytyczne ESK, przygotowało strategię rozwoju kultury Lwowa. 
W wyniku niespotykanego zainteresowania środowisk kulturalnych i rosnącej dynamiki tego procesu 
konsorcjum powołało 60-osobową Lwowską Radę Artystyczną „Dialog”. Kontynuuje ona pracę nad 
strategią rozwoju kultury i komunikacji, wspiera rozwój społeczeństwa obywatelskiego i monitoruje 
proces zmiany poprzez kulturę. Żaden wcześniejszy projekt nie wywołał tak dużego społecznego po-
ruszenia i konsolidowania się środowisk kulturalnych wokół wspólnych celów. Rozpoczął się proces 
wdrażania zmian nie do odwrócenia. 

Lwowska Rada Artystyczna „Dialog” w odpowiedzi na zdefiniowane problemy zainspirowała licz-
ne projekty artystyczne, edukacyjne i społeczne, koncentrujące się na ukazaniu współczesnej kultu-
ry, która – odcinając się od totalitarnego dziedzictwa – chce pokazać nową twarz Ukrainy i jej euro-
pejskie aspiracje. 
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OTWARTY LWÓW 2016
Projekt Otwarty Lwów 2016 jest dla Lwowa swoistym sprawdzianem gotowości do starań o przyzna-
nie miastu tytułu Europejskiej Stolicy Kultury po roku 2020, w przypadku rozszerzenia konkursu 
o kraje nie należące do Unii Europejskiej. Dlatego przygotowaliśmy program, który mógłby wypeł-
nić wydarzeniami nie tylko miesiąc, ale i cały rok.

Myślą przewodnią projektu Otwarty Lwów 2016 jest Dialog.
Ponieważ naszym głównym celem jest stworzenie dogodnych warunków do zainicjowania oraz 

prowadzenia zaawansowanego europejskiego dialogu dotykającego tematów sztuki, edukacji, społe-
czeństwa na skalę lokalną, regionalną i międzynarodową, najważniejszymi punktami programu są 
wydarzenia oparte na dyskusji, wymianie opinii i doświadczeń. Lwów jest idealnym miejscem dla 
podobnych spotkań.

Otwarty Lwów 2016 to dobry moment na zapoczątkowanie nowych modeli, procesów i rozwiązań 
dla świata kultury. 
Pojęcie Dialogu rozumiemy jako:
• poszukiwanie nowych rozwiązań społecznych;
• realizację projektów mających na celu inicjowanie dialogu społecznego jako efektywnego narzę-

dzia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie, aktywnie uczestniczącego w dyskursie;
• stworzenie przyjaznego środka komunikacji a także platformy do wymiany doświadczeń oraz idei 

kulturalnych i społecznych.

DIALOG: SZTUKA
Lwów od zawsze promował awangardowe, eksperymentalne oraz innowacyjne trendy w sztuce wi-
zualnej, teatrze, literaturze i muzyce. Nasze miasto uznawane jest za kolebkę unikalnych szkół abs-
trakcjonizmu, sztuki performance, instalacji, współczesnego dramatu i muzyki poważnej. To tutaj 
powstawały pierwsze zespoły jazzowe i rockowe. Mieszkańcy Lwowa są otwarci na nowe trendy 
i eksperymenty w sztuce. Dialog w sztuce oparty jest na projektach reprezentujących nowy model 
uczestnictwa w kulturze, aktywnego udziału w jej odbiorze. Jednocześnie bazuje na projektach pre-
zentujących nowy model komunikacji, które czynnie angażują odbiorców produktów kulturalnych. 

DIALOG: SPOŁECZEŃSTWO
Biorąc za punkt wyjścia założenie, że kultura jest elementem tożsamości, ale i sposobem jej budowa-
nia, nasz program obejmuje lokalne wydarzenia społeczne i kulturalne, prezentujące tradycję, która, jak 
w każdej wielokulturowej społeczności, przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Część projektów 
ma na celu wspieranie i umacnianie współpracy między tradycyjnymi a nowymi społecznościami etnicz-
nymi bądź religijnymi, co przyczyni się do budowy wizerunku nowoczesnego wielokulturowego mia-
sta w kontekście wieloletniej tradycji koegzystowania różnych narodów i kultur we Lwowie i regionie.

DIALOG: EDUKACJA
Dostrzegając ogromny potencjał wykorzystania sztuki do nauczania krytycznego i analitycznego my-
ślenia, przywiązujemy szczególną wagę do projektów edukacyjnych. Ważnym aspektem realizacji tych 
projektów jest organizacja zajęć, warsztatów, konferencji tematycznych, wykładów i seminariów. Istotne 
jest dla nas, by w proces ich realizacji zaangażować także społeczność lokalną (społeczeństwo obywa-
telskie). Uważamy, że projekty związane z kulturą i sztuką osadzone w życiu publicznym sprzyjają de-
mokratyzacji i stwarzają przestrzeń tolerancji. Dzięki temu uda nam się osiągnąć najważniejsze cele: po-
kazać jak ważna dla społeczeństwa obywatelskiego jest kultura i zaktywizować środowiska kulturalne. 

DIALOG: POZIOM LOKALNY
Miasto dla mieszkańców. Projekty realizowanie w kontekście tego dialogu mają na celu poprawę ja-
kości życia kulturalnego miasta oraz rozhermetyzowanie instytucji społecznych i kulturalnych wraz 
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z podejmowanymi przez nie inicjatywami. Kolejnym ważnym zadaniem jest decentralizacja i zrefor-
mowanie zarządzania kulturą na poziomie miejskim. Oczekujemy więcej inicjatyw obywatelskich, 
mniejszej ingerencji ze strony instytucji.

DIALOG: POZIOM REGIONALNY
Projekty realizowane w ramach dialogu regionalnego to efekty współpracy regionów i miast z całej 
Ukrainy. Związane są one z wielokulturowością i czerpaniem społeczności lokalnych z bogactwa kul-
turalnego ich regionów oraz prezentacją ich dorobku. Te projekty z jednej strony pomagają nam okre-
ślić swoją tożsamość, a z drugiej akcentują wspólne modele strategii rozwoju kulturalnego Ukrainy. 

DIALOG: WYMIAR EUROPEJSKI
Naszym celem jest rozwój współpracy kulturalnej Ukrainy z państwami Unii Europejskiej oraz całego 
świata. Dlatego też większość projektów ramowych i indywidualnych skoncentrowanych jest na współ-
pracy międzynarodowej i wymaga zaangażowania partnera w postaci międzynarodowej instytucji kul-
turalnej. Uważamy się za Europejczyków i pragniemy zwrócić uwagę na dzielone z naszymi sąsiadami, 
państwami Partnerstwa Wschodniego, wartości. W ramach projektu Otwarty Lwów 2016 chcemy reali-
zować projekty oparte o dialog międzykulturowy oraz promocję wartości liberalnych i demokratycznych.

GŁÓWNE WYDARZENIA OTWARTEGO LWOWA 2016
Otwarty Lwów 2016 tworzą trzy rodzaje projektów:
• projekty ramowe;
• projekty strategiczne samorządu lokalnego oraz rządu;
• projekty indywidualne.

PROJEKTY RAMOWE
Projekty ramowe postrzegamy jako szeroko zakrojone, coroczne wydarzenia i festiwale, które kore-
spondują z proponowaną strukturą dialogu kulturowego w dziedzinach sztuki, społeczeństwa i edu-
kacji. Za projekty ramowe w dziedzinie sztuki uważamy cały szereg wydarzeń kulturalnych i arty-
stycznych obejmujących sztuki wizualne, muzykę, literaturę, teatr, media itp. Natomiast dialog spo-
łeczny realizowany jest poprzez projekty skoncentrowane na realizacji jednego z dwóch prioryteto-
wych kryteriów konkursu ESK: „Miasto i obywatele”. Są to projekty angażujące mieszkańców mia-
sta w proces realizacji wydarzeń w ramach Otwartego Lwowa 2016. Poniżej przedstawiamy listę spe-
cjalnych projektów ramowych o szczególnym znaczeniu dla realizacji projektu.

TYDZIEŃ SZTUKI AKTUALNEJ
Dialog: sztuka, społeczność, edukacja
Data: 2-11 września
Miejsce: Lwów i okolice

Tydzień Sztuki Aktualnej to jedno z najważniejszych i najbardziej oczekiwanych wydarzeń z dziedziny 
sztuki współczesnej na Ukrainie. Jego założeniem jest stworzenie specjalnej przestrzeni dla tworzenia oraz 
poszukiwania innowacyjnych tendencji w sztuce oraz ich prezentacji ukraińskim miłośnikom sztuki. Jest 
próbą zebrania w jednym miejscu i czasie twórców sztuki współczesnej z różnych krajów i różnych poko-
leń. Na festiwalu prezentowane są liczne projekty artystyczne, wystawy, instalacje, performance, sztuka 
nowych mediów, happeningi, współczesny teatr tańca pokazywany w przestrzeni miejskiej. Ważną czę-
ścią festiwalu jest część edukacyjna, na którą składają się warsztaty prowadzone przez uznanych euro-
pejskich artystów, wykłady, prezentacje, dyskusje na temat historii, teorii, analizy sztuki współczesnej. 
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Projekty realizowane w ramach Tygodnia Sztuki Aktualnej:

Festiwal Sztuki Nowych Mediów MediaDepo 
Projekt MediaDepo wystartował w 2008 roku jako integralna ale suwerenna część festiwalu. Co roku pre-
zentowane są tam najlepsze prace z wiodących międzynarodowych festiwali sztuki nowych mediów: wi-
deo, animacje, filmy krótkometrażowe, a także projekty łączące media interaktywne z eksperymentalną 
muzyką elektroniczną, itp. MediaDepo jest wirtualną platformą rozwoju współczesnej kultury i sztuki.

Dni Sztuki Performance i Szkoła Performance
Projekt został zapoczątkowany w 2006 roku przez Instytut Polski w Kijowie. Od 2008, realizowany 
wspólnie z dwiema instytucjami lwowskimi, Stowarzyszeniem Artystycznym „Dzyga” oraz Instytu-
tem Sztuki Współczesnej, funkcjonuje jako blok prezentowany w ramach Tygodnia Sztuki Aktualnej. 
Jest to coroczny festiwal, który obejmuje także Szkołę Performance, spotkania z artystami, wykłady, 
projekcje wideo oraz, przede wszystkim, prezentuje sztukę performance w wykonaniu zarówno uzna-
nych mistrzów, jak i artystów młodego pokolenia. Do udziału w festiwalu zapraszani są artyści z Ukra-
iny, Polski, Litwy, Białorusi, Izraela, Austrii i Szwajcarii. Szkoła Performance działa od 2008 roku jako 
część edukacyjna Dni Sztuki Performance. Jej organizatorem i pomysłodawcą jest jeden z najbardziej 
uznanych artystów tej dziedziny sztuki w Polsce, Janusz Bałdyga. W ramach Szkoły można posłuchać 
wykładów znanych europejskich artystów, a ponieważ w programach ukraińskich szkół artystycznych 
nie ma tego rodzaju zajęć, cieszą się one sporym zainteresowaniem uczestników. Udział w Szkole jest 
bezpłatny, a jej słuchacze zachęcani są do prezentacji swoich projektów. Co roku bierze w niej udział 
około 40 studentów z takich ukraińskich miast jak Lwów, Użhorod, Odessa, Charków oraz Kijów. 

FUNLAND, FUNARTIA – FESTIWAL SUBKULTUR
Dialog: sztuka, społeczeństwo 
Data: 1-11 września
Miejsce: Lwów i okolice, miasto Żółkiew

Funland/Fanland to symboliczna kraina zamieszkana przez miłośników „fun/fan”. Start projektu pla-
nowany jest na rok 2012, kiedy to na Ukrainie odbywać się będą Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. 
Celem projektu jest budowa Europejskiego Stadionu Kultury, na którym miłośnicy futbolu będą roz-
grywać „mecze” kulturowe. Twórcy projektu opracowują właśnie jego mitologię, historię, geografię, 
„ideologię i teologię”, bestiariusz, czcionki, slogany, emblematy, itp. W ramach projektu zostaną po-
prowadzone także warsztaty, dyskusje, plenery, których celem będzie zdefiniowanie miejsca spotka-
nia środowisk subkulturowych z artystycznymi. Rezultaty tych spotkań, niecodzienne wspólnie reali-
zowane projekty, będą prezentowane podczas Euro 2012 oraz podczas Otwartego Lwowa 2016. 

LWOWSKIE FORUM WYDAWCÓW
Dialog: sztuka, społeczeństwo, edukacja 
Data: 11-18 września
Miejsce: Lwów

Międzynarodowe Lwowskie Forum Wydawców, które pierwszy odbyło się w 1994 roku, to obecnie 
jedno z najważniejszych intelektualnych i kulturalnych wydarzeń na Ukrainie. W Dekrecie Prezyden-
ta Ukrainy zostało uznane za wydarzenie mające istotny wpływ na rozwój ukraińskiej kultury i edu-
kacji. W latach 1994-2010 odwiedziło go ponad 600 000 uczestników, a w jego ramach zorganizowa-
no 2535 wydarzeń kulturalnych, wydano ponad 4800 publikacji. Do głównych jego atrakcji należą 
Lwowskie Targi Książek (organizowane od 1994 roku), Plebiscyt na Najlepszą Ukraińską Książkę (od 
1994), Forum Biznesowe (od 2007) oraz Forum Bibliotekarskie (od 2010). Jego głównym celem jest 
rozwój bibliotek i przekształcanie ich w centra kultury i wymiany informacji. 
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Projekty realizowane w ramach Forum Wydawców:

Międzynarodowy Festiwal Literacki
Międzynarodowy Festiwal Literacki to coroczne wydarzenie kulturalne organizowane od 1997 roku. 
Od roku 2001 na festiwal zapraszani są międzynarodowi uczestnicy, a od 2006 został on włączony 
na stałe do programu Lwowskiego Forum Wydawców. Jest to unikalny, największy festiwal literacki 
na Ukrainie. Przyciąga on pisarzy, poetów, artystów, cenione osobowości ze świata kultury i nauki, 
dziennikarzy, tłumaczy, krytyków sztuki i literatury z Ukrainy i zagranicy. W sumie zgromadził już 
454 uczestników z Ukrainy i ze świata. 

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL TEATRALNY 
Dialog: sztuka, społeczeństwo 
Data: 17-25 września
Miejsce: Lwów, Obwód Lwowski

Projekty realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego:

Festiwal Teatralny Złoty Lew
Festiwal Teatralny Złoty Lew ma już swoją długą tradycję, jest także jednym z najbardziej prestiżo-
wych forów teatralnych na Ukrainie. Przyświeca mu motto: „Klasyka okiem eksperymentatorów!”. 
Od pierwszej edycji w 1989, tradycyjnie odbywa się w siedzibie Lwowskiego Teatru Woskresinnia, 
ale wymyka się także na ulice i place miasta, pogrążając je w atmosferze prawdziwego karnawału. 
Festiwal jest wydarzeniem na skalę krajową, należy do IETM oraz do Międzynarodowego Stowarzy-
szenia Festiwali (IFEA). Wzięło w nim udział ponad 2500 aktorów, reżyserów, krytyków teatralnych 
z Austrii, Belgii, Białorusi, Bułgarii, Holandii, Gruzji, Wielkiej Brytanii, Estonii, Turkmenistanu, Li-
twy, Łotwy, Kirgistanu, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji, Rumunii, Serbii, Słowacji, USA, Węgier, 
Francji oraz Ukrainy. 

Projekt Improteatr
Improteatr to innowacyjny i niezwykle ważny projekt adresowany w szczególności do dzieci i mło-
dzieży. Ponieważ brakuje repertuaru, który zainteresowałby tę część widowni teatralnej, coraz mniej 
młodych widzów przychodzi do teatru, a kultura i tradycja teatralna powoli zanikają. Improteatr to 
interaktywna platforma komunikacji z czytelnikiem/słuchaczem/widzem angażująca młodych i uta-
lentowanych aktorów, poetów, pisarzy, którzy swoją twórczość kierują do dzieci i młodzieży. Festiwal 
przyciąga także autorów sztuk teatralnych. Jest to projekt o charakterze edukacyjnym, wypełniający 
swoją misję poprzez konkursy literackie, spotkania z autorami, ilustratorami, psychologami oraz ob-
jazdowymi trupami teatralnymi. Dzięki niemu teatr rodzi się w miejscach, gdzie są jego widzowie (w 
szkołach, na ulicach, w parkach, klubach).

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ  
„KONTRASTY/CONTRASTS” 

Dialog: sztuka, społeczeństwo, edukacja
Data: 23-30 września
Miejsce: Lwów

Założony w roku 1994, swoją pierwszą odsłonę Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej „Kon-
trasty/Contrasts” miał w 1995 roku. Organizowany jest przez lwowski oddział Narodowego Związku 
Kompozytorów Ukraińskich oraz Centrum Międzynarodowych Inicjatyw Kulturalnych we Lwowie przy 
współpracy z Lwowskim Towarzystwem Filharmonicznym oraz Lwowską Narodową Akademią Mu-
zyczną im. M. Łysenki. Festiwal od początku cieszył się wsparciem ze strony lokalnych władz, a także 
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zagranicznych ambasad i licznych instytucji kulturalnych zarówno z Ukrainy, jak i Unii Europejskiej. 
Misją festiwalu jest prezentowanie współczesnej muzyki ukraińskiej na tle kultury światowej. W pro-
gramie znajdowały się zawsze utwory kilku pokoleń kompozytorów z Ukrainy oraz Europy Środko-
wej i Wschodniej. Ważnym punktem programu jest wykonanie arcydzieł muzyki poważnej XX wieku. 
Każdego roku odbywają się tam światowe bądź ukraińskie premiery wykonania utworów muzycznych. 

Projekty realizowane w ramach Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Kontrasty/Con-
trasts”:

• Urodzeni we Lwowie – (organizowany we współpracy z Centrum Historii Miejskiej Europy Środ-
kowo-Wschodniej) projekt ma na celu odkrywanie kompozytorów i muzyków, którzy w różnych 
momentach historii i na różne sposoby były związane ze Lwowem lub Galicją. 

• Nowe Pokolenie i Nowa Muzyka – (organizowany we współpracy z Lwowską Narodową Akade-
mią Muzyczną im. M. Łysenki) celem projektu jest wychowywanie i odkrywanie kompozytorów, 
wykonawców oraz słuchaczy muzyki współczesnej nowego pokolenia poprzez pracę nas progra-
mem nauczania, promocję muzyki współczesnej, kreowanie „mody” na wykonywanie i słuchanie 
tej muzyki z uwzględnieniem najnowszych światowych i europejskich trendów w muzyce poważnej.

• W Kontakcie ze Światem – projekt, dzięki któremu Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współcze-
snej „Kontrasty/Contrasts” zyskał szansę zaistnienia na arenie międzynarodowych festiwali mu-
zyki współczesnej poprzez realizację wspólnych projektów muzycznych oraz stworzenie platfor-
my informacyjnej. 

KINOLEV – MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL FILMÓW NIEZALEŻNYCH
Dialog: sztuka, społeczeństwo
Data: 23-30 wrzesień
Miejsce: Lwów

Festiwal przyciąga do Lwowa, wielokulturowej stolicy kulturalnej o bogatej tradycji, zarówno fanów 
jak i twórców filmowych z wielu krajów. Program festiwalu obejmuje otwartą część konkursową, pre-
zentacje i spotkania, premiery i retrospektywy filmowe, pokazy i wystawy. Jego cykliczne bloki te-
matyczne to „Młode kino”, „Opinie o Ukrainie i Ukraińcach w świecie”, „Festiwal festiwali”, „Kla-
syka niemego kina” oraz „Najlepsi tłumacze ukraińskiego kina”. Głównym kryterium doboru filmów 
jest spojrzenie niezależnych młodych filmowców na wyzwania współczesnego świata. Każdego roku 
festiwal ma innego patrona, klasyka kina europejskiego (dotychczas byli to między innymi Federico 
Fellini, François Truffaut, Siergiej Paradżanow, Krzysztof Kieślowski).

PROJEKTY RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE
Są to państwowe programy regionalne wspierane przez Ministerstwo Kultury i Turystyki Ukrainy, Mini-
sterstwa Edukacji, Młodzieży i Sportu Ukrainy oraz władz lokalnych przy pomocy międzynarodowych 
programów stypendialnych. W ramach programu Otwarty Lwów 2016 planujemy wdrożenie trzech stra-
tegicznych projektów, które są niezbędne do jakościowej zmiany w obszarze kultury miasta i regionu. 

PROJEKT BIBLIOTEKA 2017
Dialog: społeczeństwo, edukacja 
Data: zima 2012 – jesień 2017 
Miejsce: Lwów, Obwód Lwowski

Projekt ma na celu przekształcenie bibliotek publicznych w kluczowe komponenty regionalnej infra-
struktury kulturalnej. Zakładamy, że biblioteki mają stać się centrami informacji i komunikacji, stra-
tegicznymi ośrodkami rozwoju kulturalnego społeczności lokalnych. Do pilnych zadań zaliczamy: ak-
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tualizację i modernizację zasobów finansowych i technicznych bibliotek oraz rozwój zatrudnionych 
kadr. W obwodzie lwowskim istnieje ponad 1000 bibliotek, większość z nich znajduje się na obsza-
rach wiejskich. Oznacza to, iż projekt ten staje się szczególnie skomplikowany i kosztowny i wyma-
ga zaangażowania zarówno funduszy lokalnych, jak i państwowych oraz wsparcia organizacji mię-
dzynarodowych. Aby zrealizować te cele, zamierzamy dołączyć do realizacji projektu Otwarty Lwów 
2016 specjalny program regionalny Biblioteka 2017. Program będzie dostępny dla wszystkich biblio-
tek miejskich i regionalnych, a jego koordynacja zostanie powierzona, specjalnie do tego celu stwo-
rzonej, organizacji typu non-profit. Kwestia rozwoju i modernizacji bibliotek, a także restrukturyza-
cja systemu bibliotek leży w gestii lokalnych władz. 

MUZEUM I PEDAGOGIKA
Dialog: społeczeństwo, edukacja 
Data: zima 2012 – jesień 2017. 
Miejsce: Lwów, Obwód Lwowski

Muzea lwowskie i regionalne, obrosły grubą skorupą skostniałego konserwatyzmu, który niezawod-
nie, wzbudza w zwiedzających, szczególnie zaś dzieciach, dystans wobec sztuki. Niniejszy projekt 
dąży do odrodzenia muzeów jako żywych i atrakcyjnych dla młodych ludzi miejsc, gdzie można się 
uczyć i bawić. Naszym zdaniem jedną z misji muzeum jest uzupełnienie procesów kształcenia o do-
znania emocjonalne i estetyczne. Projekt adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym, senio-
rów i osób niepełnosprawnych. 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ – KULTURA I HISTORIA SZTUKI 
Dialog: społeczeństwo, edukacja 
Data: zima 2012 – jesień 2017. 
Miejsce: Lwów, Obwód Lwowski 

Edukacja szkolna na Ukrainie skupia się na kształceniu w naukach ścisłych tj.: informatyce, matema-
tyce, fizyce, chemii oraz naukach społecznych kosztem sztuki, etyki, estetyki, wszystkich przedmio-
tów związanych z kulturą. W wyniku tej asymetrii młodzi ludzie, od wielu już pokoleń, nie potrafią 
dostrzec sztuki, ani klasycznej ani współczesnej. Jednym z pilnych problemów jest brak odpowiednio 
wyszkolonych nauczycieli, którzy umieliby uczyć historii kultury i sztuki na odpowiednim poziomie, 
za pomocą ciekawych metod i nowoczesnych technologii. 

PROJEKTY INDYWIDUALNE
Program Otwarty Lwów 2016 powstał w oparciu o różnorodne inicjatywy – nie tylko artystyczne, ale 
także edukacyjne, biznesowe, turystyczne, a nawet sportowe, ukazując wieloaspektowość Dialogu. 
W związku z tym podczas procesu selekcji, zwracamy szczególną uwagę na projekty innowacyjne, wie-
lowymiarowe i interdyscyplinarne. Zebraliśmy ponad 70 różnych projektów indywidualnych, z których 
wybrano 40 i włączono do programu imprezy. Poniżej wymieniono kluczowe projekty indywidualne.

OCALENIE LUDZKICH HISTORII JAKO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
(PRZEKSZTAŁCENIE LUDZKICH HISTORII W DZIEDZICTWO HISTORYCZNE  
I KULTUROWE) 

Dialog: społeczeństwo, edukacja 
Data: 2013 – 2017 
Miejsce: Lwów, Lublin, kandydaci ESK z Hiszpanii 

Tworzenie trwałych i rozwijających się zespołowych inicjatyw zajmujących się przekształcaniem oso-
bistych narracji na materiały edukacyjne i kulturowe w postaci wystaw, repozytoriów badawczych, ar-
chiwów i obiektów dostępnych online pozwoli przekształcić najnowszą historię w dziedzictwo mate-
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rialne. Połączenie w ramach projektu komplementarnych technologii, systemów, metod analizy mate-
riałów multimedialnych, narzędzi off- i  on-line, ma na celu stworzenie multimodalnego systemu, któ-
ry zmienia ludzkie historie w dziedzictwo historyczne i kulturowe oraz zbadanie możliwości wyko-
rzystywaniu tego dziedzictwa na rzecz rozwoju turystyki kulturowej. Projekt może potencjalnie przy-
czynić się do tworzenia nowych miejsc pracy w najbardziej potrzebujących tego miejscach w Europie, 
w oparciu o bogate, choć nienamacalne dziedzictwo kulturowe. Efekty projektu mogą być włączone 
do lokalnych i krajowych usług turystycznych poprzez zapraszanie potencjalnych turystów do śledze-
nia tych historii i zanurzenia się w klimacie regionu, jeszcze przed przyjazdem na miejsce.

EL CAMINO – VIA REGIA 
Dialog: sztuka, społeczeństwo
Data: 2012 – 2016 
Miejsce: Lwów, Lublin, kandydaci ESK z Hiszpanii 

Via Regia (Droga Królewska) – to droga z Kijowa do Paryża, a następnie do Santiago de Compostel-
la, w dobie średniowiecza istotna trasa handlowa, uznawana za podstawę politycznej, gospodarczej 
i kulturowej jedności między Wschodem i Zachodem. Jedności, która została utracona w wirze poli-
tycznych i ideologicznych konfliktów XX wieku. W XXI wieku VIA REGIA uznawana jest za sym-
bol jedności i integracji Europy. Dlatego projekt El Camino – Via Regia ma na celu urzeczywistnienie 
duchowych podstaw tej wspólnoty. Inicjatywa zorganizowania tego projektu we współpracy z trze-
ma stolicami kultury: Lublinem, Lwowem i jednym z hiszpańskich miast przemawia swoją symboli-
ką. Projekt będzie skupiać artystów, muzyków, aktorów różnych narodowości wokół wspólnych dzia-
łań, tworząc tym samym solidną podstawę do rozwoju dalszej współpracy. 

DRZWI, KTÓRE NAPRAWDĘ ISTNIEJĄ 
Dialog: Sztuka, Społeczeństwo 
Data: 2012 – 2016 
Miejsce: Lwów, Lublin, kandydaci ESK z Hiszpanii 

To długoterminowy projekt jednoczący artystów z Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Rosji, Polski, Niemiec, 
Austrii, Hiszpanii i innych krajów europejskich ilustrujący różne poglądy dotyczące współczesnej 
Europy oraz stosunek do systemu wizowego między Europą Wschodnią i Zachodnią za pomocą po-
ezji, muzyki, malarstwa i filmów krótkometrażowych. W organizacji plenerów, prezentacji, kursów 
mistrzowskich i warsztatów artystycznych wezmą udział małe miasta przygraniczne, stacje kolejowe 
i lotniska na Ukrainie, w Polsce i Hiszpanii. Sztuka jest nie tylko odbiciem rzeczywistości lecz rów-
nież samopoznaniem. Projekt zostanie uwieńczony publikacją imponującej kompilacji multimedialnej 
„Wschód-Zachód: Otwarte Drzwi, Otwarte Granice”. Sztuka jest najlepszą drogą, aby uzyskać wie-
dzę na temat innych narodów, a przy tym sztuka jest tak różnorodna. Dlatego za pomocą sztuki sta-
ramy się otworzyć drzwi do Europy i w tym samym czasie Europa może otworzyć drzwi do nas. Te 
drzwi, które tak naprawdę istnieją między Europą Zachodnią i Wschodnią. Otwórzmy je i spójrzmy 
na nasze odwieczne starania: jesteśmy w Europie, a Europa jest w nas.
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PROJEKTY / DNI MIESIĄCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Tydzień Sztuki Aktualnej                                                

Dni Performance                                                            

MediaDepo                                                            

Festiwal Teatralny                                                            

Festiwal Literacki                                                            

Kontrasty                                                            

Funland/Funartia
                                                         

KinoLev                                                            

LeoPoltvis                                                            

MezzoDrom                                                            

L Camino - VIA REGIA                                                            

Re-Anima                                                            

Jazz School                                                            

Duty Free Art                                                            

Etno-Eko                                                            

Żywe historie kultury                                                            

Drzwi które naprawdę są!                                                            

Sztuka tolerancji                                                            

Nie-Obojętność                                                            

Szlak Rzemiosł                                                            

Rozdroża                                                            

Az-Art                                                            

KinoMania                                                            
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PROJEKTY / DNI MIESIĄCA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Wesoła Europa                                                          

Wschód czy Zachód                                                            

Europa — jednoścć rozmaitości                                                            

Sumno.com                                                            

East-West Blog Platform                                                            

EKG Kultury                                                            

LwówKlezFest                                                            

Oblicza Miast                                                            

KODY                                                            

Drabina                                                            

Lublin - Lwów — przestrzeń 
czytania i twórczości

                                                           

ART-NOMAD                                                            

Podwórko TV                                                            

ART Medium                                                            

Czasopismo internetowe EKSCES                                                            

Literatura, Dzieci, Czas.                                                            

Jeżyk – nowa ukraińska bajka                                                            
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RADA ARTYSTYCZNA „DIALOG”

STATUT
 

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Miejska Organizacja Pożytku Publicznego Rada Artystyczna „Dialog” we Lwowie to organiza-
cja o charakterze lokalnym, niezależnym, non-profit, działająca na zasadzie wolontariatu w myśl za-
sad demokracji oraz w zgodzie z Konstytucją Ukrainy, ukraińską Ustawą o stowarzyszeniach obywa-
teli, innymi ustawami ukraińskimi oraz w oparciu o jej charakter.

Organizacja działa na zasadach wolontariatu, obustronnych korzyści, równości oraz wzajemnego po-
szanowania jej członków, autonomiczności, wspólnoty, legalności i jawności działań. 

1.2. Organizacja zyskuje status prawny w momencie rejestracji w porządku zgodnym z obowiązują-
cym ustawodawstwem, posiada na własność nieruchomość, posiada własne środki finansowe oraz ra-
chunek bankowy, pieczątki, papier firmowy z nazwą, własne logo i znaki graficzne, które określa ni-
niejszy Statut.

1.3. Pełna nazwa organizacji:

Pełna nazwa w języku angielskim: Lviv Municipal Рublіс Organization „Art Council ‘Dialogue’”.
Skrócona nazwa w języku angielskim: LMPO “Art Council ‘Dialogue’”.
Organizacja działa na terenie miasta Lwów, Ukraina.

2. CELE, ZADANIA I DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI

2.1. Celem Organizacji jest stworzenie stowarzyszenia obywateli która w ramach działalności dobro-
wolnej dba o społeczne, ekonomiczne oraz kulturalne sprawy członków wspólnoty; realizuje działa-
nia o charakterze edukacyjnym, kulturalnym oraz informacyjnym, wspiera budowę demokratyczne-
go społeczeństwa obywatelskiego Ukrainy; jak również wspiera rozwój kultury i oświaty na terenie 
Lwowa, obwodu lwowskiego oraz całej Ukrainy.

2.2. Zadania Organizacji oraz ich realizacja będą podejmowane w myśl następujących założeń: 
• rozwój kultury i oświaty we Lwowie i na Ukrainie;
• aktywizacja lwowskich środowisk kulturalnych i oświatowych;
• rozwój międzykulturowej komunikacji oraz popularyzacja najnowszych światowych trendów współ-

czesnej kultury i sztuki we Lwowie;
• realizacja projektu „Europejska Stolica Kultury Lublin/Ukraina 2016”;
• realizacja projektu „Lwów – miasto dialogu 2011-2020”;
• rozwój oświaty i kultury, działania o charakterze informacyjnym, wdrażanie programów związa-

nych z polepszaniem się statusu społecznego, materialnego i prawnego członków oraz innych or-
ganizacji non-profit;

• poprawa kwalifikacji zawodowych członków oraz innych organizacji non-profit;
• rozwój działalności wydawniczej oraz infrastruktury medialnej;
• dostarczanie usług, udzielanie konsultacji, organizowanie seminariów, konferencji oraz sympozjów 

na temat możliwości rozwoju kultury i oświaty we Lwowie i na Ukrainie; 
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• udzielanie pomocy finansowej innym organizacjom non-profit uczestniczącym w projektach i pro-
gramach związanych z rozwojem demokratycznego społeczeństwa obywatelskiego.

2.3. Organizacja będzie dążyć do realizacji swoich założeń i celów poprzez: 
• organizację i realizację projektów artystycznych w przestrzeni publicznej miasta: festiwali, kon-

wencji, wystaw oraz innych form prezentacji współczesnej kultury;
• organizowanie szkoleń, dyskusji, konferencji, dyskusji panelowych, wykładów na temat rozwoju 

kultury, szkolnictwa oraz społeczeństwa;
• zaangażowanie mieszkańców w proces kreowania kultury we Lwowie oraz na terenie Ukrainy.

STATUS PRAWNY ORGANIZACJI

3.1. Organizacja ma charakter lokalny, a jej działalność obejmuje terytorium Lwowa i okolic.

3.2. Organizacja zostaje utworzona aby działać w myśl ogólnych praw i wolności obywatelskich, nie 
ma na celu podejmowania działalności komercyjnej lub generowania zysków. Działa na zasadzie wo-
lontariatu, równych praw jej członków, autonomiczności, samowystarczalności oraz jawności. 

3.3. Państwo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania, których podejmuje się Organizacja, a Or-
ganizacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania państwa, jej członków, ani instytucji zało-
żonych przez Organizację.

Organizacja ma prawo nawiązywać współpracę z innymi organizacjami obywatelskimi oraz podpi-
sywać z nimi umowy o współpracę.

Organizację obowiązuje prawo organizacji publicznych określone przez obowiązujące obecnie usta-
wodawstwo ukraińskie.

RADA ARTYSTYCZNA „DIALOG” (LWÓW)

• Jurij Bakaj / NGO ART medium /Centrum rozwoju kultury, edukacji i turystyki “Ramena” 
• Chrytyna Bojko / Projekty edukacyjne
• Grygoryj Burbeza / Artystyczne Stowarzyszenie “Koza”
• Julija Chomchyn / Instytut Stuki Aktualnej
• Solomija Chubay / NGO «Virmenska — 35»
• Jaroslaw Derzko / Projekt «Szkola DJ»
• Oksana Dudko / NGO “Drabyna” (festiwal teatralny) 
• Oles Dzyndra / Muzeum Idei
• Oleksa Furdiyak / NGO «Еkscesus»
• Roman Hankewycz / Instytut Sztuki Aktualnej
• Jurij Hnatkowskyj / Lwowski Pałac Sztuki
• Ulana Hnidec / Centrum Badan Literatury dla Dzieci i Młodzieży
• Ihor Hnydyn / Projekt «Duty Free ART»
• Ulana Horbaczewska / NGO “Majsternia pisni”
• Zoja Hosudarska / Projekty “Tango Klub”, “Ludzie ulic” 
• Markijan Iwashchyshyn / Stowarzyszenie Artystyczne Dzyga”
• Anna Jehorenkowa / Muzeum Idei
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• Wolodymyr Kaufman / Stowarzyszenie Artystyczne “Dzyga”
• Natalija Kosmolinska / Lwowski Pałac Sztuki
• Ostap Kostiuk / Etnoklub “Nabutkiv”
• Oleksandra Kowal / NGO “Forum Wydawców” 
• Marta Krawczenko / Malarka, grupa “Re-anima” 
• Olga Krawczenko / Malarka, grupa “Re-anima” 
• Iryna Kryworuchka / Muzeum Solomii Krushelnickiej
• Jurij Kucheriawyj / NGO «Kabi.net»
• Wiktor Lawnyj / Centrum kultury “Cublo” 
• Iryna Lepska / NGO “Forum wydawcow”
• Lida Lishschynska / NGO “Lwów-stolica rzemiosła” 
• Bogdan Logwynenko / NGO «Sumno»
• Ostap Lozynskyj / Lwowskie Muzeum Narodowe,
• Anastasija Lytwyniuk / Zespół „SchockolaD”
• Iryna Magdysz / Czasopismo kulturalne “Ji”
• Oleh Makohon / Artystyczne Stowarzyszenie “Koza”
• Ihor Mamus /Artystyczne Stowarzyszenie “Koza” 
• Zynowij Mazuryk / Związek Muzeów, Przewodniczący „Rady artystycznej Dialog”
• Lida Melnyk / dziennikarka, Gazeta “Lwiwska Poszta”
• Ulana Nyszczuk-Borysiak
• Wolodymyr Pawliw / Galicyjski klub dyskusyjny “Mytusa”
• Chrystyna Pitus / Muzeum Idei. Projekt «LeoPoltvis»
• Iryna Podolak / Rada miejska Lwowa
• Ihor Prokopjuk / NGO «Osmomysly»
• Serhij Proskurnia / Proskurnya production Ltd.
• Anna Riabcewa / NGO “Osmomysly” 
• Oksana Romaniw-Triska / Fundusz artystyczny “Artes”, Instytut Kolekcoinerstwa
• Roman Ros / Fundacja „Vytoky”
• Wolodymyr Rozbyckyj / Stowarzyszenie Artystyczne “Dzyga”
• Lidia Sawchenko-Duda / Stowarzyszenie Artystyczne “Dzyga”
• Ihor Sawczak / Centrum managementu Kultury
• Roman Sawczyk / TV teatr dla dzieci “Juraszki” 
• Marjana Sawka / pisarka, “Wydawnictwo Staroho Lewa”
• Bogdan Segin / kompozytor, kierownik zespołu Nostri Temporis
• Bogdan Shumylowych / Centrum Historii Miasta Europy Środkowo-Wschodniej 
• Eduard Skrypnyk / NGO «Еkscesus» 
• Kateryna Slipczenko / Festiwal filmowy “Kinolev”
• Kostiantyn Smolaninow / Fotoklub “Cz/B 5x5»
• Walentyna Synenka / NGO “RetroPron”, czasopismo “АZ-art”
• Wolodymyr Sywochip / Związek kompozytorow Ukrainy
• Marta Szwec / Lwowski Teatrim Lesia Kurbasa
• Olga Szwed / Lwowski Pałac Sztuki
• Solomija Tymo / Spolka Artystyczna “Art-Klucz”
• Bogdana Vynnycka / Projekt «PodworkoTV», Grupa „DagaDana”
• Volodymyr Worobey / PPV Knowledge Networks
• Borys Zacharow / Projekt “Sztuka tolerancji” 


