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w zbiorową wyobraźnię i poprawę jakości życia było magnesem dla studentów, 
nowych mieszkańców, inwestorów i turystów. Do tego procesu zapraszamy także 
cały region z jego bogatym dziedzictwem kulturowym i wyjątkowymi zasobami 
przyrodniczymi – naszymi partnerami będą władze województwa oraz miasta  
i gminy lubelszczyzny. chcemy poszerzać nasze horyzonty europejskie, chcemy 
być witalną i wrażliwą na dialog międzykulturowy częścią bogactwa europejskiej 
różnorodności, ale zarazem postaramy się, aby obywatele unii europejskiej po-
znali i lepiej rozumieli naszych wschodnich sąsiadów na ukrainie i Białorusi, we 
współpracy z którymi tworzymy szeroki wachlarz projektów. Geostrategiczne po-
łożenie, historia, głębokie zaangażowanie i znajomość lokalnych uwarunkowań 
czynią z lublina podmiot wyjątkowo dobrze przygotowany do projektu partner-
stwa Wschodniego unii europejskiej.

tytuł europejskiej stolicy kultury 2016 będzie potężnym impulsem dla wielu 
ambitnych przedsięwzięć, a nasze wysiłki nie zawiodą europejczyków oczekują-
cych od nas nowych idei, twórczej energii i innowacyjności. praca nad kształtem 
obchodów roku 2016 to także przygotowania do roku 2017, kiedy to będziemy 
świętować 700-lecie nadania praw miejskich lublinowi, wydarzenie będące 
symbolem rozwoju i wzrostu znaczenia miasta, jego europejskiego kodu gene-
tycznego. podejmując się udziału w intensywnych zmaganiach polskich miast  
o tytuł europejskiej stolicy kultury 2016, mieszkańcy lublina potwierdzają swoje 
zaangażowanie w rozszerzającą się przestrzeń kulturalną europy, której chcą być 
uczestnikami, partnerami i gospodarzami. Wśród władz i mieszkańców miasta 
decyzje już zapadły – lublin chce być miastem kultury, chce budować swoją stra-
tegię rozwoju w oparciu o potencjał wiedzy i twórczej innowacyjności. kwestie 
te są dla nas na tyle istotne i pilne, że z ich realizacją nie możemy czekać. czekać 
możemy jedynie na wzmocnienie i ukoronowanie naszych wysiłków i aspiracji  
– na tytuł europejskiej stolicy kultury.

adam Wasilewski
prezydent lublina

Inwestując w zbiorową wyobraźnię
kilka lat intensywnej debaty, refleksji, akcji społecznych oraz szeroko zakrojonej 
pracy artystycznej umożliwiły mieszkańcom lublina przygotowanie niniejszej 
aplikacji do konkursu o miano europejskiej stolicy kultury w roku 2016. pracow-
nicy kultury, grupy obywatelskie, politycy, specjaliści i urzędnicy miejscy podjęli 
się wypracowania i artykulacji przedstawionych tutaj motywów i argumentów, 
aspiracji i planów. 

już na wczesnym etapie tych działań zrozumieliśmy, że przezwyciężenie długo-
trwałych zaniedbań i zaległości, które ukształtowały kondycję lublina w XX wieku, 
 wymaga w pierwszej kolejności wzmocnienia poczucia pewności siebie i podnie-
sienia poziomu ambicji. ten proces, w dużym stopniu dzięki uczestnictwu w wal-
ce o tytuł esk, rozwija się na naszych oczach, wzmacnia naszą samoświadomość  
i zaangażowanie w długofalowe planowanie, mobilizuje do doskonalenia standardów 
zarządzania i kompetencji, do rozszerzania sieci międzynarodowych kontaktów. 

polskie członkostwo w unii europejskiej dało nam dostęp do funduszy struk-
turalnych ue, potężnego instrumentu solidarności, który otworzył przed lubli-
nem nowe szanse rozwojowe. 

obejmują one poprawę kondycji infrastruktury miejskiej i kulturalnej, szcze-
gólnie poprzez inwestycje, które zakończą się w latach poprzedzających rok 2016. 
Mierząc się z wyzwaniem właściwego wykorzystania tak znacznych środków finan-
sowych, z jak największymi korzyściami dla miasta i jego mieszkańców, doszliśmy 
do wniosku, że będzie to trudne bez otwarcia lublinianom dróg do jak najszer-
szego społecznego zaangażowania, do łączącego nas wszystkich poczucia odpo-
wiedzialności. aby to osiągnąć, uruchomiliśmy proces, który nazywamy Miastem  
w dialogu, ponieważ obejmuje on wszystkie grupy mieszkańców, liczne organizacje 
pozarządowe, bogate środowisko akademickie, świat kultury, biznesu i mediów.

W naszym rozumieniu idei europejskiej stolicy kultury zgłoszenie kandyda-
tury lublina nie wiąże się jedynie z zaplanowaniem całorocznej fiesty kultural-
nej, ale jest początkiem procesu, który ma sprzyjać przyspieszonej transformacji 
miasta. jej siłą napędową będą inicjatywy kulturalne, programy grup społecz-
nych, instytucji i organizacji kulturalnych. chcemy, aby trwałe inwestowanie  



prace trwają od roku 1970, zyskał nową koncepcję zagospodarowania, najlepiej 
odpowiadającą na zmieniające się potrzeby i oczekiwania odbiorców kultury oraz 
gwałtowny postęp kultury cyfrowej. stale realizujemy program systematycznej 
modernizacji i rewitalizacji obiektów kultury w całym województwie, co pozwoli 
im odgrywać bardziej aktywną rolę w programie europejskiej stolicy kultury. 

Goście i partnerzy lublina jako europejskiej stolicy kultury 2016 znajdą  
w naszym regionie wyjątkowe atrakcje kulturalne i przyrodnicze, a także doświad-
czą szczerej gościnności mieszkańców. lubelszczyzna w coraz większym stopniu 
przyciąga inwestorów, a dzięki ogromnemu potencjałowi akademickiemu może 
zaoferować perspektywę przyszłego rozwoju opartego na tworzeniu wiedzy, tu-
rystyce kulturowej i ekologicznej, rozszerzaniu regionalnych klastrów przedsię-
biorstw, nawet ponad granicami strefy schengen. Nasz region oraz jego stolica to 
także niezwykłe, różnorodne życie kulturalne nacechowane jakością, swobodą 
ekspresji, zachęcające do uczestnictwa. 

całym sercem wspieramy ambicje Miasta lublina w staraniach o tytuł euro-
pejskiej stolicy kultury w roku 2016, a trwające właśnie przygotowania postrze-
gamy jako proces angażujący wszystkich mieszkańców i przynoszący korzyści 
całemu Województwu lubelskiemu.

krzysztof Grabczuk
Marszałek Województwa lubelskiego

Wspólne wyzwania
podpisując razem z prezydentem Miasta 1 czerwca 2007 roku, podczas Nocy 
kultury w lublinie, porozumienie o ścisłej współpracy w staraniach lublina  
o tytuł europejskiej stolicy kultury w roku 2016, zainicjowaliśmy nowy rozdział 
w relacjach regionu z jego stolicą. od tego czasu władze miejskie i regionalne re-
gularnie podejmują wspólne działania na każdym etapie przygotowań. ogromnie 
się cieszę, widząc rosnący entuzjazm dla tego projektu wśród miast i organizacji 
kulturalnych w regionie, któremu towarzyszy zaangażowanie w tworzenie apli-
kacji konkursowej lublina. 

Dla lubelszczyzny, jednego z najbiedniejszych regionów polski i unii euro-
pejskiej, kandydowanie lublina jest bezcenną szansą na wzmocnienie planów 
rozwoju regionalnego o silny wymiar europejski i pozyskanie wsparcia całej eu-
ropy. Mamy nadzieję, że nasze bogactwo kulturowe, historyczne oraz przyrodnicze 
uczynimy jeszcze bardziej znanym, a region jeszcze bardziej gościnnym. projekt 
europejskiej stolicy kultury 2016 jest dla nas także sposobnością do wzmocnienia 
więzi z sąsiadami po drugiej stronie granicy unii europejskiej, ukrainą i Białoru-
sią, a także trwałego osadzenia stałej z nimi współpracy w programie partnerstwa 
Wschodniego unii europejskiej.

Władze regionalne zaangażowane są w duże projekty inwestycyjne, wspierane 
przez fundusze strukturalne unii europejskiej, które mają na celu przywrócenie 
dawnego blasku skarbom naszego dziedzictwa kulturowego, poprawę i moderni-
zację infrastruktury miejskiej oraz rozbudowę i unowocześnienie obiektów kultu-
ry. po wielu latach oczekiwania i wielokrotnego przekładania decyzji o inwestycji, 
wkrótce dokończymy budowę centrum spotkania kultur. obiekt, nad którym 
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Rozdział otwiera krótka opowieść o Lublinie, 
tętniącym życiem kulturalnym i szybko roz-
wijającym się ośrodku uniwersyteckim. Plura-
lizm, otwartość na świat i dialog są tu u siebie 
w domu. Położone na zbiegu szlaków handlo-
wych i kulturowych, na wschodnim krańcu Unii 
Europejskiej, to największe miasto wschodniej 
Polski jest strategicznym mostem europejskiej 
współpracy ze Wschodem.  

MIASTO KULTURY

Rozdział zawiera uzasadnienie aspiracji Lublina do tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury, a także podkreśla szerokie wsparcie polityczne dla jego 
kandydatury. Przedstawiono w nim nadrzędną  ideę lubelskiej aplikacji, 
czyli Miasto w dialogu, wyrażającą potrzebę integracji w różnych sferach 
życia oraz proces nowoczesnej transformacji miasta. Towarzyszą mu 
działania w ramach czterech osi tematycznych: Miasto i region, Pamięta-
nie i antycypacja, Wobec Wschodu oraz Kultura wiedzy. 

Podkreślono również kluczową rolę kultury w długofalowej strategii 
rozwoju Lublina i Lubelszczyzny, co znajduje odzwierciedlenie w środ-
kach finansowych zainwestowanych na nią w ciągu ostatnich pięciu lat. 
Omówiono wymiar europejski lubelskiej aplikacji oraz ostatnie sukcesy 
miasta w rozwijaniu współpracy kulturalnej, nie tylko z krajami Unii Eu-
ropejskiej, ale także z jej wschodnimi sąsiadami.

Rozdział przedstawia także zakres oddziaływania programu 2016  
w przypadku zdobycia przez Lublin tytułu oraz trwałość jego efektów. 
Zagwarantować ją ma zainicjowany już proces innowacyjnych działań 
skoncentrowanych na dialogu społecznym i międzynarodowym part-
nerstwie, obejmujący sfery kultury, nauki, polityki i przedsiębiorczości,  
w tym stale rosnącą sieć organizacji obywatelskich. Proces ten wzmocnią 
wizja strategiczna oraz nowoczesne formy zarządzania.

Lublin buduje swój program 2016 na fundamencie „obywatelskiej stolicy 
kultury”. Stąd w rozdziale dużo miejsca poświęcono nowemu otwarciu  
w dialogu miasta z liderami stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich, 
takich jak SPOKO. Ukazano jak, w odpowiedzi na wyzwania wielokultu-
rowości i wschodniego sąsiedztwa, tworzy się w Lublinie i regionie eu-
ropejskie społeczeństwo obywatelskie.
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i. poDstaWy i MyŚl 
prZeWoDNia
 
Motywacje i argumenty Lublina

od momentu powstania w roku 1985, ideą projektu europejskiej stolicy kultury 
jest zbliżenie do siebie obywateli europy i promocja wartości kultur lokalnych  
i regionalnych w przestrzeni europejskiej. Wiele miast ery postindustrialnej wła-
śnie w kulturze odnalazło istotne źródło rozwoju. postęp dokonujący się dzięki 
pracy kulturowej uzależniony jest od kapitału społecznego, poziomu zaufania mię-
dzy obywatelami, jakości tego, co jest między nami, sposobu porozumiewania się, 
umiejętności współpracy i uczenia się od siebie nawzajem. Wszystko to tworzy 
kapitał kulturowy, który inspiruje działania artystyczne, edukacyjne i społeczne. 

kapitał kulturowy, związane z nim wartości i aspiracje tworzą zrąb kandyda-
tury lublina w konkursie o tytuł europejskiej stolicy kultury w 2016 roku. Wizja 
lublina opiera się na idei kultury jako projektu otwartego, społecznego, tworzonego 
przez wszystkich mieszkańców na rzecz stabilnej przyszłości, która jednocześnie 
otwiera przed miastem perspektywę dynamicznego rozwoju. Właśnie dlatego 
wniosek konkursowy został przygotowany w szeroko zakrojonej współpracy  
z lublinianami, dając im możliwość wejścia w szerszy niż do tej pory, międzynaro-
dowy i europejski wymiar działania. Największe miasto wschodniej polski, leżące 
w jednym z najbiedniejszych regionów unii europejskiej ciągle poszukuje nowych 
możliwości rozwoju cywilizacyjnego. Zdobycie przez lublin tytułu europejskiej 
stolicy kultury 2016 to szansa na rozbudowę infrastruktury kulturalnej, na wzmoc-
nienie relacji między mieszkańcami i powiązań z resztą europy. to także ważna 
i długo oczekiwana szansa na zaistnienie lublina ze swoją wyjątkową historią  
i dziedzictwem kulturowym na mapie kulturalnej zarówno polski, jak i europy. 

umiejscowiony na skrzyżowaniu szlaków i kultur, lublin zawsze był miastem 
pluralizmu, wymiany i dialogu. od wieków spotykał się tu Wschód z Zachodem. 
W roku 2004 miasto znalazło się blisko granicy unii europejskiej z ukrainą  
i Białorusią. Dzisiejszy lublin to strategiczny most rozszerzającej się na wschód 
europy oraz żywe miejsce spotkania lokalnych i zagranicznych artystów i studen-
tów. Gród nad Bystrzycą nie jest miastem wielkim, ale jego położenie geograficzne 
nakłada na niego dużą odpowiedzialność. jednym z jego zadań o silnym wektorze 

I.1

Dlaczego reprezentowane przeze 
mnie miasto pragnie się ubiegać 
o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury? Co miałby mu przynieść 
taki tytuł? Jakie cele na ten rok 
wyznacza sobie moje miasto?

Baner promujący starania Lublina 
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 
na Bramie Krakowskiej, głównym 
wejściu na Stare Miasto, podczas 
Jarmarku Jagiellońskiego w 2009 
roku. Jarmark otrzymał nagro-
dę główną w konkursie Polska 
pięknieje w kategorii „Turystyka 
transgraniczna i międzynarodowa” 
za promocję wspólnego dziedzic-
twa Wschodu i Zachodu.  
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PODSTAWY  
I MYŚL PRZEWODNIA

oferujących bogate programy o wymiarze międzynarodowym, oraz wykreowaniem 
popularnych festiwali. lublin, posiadający tętniącą życiem scenę artystyczną i za-
angażowaną publiczność, jest gotowy do tego, aby zaprosić do siebie europę i po-
dzielić się swoim doświadczeniem i swoją wizją, rozwijając partnerskie projekty. 

pomimo wysiłków podejmowanych w celu ożywienia lokalnego krajobrazu 
kultury oraz kontaktów międzynarodowych, lublin odziedziczył po poprzedniej 
epoce wiele zaniedbań kompetencyjnych, gospodarczych i strukturalnych, któ-
re dotychczas hamowały pełne wykorzystanie rzeczywistego potencjału miasta. 
Braki te można przezwyciężyć dzięki projektowi europejskiej stolicy kultury, wy-
starczy potraktować je jako wyzwania rozwojowe, a w okresie najbliższych pięciu 
lat przeprowadzić ambitny program ewolucji w kulturze. 

Główne punkty tego programu: 

◆ monitorowanie i ewaluacja działalności organizacji kultury, wdrożenie planowa-
nia strategicznego i procedur zaawansowanego modelu zarządzania w kulturze 
w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju kulturalnego, realnej i innowa-
cyjnej polityki kulturalnej

◆ doskonalenie umiejętności i kompetencji operatorów kultury w celu przeprowa-
dzenia efektywnej profesjonalizacji młodego pokolenia menedżerów zdolnych 
do działania w lokalnej i międzynarodowej przestrzeni kultury

◆ stworzenie silnych i dynamicznych relacji między miastem, organizacjami 
kultury i uczelniami wyższymi oraz efektywnej sieci partnerskich kontaktów 
środowiska kultury ze środowiskiem biznesu w mieście i regionie

◆ wzmocnienie i powiększenie infrastruktury kulturalnej miasta oraz określenie 
nowych przestrzeni działań kulturalnych powiązanych z wieloma aspektami 
życia miasta, np. wypoczynkiem, turystyką, środowiskiem naturalnym, kuchnią 
regionalną czy rozwojem obszarów miejskich

◆ przeciwdziałanie rozproszeniu i rozwarstwieniu miejskiej tkanki na grupy 
społeczne i dzielnice poprzez decentralizację działań kulturalnych, wypraco-
wywanie powiązań między większością i mniejszościami, między pokolenia-
mi, grupami uprzywilejowanymi i zmarginalizowanymi, pomiędzy centrum 
i przedmieściami, oraz napływowymi i rdzennymi mieszkańcami

 
◆ poprawa dostępności miasta poprzez dywersyfikację i doskonalenie oferty tu-

rystycznej oraz promocję miasta razem z całym regionem.

I.1

przyszłościowym jest stworzenie mocnych powiązań między unią europejską 
a ukrainą, Białorusią i innymi krajami partnerstwa Wschodniego. Wiąże się to 
z przewartościowaniem myślenia i zmianą postaw wobec wschodnich sąsiadów. 
jest to praca, która w znacznej mierze już została wykonana. lublin jest domem dla 
licznych organizacji oraz projektów kulturalnych i edukacyjnych, których misją 
jest współpraca ze Wschodem. Dobrym tego przykładem jest finalizowane właśnie 
wizjonerskie przedsięwzięcie naukowo-edukacyjne pod nazwą europejski uni-
wersytet Wschodni, efekt współpracy polskich i ukraińskich środowisk akademic-
kich, którego działalność zaprocentuje ogromnym kapitałem ponadregionalnych 
korzyści politycznych, kulturowych i ekonomicznych. 

lublin jest siedzibą sześciu uniwersytetów i wielu innych instytucji akademic-
kich. jego dzisiejszy charakter kształtuje w znacznej mierze blisko 100-tysięczna 
rzesza studentów i pracowników naukowych, stanowiąca istotny zasób kreatywnej 
energii. jako europejska stolica kultury 2016 lublin chce tę energię zagospodaro-
wać, wzmocnić swoją pozycję ośrodka akademickiego, pomnażając ilość i jakość 
perspektyw zawodowych dla absolwentów, co z kolei przełoży się na trwały i dłu-
gofalowy rozwój kulturalny i gospodarczy miasta. 

obecnie zarówno miasto jak i województwo inwestują znaczne sumy w reno-
wację i modernizację przestrzeni publicznych i infrastruktury kulturalnej. W ciągu 
ostatnich pięciu lat pieniądze przeznaczane na kulturę z budżetu miasta uległy 
niemal potrojeniu, co zaowocowało powstaniem wyjątkowych instytucji kultury, 

LubLin w KrótKiCh SłowaCh

Lublin, stolica województwa lubelskiego leżąca 160 km  
na południowy wschód od Warszawy, jest największym mia-
stem wschodniej Polski, z liczbą mieszkańców sięgającą 350 
tysięcy. W 1317 roku Lublin uzyskał prawa miejskie i odtąd 
przez wieki odgrywał znaczącą rolę w historii Polski jako 
miasto handlowe, siedziba władzy politycznej i sądowniczej 
oraz jako centrum nauki, duchowości i kultury. Od roku 1795, 
po III rozbiorze Polski, Lublin znalazł się w granicach Austrii, 
a od roku 1815 pod panowaniem rosyjskim. Po odzyskaniu 
niepodległości w 1918 roku miasto stało się siedzibą Rządu 
Tymczasowego; podobna sytuacja miała miejsce po wyzwo-
leniu w roku 1944. W czasie okupacji hitlerowskiej zagładzie 
uległa liczna społeczność lubelskich Żydów, a na peryferiach 
miasta, na Majdanku, powstał obóz koncentracyjny. 
 
Dzisiejszy Lublin to duży ośrodek edukacyjny z licznymi 
uczelniami publicznymi i prywatnymi, kształcącymi około 
100 tysięcy studentów. Podczas gdy rozwinięty w czasach 
PRL-u przemysł ciężki po roku 1989 uległ znacznej redukcji 
bądź likwidacji, dynamicznie wzrosła liczba małych  

i średnich przedsiębiorstw, mimo stosunkowo wysokiego 
bezrobocia (10%) i niższych płac, w porównaniu z innymi 
dużymi miastami Polski.  
 
Intensywne kontakty z sąsiednimi regionami Białorusi  
i Ukrainy, rozwinięte po upadku ZSRR, zostały nieco ogra-
niczone po wejściu Polski do strefy Schengen; dziś, dzięki 
inicjatywie Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej 
ponownie ulegają one wzmocnieniu.  
 
Bogata infrastruktura kulturalna Lublina i znaczny wzrost 
wydatków na kulturę przewidzianych w budżecie miejskim 
gwarantują przez cały rok szeroką ofertę kulturalną. 
Zachowane w niezmienionym stanie i stale rewitalizowane 
Stare Miasto oraz zasobny w skarby kultury i przyrody 
region czynią z Lublina i Lubelszczyzny krainę o ogromnym 
potencjale turystycznym. Co więcej, na najbliższe lata 
zaplanowano inwestycje na poziomie blisko 600 mln euro, 
które mają poprawić dostępność miasta m.in. poprzez 
budowę zintegrowanego systemu transportu. 
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I.1

Panorama Lublina od strony 
wschodniej J. Brauna i A. Hogenber-

ga z atlasu Civitates orbis terrarum, 
Kolonia 1618 rok. Na pierwszym 

planie widoczny dawny Staw Kró-
lewski. Napis nad panoramą: „Widok 
miasta Lublina w Królestwie Polskim 
sławnego w całym świecie trzy razy 

do roku odbywającymi się jarmarka-
mi”. Lublin do dziś może pochwalić 

się pięknym i charakterystycznym 
widokiem „miasta na wzgórzu”. 
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I.1

lubelska kampania o tytuł esk 2016 toczy się pod znakiem systematycznie 
poszerzanego uczestnictwa. rajcy miejscy wraz z artystami i animatorami kultury 
przystąpili do dialogu z liderami społeczności lokalnych i organizacji obywatelskich 
na temat celów i oczekiwań związanych z kandydaturą lublina. spoko (społecz-
ny komitet organizacyjny), oddolna inicjatywa tzw. „alternatywnej rady miasta”, 
składająca się z około dwudziestu zespołów zajmujących się różnymi dziedzinami 
życia miasta, wzięła na siebie zadanie wyartykułowania idei, wartości i aspiracji 
lublina na drodze do stolicy kultury. 

W wyniku działań tego „pospolitego ruszenia” wypracowano następujący ze-
staw rzeczywistych celów, dla których lublin chce zostać europejską stolicą kul-
tury, opierających się na mocnych stronach miasta i dostrzeżonych szansach:

◆ wzmożenie współpracy na arenie międzynarodowej, a w ślad za tym wzmoc-
nienie europejskiego ducha miasta i wartości, które z sobą niesie 

◆ stworzenie wizerunku miasta postrzeganego w kraju i za granicą jako partner, któ-
ry wnosi swój oryginalny wkład w budowanie współczesnej kultury europejskiej

◆ wzmocnienie wiary w siebie i przekonania o własnej wartości

 ◆ rola kulturowego pomostu dla rozszerzającej się na wschód unii europejskiej, 
sięgającego państw i regionów znajdujących się obecnie na marginesie unijnych 
planów współpracy, komunikacji i wymiany kulturalnej, w tym ukrainy i Bia-
łorusi, a także rosji, Mołdawii i krajów kaukazu południowego

◆ przezwyciężenie pogłębiającego się, przebiegającego na linii Wisły, podziału 
polski i marginalizacji regionów wschodnich i położonych na tym obszarze 
dużych miast, takich jak lublin

◆ ukazanie roli kultury w realizacji strategii rozwojowej miasta poprzez zaanga-
żowanie twórców i organizacji kulturalnych w dialog z mieszkańcami, środo-
wiskiem akademickim, biznesem, władzami lokalnymi i regionalnymi

◆ wypracowanie długofalowej strategii polityki kulturalnej miasta, integralnie 
związanej z innymi dziedzinami życia miasta

◆ pełniejsze wykorzystanie twórczego potencjału studentów oraz umożliwienie 
czynnego udziału w życiu kulturalnym społecznościom zmarginalizowanym, 
często o niskich dochodach, oraz tym, którzy zazwyczaj nie uczęszczają na wy-
darzenia artystyczne, a tym bardziej nie mają szans ich współtworzenia. 

Most pontonowy na Bugu  
w Kryłowie. Tymczasowe przejście 
graniczne między Unią Europejską 
i Ukrainą podczas Europejskich Dni 

Dobrosąsiedztwa Granica 835  
w 2009 roku.
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Miasto w dialogu symbolizuje obywatelski i instytucjonalny proces integracji 
społecznej miasta oraz jego urbanistycznej i cywilizacyjnej transformacji. sty-
mulatorem tego procesu będzie kultura, otwarta na dialogowanie z innymi dzie-
dzinami życia miasta, wrażliwa na sprawy gospodarcze, turystykę i środowisko 
naturalne. Dzięki temu ma ona szanse generować nowe idee, potrzebę poszuki-
wania wiedzy, kształtowania nowych relacji międzyludzkich, a w ostatecznym 
rachunku udoskonalenia współpracy wewnątrz miasta, między miastem i regio-
nem, miedzy polską i europą. 

Miasto w dialogu, kluczowa idea projektu europejskiej stolicy kultury w lu-
blinie opiera się na czterech osiach tematycznych: Miasto i region, Pamiętanie 
i antycypacja, Wobec Wschodu, Kultura wiedzy. ich kontekst kulturowy i opis de-
dykowanych im działań zostanie przedstawiony w rozdziale poświęconym wizji 
programowej projektu esk 2016.

lublin w 2016 roku wyobrażamy sobie jako miasto, którego społeczność jest 
przygotowana do wejścia w nowy etap swojej historii. jego symboliczną datę wy-
znacza rok 2017 – siedemsetna rocznica nadania praw miejskich. lokacja miasta 
z roku 1317, dokonana przez króla polskiego Władysława Łokietka, uczyniła lu-
blin autonomicznym europejskim podmiotem w kulturze i w handlu, zarówno 
w wymiarze regionalnym, jak i międzynarodowym. tytuł europejskiej stolicy 
kultury 2016 niewątpliwie pomoże w przywróceniu pamięci i upowszechnieniu 
wiedzy o bogatym dziedzictwie historycznym miasta, które przez stulecia było 
europejskim ośrodkiem kultury. to byłoby jednak niewystarczające i nie to stano-
wi podstawę starań miasta o ten tytuł. Zasadnicze jest znalezienie dla tej tradycji 
ciągłości i wpisanie jej we współczesny kontekst rodzącej się od nowa nowoczesnej 
tożsamości kulturowej lublina.  

LubELSKiE tradyCJE diaLogu

Pojęcie dialogu jest mocno osadzone w polskiej tradycji 
politycznej i kulturalnej. W Lublinie dialog zakorzeniony 
był w historii miasta od momentu aktu lokacyjnego  
w 1317 roku i stanowił istotny element życia kulturalnego 
w ciągu następnych dwóch stuleci epoki jagiellońskiej. 
Dialog nie był pojęciem abstrakcyjnym, ale życiem 
codziennym, koniecznością, sposobem na praktyczne 
współistnienie społeczności religijnych i grup społecz-
nych. Świątynie, kościoły, wydawnictwa, gazety, szkoły, 
sądy, teatry i inne organizacje funkcjonowały obok siebie 
i rozwijały się drogą wymiany poglądów, we wzajemnym 
poszanowaniu dla różnic kulturowych. 

Oto przykłady. Pod koniec XVI wieku Lublin był miejscem 
wielkich debat publicznych z udziałem jezuitów, kalwinów 
i arian, które budowały atmosferę tolerancji wśród różnych 

grup religijnych. Duch wymiany i tolerancji był mocno 
wyrażany także w XIX wieku przez ks. Szymona Koziejow-
skiego z diecezji lubelskiej, który w liście pasterskim  
z roku 1881 wzywał wiernych, by „z szacunkiem odnosili 
się do starozakonnych”:

„Bo zrodzeni jesteśmy na tej samej ziemi, gdzie żyjecie 
życzliwie, zgodnie i w pokoju... Napominajcie młodzież 
niebaczną i nierozważną, strzegąc jej, aby nie dała się 
zwieść złym namowom. Starajcie się żyć zgodnie na naszej 
ziemi, nie zrywajcie łączności ze starozakonnymi, wyrobio-
nej przez tylowieczne pożycie”.

Wielokulturowe i wielowyznaniowe tradycje Lublina do 
dziś pozostawiły wyraźne ślady w krajobrazie miejskim,  
w ikonografii i literaturze. 

I.2

Miasto w dialogu
rok 2016, w którym lublin ma szansę stać się europejską stolicą kultury, będzie 
kulminacją złożonego procesu zaangażowania poprzez dialog – różnych grup 
mieszkańców pomiędzy sobą, lublina z regionem, wschodnimi sąsiadami i wspól-
notą kulturową unii europejskiej. Działanie to będzie miało charakter rozwo-
jowy – otworzy długofalową perspektywę poprawy jakości życia i wzbogacenia 
krajobrazu kulturowego miasta. 

 proces ten jest zarówno mobilizacyjny, jak i inspirujący, gdyż jego celem jest 
generowanie twórczych aspiracji i ambicji, a zarazem zapewnienie kluczowych wa-
runków infrastrukturalnych niezbędnych do rozwoju kulturalnego. opiera się on 
także na uczestnictwie, zapewniając aktywny wkład mieszkańców w pogłębianie 
lokalnych więzi i rozwijanie poczucia odpowiedzialności za projekt europejskiej 
stolicy kultury. 

Zatem lubelskie starania o tytuł europejskiej stolicy kultury będą przebie-
gać pod naczelnym hasłem Miasto w dialogu. Z jednej strony celnie oddaje ono 
pragnienie twórców programu, by konstytuujące go działania kulturalne wzmoc-
niły istniejące i tworzyły nowe przestrzenie komunikacji pomiędzy odrębnymi 
światami, które epoka nowoczesności oddala od siebie i separuje, tworząc getta, 
umacniając granice, marginalizując. Z drugiej strony hasło to nawiązuje do boga-
tej tradycji kultury dialogu lublina, której współczesne miasto – poprzez pamięć, 
edukację i sztukę – chce przywrócić ciągłość. 

po tragicznym wieku XX, który przyniósł pasmo konfliktów i zbrodni na 
tle rasowym czy narodowościowym, po całych dekadach cenzury, narzuconego 
uniformizmu i dławienia różnic, lublin odnawia swoje zobowiązania na rzecz 
dialogu: międzyreligijnego, międzyetnicznego, międzykulturowego i społecznego. 
Wszystkie te formy dialogu na nowo zaistniały w dyskursie publicznym. Miasto 
unii lubelskiej i Widzącego z lublina staje się na nowo pluralistyczne, wielogło-
sowe i nastawione na praktyczne rozwiązywanie codziennych problemów przez 
mediację i rozmowę. Dają temu świadectwo liczne lokalne inicjatywy: ośrodek 
„Brama Grodzka – teatr NN” jest platformą nieustającego dialogu obywatelskie-
go, a także edukacji i wymiany międzykulturowej; Diecezja lubelska obchodzi 
Dzień judaizmu; kongres kultury chrześcijańskiej włącza się w takie wydarze-
nia jak Jedna Ziemia – Dwie Świątynie; w roku 2000 kul wręcza tytuł doktora 
honoris causa prawosławnemu rumuńskiemu patriarsze teokrystowi. lublin jest 
jednym z 11 europejskich miast pilotażowych programu Miasta Międzykulturowe, 
zainicjowanego przez radę europy i komisję europejską. ponadto, lokalne grupy 
i organizacje pozarządowe zaczęły wdrażać wartości i praktykę dialogu w wielu 
codziennych kwestiach, od ochrony środowiska po wielorakie inicjatywy obywa-
telskie, takie jak spoko. 

I.2

Jaka jest myśl przewodnia  
programu, który zostanie  

zrealizowany w przypadku 
uhonorowania miasta tytułem 

Europejskiej Stolicy Kultury?

I.3

Co byłoby głównym hasłem  
obchodów? (odpowiedź  

fakultatywna na etapie  
selekcji wstępnej).
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Geografia Lublina
lublin jest stolicą i centrum administracyjnym województwa lubelskiego od 1474 
roku. jednakże ten rejon polski doświadczał wielu burzliwych przemian poli-
tycznych i kilkakrotnych przesunięć granicy, szczególnie w XX wieku. W okresie 
międzywojennym lubelszczyzna znalazła się w centrum odrodzonego państwa 
polskiego. po ii wojnie światowej stała się z kolei strefą przygraniczną Związ-
ku radzieckiego. W roku 1975 nastąpił podział regionu na cztery województwa. 
Dzisiejsze granice zostały ustanowione na mocy reformy administracyjnej z 1999 
roku. W 1995 roku lublin i lubelszczyzna znalazły się w obrębie euroregionu Bug, 
stworzonego dla pobudzenia współpracy gospodarczej i naukowo-kulturalnej pol-
ski, Białorusi i ukrainy.

jednym z kluczowych celów kampanii lublina o zdobycie tytułu europejskiej 
stolicy kultury jest pobudzanie i intensyfikacja związków miasta z regionem. po-
zyskiwanie poparcia lokalnych liderów, organizacji kultury, stowarzyszeń i miesz-
kańców gmin całego województwa to tylko część nowej strategii zmierzającej do 
wzrostu liczby wspólnych projektów kulturalnych, warsztatów i szkoleń animato-
rów kultury, częstych prezentacji najlepszych lubelskich projektów artystycznych 
w regionie i szerokiego otwarcia miejskiej przestrzeni kultury dla inicjatyw i ar-
tystów tworzących na lubelszczyźnie. Misja ta, tak jak i starania lublina o tytuł 
stolicy kultury, zyskała aprobatę regionalnych władz samorządowych, w tym 
dwudziestu prezydentów i burmistrzów miast województwa.

I.4

Jaki obszar geograficzny byłby 
zaangażowany w obchody Euro-
pejskiej Stolicy Kultury? dlaczego 
właśnie taki?

ZnaCZEniE LoKaCJi LubLina w 1317 roKu

Dokument lokacyjny Lublina z 1317 roku formalnie 
potwierdził i rozszerzył przywileje handlowe miasta, dzięki 
czemu zaczęło ono czerpać większe korzyści ze swojego 
położenia na szlaku z Krakowa do Wilna, ówczesnych stolic 
Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Strategiczne 
położenie Lublina w pobliżu Wisły umocniło jego pozycję 
kluczowego ośrodka na szlaku handlowym z Bałtyku na Da-
leki Wschód, który od połowy XIII wieku został zmonopoli-
zowany przez Ligę Hanzeatycką, sojusz gospodarczy miast 
handlowych północnej Europy. Unia polsko-litewska, którą 
przyniosły rządy dynastii Jagiellonów w XIV wieku, dodat-
kowo sprzyjała budowaniu pozycji Lublina jako miejsca 
spotkania ważnych szlaków handlowych północnej Europy 

z tymi biegnącymi na południe i na wschód w stronę Morza 
Czarnego. W 1383 roku Jagiełło jako Wielki Książę Litewski 
nadał mieszczanom lubelskim prawo wolnego handlu  
w Litwie, a w roku 1448 miasto uzyskało przywilej organi-
zowania czterech jarmarków rocznie. Wkrótce Lublin zaczął 
prosperować jako ośrodek handlu tkaninami, woskiem, 
bydłem, futrami, drewnem, winem i żelazem i służył jako 
miejsce spotkań kupców ze Wschodu i Zachodu: Niemców, 
Żydów, Ormian, Rusinów i Tatarów, którzy podróżowali 
z towarami z Zachodu do Wilna i Moskwy oraz ku Morzu 
Czarnemu. Nadeszła dla Lublina era doskonałej koniunktu-
ry gospodarczej, która trwała do końca XVI wieku.

Centrum Lublina w drugiej 
połowie XIX w. Widoczny kościół 
oo. Kapucynów i pomnik Unii Lu-
belskiej. Litografia na podstawie 
rysunku Adama Lerue z ok. 1860 
roku.
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Ryby – symbol swobodnego 
przepływu. Landart Jarosława 
Koziary na granicy między 
Unią Europejską a Ukrainą wy-
konany po stronie ukraińskiej 
z okazji koncertu Europejski 
most – Granica 803 w Dołho-
byczowie w roku 2008. Na 
dole widoczny zaorany pas 
graniczny.

I.4

ponadto, zespół przygotowujący kandydaturę lublina podjął aktywny dialog 
z organizacjami i twórcami kultury w regionie, aby rozpoznać ich potrzeby, za-
pewnić rozwój zawodowy i instytucjonalny, rozbudować kontakty międzynaro-
dowe, wzmocnić współpracę z partnerami z lublina. istotnym celem tych działań 
było wzmocnienie współpracy lubelskich środowisk kultury z partnerami w regio-
nie oraz przygotowanie gruntu dla ich twórczego udziału w budowaniu programu 
obchodów europejskiej stolicy kultury 2016.

Ze względu na historyczne i współczesne powiązania lublina oraz na jego 
geograficzne położenie na wschodzie polski i rozszerzającej się unii europejskiej, 
ambicje programowe miasta na najbliższe lata i rok 2016 sięgają poza lubelszczy-
znę. intencją miasta jest nawiązanie nowych partnerstw oraz pogłębienie istnieją-
cych relacji. przykładem tego jest zainicjowana już przez środowiska artystyczne 
współpraca z Białymstokiem, drugim co do wielkości miastem wschodniej polski, 
która przybierać będzie na sile, zwłaszcza że miasta te łączy duchowość pogranicza 
i zaangażowanie w dialog międzykulturowy. Bardzo istotna dla lublina będzie 
dynamicznie rozwijająca się współpraca z partnerami na ukrainie i Białorusi.

Gminy w województwie lubelskim, 
które poparły starania Lublina  

o tytuł ESK 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 na Ukrainie i Białorusi  
wyrażające poparcie dla  

kandydatury Lublina:

Brześć
Dnietropietrowsk
Iwano-Frankowsk

Łuck
Ługańsk

Lwów 
Równe

Starobielsk
Sumy

Tarnopol

EurorEgion bug

Euroregion Bug powstał 29 września 1995, obejmując 
swoim zasięgiem tereny przygraniczne Polski, Ukrainy  
i Białorusi. Zajmuje powierzchnię 64 tys. km kwadrato-
wych, co czyni go jednym z największych Euroregionów. 
Duże miasta położone na tym obszarze: Lublin, Brześć, 
Łuck, Baranowicze, Pińsk są ośrodkami akademickimi  
i handlowymi o ponadregionalnym znaczeniu. Euroregion 
Bug to także skarby natury, chronione przez cztery parki 

narodowe (Poleski, Roztoczański, Białowieski i Szacki)  
i Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Polesie Zachodnie, 
oraz bogactwo surowców naturalnych (węgiel kamienny, 
ropa naftowa, gaz ziemny, wody mineralne, surowce 
skalne). Przez Euroregion biegną najważniejsze międzyna-
rodowe szlaki komunikacyjne, połączenia drogowe  
i kolejowe prowadzące z Europy Zachodniej do Mińska, 
Moskwy, Kijowa, Lwowa i Odessy.
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Zastępca prezydenta Lublina 
Włodzimierz Wysocki symbolicz-

nie otwiera Warsztaty Kultury, 
nową  instytucję kultury z siedzibą 

w budynku dawnych warsztatów 
mechanicznych, utworzoną  

w ramach Europejskiego Roku 
Kreatywności i Innowacji – 2009.

Kandydatura z silnym poparciem 
politycznym 

projekt europejskiej stolicy kultury cieszy się pełnym i entuzjastycznym po-
parciem zarówno władz miejskich, jak i wojewódzkich. początek starań lublina 
o tytuł europejskiej stolicy kultury 2016 to rok 2006, gdy inicjatywę tę podjęli 
kluczowi operatorzy kultury w mieście. projekt spotkał się z natychmiastowym 
i pozytywnym odzewem prezydenta Miasta adama Wasilewskiego, którego ofi-
cjalny wniosek do rady Miasta w marcu 2007 roku, dotyczący wysunięcia kan-
dydatury lublina, został przyjęty jednogłośnie przez wszystkie partie polityczne. 
trzy miesiące później prezydent i Marszałek podpisali deklarację o współpracy 
Miasta lublina i Województwa lubelskiego. po wymianie listów intencyjnych 
kandydatura lublina zyskała formalne poparcie prezydentów i burmistrzów 
osiemnastu największych miast regionu. 

jesienią 2008 roku pełnomocnikiem prezydenta do spraw projektu europej-
skiej stolicy kultury został mianowany Zastępca prezydenta Miasta Włodzimierz 
Wysocki. jego działania, podejmowane już od 2007 roku, zapewniły szerokie 
i jednomyślne poparcie polityczne dla projektu, czego dowodem było poważne 
zwiększenie przez miasto inwestycji w infrastrukturę kultury i rozwój jej insty-
tucji. W grudniu 2009 roku prezydent powołał komitet organizacyjny pod swo-
im kierownictwem, złożony z reprezentantów szerokiego wachlarza środowisk 
politycznych, wśród których znaleźli się marszałek województwa, członkowie 
rady Miasta i sejmiku Województwa, posłowie na sejm z lublina i województwa 
oraz lubelscy posłowie do parlamentu europejskiego. komitet zbiera się dwa razy 
w roku i zabiega o poparcie dla projektu ze wszystkich stron sceny politycznej 
i wśród władz regionalnych. 

powołano także komitet Honorowy skupiający znaczące osobistości pełniące 
rolę ambasadorów kandydatury lublina, a także komitet artystyczny, w którego 
skład wchodzą czołowi przedstawiciele życia kulturalnego miasta i regionu.

W pracach nad przygotowaniem wniosku konkursowego bierze udział stale 
powiększający się zespół ds. kandydatury lublina, działający w strukturze Wy-
działu kultury urzędu Miasta i kierowany przez Zastępcę prezydenta Miasta 
Włodzimierza Wysockiego. Zespół zajmuje biuro w ratuszu Miejskim, co gwa-
rantuje jego dostępność, a także sprawną współpracę i wsparcie innych wydzia-
łów i służb miejskich.

Będąc trzykrotnie radnym Lublina, 
zawsze marzyłem o tym, aby na-
deszło takie wielkie wydarzenie, 

które mogłoby stać się krokiem 
milowym dla rozwoju cywiliza- 
cyjnego i społecznego Lublina  

i Lubelszczyzny. Taką wielką 
szansą rozwoju kulturalnego, ale 
także społecznego i cywilizacyj-

nego, jest dla nas zdobycie tytułu 
ESK. Najistotniejszy dla naszych 

starań jest przede wszystkim 
przyjazny, młody, energetyczny, 
żywiołowy Lublin, który wraz ze 

zdobyciem tytułu eksploduje 
radosną i wizjonerską kulturą, po-
łączoną z duchem przyjaźni, lekko 

wschodnim klimatem, otwartością, 
ciepłem, naszym niepowtarzalnym 

pograniczem, którym będziemy 
mogli wreszcie podzielić się  

z innymi.

Jacek Sobczak – Wicemarszałek 
Województwa Lubelskiego

I.5

Czy udało się pozyskać wsparcie 
władz lokalnych lub regional-

nych? Czy przewiduje się je po 
uzyskaniu tytułu? objaśnić.
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Lublin – miasto inspiracji
W 2007 roku władze miejskie uznały, iż kultura powinna zajmować centralne 
miejsce w długofalowym rozwoju miasta, co szybko znalazło wyraz w rosnącym 
poziomie nakładów na infrastrukturę kulturalną i stałe zwiększanie środków alo-
kowanych na kulturę w budżecie miasta. Znacząco wzrosła także efektywność in-
stytucji kultury w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w tym zwłaszcza z unii 
europejskiej. to m.in. z ich wsparciem od roku 2009 prowadzona jest w kraju i za 
granicą promocja lublina, której mottem jest Miasto inspiracji. stare Miasto zosta-
ło w części pieczołowicie odnowione, zmodernizowano istniejące obiekty kultury 
i utworzono nowe. Zaniedbane budynki i miejsca publiczne zostały zrewitalizo-
wane i pełnią nowe role, w tym bardzo często nowych przestrzeni dla kultury. 

Dzisiejszy lublin tętni życiem artystycznym, którego istotnym źródłem są 
ponownie wielokulturowe tradycje miasta. całoroczna dynamika działań kul-
turalnych wiele zawdzięcza nowoczesnym formom dialogu międzykulturowe-
go, niewyczerpanemu potencjałowi społeczności studenckiej oraz coraz gęściej 
zawiązywanej sieci relacji z miastami i regionami w „nowej” i „starej” europie. 
lublin inspiruje twórców z zachodnim rodowodem do podróży na Wschód, a tak-
że oddzielonych granicą schengen wschodnich partnerów do jej przekraczania 
w kierunku zachodnim. Noc Kultury, Festiwal Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi, 
Międzynarodowy Festiwal Teatralny Konfrontacje, Międzynarodowe Spotkania Te-
atrów Tańca, Jarmark Jagielloński, Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumental-
nych Rozstaje Europy, L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, Festiwal Tradycji 
i Awangardy Muzycznej Kody – to tylko niektóre z wydarzeń zaświadczających 
o tym, że lublin staje się duchowym centrum wschodniego pogranicza europy.

To, że Lublin zasługuje na miano 
Europejskiej Stolicy Kultury, 
najlepiej widać podczas corocznej 
Nocy Kultury – święta wszystkich 
mieszkańców, którzy to święto 
sami sobie przygotowują, reali-
zując swoje projekty kulturalne 
na podwórkach i skwerach, we 
własnych dzielnicach i domach. 
 
Małgorzata Bielecka-Hołda  
– redaktor naczelna lubelskiej 
redakcji Gazety Wyborczej

wyróżniEniE ForbESa dLa LubLina

W 2010 roku w rankingu magazynu Forbes Polska Lublin 
znalazł się na pierwszym miejscu w kategorii: najatrak-
cyjniejsze miasto dla biznesu pod względem stylu życia, 
dostępnych zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego. 
Miasta wzięte pod uwagę w rankingu oceniano w czterech 
grupach, według ilości mieszkańców. Lublin otrzymał wy-

różnienie w najbardziej prestiżowej grupie miast powyżej 
300 tysięcy mieszkańców. Badanie oparto na wiarygod-
nych danych wskazujących na dynamiczny wzrost liczby 
przedsiębiorstw w roku 2009 w porównaniu z rokiem 
2008. Lublin osiągnął doskonały wynik na poziomie wzro-
stu 39,3%, wyprzedzając Poznań (12,4%) i Łódź (4,2%).

I.6

Kultura a rozwój miasta i regionu
lubelski projekt europejskiej stolicy kultury 2016 to w wizji jego twórców czynnik 
decydujący o długotrwałym rozwoju miasta i regionu, wzmacniający nie tylko 
pozycję sektora kultury, ale także wpływający na edukację, przedsiębiorczość, 
stosunki społeczne czy ochronę środowiska. 

 strategia rozwoju lublina, opracowana na podstawie efektów konsultacji spo-
łecznych z udziałem przedstawicieli biznesu, uniwersytetów, instytucji kultury 
oraz organizacji pozarządowych, została przyjęta przez radę miejską we wrześniu 
2008 roku. stwierdza ona m.in., iż zdobycie miana europejskiej stolicy kultury 
w 2016 roku jest jedną z dwóch głównych szans rozwojowych miasta, obok możli-
wości wpisania lubelskiego starego Miasta na listę Światowego Dziedzictwa uNe-
sco. określona w niej misja miasta mówi o „zachowaniu postawy otwarcia na 
świat, turystów, studentów, nowych mieszkańców, inwestorów i osób pragnących 
prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie partnerstwa z miastem”.

priorytety strategii:

◆ wzmocnienie dynamiki gospodarczej przede wszystkim poprzez zacieśnienie 
relacji świata nauki i biznesu oraz rozwój sektora turystyki, co wiąże się – jak 
stwierdzono – „ze staraniami lublina o uzyskanie tytułu europejskiej stolicy 
kultury w roku 2016”

◆ utrzymanie jakości życia, czyli działanie na rzecz utrzymania bogactwa kultu-
ralnego i różnorodności; „realizacja tego celu jest podstawą programową oferty 
lublina w staraniach o tytuł europejskiej stolicy kultury w roku 2016”

◆ wzmocnienie Lublina jako społeczności otwartej, czyli uczynienie z lublina 
miasta atrakcyjnego dla zwiedzających oraz rozwijanie partnerstwa z mikro- 
i makroregionem, w przeświadczeniu, że jako miasto położone na granicy unii 
europejskiej, lublin gospodarczo zależy od możliwie szeroko rozbudowanych 
po obu stronach granicy kontaktów.

strategia kładzie również nacisk na renowację i konserwację zabytków, a także 
na rozwój infrastruktury kulturalnej i turystycznej.
 

Wydaje mi się, że już na samym 
etapie starań najistotniejsze jest 

to, że zaczynamy myśleć w katego-
riach tego, co sami możemy zrobić 
dla siebie, a nie tego, co inni mogą 
zrobić dla nas. Nasze aspiracje do 

tego tytułu przyczyniają się do 
narodzin nowej samoświadomości 

i przekonania, że mamy swoje 
mocne strony i wiele atutów  

w swoich rękach. Jeśli uda nam 
się zdobyć ten tytuł, będzie to 

oznaczało wielki przełom. Trudno 
by znaleźć coś równie znaczącego 

i wielkiego dla naszego miasta  
i regionu, co mogłoby być tak 

wspaniałą odskocznią do zmiany  
i szansą na przyszłość.

Mariusz Majkutewicz – dyrektor 
Departamentu Gospodarki i Inno-

wacji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego

I.6

w jaki sposób obchody wpisałyby 
się w długofalowe plany rozwoju 

kulturalnego miasta lub całego 
regionu?
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W oczekiwaniu na hiszpańskiego 
partnera

konkurs o tytuł europejskiej stolicy kultury 2016 wywołał duże zainteresowa-
nie w Hiszpanii. entuzjazm i nastrój rywalizacji wśród hiszpańskich kandydatów 
przypomina sytuację w polsce. osoby odpowiedzialne za kulturę w lublinie są 
w pełni świadome swoich polskich konkurentów, jak również porównywalnej 
sytuacji wśród kandydujących miast hiszpańskich, i z wielką uwagą śledzą roz-
wój ich oferty konkursowej. Wiele organizacji kulturalnych w lublinie zaczęło 
odświeżać swoje hiszpańskie kontakty i poszukiwać potencjalnych partnerów. 
Zespół ds. kandydatury lublina dokonał zestawienia możliwych obszarów współ-
działania i podobieństw między oboma krajami. Najważniejsze z nich to: liczba 
ludności, silne tradycje katolickie, podkreślanie tożsamości lokalnej, relacje z re-
gionami poza unią europejską (odpowiednio w basenie Morza Śródziemnego  
i w europie Wschodniej), przyspieszona modernizacja i demokratyzacja ostatnich 
dziesięcioleci. 

od samego początku procesu kandydowania starannie monitorowano przygo-
towania innych miast kandydujących w polsce i Hiszpanii. przedstawiciele lublina 
odwiedzili san sebastian, alcala de Henares, saragossę i Walencję, a także odbyli 
spotkania z kolegami z kordoby i Murcji. opracowano wspólne projekty, m.in. Lu-
blin i San Sebastian na drodze do Europejskiej Stolicy Kultury, finansowany z unij-
nego programu Młodzież w Działaniu, oraz Le Tour d’Europe des Chorégraphes, 
z udziałem lubelskiego teatru tańca i centro coreografico Galeo z la coruny, 
finansowany z programu Leonardo da Vinci. 

lubelskie sceny gościły hiszpańskich artystów, takich jak rea Danza z Malagi, 
młodych artystów z saragossy i chór akademicki uniwersytetu alcala de Hena-
res. lublin stworzył także festiwal kultury hiszpańskiej Fiesta Alegria, populary-
zujący taniec flamenco, film, muzykę i oferujący liczne warsztaty.

artyści lubelscy występowali w Hiszpanii w wybranych miastach kandydu-
jących: teatr provisorium, zespoły muzyczne klezmafour i lubliner klezmorim 
w san sebastian; ośrodek praktyk teatralnych „Gardzienice” w santander i lu-
belski teatr tańca w Maladze. 

po ogłoszeniu krótkiej listy hiszpańskich kandydatów, zespół ds. kandydatury 
lublina zamierza poświęcić wiele uwagi możliwościom nawiązania relacji z tymi 
miastami pod kątem przygotowania zakresu współpracy, która zostanie opisana 
w drugiej aplikacji lublina. 

 

i.7

w jakim stopniu zaplanowano 
nawiązanie współpracy z drugą 
Stolicą Kultury?

Fiesta Alegria – festiwal kultury 
iberyjskiej, promujący kulturę 
Hiszpanii. To interdyscyplinarne 
wydarzenie, odbywa się w Lublinie 
od 2007 roku, służąc nawiązaniu 
bliższych kontaktów kulturalnych 
z artystami hiszpańskimi w ramach 
projektu Lublin 2016.

I.6
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Lublin europejski
Wiek XX był dla lublina okresem ciągłych zmian położenia w przestrzeni krajo-
wej i międzynarodowej. kiedy polska powróciła na mapę europy jako niepodległe 
państwo w 1918 roku, lubelszczyzna stanowiła centralną część kraju. po konfe-
rencji w jałcie i zakończeniu ii wojny światowej granice państwa polskiego uległy 
przemieszczeniu i lublin znalazł się na wschodnim pograniczu, w najsłabiej roz-
winiętym i najbardziej odizolowanym rejonie polski. Mimo że było to największe 
miasto w tej części kraju, jego rozwój gospodarczy i społeczny był znacznie ogra-
niczany ze względu na bliskość sowieckiego sąsiada i zaniedbania władzy cen-
tralnej w Warszawie. od czasu zwycięstwa demokracji w polsce i końca „zimnej 
wojny” w 1989 roku, lublin stara się pokonywać przeszkody skumulowane przez 
lata izolacji i lekceważenia. Nie ułatwiają tego procesu okoliczności geopolityczne, 
w tym przedłużający się kryzys polityczny i zubożenie sąsiedniej ukrainy oraz 
autorytarne rządy na Białorusi.

W tym kontekście zdobycie przez lublin tytułu europejskiej stolicy kultury 
2016 byłoby znacznym krokiem naprzód, bardzo oczekiwanym gestem zadość-
uczynienia i zachętą dla miasta do obrony swej pozycji i śmiałego wyrażania jej 
znaczenia jako ośrodka europejskiego, w przeszłości i dzisiaj. tytuł ten pozwoli 
lublinowi rozszerzyć relacje z innymi miastami europejskimi, ich organizacjami 
kulturalnymi i artystami, oraz doprowadzi do rozbudowania twórczego partner-
stwa w skali jak do tej pory niespotykanej. lublin otworzy się również na szerokie 
sfery kultury europejskiej, na nowe trendy artystyczne, wysokie standardy w za-
kresie planowania polityki kulturalnej, modeli zarządzania kulturą i prowadzenia 
nowoczesnych instytucji kultury. 

W latach przygotowań do programu roku 2016 lublin będzie miał okazję do 
częstych spotkań i wymiany w ramach europejskich sieci kultury, w tym stolic 
kultury europejskiej, z ich liderami i zwykłymi obywatelami. W tym procesie 
mieszkańcy lublina będą rozwijać i kształtować swoje rozumienie różnorodności 
i złożoności kulturowej europy. spotkania te pomogą lublinianom w sformułowa-
niu własnego poczucia uczestnictwa w kulturze europejskiej, jednocześnie prowa-
dząc ich ku zrozumieniu własnej lokalnej, regionalnej i narodowej tożsamości. ich 
zaangażowanie w procesy, projekty i debaty europejskie ukaże im europę bliższą 
i mniej abstrakcyjną. to z kolei pomoże wyeliminować wiele błędnych wyobrażeń, 
stereotypów i uprzedzeń pokutujących wśród ludzi Wschodu i Zachodu, między 
„starą” i „nową” europą. 

Historia lublina naznaczona jest różnorodnością kulturową, religijną i języ-
kową, można z niej czerpać wiele pozytywnych przykładów dialogu międzykul-
turowego. jeśli lublin otrzyma możliwość dzielenia się tą historią z mieszkańcami 
europy, jego opowieść może stać się inspiracją i wzorem dla współczesnych poszu-

I.8

w jaki sposób obchody będą  
mogły spełnić każde z wymienio-

nych poniżej kryteriów.

uzupełnić odnośnie każdego  
z kryteriów. (Pytanie do 

uzupełnienia na etapie selekcji 
końcowej).

a) w odniesieniu do europejskie-
go wymiaru obchodów – w jaki 
sposób miasto przyczyni się do 
realizacji następujących celów:

• umocnienie współpracy w każ-
dym sektorze kultury pomiędzy 

podmiotami z dziedziny kultury, 
artystami i miastami z danego 

państwa członkowskiego i innych 
państw członkowskich,

• podkreślenie bogactwa różno-
rodności kulturowej w Europie,

• uwypuklenie wspólnych aspek-
tów kultury europejskiej.

w jaki sposób obchody  
przyczynią się do umocnienia 

związków miasta z Europą?

Akt Unii Lubelskiej – umowa do-
browolnego zjednoczenia Polski  

i Litwy, zawarta w 1569 roku, 
przez historyków uznawana za 

poprzedniczkę Unii Europejskiej.
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I.8

kiwań w obszarze wielokulturowości. Do odbiorców z całej europy trafią znako-
mite dzieła i projekty najbardziej wyróżniających się w regionie twórców literatury 
i sztuki, także tych, którzy dopiero czekają na odkrycie. 

już dziś lublin ma do zaoferowania innowacyjne projekty z zakresu kultury 
współczesnej, inicjatywy, którymi chce się podzielić z europejską wspólnotą kul-
turową. Wiele z tych przedsięwzięć wykracza poza tradycyjne modele organizacji 
kultury, które zostały wypracowane w europie w ciągu ostatnich dwustu lat, i za-
skakuje wyjątkową formą i oryginalnym programem. ośrodek praktyk teatralnych 
„Gardzienice” zyskał międzynarodowe uznanie, działając w ciągu z górą trzydzie-
stu lat w niewielkiej wsi pod lublinem oraz w filii na starym Mieście w lublinie. 
scena plastyczna kul leszka Mądzika przyciąga wierną publiczność już od lat 
70. XX wieku. po rewolucji 1989 roku, teatr NN – pierwotnie działający w formule 
alternatywnej – powołał ośrodek „Brama Grodzka”, jedyną w swoim rodzaju in-
stytucję dedykowaną kulturze pamięci i nowoczesnej animacji kulturalnej. inne 
niezwykle oryginalne inicjatywy ostatnich lat, takie jak ośrodek Międzykulturo-
wych inicjatyw twórczych „rozdroża”, Warsztaty kultury czy przestrzeń inicjatyw 
twórczych „tektura”, będą mogły skorzystać z szansy poszerzenia swojego obsza-
ru działań artystycznych oraz pozyskać nowych odbiorców i partnerów na arenie 
europejskiej. Bez wątpienia tytuł europejskiej stolicy kultury zapewni lubelskim 
instytucjom i twórcom takie możliwości poprzez przyspieszenie rozwoju i wzrost 
ambicji, wyzwolone dzięki sieci nowych kontaktów i zaangażowaniu w europejską 
współpracę kulturalną. przykład tego, jak lublin kształtuje swój krajobraz kultury 
poprzez tworzenie niestandardowych ośrodków działań artystycznych, może być 
cenną lekcją dla innych miast podejmujących próby reform i poszukujących inno-
wacyjnej formuły dla swojego zaplecza kulturalnego. 

Z lubelskiego modelu będą także mogli czerpać europejscy menedżerowie, 
decydenci i planiści kultury, wzbogacając swą wiedzę dzięki realizowanym w lu-
blinie dużym inwestycjom infrastrukturalnym. obejmują one dokończenie budo-
wy centrum spotkania kultur, renowację miejskiej instytucji centrum kultury 
i XiX-wiecznego teatru starego na lubelskim starym Mieście. przyglądając się 
realizowanym w lublinie projektom i związanym z nimi wyzwaniom, europejscy 
decydenci w spawach polityki miejskiej, a także architekci i zarządzający kulturą, 
będą mogli zyskać wgląd w metody, których wykorzystanie będzie służyło do-
skonaleniu ich własnych strategii rozwojowych. jest to szczególnie istotne w kon-
tekście kontynuacji pomocy z funduszy strukturalnych ue, które umożliwiły 
uruchomienie całego szeregu innowacyjnych przedsięwzięć we wschodniej polsce 
i w nowych krajach członkowskich wspólnoty.

tytuł europejskiej stolicy kultury przyniesie także wymierne korzyści dla śro-
dowiska akademickiego lublina. Zwiększy mobilność wykładowców i studentów, 
a także wzmocni lokalne ambicje naukowe i podniesie standardy akademickie. to 

Scena ze spektaklu Ifigenia w A..., 
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gar-
dzienice”, reżyseria: Włodzimierz 

Staniewski. Teatr „Gardzienice”  
z siedzibą w podlubelskiej wsi (od 
której zaczerpnął nazwę), rozwinął 

unikalny idiom kultywowania 
greckiej kultury antycznej  

i tradycji wiejskiej w połączeniu  
ze sztuką współczesną.

Od początku starań Lublina  
o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 

pomysł ten miał zwolenników 
wśród przedstawicieli wszystkich 

sił politycznych reprezentowanych  
w Radzie Miasta – w  roku 2007 

Rada jednogłośnie przyjęła 
uchwałę o przystąpieniu Miasta 

Lublin do tego konkursu. Ogromny 
wzrost wydatków na kulturę w bu-
dżecie miasta oraz poparcie Rady 
dla dynamicznego rozwoju infra-

struktury kulturalnej udowadniają, 
jak ważną rolę odgrywa kultura 

w strategii rozwoju Lublina. Mam 
nadzieję, że rok 2016 będzie 

ukoronowaniem ciężkiej pracy  
i otwarciem nowego rozdziału  

w historii miasta. 
 

Marcin Nowak – Radny Rady Mia-
sta Lublin, Przewodniczący Komisji 

Kultury i Ochrony Zabytków
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polskie konsulaty w Brześciu, Mińsku, lwowie i kijowie do postawy otwartości 
i współpracy.

Wśród dużych polskich miast są takie, które nie potrzebują tytułu europejskiej 
stolicy kultury do zaznaczenia swojej europejskiej pozycji. W przypadku lublina 
jest inaczej. lublin potrzebuje tego tytułu do wzrostu poczucia własnej wartości, 
do walki o wydostanie się z izolacji, o zmianę powszechnego sceptycyzmu wobec 
wschodniej polski, o przełamanie niewiedzy europy o lublinie i jego unikalnym, 
zarówno historycznym, jak i współczesnym obliczu oraz o jego niewyczerpanych 
zasobach kulturalnych, intelektualnych i obywatelskich.

tranS_MiSJa_LubLin_uKraina

Trans_Misja_Lublin_Ukraina to inspirowanie obiegu kul-
tury ponad granicami, przekazywanie idei i doświadczeń 
w obu kierunkach oraz wspólne budowanie tożsamości 
Europy Wschodniej. To współdziałanie środowisk Lublina 
i zachodniej Ukrainy na rzecz wymiany artystycznej i kul-
turalnej pomiędzy Polską i Ukrainą, mobilności artystów 
i dzieł, wzajemnego inspirowania i poznawania aktualnej 
rzeczywistości poprzez prezentacje sztuki współczesnej 
po obydwu stronach granicy. 

Trans_Misja_Lublin_Ukraina to Partnerstwo Kulturowe, 
realizowane w projektach przekraczających granice 
geograficzne, administracyjne i etniczne, w praktycznych 
działaniach poszerzających formułę dialogu na temat war-
tości europejskich. W Lublinie, który był i jest świadkiem 

wielusetletniego przenikania się kultur i tradycji Wschodu 
i Zachodu, miastem-symbolem XVI-wiecznych tradycji 
współpracy i poszanowania odrębności, leżącym dziś na 
wschodniej granicy Unii Europejskiej pytania o współcze-
sną europejskość nabierają szczególnego znaczenia.

My, inicjatorzy Trans_Misji, głęboko wierzymy, że Polacy  
i Ukraińcy, jako spadkobiercy tej spuścizny mają prawo do 
zabierania głosu i kształtowania europejskiego dialogu 
kultur w poszukiwaniu utraconej Europy Wschodniej. 

Z manifestu Fundacji Trans Kultura (Lublin, Lwów), Stowa-
rzyszenia Artystycznego „Dzyga” (Lwów), Warsztatów Kultu-
ry (Lublin), Instytutu Sztuki Aktualnej (Lwów), lipiec 2010.

I.8

z kolei będzie zachętą dla lokalnych uczelni do głębszej integracji z europejskim 
obszarem badawczym, do ujednolicenia programów i stopni naukowych z euro-
pejskimi oraz do czerpania korzyści z procesu bolońskiego i programów Erasmus 
i Erasmus Mundi. Zastrzyk europejskości w kulturze akademickiej lublina będzie 
impulsem do poszukiwania lepszych wyników w badaniach naukowych i kształ-
ceniu profesjonalnych kadr. W ten sposób wejście w wymiar europejski będzie 
mobilizowało społeczność akademicką lublina do krytycznej autorefleksji i roz-
budzało chęć poznawania innych środowisk uniwersyteckich i ich problemów, co 
pomoże ukształtować klimat otwarcia na samoocenę i dążenia do jak najlepszych 
osiągnięć. 

Geostrategiczne położenie lublina na wschodnim krańcu unii europejskiej 
oraz bliskość ukrainy i Białorusi oznaczają, że jest on w większym stopniu niż 
inne miasta polski predysponowany do odegrania kluczowej roli w realizacji pro-
gramu partnerstwa Wschodniego w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. 
Wiele lokalnych i regionalnych organizacji kulturalnych jest już zaangażowanych 
w szeroką współpracę ze wschodnimi sąsiadami. jeśli lublin uzyska miano euro-
pejskiej stolicy kultury 2016, zyska silny mandat do angażowania miast Białorusi 
i ukrainy we wzajemne projekty kulturalne, edukacyjne, społeczne, medialne 
i biznesowe. lublin może służyć nie tylko jako miasto-łącznik dla europejskiej 
polityki sąsiedztwa, ale także jako aktywny podmiot jej rozwoju i wdrażania. 

W chwili obecnej projekt partnerstwa Wschodniego ma dość ogólne ramy 
programowe. istnieje zatem potrzeba ich wypełnienia pod kątem strategicznym 
i koncepcyjnym oraz określenia konkretnych inicjatyw i ich wykonawców, a także 
opracowania zakresu budżetowego i procedur przydzielania środków. lublin, ze swo-
im zaangażowaniem i kompetencją, może podjąć się analizy, opracowania i wdraża-
nia strategii programu partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego. 

W związku z tym należy oczekiwać, że lublin stanie się strategicznym punk-
tem tranzytowym dla unijnej kampanii partnerstwa Wschodniego, zapraszając 
do miasta europejskich decydentów poszukujących kontaktów na Wschodzie, 
jak i obywateli krajów europy Wschodniej, którzy będą mogli uzyskać dostęp do 
najdalej na wschód wysuniętej placówki unii europejskiej oraz jej programów 
i wydarzeń kulturalnych odbywających się w roku 2016 i w latach poprzedzają-
cych. operatorzy kultury z krajów partnerstwa Wschodniego będą mogli wy-
korzystać lublin jako punkt kontaktowy z europejskimi sieciami kultury, jako 
miejsce tworzenia i prezentacji ich pracy oraz budowania międzynarodowego 
partnerstwa poprzez udział w programach rezydencyjnych. W celu stymulowania 
tego przepływu ze Wschodu na Zachód, lublin będzie musiał stać się skutecznym 
rzecznikiem zmian polityki wizowej w strefie schengen, które są istotną prze-
szkodą dla mobilności operatorów kultury spoza unii europejskiej, i zachęcać 

Dzięki naszej współpracy istnieje 
możliwość porównania tego, jak 

rozwija się sztuka nowoczesna  
u nas i w Lublinie. Lublin w więk-
szym stopniu niż Lwów odzwier-

ciedla stan sztuki współczesnej, jej 
nowe trendy panujące w Europie 

i na świecie. To zawsze stwarza 
możliwość przyjrzenia się, poprzez 

Lublin, temu, co dzieje się  
w świecie. 

 
Vlodko Kaufmann  
– artysta lwowski
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Oko cadyka - instalacja 
Jarosława Koziary inspirowana 
tekstami semiologa prze-
strzeni Władysława Panasa , 
który owal Placu Zamkowego 
odczytał jako symboliczne 
przedstawienie zapatrzonego 
w niebo oka  cadyka Widzące-
go z Lublina. Plac ten powstał 
po wojnie na terenie dawnej 
dzielnicy żydowskiej. 
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go kolegium kultury, komentarze i wywiady z międzynarodowymi ekspertami 
i czołowymi postaciami kultury lublina. Wydarzeniom tym poświęcają uwagę 
także inne lokalne dzienniki i lubelski oddział tVp.

Zaangażowanie mediów, działalność spoko i podobnych inicjatyw obywatel-
skich, często przy istotnym wsparciu wolontariuszy, coraz szersze otwarcie insty-
tucji artystycznych na edukację kulturalną i uczestnictwo w kulturze, świadoma 
strategia samorządu, by z lublina uczynić „miasto kultury” – to kilka z najważ-
niejszych czynników, które doprowadziły do wzrostu zainteresowania i wsparcia 
społecznego dla organizacji i działań kulturalnych w lublinie. Najlepszym tego 
dowodem jest masowe uczestnictwo mieszkańców w dorocznym święcie ducha, 
jakim jest Noc Kultury, realizowana od 2007 roku, czyli od momentu, kiedy tylko 
lublin zaczął marzyć o europejskiej stolicy kultury. W tym roku lubelscy twórcy 
zaprezentowali setki wydarzeń artystycznych w aż 115 przestrzeniach na terenie 
całego miasta, entuzjastycznie przyjmowanych przez widzów. ten entuzjazm po-
twierdza badanie opinii publicznej przeprowadzone przez uMcs w 2009 roku, 
które wykazało wysoki stopień poparcia społecznego dla kandydatury lublina, 
bez względu na wiek i poziom wykształcenia respondentów – 72% badanych wie 
o aspiracjach i kandydaturze lublina, 86% chciałoby, aby lublin otrzymał tytuł 
europejskiej stolicy kultury, a ponad 90% uważa, że kultura jest istotnym czyn-
nikiem rozwoju ich miasta. 

Czas dla organizacji pozarządowych
lublin zdaje sobie sprawę, że wizja strategii jaką wybrał dla swojego programu 
europejskiej stolicy kultury, wizja Miasta w dialogu nie zostanie w pełni zreali-
zowana bez czynnego udziału organizacji pozarządowych. stąd nowe otwarcie 
w dialogu miasta z liderami stowarzyszeń i inicjatyw obywatelskich oraz widoczny 
od dwóch lat wzrost wsparcia dla ich działań, przy jednoczesnej świadomości, że 
jest to dopiero początek procesu, w którym wiele jeszcze pozostaje do zrobienia.

Na początku lat 90. w lublinie miał miejsce boom organizacji pozarządowych 
na wyjątkową w polsce skalę. Dzięki takim osobom jak dr andrzej juros z kul, 
w mieście udało się zaszczepić ideę współpracy samorządu z trzecim sektorem. 
Działała wspólna rada, złożona z przedstawicieli obu sektorów. W drugiej po-
łowie lat 90. sytuacja zaczęła się zmieniać. obu stronom coraz trudniej było się 
porozumieć. 

Wraz z decyzją o kandydowaniu do miana europejskiej stolicy kultury coraz 
wyraźniej artykułowano potrzebę zmiany w relacjach między miastem i organiza-
cjami pozarządowymi. pod koniec roku 2009 doszło do kilku otwartych spotkań 
konsultacyjnych w tej kwestii. W ich efekcie zgłoszono postulat powołania rady 

W proces starania się Lublina  
o tytuł ESK włączono szereg inicjatyw 
społecznych. Dzięki porozumieniu ich 
przedstawicieli z miejskim zespołem 
ds. kandydatury Lublina punkt 
ciężkości podejmowanych działań 
zaczął powoli przenosić się z pytania 
co na pytanie jak, czyli z oczekiwania 
szybkiej zmiany na poszukiwanie 
i optymalizowanie sposobów jej 
wdrożenia. Proces ten wymaga czasu, 
tak jak każdy inny proces uczenia się. 
Niemniej jednak jego rozpoczęcie 
pokazuje, że ta nauka faktycznie ma 
miejsce, a jego przyspieszenie jest 
tylko kwestią czasu.

Marcin Skrzypek – inicjator  

powołania SPOKO

I.9

My Lublin 
od momentu kiedy władze miasta, inspirowane przez artystów, podjęły decyzję 
o ubieganiu się o tytuł europejskiej stolicy kultury 2016, lublinianie reprezentują-
cy różne środowiska opowiedzieli się zgodnie za udziałem w tej walce. W maju 2009 
roku powołano komitet artystyczny skupiający liderów organizacji i animatorów 
kultury. odegrał on ważną rolę w budowaniu strategicznej wizji dla kandydatury 
lublina, a jego dalsza aktywność będzie kluczowa dla realizacji tej wizji.

Nie do przecenienia jest także działalność grupy spoko, nieformalnej inicja-
tywy obywatelskiej utworzonej w 2009 roku w odpowiedzi na aspiracje kandydac-
kie lublina. jej motto brzmi: „razem możemy tworzyć przyszłość tego miasta”, co 
dowodzi rosnącego zaangażowania mieszkańców na rzecz procesu ubiegania się 
o tytuł. spoko gromadzi społeczników i liderów inicjatyw obywatelskich repre-
zentujących różne grupy społeczne i zawodowe, w tym architektów i projektantów 
przestrzeni publicznych, nauczycieli, bibliotekarzy, naukowców, studentów, działa-
czy organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, seniorów, sportu i re-
kreacji, niepełnosprawnych, imigrantów. spoko uruchomiła forum internetowe, 
dzięki któremu mieszkańcy dzielą się pomysłami i tworzą grupy zadaniowe.

Z inicjatywy spoko i Warsztatów kultury w roku 2009 zainicjowano długo-
falowy program wolontariatu, w który już na samym początku włączyło się ponad 
150 mieszkańców w wieku od 16 do 70 lat, chcących pomagać w organizowaniu 
i promowaniu wydarzeń kulturalnych. poprzez szkolenia dostarczające wolonta-
riuszom wiedzy i umiejętności, program pozyskuje rosnącą z każdym kolejnym 
naborem grupę ambasadorów europejskiej stolicy kultury 2016 i związanych z nią 
aspiracji. 

od wiosny 2010 roku realizowany jest w lublinie projekt edukacyjny Pokolenie 
2016, stawiający sobie za cel zapoznanie wszystkich uczniów szkół podstawowych 
i średnich z programem i celami europejskiej stolicy kultury, a także przybliże-
nie im dziedzictwa kulturowego miasta, najważniejszych wydarzeń i instytucji 
artystycznych. 

kandydowanie lublina spotkało się również z dużym zainteresowaniem i na-
tychmiastowym wsparciem lokalnych mediów w skali rzadko spotykanej zarów-
no w polsce, jak i poza nią. Najpopularniejsza stacja radiowa w mieście, polskie 
radio lublin, prowadzi specjalne programy, takie jak Studnia akademicka i La-
boratorium opinii, w których prowadzone są debaty o koncepcji stolicy kultury 
i postępach w tworzeniu wniosku konkursowego lublina. studencka rozgłośnia 
radiowa radio centrum stała się aktywną platformą wymiany idei i krytycznych 
uwag pod adresem lubelskiej aplikacji. od marca 2007 roku Gazeta Wyborcza 
Lublin regularnie publikuje artykuły naświetlające zagadnienia odnoszące się do 
procesu kandydowania, treści wykładów prowadzonych w ramach europejskie-

I.9

w jaki sposób obchody będą mo-
gły spełnić każde z wymienionych 

poniżej kryteriów.

uzupełnić odnośnie każdego  
z kryteriów. (Pytanie do 

uzupełnienia na etapie selekcji 
końcowej).

b) w odniesieniu do kategorii 
miasto i jego obywatele – w jaki 
sposób miasto przyczyni się do 
realizacji w ramach obchodów 

następujących celów:

• wzbudzenie zainteresowania 
społeczności w skali Europy,

• zaangażowanie świata kultural-
nego i społeczno-gospodarczego 

oraz mieszkańców miasta, spo-
łeczności przedmieść i regionu,

• wywołanie trwałych efektów 
i stanowienie integralnej części 

długofalowego rozwoju kultural-
nego i społecznego miasta.
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Co roku 1 czerwca w  Dniu Dziecka 
Ogród Saski, główny park Lublina, 
zamienia się w ogromny plac zabaw.

Coraz częściej dzieci stają się 
uczestnikami wydarzeń kultural-
nych.

Fontanna na Placu Litewskim, miej-
sce zabaw dzieci w upalne dni. 

Spektakl niepełnosprawnych  
Artystów Nieprzetartego Szlaku  
na rynku Starego Miasta. 

Koncert symfoniczny na Placu 
Litewskim w czasie obchodów 
rocznicy Unii Lubelskiej. 

I.9

Ekoteatr - instalacja Vlodko 
Kaufmana ze Lwowa, wskazująca 
na potrzebę tworzenia w mieście 

zielonych przestrzeni publicznych. 

Rajd rowerowy Świdnik-Gdańsk. 
Pierwszym przystankiem po 

starcie był Lublin. 

Odmienianie miasta - studenci 
Architektury Krajobrazu KUL 

„sadzą” żonkile w bruku na Starym 
Mieście. 

Nowoczesny plac zabaw  
dla dzieci w dzielnicy Czuby. 

Lublin i jego okolice to wymarzo-
ne miejsce do rekreacji i uprawia-

nia sportów.
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zwyciężeniu „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 gminy, parafie różnych wyznań, stowarzyszenia, fundacje i szkoły. 
to z tych środowisk wyszli liderzy, tacy jak ksiądz stefan Batruch czy Marek Bem 
z Włodawy, którzy pierwsi mieli odwagę przekraczać granice historycznych i kul-
turowych podziałów. podobnie rzecz się ma z dialogiem międzykulturowym, do 
którego miasto i region przywiązują coraz większą wagę. Nowoczesna kompetencja 
w tej dziedzinie wypracowywana jest w codziennej praktyce ze społecznościami 
lokalnymi przez takie inicjatywy jak kontynuujący tradycje kultury alternatyw-
nej ośrodek „Brama Grodzka – teatr NN” czy pozarządowa organizacja Homo 
Faber. 

istota lubelskiego fenomenu leży w tym, że to nie uformowane i rozwinięte 
społeczeństwo obywatelskie rozpoczęło realizację akcji i programów związanych 
z wielokulturowością i pograniczem. Było wręcz odwrotnie – to przeciwstawienie 
się zapomnieniu i zakłamywaniu historii oraz poszukiwanie życiowych sposobów 
na rozwiązywanie konfliktów i budowanie nowych form współistnienia decydo-
wało o formowaniu się w lublinie i na lubelszczyźnie społeczeństwa obywatel-
skiego. jeśli dodamy do tego fakt, że podobne inicjatywy rodzą się również po 
drugiej stronie linii schengen, na ukrainie i Białorusi, to uświadomimy sobie, że 
działania podejmowane przez twórców kultury, społeczników i samorządowców 
tworzą zalążek europejskiego społeczeństwa obywatelskiego. rodzi się ono z tysię-
cy małych, ale zakorzenionych w codziennym życiu, odważnych i długotrwałych 
akcji transgranicznych, dwu- lub trójstronnych partnerstw i międzyludzkich kon-
taktów. to na tych pograniczach i w tym stawaniu się dialogu międzykulturowego 
rodzi się tożsamość europejska, otwarta na wspólnotowość, respektująca prawa 
człowieka i zdolna przeciwstawić się kulturowej unifikacji.  

Wśród wielu spraw dla nas istot-
nych w konkursie ESK szczegól-
nie zależy nam na działaniach 
społecznych, integracyjnych  
i edukacyjnych, bo mają one  
o wiele szerszy sens, wykraczający 
poza wymiar artystyczny. Nasz 
udział w tym konkursie zmierza 
do zaprojektowania i dokonania 
dobrych zmian w życiu społecz-
nym miasta. Ma on też jeszcze 
inny aspekt, a mianowicie walkę 
ze złym i szkodliwym stereotypem 
„lepszej Polski A” i „gorszej Polski 
B”. Myślę, że to jest wielka okazja, 
by stworzyć pewien precedens  
i udowodnić, że ta Polska Wschod-
nia jednak się liczy, jest ważna  
i potrzebna Europie. O tym, że tak 
w istocie jest, świadczą nasze rela-
cje kulturalne z sąsiadami zza linii 
Schengen, które często wykraczają 
już poza ramy formalnych kon-
taktów i przybierają spontaniczną 
formę czegoś na kształt budowa-
nia europejskiego społeczeństwa 
obywatelskiego.

Włodzimierz Wysocki – Zastępca 
Prezydenta Miasta Lublina
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pożytku publicznego Miasta lublin – ciała złożonego w równej części z przed-
stawicieli organizacji pozarządowych i samorządu (urzędu oraz rady Miasta). 
W styczniu 2010 roku, wraz z urzędem Marszałkowskim przeprowadzono wspól-
ną kampanię informacyjną 1% zostaje w Lublinie. trwają rozmowy dotyczące me-
chanizmu konsultacji społecznych, określenia zasad współpracy miasta z trzecim 
sektorem, powołania osób za nią odpowiedzialnych, a także stworzenia centrum 
wspierania organizacji pozarządowych w lublinie. 

Europejskie społeczeństwo obywatelskie
Wielokulturowość – zarówno ta z przeszłości, obecna w życiu poprzez pamiętanie, 
jak i ta współczesna, tworzona przez mniejszości narodowe i kulturowe, ciągle na-
pływających do miasta imigrantów, uchodźców i zagranicznych studentów – jest 
prawdziwym wyzwaniem obywatelskim. Niesie ze sobą różne style życia, odmien-
ne pamięci, inne doświadczenia i przekonania, które nie są łatwe do zintegrowa-
nia we wspólnocie. podobnie jest ze wschodnim pograniczem, którego „tkanka 
łączna” światów ukraińskiego, białoruskiego i polskiego została rozerwana przez 
nacjonalizmy i systemy totalitarne ostatniego stulecia. jej odbudowanie wymaga 
czasu, zaangażowania i kompetencji. 

Do kwestii tych odnoszą się główne osie tematyczne programu lublin 2016, 
takie jak Pamiętanie i antycypacja oraz Wobec Wschodu. W tym miejscu jednak nie 
sposób pominąć faktu, że współczesne wyzwania związane z wielokulturowością 
i trudnym pograniczem są w ogromnej mierze w lublinie i regionie podejmowane 
przez społeczeństwo obywatelskie. jeśli przyjrzymy się bliżej inicjatywom, które 
dokonują rzeczywistej zmiany np. w stosunkach polsko-ukraińskich czy w prze-

hoMo FabEr

Stowarzyszenie Homo Faber zostało założone 2004 roku 
przez osoby związane z organizacjami działającymi na 
rzecz praw człowieka.  Organizuje spotkania, festiwale 
filmowe, akcje i happeningi, np. w obronie Tybetańczyków 
czy przeciw represjom na Białorusi.  Pracuje z uchodźca-
mi oraz z dziećmi uchodźców z Czeczenii i ich polskimi 
kolegami i koleżankami. Wspiera lokalne organizacje 
pozarządowe np. lubelskie grupy Amnesty International 
czy Kampanię Przeciw Homofobii. Prowadzi społeczny 
monitoring władz.

HF przygotowała subiektywne przewodniki pt. Lublin  
Szeptany. Każdy może pobrać ze strony www plik i pójść 
na niezwykły spacer po mieście – być oprowadzonym 

przez znaną osobę, która opowiada o swoim Lublinie.   
HF prowadzi wspólnie z Miastem Lublin portal  
www.lublin2016.eu poświęcony staraniom o tytuł ESK oraz 
informujący o wydarzeniach kulturalnych i społecznych. 

HF znany jest z innowacyjnych form edukacji kulturalnej: 
zamiast prowadzić wykłady – kręci filmy, zamiast opowia-
dać o ważnych miejscach – buduje makietę miasteczka. 
Albo każe stworzyć historię alternatywną – co by było, 
gdyby nie było wojny? Głośnym echem odbiła się zor-
ganizowana w lipcu 2010 roku akcja podróży rowerowej 
po Chełmszczyźnie wzdłuż granicznej rzeki Bug śladem 
pamięci po zburzonych w 1938 roku decyzją polskiego 
rządu ponad 120 świątyniach prawosławnych.
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Instalacja Identyfikacje  
Jarosława Lustycha, przygoto-

wana w ramach festiwalu  
Open City, 2010 rok.
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Niektóre spośród 2 tysięcy  
portretów Lublinian popierają-
cych starania swojego miasta  
o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury. 
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w jaki sposób miasto zamierza 
uzyskać efekt synergii i włączyć 
się we wspomagane przez insty-
tucje europejskie działania  
w dziedzinie kultury?

Miasto w sieci europejskiego 
partnerstwa

lublin jest już zaangażowany w kilka projektów wspieranych przez instytucje eu-
ropejskie. te powiązania zostaną pogłębione w latach poprzedzających rok 2016 
w celu oparcia programu esk na solidnej podstawie partnerstwa w ramach sieci 
współpracy w europie. od 2006 roku miasto jest aktywnym członkiem euroci-
ties, sieci skupiających samorządy lokalne ponad 140 dużych miast z 30 krajów 
europejskich. W październiku 2010 roku lublin będzie gospodarzem corocznego 
spotkania sieci odbywającego się pod nazwą Forum Kultury EUROCITIES, którego 
głównymi tematami będą partnerstwo Wschodnie i dobre praktyki w tworzeniu 
długofalowej strategii rozwoju miasta poprzez kulturę. 

W roku 2008 lublin znalazł się wśród 11 europejskich miast pilotażowych 
wybranych do projektu Miasta Międzykulturowe, wspólnej inicjatywy rady eu-
ropy i komisji europejskiej, która stawia sobie za cel wsparcie społeczności lo-
kalnych w osiąganiu korzyści z charakteryzującej je różnorodności kulturowej. 
twórcy projektu stoją na stanowisku, że sukces społeczeństw przyszłości będzie 
oparty na dialogu kultur, a także zdolności do zgłębiania potencjału tkwiącego 
w społeczeństwie pluralistycznym, pobudzającego kreatywność i innowacyjność, 
generującego dobrobyt i lepszą jakość życia wszystkich grup społecznych, oraz 
umiejętności zarządzania nim. lublin jest jedynym polskim miastem wybranym 
do tego projektu i osiągnął już pierwsze korzyści dzięki możliwości porównania 
strategii pracy z innymi wielokulturowymi miastami. Mając bogate doświadczenie 
w budowaniu pomostu między przeszłością a współczesnymi realiami wielokul-
turowości, lublin angażuje się w europejskie działania w tej dziedzinie, zarazem 
ucząc się i inspirując innych swoimi dobrymi praktykami.

lublin jest jedynym polskim miastem uczestniczącym w HerO (Heritage as Op-
portunity), projekcie będącym częścią europejskiego programu URBACT II, który 
koncentruje się na wykorzystaniu potencjału zasobów dziedzictwa kulturowego 
w wymiarze gospodarczym, społecznym i kulturalnym. celem działań w ramach 
HerO jest opracowanie zintegrowanych strategii zarządzania dla zabytkowego 
krajobrazu miejskiego, regulujących kwestie nieodpowiedniego użytkowania i po-
szukujących równowagi między zachowaniem obiektów dziedzictwa kulturowego 
a zrównoważonym rozwojem społeczno-ekonomicznym miast historycznych.

W 2006 roku komisja europejska przyznała lublinowi nagrodę Złotej Gwiaz-
dy za współpracę z Nancy (Francja) i karlsruhe (Niemcy) w ramach modelowego 
projektu zatytułowanego Stereotypy a rzeczywistość – młodzi Europejczycy, po-
święconego przezwyciężaniu stereotypów w odniesieniu do osób innej narodo-
wości i niepełnosprawnych. 

W Lublinie obserwować można 
szalenie pozytywne zmiany, które 
zakorzeniają tu młodych ludzi, 
bo widzą oni tu szansę dla siebie, 
widzą, że Lublin wpisuje się  
w szerszy organizm kulturalny. 
Obserwując teatr, czy światy pla-
styki, kuglarstwa i sztuki cyrkowej, 
czy choćby świat animacji kultury 
– wszędzie widać, że włączyliśmy 
się w szerszy proces europeizacji.

Janusz Opryński – szef Teatru  
Provisorium, zastępca dyrektora 
ds. artystyczno-programowych 
Centrum Kultury
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Troska o trwałość
troską samorządu jest trwałość i podtrzymanie bezprecedensowego rozwoju 
i wzbogacenia krajobrazu kulturalnego miasta. Większemu wsparciu finansowe-
mu towarzyszą rosnące oczekiwania zarówno ze strony miasta, jak i regionu. od 
operatorów kultury oczekuje się najwyższej jakości i innowacyjności programów 
artystycznych. to z kolei ma przełożyć się na wzrost pozycji lublina oraz wy-
pracowanie oryginalnego i otwartego charakteru jego kultury, mocno osadzonej 
w tkance społecznej, a jednocześnie wyrażającej ambicje władz i mieszkańców, by 
angażować się w sprawy europejskie.

 lublin zaczął odgrywać coraz bardziej aktywną rolę w szeregu europejskich 
sieci współpracy. przedstawiciele władz miasta we współpracy z ekspertami biorą 
aktualnie udział w intensywnym procesie doskonalenia kwalifikacji, dzięki czemu 
mają dostęp do najlepszych europejskich praktyk z zakresu zarządzania. jednakże 
ambitna wizja rozwoju kulturalnego miasta, inspirowana przez proces kandydo-
wania do tytułu europejskiej stolicy kultury 2016, może doprowadzić do sytuacji, 
w której jego infrastruktura kulturalna osiągnie możliwą granicę wzrostu. Z tego 
powodu miasto planuje już teraz rozpocząć program rozwoju instytucjonalnego, 
który zapewni trwałość i stabilność efektów wysiłków podejmowanych na rzecz 
jego kulturalnego rozwoju. W najbliższym czasie instytucje kultury opracują swoje 
strategiczne plany do roku 2016, z jasno określonymi celami i zadaniami, które 
będą uwzględniać potrzeby programu lublin 2016 i uzupełniać niedoskonałości 
strukturalne. jednocześnie ich pracownicy doskonalić się będą w dziedzinach 
projektowania etapowego, monitorowania i oceny wyników własnej pracy, jak 
również sposobów na modernizację istniejących modeli i praktyk w zakresie za-
rządzania oraz zwiększania przejrzystości i odpowiedzialności za powierzone im 
środki publiczne. 

program rozwoju instytucjonalnego przyczyni się do budowania strategii poli-
tyki kulturalnej miasta i unowocześnienia sposobu działania miejskiego Wydziału 
kultury, który zostanie przygotowany do prowadzenia zaawansowanych analiz, 
planowania strategicznego i prowadzenia innowacyjnej polityki, z uwzględnie-
niem przewidywanego napływu dodatkowych funduszy. Zaangażowanie społecz-
ne, połączone z programem trwałego i zrównoważonego rozwoju kulturalnego, 
zapewni lublinowi wysokie standardy zarządzania i wiedzy merytorycznej oraz 
wzbogacenie infrastruktury kulturalnej jeszcze przed rokiem 2016. 

Starania o tytuł ESK są dla mnie 
audytem tożsamości regionu. 

Co ważne – inspirują mieszkań-
ców do aktywności, współpracy, 

inwestycji. Naszą ofertę kulturalną 
tworzą nie tylko artyści, ale także 

samorządy, instytucje organizu-
jące wydarzenia, przygotowujące 

infrastrukturę czy przedsię-
biorcy inwestujący w turystykę, 

gastronomię. Lubelskie stawia na 
intelektualną i społeczną jakość.

 Piotr Franaszek – dyrektor  
Departamentu Promocji i Turystyki 

Urzędu Marszałkowskiego
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W 2007 roku lublin, jako jedno z 60 miast z 18 krajów europejskich otrzymał 
prestiżowy Znak Dziedzictwa europejskiego, przyznawany obiektom i miejscom 
odgrywającym kluczową rolę w historii i dziedzictwie kulturowym europy. lublin 
wyróżniono ze względu na lokalizację trzech miejsc związanych z aktem zawar-
cia unii lubelskiej w 1569 roku: kaplicy trójcy Świętej na Zamku lubelskim, 
pomnika unii lubelskiej oraz Bazyliki ojców Dominikanów. Wszystkie te trzy 
miejsca zostały uznane za symbole europejskich idei integracyjnych, ponadnaro-
dowego dziedzictwa demokracji i tolerancji, a także dialogu między Wschodem 
i Zachodem.

Wiele inicjatyw kulturowych komisji europejskiej znalazło silny odzew w lu-
blinie. W 2008 roku, w ramach europejskiego roku Dialogu Międzykulturowego, 
miasto było gospodarzem nowego festiwalu Wielokulturowy Lublin, a także sta-
ło się siedzibą nowej miejskiej instytucji kultury, ośrodka Międzykulturowych 
inicjatyw twórczych „rozdroża”. W 2009 roku, w ramach europejskiego roku 
kreatywności i innowacji, w lublinie powstała inicjatywa pod nazwą Warszta-
ty kultury – nowoczesny inkubator dla młodych artystów i animatorów kultury 
z siedzibą w byłym budynku warsztatów mechanicznych miejscowego technikum 
samochodowego. W latach poprzedzających rok 2016 lubelskie organizacje kul-
tury będą systematycznie pogłębiać relacje z partnerami w ramach europejskich 
sieci kulturalnych, inicjując szkolenia, wizyty ekspertów, sympozja, programy 
rezydencyjne, współprodukcje i inne formy współpracy. W ramach przygotowań 
do złożenia wniosku konkursowego, doceniając potrzebę ciągłego poszerzania 
kontaktów artystów i organizacji kultury z partnerami w unii europejskiej, wła-
dze miasta ustanowiły specjalny fundusz umożliwiający artystom i producentom 
wyjazdy do krajów europejskich w celach badawczych i szkoleniowych, a także 
organizację wspólnych przedsięwzięć. 

Niezwykle szeroki jest zakres licznych, już realizowanych bądź planowanych 
projektów poświęconych współpracy lublina z miastami sąsiedniej ukrainy 
i Białorusi. są one finansowane głównie przez unię europejską i koncentrują się 
na kulturze, edukacji, w tym zwłaszcza młodego pokolenia (warto podkreślić, że 
w wielu szkołach podstawowych i średnich wprowadzono naukę języka ukraiń-
skiego), turystyce i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.  

Potężna wola mieszkańców Lubli-
na, ich marzenia i obraz miasta, 
który noszą w sercach i umysłach, 
to obraz, który przerasta rzeczy-
wiste miasto. My, ludzie kultury, 
pragniemy uczynić z Lublina mia-
sto niezwykłe, miasto w którym 
sztuka, historia, religia, obyczaj 
mają swoje poczesne miejsce  
i w którym każde kolejne pokole-
nie umiałoby utożsamić się przede 
wszystkim z jego historią, również 
tą bolesną. Tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury daje ważną szansę, 
aby tę wizję w pełni realizować.

Jan Bernad – dyrektor artystycz-
ny Ośrodka Międzykulturowych 
Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
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otwartE wyKłady i warSZtaty EuroPEJSKiEgo KoLEgiuM KuLtury 2010

Zdając sobie sprawę, że jednym z istotnych warunków 
sukcesu projektu Europejskiej Stolicy Kultury jest dobrze 
wykształcona kadra pracowników i animatorów kultury, 
miasto zainicjowało Europejskie Kolegium Kultury, cykl 
comiesięcznych wykładów i warsztatów prowadzonych 

przez wybitnych europejskich ekspertów w dziedzi-
nach polityki kulturalnej, praktyki zarządzania kulturą, 
powiązań między kulturą a edukacją oraz strategii wie-
lostronnej współpracy artystycznej. Stali się oni niejako 
konsultantami projektu Lublin 2016.

StyCZEŃ 
Dragan Klaic
• Współpraca w ramach sieci międzynarodowych  

(warsztaty)
• Europejska Stolica Kultury. Aspiracje, osiągnięcia,  

niespełnione nadzieje – krytyczna analiza programu  
w latach 1985-2010 (wykład)

MarZEC 
Krzysztof Czyżewski
• Sztukmistrz Wschodu. Rozpoznawanie Lublina  

jako Europejskiej Stolicy Kultury (wykład)

KwiECiEŃ
John tusa
• Rozwój i rola współczesnych instytucji kultury (wykład)

Szewach weiss
• Wielokulturowy Lublin. Tradycja i szansa na przyszłość 

(wykład)

MaJ
Julia rowntree
• Zmiana działania: zagadnienia budowania współpracy 

na rzecz wspierania i finansowania sztuki oraz nowych 
perspektyw dla miasta (warsztaty)

• Budowanie partnerstwa obywatelskiego na rzecz sztuki: 
ożywianie współpracy międzysektorowej w celu pozyski-
wania wsparcia i funduszy (wykład)

Steve austen
• Modele innowacyjnej przedsiębiorczości w kulturze  

i sztuce (warsztaty)
• Czas przemian dla organizacji kulturalnych w Europie  

– problemy, pytania, odpowiedzi (wykład)

CZErwiEC
John ashford
• Dlaczego taniec? (warsztaty, wykład) 
 

naJbLiżSZE PLany (od PaŹdZiErniKa 2010)

bogusław Szmygin
• Procedury i warunki procesu  

ubiegania się o wpis na listę UNESCO (wykład)

Jörg haspel
• Wpis na listę UNESCO – berlińskie  

doświadczenia (wykład)

Chris Keulemans
• Planowanie i prowadzenie wielofunkcyjnych centrów 

sztuki (warsztaty)

Francois Matarasso
• Budowanie strategii kulturalnej miasta  

(warsztaty, wykład)
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MiędZynarodowE ProJEKty ZrEaLiZowanE PrZEZ MiaSto LubLin  
wSPóLniE Z MiaStaMi PartnErSKiMi Z białoruSi i uKrainy w LataCh 2006-2010

współpraca kulturalna Lublina, brześcia i łucka 
Całkowita wartość projektu: 156 700 zł 
Wartość dofinansowania: 117 525 zł 

turystyczne Centrum obsługi ruchu transgranicznego  
w Lublinie 
Całkowita wartość projektu: 127 056 zł 
Wartość dofinansowania: 82 588 zł 

trasa Euro-trójkąt Przyjaźni: Lublin – łuck – brześć 
Całkowita wartość projektu: 143 408 zł  
Wartość dofinansowania: 98 952 zł

na wspólnej drodze. Podnoszenie standardów współpra-
cy transgranicznej samorządów Lublina i łucka 
Całkowita wartość projektu: 99 656 zł 
Wartość dofinansowania: 69 756 zł 

Lublin i łuck od kuchni. bezgraniczny świat  
kulinariów polsko-ukraińskiego pogranicza 
Całkowita wartość projektu: 95 963 zł  
Wartość dofinansowania: 81 568 zł 

Lubelskie Centrum Międzynarodowej  
współpracy gospodarczej 
Całkowita wartość projektu: 124 130 zł  
Wartość dofinansowania: 86 891 zł

Eurotrójkąt targi-2007. Program wspierania udziału  
w imprezach targowych Lublin – brześć – łuck 
Całkowita wartość projektu: 144 024 zł  
Wartość dofinansowania: 108 018 zł 

Zintegrowane oznakowanie turystyczne Lublina  
Wartość projektu: 646 438 zł 
Wartość dofinansowania: 484 829 zł 

turystyka bez granic – promocja ośrodków  
turystycznych Euroregionu bug  
Całkowita wartość projektu: 134 885 zł  
Wartość dofinansowania: 101 164 zł 

Lublin-Lwów: Miasta Filmowe 
Całkowita wartość projektu: 745 080 zł  
Wartość dofinansowania: 558 810 zł  
Projekt nominowany do nagrody Eurocities  
obok Gandawy (Belgia) i Stambułu (Turcja).

Spotkajmy się: inny nie znaczy obcy  
– warsztaty i szkolenia dla młodzieży. 
Całkowita wartość projektu: 127 379 zł  
Wartość dofinansowania: 76 568 zł 

Strategia współpracy transgranicznej  
Lublin – łuck – Lwów – iwano-Frankowsk 
Całkowita wartość projektu: 150 832 zł  
Wartość dofinansowania: 136 449 zł  
Projekt nominowany do nagrody magazynu Forbes jako 
Wydarzenie Roku 2007 w Województwie Lubelskim.

Projekty kluczowe dla rozwoju współpracy transgranicz-
nej Lublin – łuck – Lwów – iwano-Frankowsk 
Całkowita wartość projektu: 218 966 zł 
Wartość dofinansowania: 205 346 zł 

dwa narody: 102 powody by się poznać  
– Program wymiany młodzieży Lublin/Poniewież 
Całkowita wartość projektu: 23 241 zł  
Wartość dofinansowania: 18 593 zł 

Polsko-Ukraińska publiczność kon-
certu, podczas którego scena zosta-
ła ustawiona na granicy Schengen 
pomiędzy Polską i Ukrainą.
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lublin posiada najwyższy w kraju odsetek osób niepełnosprawnych – prawie 
20%. swoje miejsce znalazło tu kilka niezwykłych inicjatyw zapraszających osoby 
niepełnosprawne do twórczej współpracy w obszarze sztuki.

W roku 1995 Maria pietrusza-Budzyńska stworzyła przy teatrze im. j. oster-
wy w lublinie pionierskie w tej dziedzinie Warsztaty terapii Zajęciowej. aktorzy 
teatroterapii wraz z profesjonalnymi artystami regularnie przygotowują premiery 
nagradzane na polskich i międzynarodowych festiwalach. 

W roku 1989 zainicjowano projekt artystyczno-edukacyjny Nieprzetarty Szlak, 
poświęcony roli i miejscu niepełnosprawnych artystów w kulturze i społeczeń-
stwie. Zgromadził on tysiące niepełnosprawnych artystów, nauczycieli i tera-
peutów, nie tylko w regionie lubelskim, ale także na Śląsku, ukrainie i Białorusi. 
inicjatywa ta skorzysta z szansy, jaką stwarza tytuł europejskiej stolicy kultury 
2016, i zamieni lublin w miejsce spotkań i tworzenia modelowych rozwiązań 
współpracy sprawnych i niepełnosprawnych artystów w całej europie.

prace nad tym projektem trwają od 2008 roku, gdy Nieprzetarty Szlak utworzył 
ośrodek arteterapii, pierwszą tego rodzaju instytucję w polsce. jeśli lublin zyska 
miano europejskiej stolicy kultury 2016, ośrodek przekształci się w międzynaro-
dową akademię działań społecznych i arteterapii z partnerami w Berlinie, oslo, 
Moskwie, sankt petersburgu, kijowie i Mińsku. jest także koncepcja utworzenia 
siostrzanego ośrodka we lwowie, który będzie pomostem łączącym kultury, te-
rapie i działania społeczne europy Zachodniej i Wschodniej.

lubelskie środowiska twórcze aktywnie zaangażowały się w ostatnich latach 
we współpracę z kampanią przeciw Homofobii oraz z amnesty international. 
Zaowocowało to całym szeregiem spektakli, wystaw (Niech nas zobaczą), festiwali 
filmowych (a Million Different Loves), koncertów, wykładów oraz przeprowadza-
nych w szkołach debat poświęconych zagadnieniu homoseksualizmu. Działania te 
będą rozwijane i odegrają ważną rolę w programie europejskiej stolicy kultury.

PLany ośrodKa artEtEraPii
Organizacja imprez kulturalnych oraz stworzenie bazy do 
rozwoju działań artystycznych osób niepełnosprawnych, 
takich jak spektakle, konkursy dla szkół, zajęcia artetera-
peutyczne i warsztaty.

Zainicjowanie programu Międzynarodowy Nieprzetarty 
Szlak, obejmującego działania artystów niepełnospraw-
nych w Polsce, Ukrainie i Białorusi.

Stworzenie serwisu informacyjnego zawierającego bazę 
danych na temat krajowych i międzynarodowych wydarzeń 
kulturalnych adresowanych do artystów niepełnospraw-

nych, jak również aktualne informacje na temat najnow-
szych technik i metodologii stosowanych w arteterapii. 

Współpraca z lubelskimi uczelniami w celu utworzenia 
bazy naukowej i edukacyjnej na potrzeby działań ośrodka, 
łącznie z organizacją konferencji i kursów arteterapii. 

Uczynienie z Lublina centrum kompetencyjnego w zakre-
sie niepełnosprawności, a samo miasto i jego instytucje 
kultury świadomymi, przyjaznymi i dostępnymi dla osób 
niepełnosprawnych.

I.11

Obywatelska stolica kultury 
proces przygotowywania aplikacji lublina opierał się na konsultacjach z miesz-
kańcami, którzy będą także współtwórcami programu stolicy kultury. Mogli oni 
uczestniczyć w tym procesie poprzez fora internetowe, lokalne media, ankiety 
społeczne, publiczne debaty i spotkania środowiskowe. Dzięki zaangażowaniu 
wielu woluntariuszy udało się sprawić, że w tym dialogu społecznym wzięły udział 
grupy zróżnicowane kulturowo, w tym np. osoby starsze, niepełnosprawne i dys-
kryminowane ze względu na orientację seksualną. 

Miasto, które niegdyś rozkwitało różnorodnością kulturową, ponownie stało 
się miejscem gościnnym dla innych. Mimo że większość mieszkańców jest na-
rodowości polskiej, żyje tutaj znaczna mniejszość ukraińska, białoruska oraz 
uchodźcy z czeczenii. Wśród mieszkańców lublina są także polscy ormianie, 
romowie i Żydzi oraz około tysiąca zagranicznych studentów, głównie z ukrainy 
i stanów Zjednoczonych. urząd Miasta przeprowadza właśnie procedurę powoły-
wania rady konsultacyjnej ds. Mniejszości, która będzie podlegać bezpośrednio 
prezydentowi.

W roku 2008 miasto wsparło projekty kulturalne promujące ideę europejskie-
go roku Dialogu Międzykulturowego, które są do dziś kontynuowane i na trwałe 
wpisały się w kalendarz kulturalny lublina. są to między innymi:

 
◆ Wielokulturowy Lublin, festiwal poświęcony prezentacji dziedzictwa mniejszości 

narodowych, etnicznych i religijnych miasta

◆ L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa, wspólny projekt polsko-ukraiński 
prezentujący osiągnięcia kulturalne obu miast i obszaru pogranicza

◆ Ukraina w centrum Lublina, prezentacje artystyczne w ramach cyklu Planeta 
Lublin.

Mocno słyszalny, głównie dzięki działalności spoko, jest głos lubelskich se-
niorów. Wyszli oni z propozycją cyklu działań artystycznych, edukacyjnych i spo-
łecznych wspierających proces przygotowywania aplikacji konkursowej lublina. 
Wspólnie z lubelskim uniwersytetem trzeciego Wieku planowana jest organizacja 
dorocznego festiwalu Retro Life. ciekawą inicjatywą tego środowiska była zorga-
nizowana w tym roku międzypokoleniowa akcja Senior Graffiti, podczas której 
seniorzy wraz z młodym pokoleniem upiększyli zaniedbany plac miasta w swojej 
dzielnicy. 

I.11

Czy określone elementy pro-
gramu zostały zaadresowane 

do pewnych grup docelowych 
(młodzieży, mniejszości itd.)? 

Proszę wymienić takie elementy 
zawarte w programie zaplanowa-

nych wydarzeń.

Możemy sobie wyobrazić miejsce 
o nazwie Lublin, miasto inspiracji 

i Europejską Stolicę Artystów 
Nadzwyczajnych, gdzie troszczą 
się o niepełnosprawnych, gdzie 

politycy robią wszystko, by ludzie 
mogli żyć razem, gdzie osoba 

niepełnosprawna umysłowo może 
zostać rzeczywiście zauważona  

i nie być wykorzystywana do 
kampanii politycznych, gdzie 

władze świadome są, że integracja 
kultury tworzonej przez niepeł-

nosprawnych może mieć miejsce 
jedynie poprzez podejmowanie 

systematycznych działań.

Michał Stanowski – dyrektor Mię-
dzynarodowych Spotkań Artystów 

Nieprzetartego Szlaku
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Plac po Farze, Noc Kultury 
2010. Ten do niedawna zanie-
dbany plac po kościele farnym, 
w ostatnich latach został 
zagospodarowany, stając się 
popularnym miejscem wyda-
rzeń kulturalnych.
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który zaproponował stworzenie szlaku kulturowego śladami izaaka Bashevisa 
singera, obejmującego wiele małych miasteczek na lubelszczyźnie. 

Kraj. lubelscy operatorzy kultury zaangażowani są w sieć powiązań i współpracy 
z partnerami w całej polsce. lublin jest jednym z ośmiu polskich miast wybranych 
przez Ministra kultury i Dziedzictwa Narodowego na ośrodki wydarzeń artystycz-
nych w czasie polskiej prezydencji w unii europejskiej, czyli w okresie od 1 lipca do 
31 grudnia 2011 roku. Wraz z Warszawą, krakowem, sopotem, poznaniem, Wro-
cławiem, katowicami i Białymstokiem, lublin przygotowuje specjalny program 
kulturalny dla gości i uczestników konferencji unijnych odbywających się w kraju 
w czasie polskiej prezydencji. propozycje lublina, realizowane przede wszystkim 
we współpracy z Białymstokiem i partnerami z ukrainy i Białorusi, skupią się na 
kulturalnym wymiarze projektu partnerstwa Wschodniego unii europejskiej. Na-
wiązano także relacje z Narodowym centrum kultury (Nck), instytutem adama 
Mickiewicza i Narodowym instytutem audiowizualnym (Nina).

Europa. jako miasto o bogatej i zróżnicowanej ofercie kulturalnej, lublin nawiązał 
trwałe relacje z międzynarodowymi operatorami kultury. Wyczuwalna jest jednak 
potrzeba intensyfikacji i rozszerzenia tej współpracy, połączona z przełamaniem 
pewnej izolacji lublina, skutkującej wciąż zbyt małą jak na ambicje miejscowych 
twórców liczbą partnerskich relacji z europejskim środowiskiem kultury.

W ostatnich latach sytuacja bardzo się zmieniła, co miasto zawdzięcza w du-
żej mierze staraniom o uzyskanie tytułu europejskiej stolicy kultury. Wzrost 
finansowania kultury z budżetu miasta sprawił, że operatorzy kultury zaczęli 
rozwijać ofertę programową wyraźnie nastawioną na wymiar międzynarodowy, 
który zaczął być postrzegany jako trwały element ich działalności, a nie jako rzecz 
przejściowa lub wyjątek. Miasto umożliwiło im uczęszczanie na intensywne kursy 
języka angielskiego bądź też korzystanie z funduszu wspierającego wyjazdy za 
granicę w celu rozwijania projektów międzynarodowej współpracy. 

W kwietniu 2010 roku lubelscy działacze kultury wzięli udział w spotkaniu 
international Network For contemporary performing arts (ietM) w Berlinie 
i zaplanowali organizację kolejnego, jesiennego spotkania w lublinie. lubelscy 
artyści i animatorzy kultury prowadzą obecnie rozmowy o współpracy z poten-
cjalnymi partnerami europejskimi, w tym z Fundacją Felix Meritis z amsterda-
mu, europejską siecią choreografów i tancerzy aerowaves oraz olimpiadą kultury 
w londynie w 2012. W sierpniu 2010 roku lublin będzie gościł członków projektu 
HerO, poświęconego zarządzaniu dziedzictwem kultury, z którymi owocna współ-
praca rozwija się już od szeregu lat. 

Jest to szansa, aby wzmocnić 
infrastrukturę i tkankę społecz-
ną kultury, i to już się dzieje. 
Myślę też, że będzie to szansą 
na powstanie nowych instytucji 
kultury w realizacji z partnerami 
wschodnimi, co jest kluczowe dla 
ukazania Lublina jako Europejskiej 
Stolicy Kultury łączącej Wschód  
z Zachodem.

Krzysztof Łątka – dyrektor  
Departamentu Rozwoju  
Urzędu Miasta Lublin

I.12

Strategia rozwoju kultury w etapach
kandydowanie lublina do tytułu europejskiej stolicy kultury przestało być wy-
łącznie sprawą środowiska artystycznego, ale stało się zasadniczym składnikiem 
życia miasta, angażującym jego mieszkańców. takie inicjatywy, jak wspominane 
już wcześniej spoko, znakomicie uzupełniają działalność komitetu artystyczne-
go, skupiając nie tylko artystów, ale także społeczników i liderów inicjatyw obywa-
telskich pragnących uczestniczyć w tworzeniu aplikacji poprzez oddolne działania. 
często są to doświadczeni działacze organizacji studenckich, klubów sportowych, 
warsztatów terapii społecznej czy też przedstawiciele kultury amatorskiej. te od-
dolne przedsięwzięcia coraz bardziej zyskują na znaczeniu i podlegają legitymiza-
cji w procesie kandydowania. Znaczący wzrost aktywności obywatelskiej nastąpił 
również w szkołach, bibliotekach, placówkach sportowych oraz ośrodkach kultury 
na osiedlach mieszkaniowych i oddalonych od centrum dzielnicach lublina. 

po złożeniu w sierpniu 2010 roku pierwszej aplikacji konkursowej, lubelskie 
organizacje kultury wezmą udział w zaplanowanym wcześniej procesie instytu-
cjonalnego rozwoju, dokonując ewaluacji swoich misji, struktur, wzorców zarzą-
dzania, planów pracy, relacji z partnerami, relacji z odbiorcami i oferowanego im 
programu. W ślad za tym pójdzie środowiskowa i publiczna debata, która do-
starczy konkretnego materiału do stworzenia kompleksowej strategii kulturalnej 
miasta. jednocześnie proces ten będzie budował zawartość drugiej aplikacji, jeśli 
lublin zostanie wybrany na krótką listę pod koniec 2010 roku. 

Region. Bez względu na wynik konkursu o tytuł europejskiej stolicy kultury 2016, 
lublin i lubelszczyzna wejdą w rok 2011 ze wzmocnioną infrastrukturą kulturalną 
i nowymi możliwościami organizacyjnymi. proces ten już przyniósł pozytywne 
wyniki, zwłaszcza wśród organizacji kultury z regionu, obecnie zaangażowanych 
w proces kandydowania lublina. Wiele z nich to małe organizacje, które skorzy-
stały z możliwości rozwoju zawodowego w postaci szkoleń, warsztatów, wizyt 
studyjnych, wykładów, różnych form współpracy artystycznej w ramach procesu 
przygotowawczego dla kandydatury lublina. takie miasta jak np. Zamość, chełm, 
puławy, Świdnik, Biała podlaska, kock, kazimierz Dolny czy Biłgoraj będą kon-
tynuowały współpracę z instytucjami kulturalnymi lublina w trakcie tworzenia 
programu 2016 i później. 

Z kolei instytucje kulturalne w lublinie są coraz bardziej zaangażowane we 
wspólne działania w całym regionie. przykładem tego jest Noc Kultury, która, po 
sukcesie dotychczasowych edycji festiwalu w lublinie, ma od przyszłego roku ob-
jąć od kilku do kilkunastu miast w regionie. podobne projekty współpracy z regio-
nem realizowane są przez Filharmonię lubelską oraz ośrodek „Brama Grodzka”, 
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Jakiego rodzaju kontakty miasto, 
lub podmiot powołany przez nie  

w celu organizacji obchodów, na-
wiązało lub zamierza nawiązać z:

• podmiotami z dziedziny  
kultury na terenie miasta,

• podmiotami z dziedziny  
kultury spoza miasta,

• podmiotami z dziedziny  
kultury z zagranicy.
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liczne organizacje kulturalne w lublinie posiadają długotrwałe relacje 
z partnerami na Białorusi i ukrainie. L² Lublin-Lwów, jeden z najbardziej uda-
nych polskich projektów kulturalnych dedykowanych współpracy z jej wschod-
nimi sąsiadami, został wyróżniony jako modelowy przykład dobrych praktyk 
na konferencji partnerstwa Wschodniego Go East w Warszawie w 2009 roku. 
kilkuletnie doświadczenie zdobyte podczas realizacji tego projektu posłuży za 
jeden z punktów wyjścia do dyskusji na zbliżającej się konferencji poświęconej 
kulturowemu wymiarowi partnerstwa Wschodniego, która odbędzie się w lu-
blinie w 2011 roku.

po katastrofie smoleńskiej w kwietniu 2010 roku stosunki polsko-rosyjskie 
uległy znaczącej poprawie. Współpraca kulturalna z rosyjskimi partnerami staje 
się coraz bardziej realna i pożądana, choć ciągle jeszcze musi pokonywać bariery 
polityczne. tym bardziej istotny jest projekt lubelskiego festiwalu teatralnego Kon-
frontacje poświęcony dużej interdyscyplinarnej prezentacji współczesnego teatru 
rosyjskiego, a także literatury, myśli filozoficznej i sztuki. Może to być początkiem 
nowego etapu dialogu polsko-rosyjskiego. Współczesna kultura rosyjska rzadko 
pojawia się w przestrzeni europejskiej, poza nagłośnionymi imprezami, w których 
przeważa kultura głównego nurtu, a pomijane są realizacje eksperymentalne, pio-
nierskie i krytyczne. kandydowanie lublina może odegrać kluczową rolę w otwar-
ciu nowych kanałów komunikacji między kulturą rosyjską i europejską. 

po analizie możliwości rozwoju instytucjonalnego, którą lubelskie organizacje 
kultury przeprowadzą jesienią 2010 roku, miasto będzie dobrze przygotowane 
do zdefiniowania swoich celów i zadań w zakresie współpracy międzynarodowej. 
Zostaną one szczegółowo opisane w przygotowywanej strategii rozwoju kultury 
lublina, wraz z nowymi projektami współpracy na najbliższe lata.

Ku innowacyjności
od momentu zaistnienia w 1985 roku projektu europejskiej stolicy kultury po-
wstało wiele innowacyjnych przedsięwzięć kulturalnych. jednak nawet po 25 latach 
dynamicznego rozwoju programów i intensywnej produkcji kulturalnej. lublin 
może wnieść do tej europejskiej przestrzeni kultury wiele śmiałych i nowatorskich 
rozwiązań. 

sam proces przygotowywania kandydatury miasta jawi się jako pionierski 
model zrównoważonego rozwoju kulturalnego. projekt został pomyślany jako 
rama dla rozwoju istniejącego krajobrazu kulturalnego miasta i regionu, w sposób 
gwarantujący jego długofalowe oddziaływanie i kontynuację w ciągu najbliższych 
dziesięcioleci. Bez względu na wynik konkursu o europejską stolicę kultury, roz-
poczęty proces zapewni miastu bogatą infrastrukturę kulturalną, administro-

I.13

na czym polega nowatorski  
charakter projektu?

Wystawa Sławomira Brzoski Pieśń 
wędrowca w Galerii Białej działają-

cej w Centrum Kultury, jednej  
z najważniejszych polskich galerii 

niekomercyjnych.
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lublin ma kilka unikalnych organizacji kultury, których zadania i sposób 
działania wykraczają poza zwykłą typologię i rutynową produkcję. Łączą one 
w sobie artystyczne eksperymenty, badania naukowe i gromadzenie dokumen-
tacji, edukację i animację kulturalną, pracę nad zbiorową pamięcią, działalność 
wydawniczą. „Gardzienice”, ośrodek „Brama Grodzka”, „rozdroża”, Warsztaty 
kultury, aby wymienić tylko kilka, są w stanie przygotować i realizować odważne 
wizje programowe z udziałem czołowych krajowych i zagranicznych partnerów, 
dając jednocześnie gwarancję, że po roku 2016 będą one kontynuowane.

unii europejskiej, znacznie rozszerzonej w latach 2004 i 2007 (strefa schen-
gen), lublin zaoferuje bezprecedensowe opcje partnerstwa i współpracy z podmio-
tami spoza ue w europie Wschodniej. Żadne inne miasto kandydujące nie może 
przekazać tak wiele na tym strategicznym dla europy odcinku.

jeśli dodamy do tego jeszcze wspominane już pionierskie projekty dialogu 
kulturowego z partnerami z drugiej strony linii schengen, to przyznamy, że kan-
dydatura lublina ma duży potencjał innowacyjny zarówno dla Europy, jak i dla 
Lublina.

Trwałość oddziaływania

rok 2016 będzie dla lublina zwieńczeniem zainicjowanego dekadę wcześniej 
projektu budowania nowoczesnej tożsamości miasta i przyszłościowej wizji jego 
rozwoju poprzez kulturę. Nowe oblicze nowoczesnego europejskiego miasta, silnie 
osadzonego w swoich tradycjach, znajdzie swój pełny wyraz w programie euro-
pejskiej stolicy kultury. jednakże proces postępu i rozwoju kulturalnego będzie 
kontynuowany również po 2016 roku. W 700-lecie uzyskania praw miejskich, czyli 
w roku 2017, władze w dialogu z mieszkańcami określą cele rozwojowe na kolejne 
10 lat. te dwie dekady, od roku 2006 do 2026, będą wyznacznikiem tego, czy pro-
jekt osiągnął założone cele średnio- i długoterminowe. 

to, co lublin uczynił i co jeszcze zamierza uczynić w sferze uspołecznienia nie 
tylko samego procesu tworzenia aplikacji konkursowej, ale w ogóle kultury miasta, 
jego determinacja, by stać się rzeczywistym miastem w dialogu – to wszystko 
w istotny sposób decyduje o trwałości działań podejmowanych w ramach starań 
o tytuł europejskiej stolicy kultury. już dzisiaj, po kilku latach od momentu ogło-
szenia decyzji o udziale w tych zmaganiach, lublin jest innym miastem, i tego nic 
już nie cofnie, nawet nieuzyskanie tego upragnionego tytułu. W zdecydowanej 
większości mieszkańcy zdają sobie z tego sprawę, tak jak i z tego, że to dopiero 
początek drogi. 

I.14

w przypadku przyznania miastu 
tytułu Europejskiej Stolicy Kul-
tury – jakie będą średnio- i dłu-
goterminowe skutki obchodów 
z punktu widzenia społeczności, 
kultury i samego miasta? Czy 
władze miejskie przewidują 
złożenie publicznych deklaracji 
dotyczących okresu następujące-
go bezpośrednio po obchodach?

I.13

waną w oparciu o nowoczesne standardy i praktyki zarządzania kulturą. jako 
jeden z najbiedniejszych regionów w unii europejskiej, lublin uzyskuje znaczne 
wsparcie finansowe z funduszy strukturalnych ue, które będzie kontynuowa-
ne w nowym okresie budżetowym w latach 2014-2020, a być może nawet dłużej. 
Dlatego kandydatura lublina został pomyślana w taki sposób, by wykorzystać ten 
napływ kapitału w celu zapewnienia miastu i jego kulturze optymalnych korzyści 
oraz by wypracowane tu innowacyjne rozwiązania mogły posłużyć jako wzorce 
rozwoju kulturalnego w innych miastach. 

Mobilizacja przy pracach nad aplikacją konkursową sprawiła, że lublin stał 
się już teraz miejscem oryginalnych projektów niespotykanych w innych europej-
skich stolicach kultury. Na przykład, inicjatywa spoko stworzyła szeroką plat-
formą spontanicznych działań, które łączą kulturę z ekologią, prawami człowieka, 
kształceniem ustawicznym i innymi obszarami zaangażowania społecznego. 
proces przygotowywania kandydatury lublina przyczynił się do wypracowania 
nowego modelu zaangażowania obywatelskiego, który wzbogaci i zdynamizuje 
życie kulturalne miasta i regionu. 

oddziaływanie projektu europejskiej stolicy kultury na miasta, które dotych-
czas nosiły to miano, zależał w dużym stopniu od zestrojenia koncepcji programo-
wej ze specyficznym charakterem danego miasta, z jego potrzebami, aspiracjami 
i potencjałem. W przypadku lublina oczekiwany sukces projektu opiera się głów-
nie na uwydatnieniu jego wyjątkowej historii, różnorodności kulturowej i inno-
wacyjnego potencjału. podkreśla się również znaczną koncentrację w lublinie 
zasobów akademickich, bogactwo źródłowej kultury wiejskiej oraz strategiczne 
położenie miasta na pograniczu – specyficzne cechy, które znalazły odzwiercie-
dlenie w czterech głównych osiach tematycznych aplikacji.

partnerstwo miasta i uczelni wyższych jest jednym z filarów projektu kan-
dydatury lublina, co podkreśla oś tematyczna aplikacji zatytułowana Kultura 
wiedzy. podkreśla ona rolę sektora kultury w przyciąganiu i zatrzymywaniu mło-
dych i utalentowanych absolwentów w mieście. Mimo że uczelnie są same w sobie 
generatorami kultury, ich programy kształcenia powinny być wzbogacone i dążyć 
do angażowania studentów w działania w ramach infrastruktury kulturalnej mia-
sta, a także dbać o wzrost standardów zawodowych i intensyfikację kontaktów 
międzynarodowych. W ten sposób lubelska wspólnota uniwersytecka ma szansę 
stać się międzynarodowym ambasadorem miasta i jego kandydatury. W historii 
programu europejskiej stolicy kultury kilka miast z powodzeniem podejmowało 
współpracę z uniwersytetami. lublin idzie o krok dalej i angażuje uczelnie wyższe 
jako głównego partnera strategicznego, związanego z miastem poprzez wspólnotę 
dążeń takich jak rozwój, podnoszenie kompetencji, modernizacja i budowanie 
pozycji międzynarodowej.

Dzięki staraniom o tytuł Europej-
skiej Stolicy Kultury już teraz mo-
żemy zaobserwować wiele zmian 
w mieście: sama promocja tej idei 

spowodowała otwarcie umysłów 
mieszkańców i oczekiwanie na 

ogromne ożywienie kulturalne, 
którego już doświadczamy. Wy-

grana nie tylko oznacza promocję 
Lublina, ale także biedniejszej, 

wschodniej Polski. To przyniesie 
ożywienie gospodarcze, ożywienie 

turystyki, budowanie infrastruk-
tury dla przyszłości i, co bardzo 

ważne, powrót wielu młodych 
ludzi do Lublina. 

Sławomir Jacek Żurek – wykła-
dowca KUL, redaktor Kalendarza 

ekumenicznego
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Wykop plus-minus - landart  
i performance Roberta Kuśmi-
rowskiego, lubelskiego artysty 
znanego z swoich aranżacji   
„podrabiających” rzeczywiste 
obiekty i sytuacje
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i charakteru działalności organizacji kulturalnych w lublinie, w tym dokonano 
szczegółowej analizy najważniejszych festiwali. opracowano raporty oraz zgro-
madzono obszerny materiał badawczy dotyczący kandydatury lublina i historii 
europejskiej stolicy kultury. Wiele z tych materiałów udostępniono w formie bazy 
danych na dedykowanej projektowi stronie internetowej miasta. Wreszcie, latem 
2010 roku, aplikacja konkursowa została napisana w wersji polskiej i angielskiej, 
zredagowana, wzbogacona o szatę graficzną i oddana do druku, tak aby 30 sierpnia 
mogła zostać doręczona do Ministerstwa kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zarówno przedstawiciele lubelskiego środowiska kultury, jak i władze miasta 
oraz inni uczestnicy procesu tworzenia aplikacji nie zamierzają biernie oczekiwać 
na ogłoszenie wyniku konkursu, spodziewane pod koniec 2010 roku. czas ten 
zamierzają poświęcić promocji kandydatury lublina w mieście, regionie i kraju 
oraz na arenie międzynarodowej. jesienią planowane jest rozpoczęcie procesu de-
dykowanego rozwojowi instytucjonalnemu, który stanowić będzie kolejny element 
tworzenia kompleksowej strategii kulturalnej miasta, z myślą o ewentualnych 
dalszych etapach pracy nad lubelskim programem europejskiej stolicy kultury, 
a także generalnemu rozwojowi kultury, z którą miasto w tak zdecydowany sposób 
wiąże swą przyszłość. 

I.14

Wreszcie podkreślić trzeba, że wpływ projektu na miasto widoczny będzie 
poprzez odbudowę i wygospodarowanie nowych przestrzeni dla kultury, poprzez 
wyremontowane budynki, powiększone i odnowione parki i place. te ulepsze-
nia infrastrukturalne doprowadzą do poprawy jakości życia w mieście oraz za-
czną przyciągać firmy i inwestorów, co z kolei przełoży się na miejsca pracy dla 
wykształconych i wykwalifikowanych absolwentów lubelskich uczelni. Miasto 
zacznie odczuwać stopniowy przyrost liczby mieszkańców, wzbogacony o przy-
byszów z całej polski i zza wschodniej granicy. poprawa komunikacji miejskiej 
i podwyższone standardy ochrony środowiska wzmocnią pozycję miasta także 
w wymiarze ekologicznym.

Aplikacja – dzieło w procesie

lubelska aplikacja jest dokumentem przejściowym, stworzonym nie tylko z udzia-
łem przedstawicieli środowisk kultury i władz miasta, ale także szerokiego spek-
trum innych grup społecznych i zawodowych. poprzez różne formy aktywności 
publicznej zbudowane zostało publiczne forum wymiany idei i doświadczeń, 
rodzaj współczesnej lubelskiej agory. Nie wszystkie kwestie poruszane na tym 
forum zostały rozstrzygnięte, wiele obietnic zawieszonych w czasie, wiele aspira-
cji odłożonych na kolejne lata. Ważne jednak, że krąg uczestników tej wymiany 
poglądów ulegał stopniowemu rozszerzeniu o coraz to inne organizacje kultury 
i grupy mieszkańców. obok utworzonych komitetów – organizacyjnego, Hono-
rowego oraz artystycznego, obok specjalnego zespołu ds. kandydatury lublina, 
do debaty włączały się kolejne inicjatywy obywatelskie. Żywą platformą wymiany 
stały się grupy i sieci społecznościowe w internecie oraz znakomicie redagowana 
w językach polskim, hiszpańskim, ukraińskim, białoruskim i angielskim strona 
internetowa dedykowana lubelskiej kandydaturze. 

jesienią 2009 roku do opracowania aplikacji konkursowej zaangażowano 
trzech zewnętrznych, międzynarodowych ekspertów. W ten sposób rozszerzono 
proces konsultacji, a kandydatura lublina zyskała grono międzynarodowych am-
basadorów. W styczniu 2010 roku zainaugurowano europejskie kolegium kultury, 
w ramach którego do lublina zapraszane są znane postacie świata kultury, które 
dzielą się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach istotnych dla rozwoju kultury 
miasta. Zaproszeni do współpracy eksperci oraz zespół ds. kandydatury lublina 
przeprowadzili liczne rozmowy z artystami, liderami instytucji kultury, studen-
tami, nauczycielami i działaczami społecznymi, przedstawicielami świata nauki, 
polityki i biznesu. określono słabe strony i niedomagania miejskiej infrastruktu-
ry kulturalnej, a także przeprowadzono analizy kierunków rozwoju, możliwości 

I.15

Jak przebiegało opracowanie 
projektu kandydatury?
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Spotkanie robocze Biura Lublin 
2016 i ekspertów w Ratuszu.

Spotkanie ekspertów  
z Komitetem Artystycznym. 

Konsultacje Urzędu Miasta Lublin 
z przedstawicielami organizacji 
pozarządowych. 

Europejskie Kolegium Kultury,  
wykład Sir John Tusa w Auli  
Wydziału Politologii UMCS. 

Śniadanie prasowe zespołu  Lublin 
2016 i zewnętrznych ekspertów  
z dziennikarzami w jednej z lubel-
skich kawiarni. 

I.15

Europejskie Kolegium Kultury: 
wykład Krzysztofa Czyżewskiego 

w Ośrodku „Brama Grodzka  
–  Teatr NN”. 

Otwarte spotkanie w Ratuszu  
z zewnętrznymi ekspertami  

i Zastępcą Prezydenta Włodzimie-
rzem Wysockim. 

Spotkanie z grafikami w sprawie 
projektu aplikacji.  

Spotkanie SPOKO  
z dziennikarzami

Nieformalne spotkanie młodych 
menadżerów kultury z Krzyszto-

fem Czyżewskim 
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W rozdziale omówiono zasady, na których wspiera się idea Miasta w dia-
logu, takie jak empatia, ekologia kultury, efektywność i eksperyment.

W miejsce wyczerpującego wykazu imprez kulturalnych przewidzia-
nych na rok 2016, przedstawiono tematy przewodnie, w ramach których  
w nadchodzących latach prowadzone będą twórcze eksploracje i po-
szukiwania. To z tych „pracowni” tematycznych wyłoni się ostateczny 
kształt programu ESK:

Miasto i region skupia się na odniesieniu miasta do jego kontekstu re-
gionalnego i źródłowej kultury wiejskiej. Ustanawia dialog między 
„miejskością” i „wiejskością”, rozumianymi jako matryce kulturotwórcze 
decydujące o stylach życia, formach sztuki oraz wyborze podstawowych 
wartości. Odnosi się też do mitu kulturowego małych miasteczek oraz 
potencjału turystycznego i ekologicznego regionu.

Pamiętanie i antycypacja przywołuje materialne i niematerialne dzie-
dzictwo kulturowe. Bada zbiorowe postawy wobec przeszłości i przy-
szłości miasta, by w ten sposób zachęcić  do dialogu o znaczeniu kul-
tury pamięci i jej siły w budowaniu alternatywnych, często sprzecznych 
ze sobą wizji nie tylko przeszłości, ale w coraz większym stopniu także 
przyszłości.   

Wobec Wschodu eksploruje wschodnie pogranicze Unii Europejskiej. 
Podkreśla możliwości i zobowiązania Lublina wobec partnerów z krajów 
położonych na Wschód od linii Schengen oraz uwydatniania rolę miasta 
w tworzeniu Partnerstwa Wschodniego jako projektu kulturowego. Sy-
tuuje Lublin jako pomost dla inicjatyw z Zachodu i Wschodu zaintereso-
wanych współpracą. 

Kultura wiedzy podkreśla wyjątkową koncentrację zasobów akademic-
kich w Lublinie i ich możliwy wkład w formowanie tożsamości, dobroby-
tu i atrakcyjności miasta. Podejmuje dialog na temat kulturalnego i in-
telektualnego rozwoju, który może powstrzymać odpływ talentów, sty-
mulować tworzenie wiedzy, kreatywności i innowacyjności, inspirować 
inicjatywy oparte o współpracę między środowiskami kultury i nauki. 

Rozdział przedstawia tło historyczne, kultu-
rowe i intelektualne kandydatury Lublina, jak 
również ambicje programowe miasta na czas 
przygotowań oraz samych obchodów Europej-
skiej Stolicy Kultury 2016.

WIZJA PROGRAMOWA
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Aby zrozumieć wyzwania stojące przed rozwojem kulturalnym Lublina, należy 
wziąć pod uwagę szczególne okoliczności historyczne, które nadal mają wpływ na 
miasto w czasach współczesnych. Niegdysiejsze miasto królewskie, leżące obecnie 
w najbiedniejszym regionie Polski i wschodniego pogranicza Unii Europejskiej 
zostało w swojej historii dotknięte licznymi wydarzeniami, które skutkowały bra-
kiem ciągłości w jego rozwoju. Co więcej, Lublin należy do tych ośrodków Europy 
Środkowo-Wschodniej, w których klasa mieszczańska rozwijała się inaczej niż 
w Europie Zachodniej, co miało wpływ na przebieg ewolucji kulturalnej, politycz-
nej i ekonomicznej miasta.

Miasto może poszczycić się zachowaniem oryginału dokumentu swego praw-
nego urodzenia. Dokument lokacyjny Lublina z 1317 roku nadawał miastu prawo 
magdeburskie. Rodzi się wówczas europejski Lublin, a wraz z jego dynamicznym 
rozwojem – mieszczaństwo. Ma to jednak miejsce w kraju, którego podstawo-
wymi warstwami społecznymi na długo pozostawały chłopstwo oraz szlachta 
i arystokracja, który pustoszyły zabory i wojny, który do czasów współczesnych 
był krajem przede wszystkim rolniczym, wreszcie – który doświadczał ciągłych 
migracji, wypędzeń i przesiedleń ludności. Rozwojowi miast takich jak Lublin 
sprzyjały natomiast ich położenie na europejskich szlakach handlowych oraz 
wielokulturowość Rzeczypospolitej – Żydzi, ludność ruska, Niemcy, Ormia-
nie i inne narodowości stanowiły jeden z fundamentów rozwoju ich warstwy 
mieszczańskiej.

Rok 1945 stanowi ważną cezurę w historii Lublina. Po Holocauście, po wojnie 
z Niemcami i Jałcie miały miejsce masowe przesiedlenia ludności ze Wschodu 
na Zachód, po których, w kolejnych dekadach, nadeszła fala migracji ze wsi do 
miast. Niegdyś kwitnąca społeczność żydowska została unicestwiona, wiele ucier-
piał duchowy świat prawosławia. Wspólnota protestancka, tak kiedyś ważna dla 
modernizacji miasta, maleje i traci na znaczeniu, zacierają się ślady po innych na-
rodowościach i wyznaniach. Wojna zabiera wielu polskich mieszczan, których los 

II.1

Jak zbudowany jest całoroczny 
program przewidywanych przez 
miasto obchodów, gdyby przypadł 
mu w udziale tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury (główne założenia, 
wątki tematyczne i dramaturgia 
obchodów)? Jak długo trwałyby 
obchody? (Pytanie do uzupełnienia 
na etapie selekcji końcowej).

Józef Konstanty, twórca jedynego 
w Europie muzeum nietypowych 
rowerów, mieszczącego się we wsi 
Gołąb, kilkadziesiąt kilometrów 
od Lublina. 
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– ciąg działań rozwijających się w czasie, zanurzonych w wymiarze długiego trwa-
nia, raczej dopełniających się wzajemnie w ramach wybranych tematów przewod-
nich niż rozproszonych i zatomizowanych, raczej interdyscyplinarnych i łączących 
we współpracy różne podmioty życia miasta i regionu niż utrwalających podziały 
na sektory i specjalizacje. Dlatego osią, wokół której budowana jest aplikacja, nie są 
konkretne projekty składające się na program wydarzeń kulturalnych roku 2016, 
choć ich mapa zostaje również zarysowana, lecz jest wyznaczenie zasadniczych dla 
tego procesu kierunków działań, odpowiadających na najistotniejsze wyzwania 
i najśmielsze ambicje miasta, organizujących wokół siebie sieć twórczych inicjatyw 
i poszukiwań, generujących w miarę rozwoju procesu innowacyjne projekty. 

Koncepcja lubelskiej aplikacji konkursowej opiera się na czterech osiach te-
matycznych, na których budowany będzie program 2016 roku: Miasto i region, 
Pamiętanie i antycypacja, Wobec Wschodu i Kultura wiedzy. 

Przewodnie tematy aplikacji odnoszą się do tego, co Lublin autentycznie po-
siada, co stanowi o jego tożsamości i wyjątkowości. Wieś jest silnie obecna w ży-
ciu miasta zarówno poprzez fakt, że duża część jego mieszkańców ma korzenie 
wiejskie, jak również dzięki słynnym w świecie przedsięwzięciom artystycznym 
nawiązującym do kultury wiejskiej jako źródła inspiracji sztuki nowoczesnej. Lu-
blin jest miastem pamięci, zarówno poprzez bogaty bagaż wydarzeń historycz-
nych, jak i poprzez tworzoną konsekwentnie za sprawą innowacyjnych projektów 
artystycznych i edukacyjnych nowoczesną kulturę pamięci. Wschód jest raz bliżej, 
raz dalej Lublina, ale zawsze stanowił integralną część jego matrycy cywilizacyj-
nej. Jednym z najcenniejszych zasobów miasta są liczne uczelnie wyższe, tętniące 
bogatym życiem intelektualnym. 

Przyjmując perspektywę krytyczną, tematy przewodnie aplikacji odnoszą się 
do tego, co dla Lublina stanowi problem, który nie został jeszcze ostatecznie roz-
wiązany, co stawia opór i jest istotną barierą do przezwyciężenia. Związki Lublina 
z wsią ciągle są raczej tematem tabu, miasto nie zintegrowało jeszcze tej części 
swojego dziedzictwa. Praca wykonywana nad pamięcią przez artystów i animato-
rów kultury domaga się upowszechnienia, przeniknięcia do powszechnej edukacji 
i świadomości mieszkańców. Orientacja wschodnia miasta budzi nadal obawy 
przed przynależnością do tzw. Polski B, prowincjonalnością i izolacją od euro-
pejskich centrów. Społeczność akademicka nie jest jeszcze w pełni zintegrowana 
z życiem reszty miasta, włączając w to życie kulturalne. 

Wszystkie cztery przewodnie tematy aplikacji odnoszą się do tego, co stanowi 
prawdziwy potencjał rozwojowy Lublina, co odpowiednio wykorzystane, z rozpo-
znanymi i przezwyciężonymi trudnościami, usytuuje miasto na mapie najprężniej-
szych centrów kultury europejskiej. Fascynującym wyzwaniem dla kultury miasta 
jest odpowiedź na pytanie – jak można kontynuować ginącą w Europie autentycz-
ną kulturę wiejską, także w sensie spłacenia długu i objęcia jej opieką. Kolejnym 

symbolizuje śmierć podczas pierwszego bombardowania we wrześniu 1939 roku 
najwybitniejszego poety Lublina Józefa Czechowicza. Wydarzenia te wstrząsnęły 
fundamentami społecznymi, kulturalnymi i gospodarczymi miasta. 

Wiele czasu wymaga odbudowanie tkanki społecznej miasta, tworzenie nowej 
tożsamości, która z jednej strony stara się objąć dziedzictwo kulturowe, z powodu 
zerwanej ciągłości często dopiero na nowo odkrywane, natomiast z drugiej strony 
usiłuje budować ją w odniesieniu do współczesnej rzeczywistości. Ta rzeczywistość 
to zmiany ustrojowe i członkostwo w UE, ale także nowi, coraz liczniejsi imigran-
ci, uchodźcy i zagraniczni studenci. Nie tylko czas stał na przeszkodzie formowa-
niu się nowoczesnej warstwy świadomych mieszczan Lublina, ale także poprzedni 
ustrój polityczny zakłamujący przeszłość, ideologizujący przemiany społeczne 
i ograniczający wolność niezbędną do prawdziwej obywatelskości. Wprawdzie 
zaczęło się to gruntownie zmieniać w nowej Polsce od 1989 roku, ale jednocześnie 
stało się oczywiste, że zmiany nie dokonają się z dnia na dzień, że budowanie 
zintegrowanej wspólnoty, jej świadomości kulturowej i etosu obywatelskiego to 
proces znacznie dłuższy i bardziej złożony niż transformacja ustrojowa.

Miasto w dialogu – idea nadrzędna  
i jej cztery osie tematyczne

Lublin stoi na progu kolejnego w swej historii przełomu, a jego mieszkańcy mó-
wią o konieczności zmiany jako najistotniejszej i najsilniej odczuwanej przez nich 
potrzebie doby współczesnej. Nie chodzi tutaj o rozwiązanie bieżących proble-
mów i uciążliwości, z którymi boryka się każde miasto w okresie transformacji. 
Potrzeba zastąpienia złych dróg lepszymi jest ważną sprawą dla mieszkańców, ale 
nie tego dotyczy odczuwana przez nich głęboka potrzeba zmiany. Rzecz w tym, 
aby wreszcie móc powiedzieć pełną piersią „moje/nasze miasto”, oswojone z tra-
gicznym i fantastycznie powikłanym bagażem dziejowym, autentyczne, bez 
zakrytych lub zafałszowanych kart przeszłości, bez wykluczania kogokolwiek, 
zintegrowane z pamięcią i współczesną tkanką społeczną, świadome siebie, dia-
logujące ze sobą i światem, korzystające ze swobód obywatelskich idących w parze 
z odpowiedzialnością i zaangażowaniem społecznym. Po okresach niepewności 
i strachu przed tym, co nastąpi, zacierania pamięci i doświadczania różnych form 
zniewolenia Lublin pragnie odzyskać to, co jego mieszkańcom odbierane było 
najdłużej – przyszłość. 

 Lubelska aplikacja stara się twórczo generować proces dojrzewania miasta do 
przemiany poprzez integrację artystycznych eksploracji ze społecznym zaanga-
żowaniem, edukacją i przedsiębiorczością. Duszą lubelskiej aplikacji jest proces 

Lublin, miasto, którego nie znałem, 
miał dla mnie smak natychmiasto-

wego zadomowienia. Byłem nim 
zachwycony. Lublin jest chyba po 

utracie Wilna ostatnim miastem 
dawnej Rzeczypospolitej, miastem 

unii przecież z zachowanymi 
przynajmniej w tradycji i zabyt-

kach wątkami wielonarodowymi 
i wielowyznaniowymi. Cudowna 

Kaplica w Kościele Świętej Trójcy. 
Mała cerkiew wśród kościołów, 
resztki żydowskiego Jesziwotu, 

resztki starego majdanu tatarskie-
go. Wszystko to trwa zgodnie obok 

siebie, nie podmywane przypły-
wami nacjonalistycznych amoków. 

Prawie nie do wiary.

Gustaw Herling-Grudziński,  
Dziennik pisany nocą, 1991

W naszej epoce, kiedy ludzie 
skłonni są bardziej niż kiedykol-
wiek mylić mądrość z wiedzą, 
a wiedzę z informacją i usiłują 
rozwiązać problemy życiowe  
w terminach techniki, rodzi się 
nowa odmiana prowincjonalizmu, 
która zapewne prosi się o inną 
nazwę. Jest to prowincjonalizm 
nie przestrzeni, ale czasu. Dla 
niego historia to jedynie kronika 
ludzkich wynalazków, które swoje 
odsłużyły i zostały wyrzucone 
na śmietnik. Dla niego świat jest 
wyłącznie własnością żyją-
cych, w której umarli nie mają 
żadnego udziału. Tego rodzaju 
prowincjonalizm niesie ze sobą tę 
groźbę, że my wszyscy, wszystkie 
ludy, planety możemy stać się 
prowincjonalni, a ci, którym to 
się nie podoba mogą tylko zostać 
pustelnikami.

T. S. Eliot, Kto to jest klasyk?, 1944; 
cyt. za R. Kapuściński, Spotkania  
z Herodotem
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Emigranci, spektakl teatru 
Provisorium i Kompanii 
Teatr w reżyserii Witolda 
Mazurkiewicza, występują –  
Jarosław Tomica i Michał Zgiet.
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mostów. Czy możliwa jest jednak tak nagła przemiana i czy taka operacja wypar-
cia się nie pozostawia po sobie głębokich ran, które wcześniej czy później dadzą 
o sobie znać? Może ważniejszym jeszcze pytaniem dzisiaj jest to, czy współcze-
sna metropolia może sobie pozwolić na obojętność wobec erozji otaczającego ją 
świata, z którego w jakimś sensie, również genealogicznym, wyrasta, z którym 
dzieli ekosystem i pamięć kulturową?

Lublin ma wystarczająco dużo powodów, aby nie bagatelizować pytań o zwią-
zek nowoczesnej kultury miejskiej z regionem. Bardzo duża część jego mieszkań-
ców w pierwszym lub drugim pokoleniu ma korzenie wiejskie. Także studenci 
w większości swoje domy rodzinne mają w miastach i wioskach regionu. Trzeba 
też pamiętać, że ta bliskość z regionem miała zawsze charakter ambiwalentny, sta-
nowiła źródło kompleksów i frustracji, bardzo często była skrywana. Może jednak 
właśnie dlatego, że wiejskość i starożytność kulturowa były tak blisko pulsu życia 
miasta, ich żywotność i uobecnianie się w Lublinie nigdy nie miały charakteru 
tradycjonalistycznego i zachowawczego, nigdy nie tworzyły skansenu martwych 
i sztucznych eksponatów sztuki. Wręcz przeciwnie, głodne były nowoczesności 
i eksperymentu, inspirowały twórców do innowacyjności. Zabrzmi to paradok-
salnie, ale tradycje awangardowej sztuki, które zawsze były zadziwiająco bogate 
w tej stolicy rolniczego regionu, wiele zawdzięczają twórcom, którzy nie tylko 
mieli małomiasteczkowe bądź wiejskie korzenie rodzinne, ale też nigdy się ich 
nie wyrzekli czy wręcz na nowo ich poszukiwali. Także dzisiaj rodzą się w mie-
ście nowe instytucje kultury („Rozdroża”), inicjatywy (Jarmark Jagielloński) czy 
festiwale (Kody), które znajdują nowe formy dla spotkania kultury tradycyjnej 
z nowoczesnością.

wyzwaniem jest wykorzystanie potencjału tkwiącego w regionie: w dziedzictwie 
duchowym i kulturowej witalności małych miasteczek, w szlakach kulturowych, 
w jego ekologicznej i turystycznej atrakcyjności. Silnie odczuwana przez miesz-
kańców epoki postnowoczesnej potrzeba antycypacji przyszłości i tym samym za-
domowienia w dynamicznie zmieniającym się świecie otwiera przed kulturą nowe 
możliwości i oferuje nowe narzędzia, choćby w postaci nowoczesnych technologii 
medialnych. To z kolei stanowi zaledwie jeden z wielu możliwych styków kultury 
i wiedzy, których potrzebę da się odczuć także w takich dziedzinach jak zarzą-
dzanie, kształcenie nowych kompetencji w kulturze czy cyberkultura. Kompleks 
Wschodu przemieniony w kompetencję uczyni z Lublina ośrodek odgrywający 
ważną rolę w emancypacji Polski wschodniej oraz w rozwijaniu sąsiedzkiej stra-
tegii Unii Europejskiej w ramach Partnerstwa Wschodniego.

Poniższy rozdział przedstawia ogólny szkic programów w ramach każdego z czte-
rech tematów. 

Miasto i region

Dzisiaj sztuką jest być uniwersalnym w prowincji, nie zapominając o tej 
prowincji... Świat zainteresować – to jest sztuka... Stworzyć taką wizję, 
która z Lublina stworzy niezwykłe miejsce – to jest coś, co w jakimś innym 
języku można by nazwać magią.
Władysław Panas, wybitny historyk i teoretyk literatury, 2000

Miasto ogromnieje, rozszerza swoje granice tworząc obszary metropolitalne i me-
galopolie. Kurczą się obszary wiejskie, obsługujące je kiedyś małe miasta tracą 
na znaczeniu, pustynnieją prowincje. Nie jest to kwestia wyłącznie przestrzeni, 
także zanikania odrębności kulturowej, zacierającej się granicy między stylami 
życia w mieście i poza nim, exodusu ze wsi i małych miast coraz większej ilości 
ludzi w wieku produkcyjnym. 

Współczesne miasto w coraz większym stopniu staje się nie tylko celem mi-
gracji ludności z bliższych i dalszych prowincji, nie tylko ośrodkiem tworzącym 
nowe wzory kultury i rozpowszechniającym je poza własne mury, ale także depo-
zytariuszem pamięci, tradycji i wartości składających się na bagaż kulturowy no-
wych przybyszy. Czy w nowoczesnej metropolii ten bagaż jest do wyrzucenia? 

Przywykliśmy do rozumienia nowoczesnej kultury jako tej, która zrywa z tra-
dycją, wyzwala z wiejskości czy prowincjonalności. Wyzwoleniem był wyjazd  
„z pipidówki” do wielkiego miasta, z natychmiastowym spaleniem za sobą  

RapoRt „polska 2030: miasto-wieś”

W jednym ze scenariuszy program ESPON (Europejska  
Sieć Obserwacyjna Rozwoju Terytorialnego i Spójności 
Terytorialnej) zalicza większość polskiego terytorium  
w perspektywie 2030 roku do obszarów wysokiego ryzyka 
„wiejskiej marginalizacji”. Wśród głównych przyczyn tej 
sytuacji, według zespołu badawczego, jest rozdrobnienie 
polskiego rolnictwa oraz odpływ mieszkańców z terenów 
wiejskich do miast. Nawet dzisiaj polską wieś opuszczają 
głównie osoby w wieku produkcyjnym. Według BAEL,  

w 2006 roku większość migrantów ze wsi do miast oraz 
za granicę stanowiły osoby w wieku 20-34 lat, w tym 
znaczna ilość pochodziła z Polski Południowo-Wschodniej. 
Tendencja ta jest również widoczna w obszarach wiejskich 
w Polsce Północno-Wschodniej.

Z raportu: Polska 2030. Wyzwania rozwojowe  
(www.slideshare.net/Polska2030/polska-2030)
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Józef CzeChowiCz: 
lubelski loRCa

Do grona prekursorów nurtu 
eksplorującego w kulturze związki 

miasta z regionem z pewnością 
zaliczyć można Józefa Czechowi-
cza (1903-1939), jednego z naj-
wybitniejszych poetów polskich 
XX wieku. Ten koryfeusz polskiej 

awangardy poetyckiej, poszukują-
cy ciągle nowych środków wyrazu 
artystycznego, z silnymi skłonno-

ściami futurystycznymi, formalnie 
bez wyższego wykształcenia, acz 

pierwszy w Polsce tłumacz Joyce’a, 
 nie wahał się wprowadzić do 

swojej twórczości lubelskiej pro-
wincji lat 20. i 30. XX wieku, z jej 

„pszenno-buraczanym” pejzażem, 
małomiasteczkowym kosmosem 
Krasnegostawu czy Puław, zauł-

kami lubelskiego Starego Miasta. 
Było to źródłem autentyczności  

i innowacyjności jego wierszy. 
Zdawał sobie z tego sprawę jego 
bliski przyjaciel Czesław Miłosz, 

piszący o tym rysie jego twór-
czości następująco: „Czechowicz, 

tak jak Garcia Lorca w Hiszpanii, 
odgadł sekret: że awangardowość 

importowana nie prowadzi do 
niczego”.

Po powojennych dekadach 
zapomnienia, w ostatnich latach 
obecność Czechowicza w Lublinie 
nabiera intensywności. Impetu 
temu procesowi nadają przede 
wszystkim działania animacyjne 
i wydawnicze Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN”: Krzesimir 
Dębski stworzył oratorium Poemat  
o mieście Lublinie, którego  
premierowe wykonanie na  
placu Zamkowym odbyło się  
w 1997 roku, a Orkiestra Świętego 
Mikołaja skomponowała muzykę 
do kołysanek poety; od 15 
marca 2001 roku stało się już 
tradycją wspólne czytanie przez 
mieszkańców Poematu o mieście 
Lublinie; każdego roku od lipca 
2003 odbywa się nocna wędrówka 
mieszkańców lubelskimi śladami 
poety; Czechowicz patronuje 
przyznawanej podczas festiwalu 
Miasto Poezji nagrodzie literackiej 
Kamień, która z każdym rokiem 
zyskuje na prestiżu (jej laureatami 
byli Julia Hartwig, Ryszard Krynicki 
i Tomasz Różycki); ukazały się 
trzy, niezwykle bogate i świetnie 
zredagowane numery pisma 
Scriptores poświęcone Lublinowi 
Czechowicza i twórczości poety.

Dłoń o liniach papilarnych 
powstałych z ulic Lublina  
– identyfikacja człowieka  
z miejscem zamieszkania.  
Grafika Małgorzaty Rybickiej 
do okładki numeru czasopisma 
Scriptores poświęconego  
Józefowi Czechowiczowi.
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Oś tematyczna zatytułowana Miasto i region zawiera trzy elementy składowe: Wieś 
i archaiczna kultura ludowa, Kulturowy mit małych miasteczek oraz Współczesny 
potencjał Lubelszczyzny.

Wieś i archaiczna kultura ludowa

Lublin nad łąką przysiadł. 
Sam był –
i cisza. 
Józef Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie, 1934

Mimo faktu, że Lublin jest największym ośrodkiem miejskim we wschodniej Pol-
sce, jego usytuowanie z dala od ośrodków miejskich Europy Zachodniej hamowało 
proces modernizacji miasta, co z drugiej strony uchroniło autentyczną i tradycyjną 
kulturę regionu przed zniszczeniem i uprzemysłowieniem. Oparła się ona nawet 
komunizmowi, z jego niewydolną gospodarką kolektywną w postaci PGR-ów, 
dewastującą tradycyjne formy życia na wsi. W dużym stopniu zachowała także 
pograniczny charakter, o którym decyduje stop wielu oddziałujących na siebie 
kultur. Niektóre z nich, jak żydowska czy tatarska, nie mają już swojej autentycznej 
kontynuacji, żyją jednak ciągle w pamięci i sztuce ich dawnych sąsiadów. Inne są 
pielęgnowane przez istniejące w regionie wspólnoty Ukraińców, Białorusinów czy 
Romów. To na Lubelszczyźnie mają miejsce jedne z najważniejszych w tej części 
Europy wydarzeń związanych z kulturą ludową, takie jak Festiwal Kapel i Śpie-
waków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą czy Ogólnopolski Sejmik 
Teatrów Wsi w maleńkim Tarnogrodzie, który dysponując remizami strażackimi, 
salami szkolnymi, klubami rolników i świetlicami, zasłużenie nosi miano stolicy 
wiejskiego teatru. 

Miasta europejskie od dawna zafascynowane były kulturą 
ludową. Polski uczony Stanisław Vincenz (1888-1971), 
którego książki stały się popularne w ostatnich dekadach 
wśród artystów i pisarzy lubelskich, uważał, że kultura 
ludowa zachowana we wschodnich prowincjach Europy, 
którą on poznawał pośród wiosek Karpat Wschodnich, na 
terenie dzisiejszej Ukrainy i Rumunii, zachowuje ciągłość 
pamięci kulturowej od czasów starożytnej Grecji. W jego 

książkach chasydzcy cadykowie i karpaccy górale są 
rozmówcami Homera i Platona. Vincenzowską tradycję 
kontynuował filozof ks. Józef Tischner, mocno związany  
z lubelskimi tradycjami kultury dialogu, autor Historii filo-
zofii po góralsku, który mądrość ludową zaprzyjaźnionych  
z nim górali potrafił spleść w jedną, pełną humoru i od-
krywczych epifanii rozmowę ze starożytnymi filozofami.

To nie przypadek, że Włodzimierz Staniewski, udając się w podróż na poszu-
kiwanie „nowego środowiska naturalnego teatru”, ostatecznie dotarł właśnie na 
Lubelszczyznę i w wiosce Gardzienice powołał do istnienia unikalny w świecie 
Ośrodek Praktyk Teatralnych „Gardzienice”. Materiałem, z którego budowano 
pierwsze spektakle, była starożytna ludowość wschodniej Europy (Spektakl Wie-
czorny, Gusła, Żywot protopopa Awwakuma). Dzisiaj są nim tragedie Eurypidesa 
(Elektra, Ifigenia w A...) i odkrywane poprzez wyprawy i żmudne badania techniki 
śpiewu, gestu, tańca starożytnych Greków. Obecnie w Gardzienicach, w odna-
wianych przestrzeniach pałacu Czarnieckich i Potockich oraz okolicznego parku, 
powstaje Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych, w którym będzie dokumento-
wana oraz twórczo praktykowana archaiczna kultura zarówno wschodnich po-
graniczy Rzeczypospolitej, jak i starożytnej Grecji. Według Staniewskiego: „Nie 
ma nowoczesności bez wiedzy skąd przyszliśmy, bez odrodzenia naszych więzi 
z głębokim humanizmem, który stanowił założycielski geniusz kultury europej-
skiej. Potrzebujemy nowych technik, by przywołać ducha starożytnej kultury 
i starożytnej demokracji”. 

Druga siedziba ośrodka, czy też jego „drugie płuco”, znajduje się w Lublinie, 
podkreślając jego związek z życiem i kulturą miasta. Wyjazd twórców teatru na 
wieś nigdy nie był ucieczką z miasta, inspirowała go raczej potrzeba zbudowania 
pomostu pomiędzy oddalającymi się brzegami rzeki: między brzegiem nowych 
mieszczan a brzegiem ich przodków i źródeł. 

Lublin jest inkubatorem wielu innych ważnych inicjatyw twórczych, których 
działalność w różnych formach odnosi się do kultury wiejskiej i archaicznych 
tradycji z nią związanych. Pięknie położone na obrzeżach miasta Muzeum Wsi 
Lubelskiej nie jest zwykłym skansenem eksponującym zabytki kultury material-
nej. Na co dzień toczy się tu szeroko zakrojona edukacja kulturalna dla uczniów 
szkół z miasta i regionu, odbywają się warsztaty rzemiosł ludowych i poświęcone 
im jarmarki, młodzież spotyka się tu na studniówkach i na Sylwestra, naukow-
cy na sesjach roboczych i konferencjach, we wspaniale odrestaurowanej cerkwi 
(I nagroda Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dzieło muzeal-
no-konserwatorskie w 2002 r.) odprawiane są msze grekokatolickie, mieszkańcy 
przychodzą tu świętować uroczystości w ramach roku obrzędowego. Muzeum ma 
także sektor dworski (pieczołowicie odtworzony dwór z Żyrzyna) i jest w trakcie 
budowania unikalnego sektora małomiasteczkowego, w którym zostanie odtwo-
rzony sztetl – żydowskie miasteczko. Z każdym rokiem rośnie znaczenie Muzeum 
dla turystyki kulturowej i produkcji filmowej.

Naszym największym atutem 
jest to, że Lublin jest trochę poza 
centrum tradycyjnej działalności 
kulturalnej, czy też tej „usta- 
wionej” przez takie miasta jak 
Warszawa czy Kraków. Nie jest 
miejscem, które jest „ograne”  
w taki sposób jak duże ośrodki.  
To wszystko, co zostało i historycz-
nie i geograficznie ukształtowane 
w Lublinie, składa się na naszą 
swoistość, która nigdy nie została 
wyeksploatowana.

Tomasz Rakowski  
– dyrektor TVP Lublin
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Wspólna Energia – koncert 
młodych twórców muzyki  
elektronicznej  ze starymi 
mistrzami muzyki ludowej, 
zorganizowany przez Ośrodek 
Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych „Rozdroża”.
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II.1

Kulturowy mit małych miasteczek

żydzi
żydówki
czarne mieszczanki
cerkiew soborna 
dzwony
zielone drzewa
wysokie słupy latarń
sklep narożny 
Józef Czechowicz, Miasteczko, 1928

Nie jest to fragment utworu, ale cały wiersz: świat małego miasteczka opisany 
w kilku słowach. To wystarczyło, by stworzyć prawdziwy mit kulturowy, do dziś 
oddziałujący na literaturę, teatr, malarstwo i inne dziedziny sztuki. „Krzeszów jest 
niemal tak duży jak jedna z najmniejszych liter w najmniejszym modlitewniku” 
– pisał I. B. Singer o miejscowości nieopodal Biłgoraja.

Małe miasteczko, żydowski sztetl, stało się najbardziej charakterystycznym 
elementem przedwojennego krajobrazu kulturowego Lubelszczyzny. Kilkuset, 
najwyżej kilka tysięcy mieszkańców. Blisko siebie kościół, synagoga, czasem cer-
kiew prawosławna lub grekokatolicka. Jidisz i hebrajski, polski, staro-cerkiew-
no-słowiański, rosyjski, ukraiński, białoruski, niemiecki. Wędrujący Cyganie, za 
czasów jagiellońskiej Rzeczypospolitej osiedleni tu Tatarzy. Małe centrum świata. 
Czasami siedziba mędrca czy szkoły, która swym poziomem przyciągała uczniów 
z dalekich stron. Z jarmarkiem i objazdową trupą teatralną. Kuźnia geniuszy, któ-
rzy albo przepadali bez wieści, albo zdobywali Nagrody Nobla. Świat unicestwiony 
przez drugą wojnę światową.

Miasteczka Lubelszczyzny w ostatnich dwóch dekadach przeżywają swoje 
drugie narodziny. Ważną rolę w tym procesie odgrywa związany z nimi mit kul-
turowy, silnie utrwalony w sztuce i literaturze. 

Fakt, że mit ten żyje i zyskuje na popularności, potwierdzają nie tylko arcy-
dzieła Singera i Schulza, Chagalla i Rybacka, lecz także sława książki młodego 
Jonathana Foera Wszystko jest iluminacją i filmu Lieva Schreibera na jej podstawie, 
czy chociażby sukces, także frekwencyjny, spektaklu Noc wielkiego sezonu według 
prozy Brunona Schulza w Teatrze im. J. Osterwy w Lublinie.

Muzeum Wsi Lubelskiej rozpoczęło rekonstrukcję żydowskiego sztetla, a miasta 
i miasteczka Lubelszczyzny podjęły intensywne działania kulturalne i edukacyjne 
na rzecz ochrony i przywracania własnej pamięci. Najważniejszymi animatorami 
tego ruchu są lokalni twórcy kultury, nauczyciele i samorządowcy, którzy anga-
żując się w odbudowanie tożsamości społeczności lokalnych, w sposób naturalny 

oRkiestRa pod wezwaniem świętego mikołaJa

fundaCJa „muzyka kResów” i ośRodek „RozdRoża”

zespół pieśni i tańCa im. wandy kanioRoweJ „lublin”

W 1988 roku studenci UMCS stworzyli Orkiestrę pod 
wezwaniem Świętego Mikołaja, od 1991 roku związaną 
z Akademickim Centrum Kultury „Chatka Żaka” – zespół 
muzyczny, który był pionierem w tworzeniu i popularyzo-
waniu folku w Polsce. Muzycy Orkiestry grają wyłącznie na 
instrumentach akustycznych, w tym tak rzadkich jak dudar 
czy cymbały, posługują się też techniką tzw. białego śpiewu. 
Inspirację zespół czerpie ze słowiańskiej kultury ludowej, 

zwłaszcza polskiej, łemkowskiej i huculskiej. Dzisiaj dzia-
łalność Orkiestry nie ogranicza się tylko do koncertowania 
i nagrywania płyt: zespół stworzył Muzyczne Laboratorium 
Tradycji, które oferuje szkolenia, warsztaty oraz programy 
badawcze, często we współpracy z uniwersytetem, wydaje 
jedyny w Polsce magazyn folkowy Gadki z Chatki i organi-
zuje Mikołajki Folkowe, międzynarodowy festiwal folkowy, 
który jesienią tego roku odbędzie się po raz dwudziesty.

W roku 1991 z inicjatywy naukowców i artystów powstała 
formacja twórczo i w sposób niezwykle pieczołowity  
eksplorująca archaiczną kulturę muzyczną Europy  
Środkowo-Wschodniej – Fundacja „Muzyka Kresów”.  
Jej misja koncentruje się na zgłębianiu i rekonstruowaniu 
najstarszych form i technik śpiewu. Towarzyszą temu 
seminaria, konferencje i ekspedycje naukowe, publika-
cje płyt i książek. Ilością i programem podejmowanych 
inicjatyw można by wypełnić działalność kilku instytutów 
naukowych. Według współtwórcy Fundacji, Jana Bernada, 
„pieśń tradycyjna jest dziełem, tak jak inne dzieła sztuki, 
a praca nad pieśnią jest procesem twórczym”. Zespół 
Fundacji szybko zyskał uznanie za swój doskonały warsztat 
pieśni tradycyjnej, którym służy zarówno środowiskom 
akademickim, jak i artystycznym. Przykładem mogą być 
warsztaty technik śpiewu tradycyjnego prowadzone dla 
zawodowych aktorów, przygotowujące ich do nowocze-
snych spektakli granych w teatrach w Łodzi czy Warszawie. 

W 1998 roku Fundacja powołała do istnienia Międzynaro-
dową Szkołę Muzyki Tradycyjnej, adresowaną do młodych 
ludzi zainteresowanych praktykowaniem tradycji, oraz 
międzynarodowy festiwal Najstarsze Pieśni Europy. 

Najlepszym dowodem rosnącego znaczenia dla życia kul-
turalnego miasta działań podejmowanych przez Fundację 
jest utworzenie w oparciu o trzon jej zespołu w 2008 roku 
nowej miejskiej instytucji kultury pod nazwą Ośrodek Mię-
dzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”. Jednym  
z najważniejszych projektów Ośrodka jest Międzynarodowy 
Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, tworzący 
nowe jakości kultury poprzez dialog muzyki archaicznej ze 
współczesną. Dotychczas w Lublinie dialogowali ze sobą 
m.in. Tomasz Stańko z ludowymi kołysankami śpiewanymi 
przez zespół Międzynarodowej Szkoły Muzyki Tradycyjnej, 
Jan Garbarek z The Hilliard Ensamble, John Zorn i Laurie 
Anderson z The Philip Glass Ensamble.

Zespół Pieśni i Tańca im. Wandy Kaniorowej „Lublin” 
powstał w 1948 roku wraz z założeniem w Lublinie Teatru 
Młodego Widza, który jako jedyny z pierwszych teatrów 
w powojennej Polsce zajmował się folklorem. Dziś zespół 
jest uważany za prawdziwego ambasadora Lublina  
i Polski, uznany i nagradzany za profesjonalizm na wielu 
światowych festiwalach. Niewątpliwie jest on dzieckiem 
poprzedniej epoki, która potrafiła zideologizować również 
folklor i pozbawić go autentyzmu. Jednak przetrwał trudne 
lata 90., cały czas doskonalił swoje rzemiosło i zajął się 
organizowaniem Międzynarodowych Spotkań Folklorystycz-
nych. Wkrótce zaczął przyciągać dziesiątki młodych ludzi. 

Dzisiaj jest to prawdziwa „fabryka folkloru” z 500-osobo-
wym zespołem działającym w 16 grupach twórczych  
w wieku od 5 do 25 lat, oferująca bogaty program edukacji 
kulturalnej dla szkół. Zespół nie rości sobie pretensji do 
zgłębiania i wykonywania archaicznej kultury ludowej. 
Jego specyfiką jest przetworzony i aranżowany w mieście 
folklor taneczny i muzyczny. Ponoć nie ma w Lublinie 
rodziny, z której przynajmniej jedna osoba nie przewinęła 
się przez ten zespół. I choćby wieść ta okazała się nie do 
końca prawdziwa, to i tak mówi ona coś bardzo szczegól-
nego o niespotykanej nigdzie indziej specyfice kulturowej 
miasta Lublina.
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zwrócili się także w stronę swojego wielokulturowego dziedzictwa. „W Biłgoraju 
do wybuchu wojny w 1939 r. Żydzi stanowili około 60 proc. ogółu mieszkańców 
(...). Już z racji tej, że wiele wieków Żydzi wśród Polaków mieszkali, oddziaływali 
niejako na środowisko – nie można więc w naszej historii ich pominąć” – czytamy 
na stronie internetowej samorządu miasta Biłgoraj. Oczywiście taka otwartość nie 
wszędzie jest tak widoczna, niemniej jednak rozpoczął się proces kulturowego od-
rodzenia i pojednania: cmentarze, zrujnowane kościoły i synagogi zostały objęte 
ochroną i stopniową renowacją; domy kultury organizują wydarzenia takie jak 
Dni Singera (Biłgoraj), Transgraniczne Dni Dobrosąsiedztwa (Korczmin), Festiwal 
Trzech Kultur (Włodawa); na kamienicach pojawiają się tablice upamiętniające 
dawnych, na długo zapomnianych, mieszkańców; nauczyciele włączają do progra-
mów tematy związane z Holocaustem i mniejszościami etnicznymi i religijnymi; 
publikacje historyczne i przewodniki turystyczne w coraz większym stopniu mó-
wią o wielokulturowej specyfice miejscowości i ich często bolesnej przeszłości.

Proces kulturowego odrodzenia wprawiony w ruch przez żywy mit małych 
miasteczek jest pod silnym wpływem perspektyw związanych z turystyką kul-
turową, co z kolei przekłada się na intensyfikację współpracy władz lokalnych 
i relacji transgranicznych. Większość odwiedzających to Żydzi, przede wszystkim 
potomkowie wschodnioeuropejskich chasydów, przybywający z Ameryki, Izra-
ela i innych miejsc w świecie na groby swoich cadyków. Miasta takie jak Chełm, 
Międzyrzec, Kock, Janów, Frampol, Annopol, Bychawa, Włodawa, jak i inne miej-
scowości, są coraz lepiej przygotowane na ich przyjęcie – oferują lepszej jakości 
zakwaterowanie, koszerne posiłki i zorganizowane wycieczki kulturalne. Ale 
dzisiaj małomiasteczkowy fenomen Lubelszczyzny przyciąga także innych pasjo-
natów tego mitu kulturowego, wielbicieli twórczości braci Singerów, duchowości 
wschodniego chrześcijaństwa, starych rzemiosł i architektury. Geografia kultu-
rowa małych miasteczek Europy Wschodniej nie uwzględnia granicy Schengen, 
obejmując Ukrainę i Białoruś, co dodatkowo aktywizuje gminy widzące dla siebie 
szansę rozwojową we wspólnych projektach turystyki kulturowej i współpracy 
transgranicznej.

Patronem współczesnych działań kulturowych w Lublinie i na Lubelszczyźnie 
związanych z mitem małych miasteczek jest oczywiście noblista Isaac Bashevis Sin-
ger. Pisarz mieszkał w Biłgoraju, często bywał w Lublinie, a w swoich powieściach 
i opowiadaniach uwiecznił także Frampol, Kraśnik, Krzeszów, Chełm, Goraj, Tu-
robin, Bychawę, Szczebrzeszyn, Piaski, Tyszowce, Gorzków i inne miejscowości, 
ich życie codzienne i mistykę. Stary już pisarz zapytał swoją rozmówczynię Ewę 
Zadrzyńską: „Czy pani była kiedyś we Frampolu? Może Frampol już nie istnieje, 
może to, co po nim zostało, to tylko moje opowiadanie?”. Rok, w którym toczy-
ła się ta rozmowa, jest symboliczny – w 1989 roku Frampol mógł odpowiedzieć 
nie tylko, że istnieje, ale że wkracza w nowe życie, w którym świat opisany przez 

Tu jest wszystko, po co mi Paryż? 
 
Jan Lebenstein, malarz, grafik  
– o Lublinie

Kazimierz Dolny nad Wisłą 
ucieleśniający atmosferę  
„małego miasteczka”.
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Współczesny potencjał Lubelszczyzny

Lubelszczyzna to także bogactwo dworów i pałaców, ocalonych z pożogi wojen, 
często popadających w ruinę w okresie komunizmu, a teraz w dużym stopniu od-
budowywanych i rewitalizowanych wraz z kompleksami parkowymi i otoczeniem. 
W procesie tym biorą udział zarówno spadkobiercy dawnych właścicieli, jak i nowi 
prywatni właściciele, zarówno samorządy lokalne, jak i państwo. Dwory i pałace 
pełniły tradycyjnie w regionie ważną rolę kulturotwórczą i w wielu przypadkach 
ta tradycja jest współcześnie kontynuowana, dzięki czemu kultura zyskuje nowe 
przestrzenie do działania.

Obfitująca w miejsca dziedzictwa kulturowego i walory przyrodnicze Lubel- 
szczyzna ma olbrzymi potencjał do rozwoju turystyki. Jest jednym z najbardziej 
dziewiczych obszarów Europy, a ponad jedna czwarta terytorium regionu jest ob-
szarem chronionego krajobrazu – co oznacza doskonałe warunki dla ekoturystyki. 
Na terenie tym przebiegają szlaki turystyki pieszej i rowerowej o łącznej długości 
3 tysięcy kilometrów – ponad jedna trzecia z nich jest oznakowana – oraz trasy 
coraz bardziej popularnych spływów kajakowych rzekami Wieprz i Bug. Obszar 
ten obejmuje okolice Kazimierza Dolnego, Nałęczowa, Pojezierze Łęczyńsko-Wło-
dawskie, Roztocze, Puszczę Solską i Lasy Janowskie, a także doliny Wisły i Bugu. 
Ponadto Lubelszczyzna jest rejonem o największej liczbie gospodarstw ekologicz-
nych w Polsce, które mają ogromny potencjał dla rozwoju agroturystyki. 

Chociaż sektor turystyki wzrósł o 65% od przystąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej w 2004 roku, liczba odwiedzających ze Wschodu zmniejszyła się po 
przystąpieniu Polski do strefy Schengen. Ale ta tendencja powinna ulec poprawie 
dzięki nowym porozumieniom podpisanym z Ukrainą i Białorusią, regulującym 
rozwój turystyki w tzw. transgranicznych obszarach chronionych.

Podsumowując, realizacja założeń osi tematycznej Miasto i region w projekcie 
Europejskiej Stolicy Kultury to dla Lublina otwarcie przyszłościowej perspekty-

Singera, także dzięki jego książkom, zaczyna być przywracany pamięci i oddzia-
ływać na współczesne życie miasteczka. W tym czasie powstawał także Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN”, który obecnie pracuje nad stworzeniem Szlaku kul-
turowego Singera, wciągając do współpracy zarówno Frampol jak i wiele innych 
miejscowości regionu. W ramach tego programu rodzą się już wydarzenia arty-
styczne, czytania Singera, powstaje bogate archiwum dokumentacji (www.tnn.pl) 
 i prowadzona jest szeroko zakrojona edukacja kulturalna.

Projekt Europejskiej Stolicy Kultury 2016 nawiązuje także do najsłynniejszej 
postaci literackiej związanej z Lublinem – Jaszy Mazura, Sztukmistrza z Lublina. 
W projekcie organizowanym przez Ośrodek pod nazwą Lublin Babel Jasza Mazur 
ożyje i zaprosi do Lublina na wielkie czytanie literatury swoich europejskich po-
bratymców, sławne postacie literackie – Don Kichota z Alcala de Henares Cervan-
tesa, Hamleta Szekspira, Józefa K. Kafki z Pragi, Pana Cogito Herberta z Krakowa, 
Fausta Goethego z Weimaru i wielu innych. Jasza Mazur jak kiedyś wyruszy z tru-
pą teatralną w podróż artystyczną do małych miasteczek Lubelszczyzny, a potem 
w świat, aż do miasta partnerskiego w Hiszpanii, które w 2016 roku będzie drugą 
Europejską Stolicą Kultury. To literackie i teatralne spotkanie na szczycie przybliży 
Europejczykom nie tylko sam Lublin, ale i znaczenie kulturowe całej konstelacji 
otaczających go małych miasteczek.

W Kozłówce, w doskonale odrestaurowanym Pałacu  
Zamoyskich, przez dziesięciolecia przechowywano porzu-
cone eksponaty sztuki socrealistycznej. Ten wyjątkowy 
zbiór stanowi dzisiaj atrakcję turystyczną i znakomity 
materiał dla zajęć kulturoznawczych z epoki komunizmu.  
W Pałacu Czarnieckich i Potockich w Gardzienicach wkrót-
ce otwarty zostanie Europejski Ośrodek Praktyk Teatral-
nych. Od „dworku” powstałego z rozbudowanej chaty wiej-
skiej rozpoczęła się w Nadrzeczu k. Biłgoraja działalność 
Domu Służebnego Polskiej Sztuce Słowa, Muzyki i Obrazu 
prowadzonego przez znanych aktorów Stefana Szmidta 
i Alicję Jachiewicz-Szmidt, którzy stworzyli Fundację „Kre-

sy 2000”. W dworze w Kraczewicach k. Poniatowej powstał 
Dom Muzyki z prężnie działającym przy nim Stowarzy-
szeniem „Musica Antiqua”. Wiele podobnych dworów 
i pałaców czeka na odbudowę i przywrócenie do życia, jak 
choćby w Poturzynie, gdzie w gościach bywał i kompono-
wał Chopin. Zdarza się również, że na wzór staropolskich 
dworów i ich tradycji kulturowej powstają nowe ośrodki, 
jak w Nasutowie – w zespole budynków zbudowanych na 
wzór dworu, dworku zarządcy, oranżerii i stajni powstało 
nowoczesne centrum konferencyjne, z pracowniami mul-
timedialnymi do warsztatów artystycznych, goszczące już 
niejedno spotkanie o randze międzynarodowej.

Liderzy społeczności lokalnych na Lubelszczyźnie planują 
lub już realizują wiele nowych i innowacyjnych projektów 
kulturalnych. Niewielka wioska Korczmin chce otworzyć 
Centrum Dialogu Transgranicznego. Miasto Kock rozważa 
utworzenie Centrum Chasydyzmu w ocalałym domu 
cadyka Morgensterna, ucznia Widzącego z Lublina, a także 
zorganizowanie międzynarodowego konkursu im. Zbignie-
wa Seiferta dla młodych skrzypków jazzowych. 

W Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej już 
powstała jedna z najcenniejszych kolekcji ikon. Biłgoraj 
ogłosił pierwsze przetargi w ramach budowy Miasteczka na 
szlaku kultur kresowych, a stworzona w tym celu fundacja 
Biłgoraj XXI planuje m.in. rekonstrukcję: synagogi, w której 
powstanie muzeum Żydów biłgorajskich, domu Singera,  
w którym powstanie Centrum Dialogu, cerkwi prawosław-
nej z muzeum ikon oraz wiatraka z galerią sztuki.
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Stok narciarski w Rąblowie.  
Jeden z ośmiu stoków na 
Lubelszczyźnie, w regionie, któ-
rego znaczną część zajmuje wy-
żyna, co pozwala na intensywny 
rozwój sportów narciarskich.

Latem Wyżyna Lubelska staje 
się rajem dla rowerzystów. 

Zamość – perła architektury 
Renesansu, zaprojektowany  

jako miasto idealne.

Zabawa na święcie kaszy 
gryczanej w Janowie Lubelskim

XVI Ogólnopolskie Warsztaty 
Kowalskie, Wojciechów 2010. 
Impreza wielokrotnie nagradza-
na za ratowanie ginącego zawo-
du i propagowanie kowalstwa 
artystycznego i użytkowego.

Jarmark na Festiwalu Śpiewaków 
i Kapel Ludowych w Kazimierzu 

Dolnym, najważniejszej tego typu 
imprezie w Polsce.

Kodeń, Sanktuarium Matki Bożej 
Kodeńskiej i klasztor Misjonarzy 

Obłatów

Zamek w Janowcu nad Wisłą, cel 
wycieczek turystycznych i miejsce 

wielu wydarzeń kulturalnych. 

Jesienny pejzaż Roztocza, jednego 
z najpiękniejszych zakątków 
Lubelszczyzny.

Monaster św. Onufrego  
w Jabłecznej
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Wychylenie ku przyszłości, ciekawość i zarazem niepewność jutra, troska o to, 
by nie pozostać w tyle, by być w pulsie nowoczesności, by kultura odzyskała, utra-
coną w dobie konsumeryzmu, pozycję awangardy antycypującej kierunki, w któ-
rych zmierza świat i rozpoznającej zagrożenia, przed którymi stoi – wszystko to 
dzisiaj jest na tyle silne wśród mieszkańców Lublina, że zdawać by się mogło, iż 
temat pamięci można pominąć. 

A jednak jedna z osi tematycznych, wokół której Lublin chce budować program 
dla Europejskiej Stolicy Kultury nie poprzestaje na antycypacji, łączy ją z pamię-
taniem. Jeśli odrabianie lekcji przeszłości czegoś Lublinian nauczyło, to tego, że 
pamięć to odpowiedzialność. Dlatego: pamiętanie, w trybie czynnym niedokona-
nym, bo nie może stanowić zamkniętego rozdziału, tak jak nie może należeć do 
przeszłości. Dzieje się tu i teraz. Dzięki wielu latom pracy nad kulturą pamiętania 
twórcy lubelscy wiedzą dzisiaj to, o czym pisała Simone Weil – wybiegania w przy-
szłość nie można oderwać od pieczy nad pamięcią zbiorową. Wybitny urbanista 
Romuald Dylewski, odnosząc się do perspektyw rozwojowych Lublina powiedział, 
że miasto „musi wiedzieć, by widzieć”. Możemy tylko dodać, że istotną częścią tej 
wiedzy jest pamiętanie. By widzieć, miasto musi pamiętać. Wypracowując swoją 
kulturę pamiętania Lublin odzyskuje przyszłość, zdobywa dla siebie przestrzeń 
widzenia.

Lublin, podobnie jak inne miasta europejskie miał i ma kłopot z pamięcią. 
Zbyt wiele nawarstwiło się bólu, zbrodni, kontrowersji spowodowanych różnymi 
losami grup społecznych i narodowych, migracjami, odrębnymi, często wyklucza-
jącymi się wzajemnie narracjami na temat tych samych wydarzeń z przeszłości. 
Prawie 40% mieszkańców miasta zostało wysiedlonych i zabitych w czasie II woj-
ny światowej. Powojenna zmiana układu granic spowodowała w wielu przypad-
kach przymusową migrację i masowe przesiedlenia. W następnym dziesięcioleciu 
przyspieszonej industrializacji wiele osób przeniosło się ze wsi do miast oraz ze 
Wschodu na Zachód. Z kolei ostatnia dekada przyniosła falę imigracji ekono-
micznej z krajów sąsiednich Europy Wschodniej oraz uchodźców z niespokojnych 
obszarów Kaukazu i dalszych rejonów. Każdej jesieni na uczelnie lubelskie przy-
jeżdżają tysiące nowych studentów, w tym wielu z zagranicy. Co roku większość 
absolwentów wyższych uczelni wraca do swoich rodzinnych miejscowości lub 
poszukuje pracy poza Lublinem, na zachodzie Polski lub w UE. 

W czasach komunizmu pamięć była kontrolowana przez państwo, a historia 
miała pasować do programu narzuconego przez ideologię. Był on oparty na urzę-
dowym żargonie i odgórnie ustanowionych dogmatach. Pamięć, która mogłaby 
zachwiać oficjalną wersją przeszłości została stłumiona. Mity jedności narodowej 
i dominacji klasy robotniczej wymazały niuanse dotyczące roli poszczególnych 
grup społecznych i nie dopuszczały do zaistnienia przestrzeni dla indywidualnej 
pamięci w ściśle kontrolowanym życiu publicznym. Mity postępu, raju technolo-

wy, wymagającej od twórców projektu innowacyjności, odwagi w przełamywaniu 
kostniejących form i konwencji kultury mieszczańskiej, docierania do żywych źró-
deł inspiracji. Dlatego dla miasta tak ważna jest symbioza z Lubelszczyzną, kolejna 
jej odsłona w dynamicznie zmieniającym się kontekście cywilizacyjnym, ponowne 
odczytanie wspólnej historii, któremu będą towarzyszyć nowe idee i środki wyra-
zu artystycznego. Tak jak w formule Hegla „przezwyciężyć zachowując”, Lublin 
chce się zmieniać i modernizować, chce budować swą nowoczesną tożsamość 
europejskiego miasta, zachowując ciągłość pamięci z regionem oraz umacniając 
i odradzając związki z nim. Lublin chce być w 2016 roku nowoczesną Europejską 
Stolicą Kultury, która nie podąża ślepo za coraz bardziej wyczerpującym się mo-
delem miejskiej moderny oderwanej od otaczającego ją kulturowego ekosystemu 
i obojętnej na jego erozję. Fenomenem Lublina jest to, że znajdując ciągle nowe 
miejsce dla obecności kultury tradycyjnej w samym centrum wielkomiejskiego 
życia, sprawia, że nie jest ona ciężarem spowalniającym rozwój, lecz stanowił 
inspirację dla prekursorskich poszukiwań twórczych. A ponieważ znalezienie 
we współczesnej metropolii przestrzeni dla odradzania i eksplorowania ciągłości 
pamięci kulturowej nie jest wyzwaniem, przed którym tylko Lublin dzisiaj staje, 
istnieje szansa, że między innymi dzięki temu to miasto na wschodnim pograniczu 
Unii Europejskiej „świat zainteresuje” i stworzy coś, co w innym języku Włady-
sława Panasa nazwane jest magią miejsca.

Pamiętanie i antycypacja
Zakorzenienie jest być może najważniejszą i równocześnie najbardziej 
zapoznaną potrzebą duszy ludzkiej, a przy tym jedną z najtrudniejszych 
do zdefiniowania. Istota ludzka zakorzenia się poprzez oczywisty, czynny 
i naturalny udział w istnieniu jakiejś wspólnoty, która zachowuje żywe 
skarby przeszłości i wybiega swymi przeczuciami w przyszłość.
Simone Weil, Zakorzenienie. Wstęp do deklaracji obowiązków wobec istoty ludzkiej, 1943

Gdyby Lublin ubiegał się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w okresie przełomu 
1989 roku, najprawdopodobniej jednym z dominujących tematów jego aplikacji 
byłaby pamięć. Podobnie rzecz by się miała również wtedy, gdyby tytuł ESK zdo-
bywało się w nagrodę za dokonania, a nie za to, co dopiero stoi przed miastem 
jako wyzwanie i strategia do zrealizowania. Fakt, że dzisiaj jednym z przewodnich 
kierunków aplikacji Lublina jest Pamiętanie i antycypacja, mówi wiele o procesie 
dojrzewania miasta w przeciągu dwóch ostatnich dekad i o tym, jak mieszkań-
cy zaangażowani w jego rozwój społeczny i duchowy widzą siebie w roku 2016 
i dalej.

Lublin znajduje się mniej więcej  
w pół drogi między Krakowem  
a Wilnem. Styka się tutaj Wschód 
i Zachód, Północ i Południe, 
nakładają się na siebie losy dwóch 
narodów i państw. W kaplicy 
zamkowej można oglądać freski 
namalowane przez mistrzów, 
których sprowadził do Lublina 
Litwin, król Władysław Jagieł-
ło – freski, które na dodatek są 
wschodnie, bizantyjskie, chociaż 
rozmieszczone na sklepieniach 
ściśle zachodnich, gotyckich. 
Główny plac miasta nazywa się 
placem Litewskim; znajduje się na 
nim pomnik Unii Lubelskiej, która 
zaważyła na losach Polski i Litwy 
w sposób zasadniczy... Słowem, 
Lublin to miasto, gdzie wyraźnie 
odczuwa się ciśnienie historii, 
tej historii, która wciąż wpływa 
na naszą świadomość, na nasze 
codzienne zachowanie.

Tomas Venclova – litewski poeta, 
eseista i tłumacz, profesor Uni-
wersytetu Yale, w przemówieniu 
podczas ceremonii nadania mu 
doktoratu honoris causa Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej  
w 1991 roku
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Były nazistowski obóz zagłady 
na Majdanku. Dziś znajdujący 
się w jednej z dzielnic Lublina.
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strzeni w swojej tkance duchowej i materialnej. Ten proces trwa i przez wiele lat 
będzie jeszcze kontynuowany. Jednocześnie dojrzewający w nowej wspólnocie 
jego mieszkańcy coraz bardziej zdają sobie sprawę, że na tym nie można po-
przestać, że przed miastem stoi wyzwanie przekucia tego kapitału odzyskanego 
dziedzictwa w rozwój i modernizację. I to jest właśnie zadanie, przed którym 
staje Lublin jako Europejska Stolica Kultury.

Po 1989 roku zmianie ulega status zarówno pamięci jak i myślenia o przyszłości. 
Pamięć staje się pluralistyczna i sporna, promowane są jednocześnie różne wersje 
historii, uwypukla się tematy dotychczas zakazane i zbiorowo odrzuca większość 
„wsi potiomkinowskich” jako niewzruszonych do tej pory prawd reżimu. W całej 
Polsce sytuacja ta zapoczątkowała proces odczytywania historii na nowo, a co za 
tym idzie gwałtowny wzrost ilości badań historiograficznych, ukształtowanie no-
wych obszarów wiedzy, a zwłaszcza ponowne zbadanie relacji polsko-żydowskich, 
co część zagranicznych komentatorów, takich jak Jean-Yves Potel, odnotowała jako 
najważniejszą zmianę w kulturze pamięci w Polsce. Dialektyka indywidualizmu 
i zbiorowości w kontekście pamięci nabrała w demokracji nowej złożoności, dy-
namiki i równowagi. Pamięć indywidualna zyskała prawo głosu i prawo do bycia 
słyszaną, do uczestniczenia w szerszej relacji historycznej w formie indywidual-
nych historii osobistego oporu, uległości, czy też współwiny.  

Demokracja wpłynęła na proces antycypacji w podobny sposób: jest on teraz 
wielogłosowy, często oparty na różnych, nierzadko wzajemnie wykluczających się 
relacjach. Początkowo istniała niemal powszechna nadzieja dnia jutrzejszego i en-
tuzjastyczna wizja przyszłości: demokratyzacji, europeizacji i modernizacji. Jednak 
wszystkie one mają charakter długoterminowych, wzajemnie powiązanych procesów 
politycznych, kulturalnych i gospodarczych, które okazały się znacznie trudniejsze 
do osiągnięcia niż przewidywały to postkomunistyczne społeczeństwa i zachodni 
eksperci. W Lublinie procesy te były szczególnie trudne i nie od razu przełożyły się 
na szeroki zakres wolności, którego oczekiwano po zmianach roku 1989. 

Ostatnio jednak wzorzec antycypacji w Lublinie uległ przeobrażeniu: przy-
szłość stała się sprawą zbiorowej troski mieszkańców i obywatelskiego, oddolnego 
zaangażowania. Proces ten został uruchomiony dynamiką integracyjnego dia-
logu, który z kolei wytworzył publiczną przestrzeń komunikowania się i debaty, 
w której jednostki i społeczności mogły wyrazić swoje oczekiwania i pragnienia. 
Dialog ten wyzwolił pasję, zaangażowanie i poczucie współodpowiedzialności 
wśród mieszkańców, którzy teraz z wyczekiwaniem patrzą w przyszłość swojego 
miasta. Ubieganie się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 stało się kluczowe 
dla tego procesu, jako że rozpoczęło proces integracji mieszkańców, umacnia-
nia podstawowych więzów życia społecznego i obywatelskiego w sposób, który 
w coraz większym stopniu umożliwia Lublinowi przewidzieć, wyobrazić sobie 
i rozpocząć pracę na rzecz lepszej przyszłości. 

gicznego, rewolucji proletariackiej i komunizmu światowego straciły swoją moc, 
ustępując miejsca pragnieniu wolności i demokracji podtrzymywanemu przez dzie-
sięciolecia jednopartyjnego reżimu. Jednakże patrzenie wyłącznie w przyszłość było 
działaniem frustrującym i wręcz ryzykownym – nadzieje, które pojawiły się wraz 
z nadejściem Solidarności zostały wkrótce poddane ostremu sprawdzianowi rze-
czywistości podczas stanu wojennego. Dowody na istnienie w Lublinie i w Polsce 
antycypacyjnej energii zostały zachowane w nielegalnej prasie, a także w pamięci 
tych, którzy dzielili się swoimi nadziejami i ideami w intymnych rozmowach prowa-
dzonych w ukryciu przed państwem. Pamięć i antycypacja przetrwały na polskich 
scenach teatralnych – tych cennych przekaźnikach osobistej refleksji i publicznego 
niepokoju. Widać to było w Krakowie, w spektaklach Teatru Cricot 2 Tadeusza Kan-
tora, w Lublinie, w pracach Sceny Plastycznej KUL Leszka Mądzika, w produkcjach 
Teatru Provisorium Janusza Opryńskiego, Grupy Chwilowej Krzysztofa Borowca 
i Sceny 6 Henryka Kowalczyka, jak również we wczesnych programach festiwali 
przełomu lat 70. i 80. Niosły one ze sobą krytyczną energię i żywiołowe aktorstwo, 
co przyciągało do Polski ich zaciekawionych zachodnioeuropejskich kolegów. Lublin 
był wtedy dość egzotycznym celem podróży, wysuniętym daleko na Wschód. Dziś 
trudno sobie wyobrazić, że ci nieliczni wtedy goście z zagranicy spędzali w mieście 
kilka dni oglądając festiwalowe spektakle i nigdy nie odważyli się odwiedzić Starego 
Miasta, które po latach zaniedbania zamieniło się w dzielnicę nędzy. 

Dzisiaj Stare Miasto w Lublinie to żywiołowe kulturalne serce miasta, w dużej 
mierze dzięki zbiorowemu wysiłkowi władz, które w ostatnich latach rozpoczęły 
starania o wpisanie Starego Miasta na listę światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO. Swoje siedziby mają tu teatry awangardowe, galerie, ośrodki kultu-
ry, antykwariaty, kafejki i zaułki literackie. W 2012 roku zakończy się renowacja 
Teatru Starego, który zajmie należne mu miejsce obok innych przywróconych 
do świetności zabytków, w tym Trybunału Koronnego, obecnie miejsca spotkań 
artystów, i Klasztoru Ojców Dominikanów z jego wielkim wirydarzem będą-
cym świadkiem koncertów, spektakli i dyskusji publicznych. Od strony szczytu 
wzgórza Stare Miasto otwiera reprezentacyjna Brama Krakowska, natomiast po 
przeciwległej stronie, na granicy ze światem dawnej dzielnicy żydowskiej, znaj-
duje się Brama Grodzka. Jest ona siedzibą Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr 
NN”, którego działalność dobrze oddają słowa Władysława Panasa: „Brama jawi 
się jako model dokonujących się w mieście przejść pomiędzy różnymi światami. 
Architektoniczna ikona spotkania z «innym» skupia w sobie i reprezentuje całe 
zróżnicowanie miasta, wszelką podwójność, graniczność i pograniczność”.

Stare Miasto to najlepszy przykład na to, że współczesny Lublin jest nie tyl-
ko miastem pamięci z bogato zapisaną kartą historyczną, ale przede wszystkim 
pamiętania i antycypacji. Miasto dokonało wielkiej pracy odbudowy, przeciwsta-
wienia się erozji pamięci i zakłamania przeszłości, odrodzenia martwych prze-

Nie będziemy krainą mlekiem  
i miodem płynącą, będziemy na 
pewno krainą kulturą płynącą,  
ale nawet jeśli nie, nawet jeśli nie 
staniemy się na chwilę arkadią  
i rajem na tym padole ziemskim, 
staniemy się miastem, które 
dostało swoją szansę, które może 
wskoczyć na trampolinę i wybić 
się. Niewiele miast w Polsce może 
o sobie powiedzieć, że dostaje 
taką szansę jak Lublin dziś. 
 
Paweł Franczak – dziennikarz 
Kuriera Lubelskiego
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Były obóz zagłady stopniowo otaczają rozbudowujące się peryferie miasta. 
Podmiejski styl życia i architektury współistnieje w bliskim sąsiedztwie z przygnę-
biającymi rzędami baraków. Jako miejsce pamięci Majdanek nie może już dłużej 
ograniczać się do jednego, oficjalnego stylu historycznej narracji, ale powinien 
penetrować złożoność i niejednorodność pamięci, proces w miejsce statycznego 
obrazu, spektakl pamięci zamiast jej symbolicznego oznaczenia. Z upływem czasu 
baraki ulegają niszczeniu, są poddawane naprawom i rekonstrukcji, oryginalne 
materiały wymienia się na nowe, służące ich lepszemu zachowaniu. Czym może 
być Majdanek w przyszłości i jak może tworzyć nowe znaczenia? Tutaj, jak w kilku 
innych miejscach w Lublinie, spotykają się pamiętanie i antycypacja. Rezygnacja, 
obojętność i marginalizacja to jeden z możliwych scenariuszy przyszłości Maj-
danka, mimo jego statusu narodowej instytucji kultury, dotacji ministerialnych 
oraz stałego napływu zagranicznych turystów. Inna, skrajna wizja, to komer-
cjalizacja treści i funkcji tego miejsca. Między tymi niepokojącymi opcjami jest 
jeszcze trzecia, pozwalająca na ocalenie jego siły wyrazu dzięki zaangażowaniu 
współczesnej twórczości artystycznej i innowacyjnych programów edukacyjnych. 
Tym tropem podążają liderzy Muzeum, współpracujący z lubelskimi artystami 
i animatorami kultury. Tadeusz Mysłowski jest autorem instalacji Shrine – Miejsce 
Pamięci Bezimiennej Ofiary, którą tworzy symboliczna kompozycja plastyczna 
(50 kul wykonanych z drutu kolczastego, księga pamięci 50 narodów), utwór ora-
toryjny Jerzego Bargielskiego, fragmenty wspomnień więźniów Majdanka oraz 
modlitwy Polaków, Żydów, Rosjan i Romów. W baraku numer 56, Leszek Mądzik 
stworzył wystawę Pokoje pamięci Brunona Schulza. Bardzo ciekawie zaowocowała 
współpraca Tomasza Pietrasiewicza z Muzeum – w baraku nr 53 prezentowana 
była wystawa Elementarz – los dzieci na Majdanku, przedstawiająca przedwojenny 
i obozowy świat dzieci żydowskich, polskich i białoruskich. 

Historia duchowa Lublina posiada swoje trzy puste miejsca, niezapełnione 
otchłanie – każde z nich to ważne miejsce pamięci (lieu de mémoire): kościół  
św. Michała Archanioła, synagoga Maharshala i Majdanek. Pierwsze z nich leży 
w sercu miasta, w centrum Starego Miasta. Drugie u zbocza Wzgórza Zamkowe-
go, na granicy dawnej dzielnicy żydowskiej, w sąsiedztwie cerkwi prawosławnej. 
Trzecie – na peryferiach miasta. Niewidzialny Kościół, zburzona świątynia i były 
obóz zagłady – te trzy szczególne miejsca-znaki Lublina są przez działania kultu-
rowe przywracane życiu, coraz silniej obecne w świadomości mieszkańców. Ale 
to dopiero początek procesu. Ich wpisanie w tkankę życia społecznego wspólnoty, 
w jego europejską tożsamość kulturową, a także w plan urbanistyczny, most jaki 
dzięki tej pracy uda się zbudować między pamiętaniem a antycypacją, to wszystko 
stanowić będzie istotną część budowy programu Europejskiej Stolicy Kultury.

kośCiół św. miChała aRChanioła

synagoga mahaRszala

maJdanek

Słowa „kościół niewidzialny” pochodzą od Józefa 
Czechowicza, który w ten sposób określał świątynię pod 
wezwaniem św. Michała Archanioła, przez większą część 
historii najważniejszą w mieście, popadającą w ruinę 
w czasach zaborów, rozebraną decyzją z 1846 roku. 
Znaleziono wówczas pod ołtarzem pień ogromnego dębu, 
z którym wiąże się opowieść fundacyjna miasta. W XIII 
wieku książę Leszek Czarny zasnął pod tym drzewem 
podczas wyprawy wojennej i wówczas we śnie objawił mu 
się archanioł Michał przekazujący dyspozycje militarne. 

W 1282 roku książę ufundował tu świątynię, która stanęła 
prawdopodobnie na starym pogańskim miejscu kultowym. 
„Na tej osi – pisał Władysław Panas – wybudowano nową, 
chrześcijańską Axis Mundi, przedłużając ją niepomiernie 
w górę, co doskonale widać na starych rycinach jako 
bardzo wysoką, gotycką wieżę całkowicie dominującą nad 
Miastem”. Obecnie odsłonięto odkopane fundamenty 
gotyckiej katedry, a plac jest ulubionym przez Lublinian 
miejscem spotkań, koncertów i spektakli plenerowych.

Synagoga Maharshala wzniesiona w 1567 roku była  
kompleksem religijnym i edukacyjnym składającym się  
z trzech budynków – wielkiej synagogi, Synagogi Maharani 
i małego domu modlitwy zwanego Szywe Kryjem. Nazwa-
na na cześć znanego lubelskiego rabina, Salomona Lurii, 
noszącego przydomek „Maharshal”, wielka synagoga była 
centrum życia religijnego Lublina i mogła jednorazowo po-
mieścić 3 tysiące osób. Pierwotnie zbudowana w stylu re-
nesansowym, po zniszczeniu w czasie najazdów kozackich 
i moskiewskich została odnowiona w stylu barokowym. 
Zanim hitlerowcy wyburzyli kompleks, stworzyli tu punkt 
zbiorczy dla Żydów deportowanych do obozu zagłady  
w Bełżcu. Resztki ruin usunięto już po wojnie. Oprócz ta-
blicy pamiątkowej u stóp Zamku, miejsce po niegdysiejszej 
synagodze nie zostało upamiętnione jako znaczące lieu 
de mémoire. Poprowadzono tędy główną drogę tranzyto-

wą. Dzielnica żydowska została natomiast symbolicznie 
odtworzona w dokumentach i zapisach cyfrowych „Bramy 
Grodzkiej” oraz w postaci wiernego modelu architekto-
nicznego, który można oglądać w Ośrodku. Ożywa także  
za sprawą programów edukacyjnych oraz wydarzeń arty-
stycznych takich jak sztuka ulicy i performance.  
O realizowanych w tej przestrzeni Misteriach Pamięci, 
takich jak Jedna Ziemia – Dwie Świątynie, Dzień Pięciu Mo-
dlitw, Misterium Światła i Ciemności, Poemat o Miejscu, To-
masz Pietrasiewicz pisał: „To były moje Dziady – przywoły-
wanie duchów. Nie da się zrozumieć sensu większości tych 
działań artystycznych bez tych duchów, bez świadomości 
tego, że żyjemy na «ziemi znieważonej przez zbrodnię 
ludobójstwa» – jak to określił Miłosz w rozmowie z Jerzym 
Turowiczem. A to co robię, używając znów słów poety  
– ma dla mnie «coś z obrzędu oczyszczającego»”.

Majdanek był niemieckim obozem koncentracyjnym usytu-
owanym na przedmieściach Lublina, który działał od 1941 
roku do wyzwolenia przez Armię Czerwoną w lipcu 1944 
roku. Szacuje się, że przez obóz przewinęło się 150 tysięcy 
osób, z których 80 tysięcy zginęło. Ofiarami byli głównie 
Żydzi (blisko 60 tysięcy), ale także członkowie ruchu 
oporu, inteligencja polska, Rosjanie, Białorusini i Ukraińcy, 

mieszkańcy wysiedlonych wiosek Zamojszczyzny, zwykli 
ludzie brani w łapankach. Ponad 25% więźniów obozu 
stanowiły dzieci poniżej 15 roku życia. Jednym z najtra-
giczniejszych wydarzeń Holocaustu była tzw. „krwawa 
środa”, 3 listopada 1943 roku, gdy w dystrykcie lubelskim 
zgładzono około 42 tysiące Żydów, z czego 18 tysięcy na 
Majdanku.
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Wobec Wschodu
To miasto posiada swą historyczną wymowę: jest to nie tylko wymowa 
Unii Lubelskiej, ale wszystkiego, co stanowi dziejowy, kulturowy, etyczny 
i religijny kontekst tej unii. Cały wielki dziejowy proces spotkania pomię-
dzy Zachodem a Wschodem, wzajemnego przyciągania się i odpychania. 
Nikt też nie zdejmie z ludzi tu żyjących odpowiedzialności za ostateczny 
wynik tego dziejowego procesu w tym miejscu Europy.
Jan Paweł II podczas wizyty w Lublinie 9 czerwca 1987 roku

Kontekst historyczny 

Lublin nigdy nie należał wyłącznie do Wschodu, cokolwiek by pod tym poję-
ciem rozumieć: ziemie ruskie, krąg cywilizacji bizantyjskiej, świat prawosławia, 
Kresy jagiellońskiej Rzeczypospolitej czy wreszcie Europę na wschód od grani-
cy Schengen. Lublin we wszystkich tych kontekstach był pograniczem Wschodu 
i Zachodu, stopem cywilizacyjnym. Owa pograniczność Lublina sprawia, że jego 
„wschodniość” nigdy nie była oczywista. Ostatnim aktem sytuowania Lublina na 
Wschodzie było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej i do strefy Schengen, 
w rezultacie czego miasto wraz z regionem znalazło się na wschodniej rubieży UE. 
Ale bywało także, że Lublin zapominał o swojej wschodniości czy też wypierał 
się jej. Wówczas Wschód stawał się dla miasta jego kompleksem, świadectwem 
prowincjonalności i zapóźnienia cywilizacyjnego. Dlatego temat Wobec Wschodu 
jest tak ważnym filarem kandydatury Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kul-
tury 2016 – otwiera on przed społecznością lokalną, krajową i międzynarodową 
długo wyczekiwaną szansę na przezwyciężenie utrwalonych uprzedzeń, które od 
wieków dzieliły przestrzeń kultury europejskiej. Wobec Wschodu nie tylko stanowi 
zasadniczy komponent aplikacji Lublina, ale jest również osią szerszej strategii 
rozwoju kulturalnego miasta. 

Wielkie znaczenie dla relacji Lublina ze Wschodem miała zaprzysiężona w Lu-
blinie w 1569 roku, właśnie w gotycko-ruskiej Kaplicy Świętej Trójcy, Unia Lubel-
ska. Był to odważny akt federacyjny zawiązany między Rzeczpospolitą i Wielkim 
Księstwem Litewskim, któremu kres położyła dopiero interwencja obcych mo-
carstw i rozbiór w 1795 roku. O jej znaczeniu dla współczesnej świadomości Po-
laków świadczy fakt, że papież Jan Paweł II, przekonując ich do głosowania za 
wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej, wypowiedział w Watykanie słynną sen-
tencję: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. Nie zawsze jednak recepcja Unii 
była pozytywna. Zarówno carska jak i komunistyczna Rosja podsycały wrogie 
nastroje swoich najbliższych zachodnich sąsiadów przeciwko polskiemu partne-
rowi, podkreślając konieczność asymilacji ich elit do polskiej kultury i języka oraz 

Lublin ma taki przyjemny sznyt, 
który sobie bardzo cenię, jest 

trochę nadgryziony, trochę 
wschodni, trochę południowy, 

trochę polski i nie polski. Dziwne 
miasto pogranicza.

Andrzej Stasiuk – pisarz

Nie ma w Polsce malarstwa, które 
by w swoim czasie przewyższało 

to z Kaplicy Trójcy Świętej na 
Zamku Lubelskim. Z punktu 

widzenia Polski być może Lublin 
jest nikomu nie potrzebny. Ale 
w kontekście europejskim jest 

wielki, bo jest miastem między 
Warszawą a Lwowem i Kijowem.

Leon Tarasewicz – malarz

Graffiti Michała Stachyry na 
zniszczonej ścianie w zaniedbanej 
części Starego Miasta, nawiązujące 
do fresków w Kaplicy Świętej 
Trójcy. Przykład sztuki publicznej 
intrygującej przechodniów  
i nobilitującej przestrzeń 
publiczną.
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Lublin a Partnerstwo Wschodnie 
 
Jako kandydat do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016, Lublin chce zostać 
aktywnym ambasadorem programu Partnerstwa Wschodniego w ramach Euro-
pejskiej Polityki Sąsiedztwa, poprzez rozwijanie inicjatyw wymiany kulturalnej 
i budowania sieci współpracy ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej. Jednym 
z naczelnych zadań podejmowanych przez miasto jest zmniejszenie różnic pomię-
dzy Polską wschodnią i zachodnią oraz wzmocnienie potencjału kulturalnego 
i gospodarczego tzw. Polski B, położonej na wschód od Wisły. 

Pomimo wielkich nadziei, iż demokratyczne przemiany przyniosą równomier-
ny rozkład dobrobytu i równych szans, w ciągu ostatnich dwóch dekad różnica 
pomiędzy zachodnią i wschodnią Polską pogłębiła się. Większość inwestycji była 
kierowana do bardziej zasobnych regionów na zachodzie kraju, kosztem jego czę-
ści wschodniej. W efekcie eksperci zaczęli ostrzegać przez „kompleksem Polski 
Wschodniej” – z możliwymi do przewidzenia szkodliwymi skutkami tej sytuacji 
dla całego kraju. 

W odpowiedzi grupa specjalistów pod kierunkiem ministra Michała Boniego 
opracowała model rozwojowy obejmujący najbliższe dwadzieścia lat i oparty na 
podejściu polaryzacyjno-dyfuzyjnym. Według raportu Polska 2030: Wyzwania 
rozwojowe:

„Obok wspierania biegunów wzrostów (czyli procesów polaryzacyjnych), trze-
ba przede wszystkim stworzyć warunki dla dyfuzji – tego wszystkiego, co będzie 
sprzyjało wyrównywaniu szans edukacyjnych, zwiększało dostępność transpor-
tową każdego miejsca w kraju, likwidowało groźbę wykluczenia cyfrowego, po-
prawiało poziom integracji społecznej, budowało solidarność pokoleń, dawało 
poczucie możliwości urzeczywistnienia własnych aspiracji”. 

Według raportu ta „dyfuzja” może zostać osiągnięta poprzez stworzenie moż-
liwości rozwoju jednostek na terenie województw wschodnich, co z kolei będzie 
pobudzać wzrost potencjału regionu i jego atrakcyjności dla inwestorów. 

Aspiracje Lublina związane z projektem 2016 będą kluczowe dla tego procesu. 
Lublin będzie nie tylko dynamicznym „centrum wzrostu”, ale motorem indywi-
dualnej mobilności, która, jak zaleca raport, przełoży się na ogólną atrakcyjność 
regionu dla tak wyczekiwanych tu inwestycji. 

Od początku istnienia Partnerstwa Wschodniego pojawiały się głosy zaniepo-
kojenia, że może ono stanowić kolejną próbę „kolonializacji” Wschodu ze strony 
Rzeczypospolitej. Niezależnie od tego, jak irracjonalne wydawałyby nam się tego 
rodzaju lęki naszych wschodnich sąsiadów, musimy być świadomi, że mają one swe 
źródło w historycznej dominacji Polski na tych obszarach, w asymilacji do kultury 
polskiej elit sąsiednich narodów, w często paternalistycznym do nich stosunku, 
w kulturowym wywyższaniu się połączonym z nikłą znajomością języków i kultur 

tłumiąc ich dążenia emancypacyjne. W Polsce również dystansowano się od Unii, 
podkreślając zwłaszcza fakt zbytniego zaangażowania się Polski na Wschodzie. 
Lublin był częścią tej tradycji, jemu też Wschód doskwierał, choć podkreślić na-
leży, że centralny plac miasta nosi nazwę Placu Litewskiego. Wskazuje to na fakt, 
że nigdy nie wyrzeczono się tu dziedzictwa polsko-litewskiej Unii, które w ostat-
nich latach odczytywane jest jako wielki wkład narodów ją tworzących w dzieło 
zjednoczenia Europy. W 440. rocznicę Unii Lubelskiej, 1 lipca 2009 roku spotkali 
się w Lublinie prezydenci Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, do których prezydent 
Polski Lech Kaczyński powiedział: „Jednocząca się Europa, Unia Europejska to 
rzecz wspaniała. W tej Europie my możemy być tacy jakbyśmy chcieli tylko i wy-
łącznie razem, tylko razem z naszymi litewskimi, ukraińskimi – w przyszłości 
myślę białoruskimi – łotewskimi i estońskimi przyjaciółmi. Oczywiście historia 
nie zatoczy koła, nie powstanie nasze wspólne państwo, ale możemy bardzo blisko 
współpracować, możemy być solidarni i musimy być solidarni. I w imię tej soli-
darności trzeba umieć przebaczać, czasem nawet rzeczy straszne”. 

W ciągu ostatnich dziesięciu lat 
Polska stała się bliższa – nie tylko 
dla mnie, ale dla wielu tysięcy, 
może milionów Ukraińców. Stała 
się bardziej dostępna i, pod 
niektórymi względami, bogatsza, 
bardziej interesująca i urozmaico-
na, choć dla każdego z nas w inny 
sposób. W tym samym czasie,  
w nieco innym sensie, Polska 
stała się także bardziej odległa  
i niedostępna. Wydaje się, że po 
raz kolejny stała się nieuchwyt-
nym statkiem widmo, jakimś UFO, 
które znika gdzieś za zachodnim 
horyzontem pozostawiając nas  
z tyłu – samych w euroazjatyckim 
królestwie smoków i troglody-
tów. Na naszych oczach Polska 
staje się jednym z wielu krajów 
nieosiągalnego Zachodu.

Mykoła Riabczuk,  
Od Małorosji do Ukrainy, 2002

Lublin jest predestynowany do 
kontynuowania tradycji ULB 
[projekt partnerstwa Polski na 
rzecz niepodległości i dobrego 
sąsiedztwa z Ukrainą, Litwą i Bia-
łorusią] i jego roli na wschodzie 
Europy, która z różnych powodów 
nie była czy nie mogła być realizo-
wana w okresie dwudziestolecia. 
Byłoby dobrze, gdybyś pojechał 
do Lublina.

Jerzy Giedroyć, redaktor paryskiej 
Kultury, z listu do Czesława Miło-
sza, 1981

fReski w kapliCy święteJ tRóJCy

Dobrym przykładem tego, jak układają się relacje Lublina 
ze Wschodem, są słynne freski z Kaplicy Świętej Trójcy 
na Zamku Lubelskim, ukończone w 1418 roku arcydzieło 
sztuki rusko-bizantyjskiej. Wprawdzie ich autorami byli 
malarze pochodzący z ziem dzisiejszej Białorusi i Ukrainy, 
znajdujący się pod silnym wpływem sztuki z Góry Atos, 
Bałkanów i Rusi, ale fundatorem był polski król Władysław 
Jagiełło. Nie powstały one w cerkwi i dla potrzeb ludności 
ruskiej żyjącej w Rzeczypospolitej, lecz w późnogotyckich 
wnętrzach budowli wzniesionej za czasów króla Kazimierza 
Wielkiego i dla potrzeb rzymskokatolickiej liturgii.  
W odróżnieniu od podobnych fundacji normańskich królów 
Sycylii, również lokujących w budowlach zachodnich 
wschodnie polichromie, nie powstały one dla splendoru 
władzy cesarskiej rywalizującej z dworem bizantyjskim. 
Jagiełło zaprosił do Lublina artystów z kręgu Bizancjum, 
bo kochał sztukę Wschodu od czasów swojego litewskiego 
dzieciństwa, a przede wszystkim dlatego, że był rzeczni-
kiem wiary ponad wyznaniami i człowiekiem należącym do 
universum średniowiecznej Europy.

Symboliczne dla Lublina są dalsze losy rusko-bizantyjskich 
fresków. W początkach XIX wieku, wraz z rozbiorami Polski, 
kaplica z królewskiej staje się więzienną. Freski pokryte 
zostają warstwą tynku, zapomniane. Fragment ich odkrywa 
w 1899 roku lubelski malarz Józef Smoliński. Następu-
jące potem dziesięciolecia to ciąg decyzji o konserwacji 
podejmowanych przez Rosjan, Austriaków i od 1918 roku 
przez władze polskie. Prace konserwatorskie przerywa-
ne były wojnami, choć nie tylko one przyczyniały się do 
postępującej destrukcji malowideł – także niekompetencja 
i polityczna instrumentalizacja prac. Dopiero wiosną 1995 
roku zdjęto ostatecznie w Kaplicy rusztowania, odsłaniając 
współczesnym Lublinianom cały teologiczno-estetyczny 
blask malarstwa sztukmistrzów Wschodu. Ecclesia Sanctae 
Trinitatis stała się ważnym elementem budowania nowo-
czesnej tożsamości miasta, a także magnesem przyciągają-
cym do Lublina turystów z całego świata.
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Happening otwierający wyda-
rzenie L² - potęgowanie Kultury 
Lublina i Lwowa w 2009 roku. 
Jego uczestnicy wyrzucają 
w górę charakterystyczne 
plastikowe torby, w których 
ukraińscy handlarze przywożą 
do Polski swoje towary.
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wschodnich sąsiadów. Także ze strony Polski jej obecność na Wschodzie ciągnie za 
sobą smugę cienia – pamięć konfliktów etnicznych, wyznaniowych i klasowych, 
deportacji na dalszy Wschód i „repatriacji” na Zachód, utraty majątków i wyko-
rzenienia. Tworząc podwaliny pod nową politykę sąsiedztwa, trudno udawać, że 
nie dostrzegamy tego bagażu trudnych i bolesnych spraw, które pozostawiła nam 
w spadku historia. Zaczynając od siebie, rozumiemy, że Polacy zdobyć się muszą 
na krytyczną refleksję historyczną i przezwyciężyć mit kresowy, przez ich sąsiadów 
uznawany za mocarstwowy i wrogi ich narodowym aspiracjom emancypacyjnym 
– mitem pogranicza, partnerskim i ucieleśniającym w naszej wspólnej wielowie-
kowej tradycji to, co dzisiaj w Europie określa się jako dialog międzykulturowy. 

Na płaszczyźnie europejskiej Lublin mógłby stać się jednym z konstrukto-
rów europejskiej polityki wschodniej w zakresie zarówno Europejskiej Polityki 
Sąsiedztwa, jak i dalekosiężnych planów tworzenia szerokiej, europejskiej prze-
strzeni kulturowej. To nie przypadek, że Partnerstwo Wschodnie jest pierwszą tak 
poważną i z sukcesem rozpoczętą inicjatywą w Unii Europejskiej. 

Wschodnie sąsiedztwo, oddzielone od Europy linią Schengen, to w istocie 
prawdziwie europejski test dla mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny. Coraz bar-
dziej rozumieją oni, że w obecnej sytuacji to Wschód w istotnym stopniu czyni 
ich współczesnymi Europejczykami, bo jest to ich tożsamość, ich licentia poetica 
w Unii Europejskiej, ich ponadnarodowy horyzont i pole walki z własnym resen-
tymentem historycznym, ich kompleks zamieniony w kompetencję, ich indywidu-
alna strategia rozwojowa oraz własny głos słyszalny w metropoliach Europy.

waRsztaty kultuRy i polska pRezydenCJa w unii euRopeJskieJ w Roku 2011

Jako jedno z ośmiu miast wybranych na centrum imprez 
kulturalnych podczas polskiej prezydencji w UE w 2011 
roku, Lublin organizuje cykl wydarzeń poświęconych 
wzmocnieniu programu Partnerstwa Wschodniego. Więk-
szość z nich opracowują Warsztaty Kultury, nowo powstała 
filia Centrum Kultury, której misją jest rozwój współpracy 
ze Wschodem i promowanie wiedzy o sąsiadach wśród 
mieszkańców miasta. W ramach przygotowań do progra-
mu kulturalnego polskiej prezydencji, Warsztaty Kultury 
realizują następujące projekty układające się w długo- 
falową strategię Trans_Misja_Lublin_Ukraina:

Siła sztuki, wystawa prac z kolekcji Lubelskiego Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych prezentująca ponad 90 dzieł 
46 artystów w Pałacu Sztuki we Lwowie. Wystawę uzupeł-
nia sympozjum polsko-ukraińskie poświęcone artystycz-
nym, formalnoprawnym i finansowym aspektom tworzenia 
kolekcji sztuki współczesnej.

Zriz Ukraiński – Ukraiński Przekrój, wystawa prezentująca 
w Lublinie prace 40 współczesnych ukraińskich artystów 
kilku pokoleń.

Tydzień Sztuki Aktualnej, organizowany we Lwowie  
i stanowiący ofertę warsztatów i zajęć edukacyjnych na 
temat sztuki współczesnej, w tym prezentacji Galerii Białej 
w Lublinie.

Festiwal Fort Missia, międzynarodowy festiwal artystów, 
który odbędzie się w miejscu historycznych fortyfikacji  
w pobliżu przejścia granicznego Medyka/Shehyni. 

Kongres Kultury Partnerstwa Wschodniego, angażujący 
twórców i animatorów kultury, a także liderów organizacji 
pozarządowych, naukowców i polityków w proces two-
rzenia strategii, która z Partnerstwa Wschodniego uczyni 
projekt kulturowy.

 Rzeczywiste zainteresowanie i niezależna współpraca Lublina z krajami 
wschodnimi, szczególnie z Białorusią i Ukrainą, przypadają na koniec lat 80. Nie 
miały one nic wspólnego z lansowanymi przez komunistyczne władze polskie prio-
rytetami „braterskiej” koegzystencji z państwami byłego ZSRR. Były to oddolne, 
niezależnie podejmowane działania na rzecz zbliżenia z sąsiadami. To m.in. takie 
inicjatywy, jak organizowane przez studentów KUL-u, pod patronatem Jacka Ku-
ronia, Tygodnie Ukraińskie, pozwalały zniewolonym narodom spotykać się w du-
chu wolności, tolerancji i dialogu, przygotowując je do demokratycznego przełomu 
w Europie. Ważną rolę w tym procesie odegrały również środowiska związane 
z pismami Spotkania (nie istniejące) i Akcent (ciągle jedno z najważniejszych pism 
kulturalnych w kraju). Po otwarciu granic na początku lat 90. Lublin rozpoczął 
intensywną współpracę kulturalną i naukową szczególnie z Ukrainą. Główne role 
odegrały tu środowiska akademickie KUL-u i UMCS-u, Teatr NN (cykl Spotkania 
Kultur, który w założeniu miał być próbą zbliżenia Białorusinów, Litwinów, Ukra-
ińców, Żydów i Polaków po wielkim przełomie), kwartalnik Kresy i zainicjowany 
przez prof. Jerzego Kłoczowskiego Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, który 
zainspirował powstanie partnerskich Instytutów w Mińsku, Kijowie, Wilnie.

W 1997 roku osiadły w Berlinie ukraiński uczony Bohdan Osadczuk wyszedł 
z pomysłem utworzenia polsko-ukraińskiego uniwersytetu w Lublinie, co zostało 
przyjęte z entuzjazmem przez środowiska naukowe i kulturalne. W roku 2001 po-
wołano Europejskie Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów jako insty-
tucję przejściową, która miała przekształcić się w uniwersytet – jego otwarcie pod 
nazwą Europejski Uniwersytet Wschodni spodziewane jest wkrótce w Lublinie, 
a także w Kijowie i Lwowie. Obecnie rodzi się coraz więcej projektów z partnerami 
wschodnimi, takich jak: Festiwal Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi, Jarmark Ja-
gielloński, Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody, L² – potęgowanie kultury 
Lublina i Lwowa, Jazz Bez, Międzynarodowy Festiwal Filmowy Rozstaje Europy, 
Festiwal Wielokulturowy Lublin i Festiwal Literacki Miasto Poezji. 

Świadomość swojej wschodniej tożsamości i wypływających z tego natural-
nych predyspozycji Lublina sprawia, iż zdecydowana większość lubelskich in-
stytucji współpracuje z partnerami ze Wschodu (od parafii, przez domy kultury, 
po uniwersytety, organizacje pozarządowe i samorządy). Szacuje się, że ponad 50 
prężnie funkcjonujących organizacji w swojej działalności skupia się w całości 
lub istotnej części na współpracy ze Wschodem (pamiętać też należy o licznych 
nieformalnych inicjatywach osób prywatnych). Ich działalność można podzielić na 
kilka grup problemowych: a) dialog, zbliżenie, pojednanie, wspólne dziedzictwo, 
przełamywanie barier i granic, b) wymiana doświadczeń, edukacja, c) projekty 
kulturalne, kultywowanie dawnych (tradycyjnych) wartości kulturowych i ge-
nerowanie nowych, d) współpraca samorządowa. To czyni Lublin niewątpliwym 
ekspertem w dziedzinie kontaktów ze Wschodem.

Jeszcze niedawno mieszkańcy 
Lublina postrzegali swoje miasto 
jako monokulturowe, a wielokul-
turowość kojarzyła im się najwyżej 
z interesującą, ale minioną 
przeszłością. Zabiegi o tytuł ESK 
2016 odsłoniły im nieznane 
oblicze miasta – domu wielokul-
turowości żywej, realnie obecnej 
w naszej codzienności. Ma to 
wielkie znaczenie dla społeczno-
ści mniejszościowych. Dotyczy to 
także społeczności ukraińskiej, 
obecnej w życiu miasta od czasów 
średniowiecza.  
 
Wielowymiarowość i skala 
wydarzeń prezentujących kulturę 
ukraińską już teraz upoważniają 
miasto do nazwania Lublina stoli-
cą polsko-ukraińskich kontaktów 
kulturalnych, co otwiera kraje Unii 
na obecność kultury ukraińskiej, 
przez dziesięciolecia marginalizo-
wanej i niedostrzeganej. Nieprzy-
padkowo Lublin stał się jednym  
z nielicznych polskich miast, które, 
dzięki twórczości Ołeksandra 
Irwancia, weszły do klasyki współ-
czesnej literatury ukraińskiej. 
 
Grzegorz Kuprianowicz  
– prezes Towarzystwa Ukraiń-
skiego, członek Komisji Wspólnej 
Rządu i Mniejszości Narodowych  
i Etnicznych

Współpraca między Lublinem  
i Lwowem z jej projektami  

kulturalnymi, edukacyjnymi  
i społecznymi ma mocne oparcie 

w przeszłości i w dniu dzisiejszym. 
Istnieje wiele różnic między Lu-

blinem i Lwowem, ale nie opierają 
się one na antagonizmach, mają 
pozytywny koloryt. Nasi artyści, 

zresztą, tak jak i inni Ukraińcy 
odwiedzający Lublin, czują się 

tutaj jak w domu, w dodatku mają 
okazję spotykać się z nowinkami. 

Polacy z Lublina postrzegają Lwów 
w podobny sposób. Lwów jest 

silnym partnerem Lublina w jego 
staraniach o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury, a moim marze-

niem jest to, byśmy tworzyli wiele 
rzeczy wspólnie.

Ivashchyshyn Markijan – dyrektor 
galerii „Dzyga” we Lwowie
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wobeC wsChodu: pRoJekty z zakResu współpRaCy tRansgRaniCzneJ

L² – potęgowanie kultury Lublina i Lwowa 

Bezpośredni kontakt osób o podobnych marzeniach  
i poszukiwaniach twórczych stał się pretekstem do 
wymiany idei, wiedzy, doświadczeń, know-how w obszarze 
sztuki i kultury, co w dalszej perspektywie przyczyniło się 
do budowania oddolnych inicjatyw na polsko-ukraińskim 
pograniczu. Strategicznym celem było przełamanie oporu 
i nieufności między lwowskim a lubelskim środowiskiem 
artystycznym. L² stwarza dogodne okoliczności do spotka-
nia przede wszystkim przedstawicieli młodej, poszukują-
cej i niezależnej sztuki i animacji kulturalnej.Pierwszym 
etapem projektu, zrealizowanym w listopadzie 2008 roku, 
był wyjazd około 100 osób z Lublina do Lwowa w celu zor-
ganizowania tam różnorodnych prezentacji artystycznych: 
koncertów, spektakli, warsztatów, wydarzeń muzycz-
nych, prezentacji multimedialnych, projekcji filmowych, 
pokazów mody alternatywnej, pokazów performance oraz 
wykładów o sztuce i kulturze. Menadżerowie kultury, ku-
ratorzy, animatorzy, publicyści i reprezentanci organizacji 
pozarządowych eksplorowali nieznane obszary środowisk 
kulturalnych Lwowa, także po to, by wypracować modele 
przyszłej współpracy. Drugi etap projektu L², zrealizowany 
w kwietniu 2009 roku w Lublinie, był odpowiedzią Lwowa 
na „kulturalny szturm” środowiska lubelskiego. Reprezen-
tacja lwowskich artystów, również w sile około 100 osób, 
przedstawiła w Lublinie swoje projekty zainspirowane bez-
pośrednimi kontaktami między artystami z Ukrainy i Polski. 
Zaowocowało to także powołaniem polsko-ukraińskiej 
fundacji Trans Kultura (Lublin-Lwów-Łuck-Tarnopol).  

Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza w drohobyczu

Festiwal jest realizowany od 2004 roku przez Poloni- 
styczne Centrum Naukowo-Informacyjne Uniwersytetu  
w Drohobyczu na Ukrainie, placówkę, która działa na rzecz 
naukowej, kulturalnej i artystycznej współpracy polsko-
-ukraińskiej. Od 2007 roku festiwal współorganizuje powo-
łane w Lublinie Stowarzyszenie „Festiwal Brunona Schul-
za”, współpracujące z artystami i naukowcami w Lublinie 
i na całym świecie. Projekt przyjął szeroką formułę, stając 
się miejscem spotkania miłośników i badaczy twórczości 
Schulza: naukowców, pisarzy, poetów i tłumaczy, muzyków, 
plastyków, fotografów, twórców teatru i filmu. Obok uho-
norowania i ożywienia pamięci wybitnego pisarza, festiwal 
aktywizuje społeczność Drohobycza i umacnia stosunki 
polsko-ukraińskie. 

Festiwal Trzech Kultur we włodawie

Każdej jesieni Włodawa, małe miasteczko nad Bugiem, na 
styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy, jest gospodarzem 
Festiwalu Trzech Kultur. Organizowany przez Muzeum 
Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego projekt realizuje 
ekumeniczny program ochrony, edukacji i promocji miej-
scowej tradycji pogranicza kultur, tolerancji i koegzystencji 
wyznawców prawosławia, judaizmu i katolicyzmu – twór-
ców dziejów Włodawy. Niezmienny jest układ programu 
festiwalu: piątek – to dzień poświęcony tradycji kultury 
żydowskiej, sobota – prawosławnej, niedziela – katolickiej. 
Najważniejsze wydarzenia festiwalowe – koncerty, spekta-
kle, wystawy i projekcje filmowe z udziałem znakomitych 
twórców z Polski i ze świata odbywają się w zabytkowych 
świątyniach Włodawy: zespole synagogalnym, cerkwi pra-
wosławnej pw. Narodzenia NMP oraz kościele św. Ludwika 
z remontowanym obok klasztorem oo. Paulinów.  

Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa

Dzięki tym kilku dniom, na mocy administracyjnej decyzji 
raz do roku znika w sposób dosłowny fragment granicy 
Schengen, oddzielającej UE i Polskę od Ukrainy. W organi-
zowanym od 2007 roku projekcie uczestniczy każdorazowo 
blisko 30 tysięcy osób z obydwu stron granicy. Poprzednie 
edycje zrealizowano m.in. pod hasłami: Granica, która łączy 
i Most europejski. Program wydarzenia tworzą m.in. spek-
takle, jarmarki, wspólna modlitwa ekumeniczna, wystawy, 
koncerty, zabawy integracyjne. Inicjator tych spotkań, szef 
Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza, ks. Stefan Batruch 
powiedział o ich misji: „Nasze działania mają na celu zbli-
żenie obu narodów do siebie, skłonienie do współpracy, 
aktywizowanie lokalnych społeczności. Szukamy modelu 
współpracy, by przy współdziałaniu różnych podmiotów, 
różnych struktur robić coś wspólnie”.

Coroczne obchody  
św. Onufrego w Klasztorze 
Prawosławnym w Jabłecznej. 
Międzynarodowe święto 
prawosławnej diaspory.
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Chociaż lubelskie uniwersytety stały się częścią procesu bolońskiego, jak dotąd 
te zmiany przyniosły niewiele korzyści w zakresie zwiększenia różnorodności spo-
łeczności studenckiej i odsetka studentów zagranicznych. Większość studentów 
uczelni w Lublinie pochodzi ze wschodniej Polski. Wielu z nich wraca do swoich 
miast i wsi na weekendy – stąd ich związek z Lublinem jest nietrwały, a udział 
w życiu kulturalnym ograniczony. Większość absolwentów nie pozostaje w mie-
ście, ale wraca do rodzinnych stron lub przenosi się do bardziej rozwiniętych części 
kraju lub też wyjeżdża za granicę. Relacje miasta ze środowiskiem akademickim, 
chociaż nie są nękane przez kwestie kontrowersyjne lub nierozwiązywalne konflik-
ty interesów, muszą się pogłębić i zintensyfikować, aby przynosić korzyść zarówno 
miastu, jak i społeczności akademickiej. 

Kultura wiedzy
Lublin jest niezwykłym miastem uniwersyteckim. Po odzyskaniu niepodległości 
w 1918 roku w Lublinie powstał Katolicki Uniwersytet Lubelski, jedna z najważniej-
szych polskich uczelni, zorganizowana na wzór belgijskiego Uniwersytetu Kato-
lickiego w Louvain. Instytucja ta stała się bastionem intelektualnym tak ważnym, 
że władze komunistyczne nie miały odwagi jej zamknąć. Zamiast tego, w roku 
1944, w bezpośrednim sąsiedztwie KUL-u założono państwowy Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej. W kolejnych dziesięcioleciach z UMCS-u wyodrębniły 
się: Uniwersytet Medyczny i Uniwersytet Przyrodniczy. Unikatowe rozwiązania, 
znane na świecie wypracowuje Politechnika Lubelska, założona w roku 1953 na 
bazie Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej z inicjatywy lokalnego środowiska tech-
ników i inżynierów. W latach 90. Lublin i Lubelszczyzna wzbogaciły się o liczne 
prywatne wyższe uczelnie. Wśród nich znajduje się założona w roku 1998 Wyższa 
Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, uczelnia prywatna oferująca programy 
profesjonalnego kształcenia kadr administracyjnych i szkoleń promujących za-
trudnienie i rozwój inicjatyw społecznych, szczególnie na terenach wiejskich. Dzi-
siaj prawie jedna trzecia z 350 tysięcy mieszkańców Lublina to studenci. Minister 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyznaczył Lublin na polską siedzibę przyszłego 
uniwersytetu polsko-ukraińskiego, obok ośrodków w Kijowie i Lwowie. 

Obecnie w wielu europejskich miastach uniwersytety stanowią podstawowy 
motor rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Miasta posiadające silną tradycję 
uniwersytecką to ośrodki o mocno zarysowanej tożsamości ukształtowanej przez 
historię i ich intelektualny charakter. W mniejszych miastach – poniżej 150 tysięcy 
mieszkańców, takich jak Leiden, Uppsala, Heidelberg, czy Oxford – uniwersytety 
to najwięksi pracodawcy i właściciele nieruchomości. Kluczowe strategie rozwoju 
i ambicje tych uczelni w dużej mierze decydują o kierunku rozwoju miasta i jego 
mieszkańców. W większych ośrodkach, o liczbie mieszkańców przekraczającej pół 
miliona, pozycja uniwersytetów jest mniej dominująca, chociaż częstokroć takie 
miasta posiadają więcej niż jedną szkołę wyższą. W takich miastach uniwersy-
tety współistnieją obok siebie, konkurują, a od czasu do czasu współpracują. Tak 
właśnie jest w Lublinie.  

Od ponad dziesięciu lat europejskie uczelnie wyższe przechodzą proces głębo-
kiej reformy wynikającej z wdrażania zasad Deklaracji Bolońskiej (1999), porozu-
mienia ustanawiającego Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego, podpisanego 
przez niemal wszystkie rządy europejskie.

Nie znalazłbym chyba bardziej 
odpowiedniego miejsca na wy-

rażenie mojej wiary w przyszłość 
rozszerzonej Europy niż ten wspa-

niały uniwersytet lubelski [KUL], 
wytrwały orędownik humanizmu.

Romano Prodi – przewodniczący 
Komisji Europejskiej, przemówie-

nie na KUL-u, 2001

Podział Polski na bogatszy, 
bardziej zurbanizowany i lepiej 

rozwinięty Zachód i na tradycjona-
listyczny i zapóźniony Wschód nie 

znajduje odzwierciedlenia w in-
nych dziedzinach. Według dwóch 

spisów powszechnych, w 1988  
i 2002 roku, we wschodniej Polsce 

znajduje się większy odsetek 
osób z wyższym wykształceniem. 
Ponadto, w roku 2002 kandydaci 

do szkół ponadgimnazjalnych  
w regionach wschodnich uzyskali 

lepsze wyniki niż ich koledzy  
z zachodniej Polski.

Raport Polska 2030: Wyzwania 
rozwojowe (www.zdp.kprm.gov.pl)

pRoCes boloński

Proces boloński ma na celu ujednolicenie podejścia do 
stopni akademickich i wymogów studiowania oraz uła-
twienie mobilności studentów, wykładowców i naukowców 
w Europie. Wprowadzono trzyletnie studia licencjackie 
(pierwszego stopnia) i roczne lub dwuletnie studia magi-
sterskie (drugiego stopnia), a studia doktoranckie zostały 
w wielu uczelniach zmodyfikowane na wzór amerykański. 
Chociaż pierwotnym zamiarem procesu bolońskiego nie 
była standaryzacja kształcenia wyższego, ale ujednolicenie 
wymogów studiowania i ewaluacji w celu promowania 
mobilności, uczelnie europejskie zaczynają się do siebie 
coraz bardziej upodabniać w zakresie organizacji studiów, 
określania celów kształcenia, obciążeń programowych oraz 
systemu oceniania opartego na tzw. Europejskim Systemie 
Transferu Punktów (ang. ECTS). Była to operacja na wielką 
skalę i o wysokim stopniu złożoności, przypominająca 
podobny proces w Stanach Zjednoczonych w latach 50., 
 która natrafiła na różne tradycje narodowe i akademic-
kie i spotkała się ze znacznym oporem, irytacją, a nawet 
protestami. Mobilność studentów wyraźnie wzrosła, 
aczkolwiek w dużej mierze dzięki wsparciu dodatkowych 
programów unijnych, takich jak Erasmus i Erasmus Mundi, 

oraz uzupełniających projektów w krajach narodowych. 
Chociaż nadal kalendarze akademickie znacznie różnią się 
w poszczególnych krajach Europy, studenci coraz chętniej 
decydują się na spędzenie semestru lub dwóch za granicą, 
gdzie uczęszczają na zajęcia, a zdobyte punkty liczą im się 
na poczet zaliczenia na macierzystej uczelni. 

Niektóre kraje i uniwersytety odnoszą znaczne korzyści  
z faktu rosnącej liczny przemieszczających się studentów. 
Kraje z językiem angielskim jako wykładowym mają zdecy-
dowaną przewagę nad krajami oferującymi kursy w mniej 
popularnych językach narodowych. Wzrosła rywalizacja 
między uczelniami, jeśli chodzi o pozyskiwanie studen-
tów, a dzisiejsza rekrutacja wymaga sporych umiejętności 
organizacyjnych, aby uwzględnić aspekty międzykulturowe 
w perspektywie integracji kandydatów ze środowiskiem 
studenckim uczelni. W efekcie uniwersytety organizują 
coraz więcej studiów magisterskich w języku angielskim. 
Jakość życia i bogactwo kulturowe miasta oraz gościnność 
jego mieszkańców mają istotny wpływ na decyzje studen-
tów wybierających tę a nie inną uczelnię w Europie. 
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Koncert w Przestrzeni Działań 
Twórczych „Tektura”  

– głównym lubelskim ośrodku  
kultury alternatywnej, 

organizującym ponad 100 
imprez rocznie.
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Zespół ds. kandydatury Lublina będzie współpracować z uczelniami w celu 
zaangażowania ich w projekt ESK w następujących sferach:

◆ baza naukowa dysponująca studentami i wykładowcami zajmującymi się plano-
waniem i rozwojem procesów i działań przygotowujących program roku 2016, 
w tym wspieraniem badań oraz prac magisterskich i doktorskich na tematy 
o szczególnym znaczeniu dla projektu

◆ obserwatorzy procesu realizacyjnego Europejskiej Stolicy Kultury, z zespołami 
studentów prowadzonymi przez swoich nauczycieli i rozwijającymi metodologie 
oceny jej oddziaływania

◆ ośrodki kształcące nowe kompetencje studentów (którzy będą wspierać pro-
ces budowania i realizacji programu ESK w Lublinie) poprzez rozszerzenie 
obecnych programów nauczania o nowe kursy związane z kulturą, oferujące 
możliwości zdobycia stopnia naukowego w dziedzinie polityki kulturalnej, za-
rządzania kulturą i przedsiębiorczości w kulturze

◆ ośrodki szkolenia menedżerów kultury, pozwalające na zdobycie umiejętności 
na poziomie zaawansowanym, którego wymagają proces i programy Europej-
skiej Stolicy Kultury

◆ partnerzy opracowujący własne programy kulturalne dla Europejskiej Stolicy 
Kultury, w szczególności poprzez swoje ośrodki kultury takie jak Akademickie 
Centrum Kultury „Chatka Żaka” działające przy UMCS-ie

◆ gospodarze programów rezydencyjnych dla artystów

◆ ambasadorowie projektu udzialający informacji i promujący w środowiskach 
akademickich kandydaturę Lublina do tytułu w roku 2016

◆ miejsca goszczące przyjezdnych, które przyciągną do miasta akademików z kraju 
i z zagranicy i wprowadzą ich w ideę Lublina 2016 i jego ofertę programową.

Oś tematyczna Kultura wiedzy jest oparty na przekonaniu, że tworzenie 
i wykorzystywanie wiedzy jest warunkiem rozwoju i wzrostu. To przekonanie 
odzwierciedla szersze ambicje Unii Europejskiej, aby stać się wiodącą światową 
gospodarką opartą na wiedzy. Wiedza jest sposobem na radzenie sobie ze złożo-
nymi skutkami globalizacji, która zbyt często dzieli świat pomiędzy zwycięzców 
i przegranych. W miastach europejskich wiedza jest kluczem do zapewnienia 
solidnej bazy w pozyskiwaniu tzw. „klasy kreatywnej” w czasach rosnącej kon-
kurencji. W Lublinie kultura wiedzy kojarzy się z zestawem wartości, postaw, 
priorytetów i aspiracji, które inspirują osiągnięcia intelektualne i sprawiają, że 
życie akademickie jest atrakcyjne, wymagające i satysfakcjonujące. Ponadto, 
wzmożona praca i uwaga poświęcona procesom generowania wiedzy i tworze-
nia instytucji temu procesowi dedykowanych jest najlepszym sposobem, w jaki 
Lublin może przeciwdziałać odpływowi utalentowanych absolwentów i przeciw-
stawiać się negatywnym tendencjom demograficznym we wschodniej Polsce.

Sukces długofalowego rozwoju gospodarczego, kulturalnego i społecznego 
Lublina, jak również jego kandydatura na Europejską Stolicę Kultury 2016 opie-
rają się na budowaniu i pielęgnowaniu powiązań między społecznością miasta 
i uczelniami. Dla społeczności akademickiej kandydatura Lublina i oczekiwany 
sukces jego aplikacji otworzy szereg nowych możliwości, które mogłyby popra-
wić poziom naukowy i przyciągnąć bardziej zróżnicowanie grupy studentów 
i wykładowców. Byłoby to pomocne w aktualizowaniu programów nauczania 
uniwersyteckiego, rozszerzaniu zakresu oferowanych stopni naukowych, tak by 
Lublin mógł uczestniczyć w tworzącej się Europejskiej Przestrzeni Badawczej 
i bardziej angażować się w międzynarodowe konsorcja badawcze oraz europejski 
dyskurs akademicki. Jako intensywny proces przygotowawczy, którego celem 
jest podniesienie standardów i poprawa w zakresie współpracy lokalnej, krajowej 
i międzynarodowej, uzyskanie przez Lublin tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 
2016 będzie szansą dla lokalnych szkół wyższych, by poprawić swoje miejsce 
w rankingu polskich uczelni oraz zbudować międzynarodową reputację jakości 
i innowacyjności kształcenia.

Obecni i przyszli studenci Lublina są postrzegani jako kluczowi uczestnicy 
i sprzymierzeńcy realizacji programu Europejskiej Stolicy Kultury, jako wytwór-
cy i odbiorcy treści i wydarzeń kulturalnych. Mogą oni zyskać doświadczenie 
zawodowe jako praktykanci i wolontariusze w organizacjach kulturalnych w Lu-
blinie i rozwijać ważne kontakty z międzynarodowymi artystami, ekspertami 
i zawodowcami, którzy z pewnością będą zaangażowani w lubelską kampanię 
kulturalną.

Lublin to bardzo przyjazne miasto, 
bardzo studenckie i towarzyskie. 
Czuję się tutaj dobrze i bezpiecz-

nie. Wspaniała jest tutejsza różno-
rodność wydarzeń kulturalnych. 

 
Olesia Malugina  

– studentka z Rosji 

 
Przyjechałam do Lublina przede 

wszystkim aby studiować. Lublin 
jest blisko granicy, więc w każdej 
chwili mogę wsiąść do autobusu 
i pojechać do rodzinnego Łucka. 

Czuję się tutaj jak w domu. 
 

Wiktoria Gerun  
– studentka z Ukrainy 

 
Cieszę się, że tutaj studiuję, bo 

poza tym, że studia są na dobrym 
poziomie, wiele wydarzeń kultu-

ralnych odbywa się we współpracy 
z białoruskimi artystami. To 

wspaniałe i ważne, że mają oni 
możliwość występować w Polsce, 
a tym samym w Unii Europejskiej. 

 
Wiktor Byrda  

– student z Białorusi
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Zasadnicze znaczenie dla budowania dobrych relacji miasta z uniwersytetami 
ma postrzeganie ich nie jako wyizolowanych „wież z kości słoniowej”, ale jako 
ważnego społecznego partnera w realizacji strategii rozwojowej miasta. Ważne jest 
także dostrzeżenie i właściwe wykorzystanie korzyści, jakie oferują one społeczeń-
stwu i inicjatywom obywatelskim. Dodać do tego należy jeszcze jakość i dynamikę, 
które wnoszą do życia wspólnoty, oraz ich potencjał ekonomiczny. Rozwój miasta, 
jaki niesie ze sobą kandydatura do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w roku 
2016, poprzez swoje szerokie i holistyczne podejście będzie zachęcać uniwersy-
tety do wprowadzania wysokich standardów różnych wąskich specjalizacji oraz 
do podejmowania szerokich interdyscyplinarnych badań w takich dziedzinach 
jak kultura miasta, turystyka kulturowa, muzealnictwo i dziedzictwo kulturowe, 
a także badań zależności między poszukiwaniami artystycznymi i nauką, między 
polityką kulturalną i praktyką.

Generowanie zamiast reprodukowania wiedzy – to kluczowy cel do wykorzy-
stania potencjału uczelni wyższych w kulturalnym trójkącie obejmującym różne 
sfery kultury: tworzenie – kształcenie – badanie.

Przy założeniu realizacji optymalnego scenariusza, intensywne wzajemne 
relacje między procesem realizacyjnym programu ESK 2016 a środowiskami stu-
denckim i naukowym sprawią, że wspólnota akademicka Lublina będzie bardziej 
świadoma i obywatelska, sprawniejsza organizacyjnie i wolna od balastu herme-
tyczności i nadmiernej hierarchizacji. Kandydowanie Lublina daje środowiskom 
akademickim możliwość tworzenia zespołów, kampanii, warsztatów, laboratoriów, 
akademii letnich, które wzbogacą program Europejskiej Stolicy Kultury, a rów-
nocześnie zaspokoją własne ambicje twórcze i potrzebę integracji uniwersytetów 
z życiem miasta. Będą także stanowić doskonałą okazję do podniesienia poziomu 
oferty akademickiej w skali kraju i Europy.

akademiCkie CentRum kultuRy „Chatka żaka”

Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” jest wyjątko-
wym miejscem spotkań środowiska akademickiego i świata 
artystycznego, prawdziwym laboratorium artystycznych 
eksperymentów i wymiany idei. „Chatka Żaka”, założona 
w 1965 roku na terenie rozbudowywanego miasteczka 
akademickiego UMCS, była miejscem powstania najbardziej 
znanych teatrów studenckich w Lublinie – Gong 2, Grupa 
Chwilowa, Provisorium i Scena 6, a także siedzibą słynnego 
Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Bariera”. W czasach PRL-u 
„Chatka” była gospodarzem festiwali Lubelska Wiosna 
Teatralna i Konfrontacje Młodego Teatru, najważniejszego 

w Polsce spotkania teatrów alternatywnych. W ostatnich 
latach zrodziły się tu nowe ważne wydarzenia kulturalne, 
jak Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych Roz-
staje Europy czy Studencki Festiwal Teatralny Kontestacje 
z misją otwarcia sceny dla twórców nonkonformistycznych 
i nawiązania do lubelskich tradycji teatru alternatywnego. 
Dzisiaj „Chatka Żaka” to także m.in. siedziba Orkiestry 
pod wezwaniem Świętego Mikołaja i organizator festiwalu 
Mikołajki Folkowe, a także radia akademickiego Centrum 
FM i galerii sztuki współczesnej „KONT”.

Przekazanie studentom przez 
Prezydenta Lublina symboliczne-
go klucza do miasta podczas Dni 

Kultury Studenckiej,  kilkutygo-
dniowego święta  studentów.
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Metodyka pracy

W rozwijaniu projektów dominować będą trzy podstawowe obszary:
◆ Wytwarzanie kultury otrzymało pierwszeństwo przed masowym importem 

„produktów” kulturalnych i objęło zarówno artystów lokalnych, jak i renomo-
wanych, zagranicznych twórców zaproszonych do Lublina w celu podjęcia okre-
ślonej współpracy i partnerstwa z miejscowymi artystami i społecznościami.

◆ Udział w kulturze ma wzrosnąć, ale będzie mu towarzyszyć także wzrost kom-
petencji i wiedzy o kulturze. Ambitne programy kulturalne często przecenia-
ją faktyczne zainteresowanie odbiorców i zdolność odbioru danego działania 
artystycznego w lokalnych społecznościach. W innych przypadkach artyści 
skupiają się wyłącznie na własnych procesach twórczych kosztem odbiorcy. 
Uznając te zagrożenia, doceniamy znaczenie społecznej edukacji kulturalnej, 
która umożliwi rozwój kompetencji i zainteresowania kulturą, co pozwoli na 
aktywne uczestnictwo – podstawę sukcesu programu 2016. 

◆ Mobilizowanie zasobów wymaga ustawicznego szkolenia menedżerów i innych 
specjalistów, którzy zadbają o sprzedaż dzieł kultury, rozwój rynku sztuki, 
partnerstwa z sektorem prywatnym, ambitnej turystyki kulturowej, strategii 
eksportu kultury.

Projekty lubelskiego programu Europejskiej Stolicy Kultury będą tworzone 
w cyklu laboratoriów, warsztatów eksploracyjnych, szkoleń oraz w nowych pro-
gramach nauczania na uniwersytetach.

Każda z osi tematycznych rozwija się i generuje projekty w ramach Pracowni. 
Zasadą ich działania jest międzysektorowość i interdyscyplinarność – do współ-
pracy zapraszani są przedstawiciele różnych instytucji kultury i organizacji spo-
łecznych, różnych dziedzin życia miasta. Ich praca dostępna jest w Internecie, 
co zakłada także otwartość na uczestnictwo i konsultacje społeczne (w tym celu 
została już stworzona platforma internetowa www.uLublin.eu).

Europejskie Kolegium Kultury będzie kontynuować swoją ofertę wykładów, 
debat i prezentacji najlepszych praktyk kulturalnych w Europie. Nowa genera-
cja liderów kultury będzie miała możliwość rozwoju umiejętności budowania 
i realizowania programów oraz udziału w europejskich sieciach współpracy. 
Uruchomiony zostanie Nowy Uniwersytet, inicjatywa grupy „Parafraza”, stowa-
rzyszenia studentów KUL i UMCS, którego celem będzie rozwój – we współ-
pracy z nauczycielami i organizacjami kultury w Lublinie – nowego podejścia 
do zarządzania kulturą, modelu odpowiadającego rzeczywistości współczesnej 
działalności kulturalnej. Nowy Uniwersytet będzie skupiał studentów i wykła-
dowców, dostarczając im wiedzy i kompetencji nieodzownych w perspektywie 
długofalowych planów kulturalnych Lublina.

Tworzenie programu:  
metody, wartości i uczestnicy

Wizja Lublina jako Europejskiej Stolicy Kultury, z jej tematami przewodnimi  
– Miasto i region, Pamiętanie i antycypacja, Wobec Wschodu oraz Kultura wiedzy 
nie może się powieść, jeśli jej realizacja opierać się będzie na wymyśleniu i narzu-
ceniu gotowych projektów miastu i jego mieszkańcom. Dlatego uruchomiony zo-
stał wspólny proces tworzenia otwarty na udział mieszkańców, w ramach którego 
dojrzewać będą idee i przedsięwzięcia. Chociaż na etapie przygotowywania pierw-
szej aplikacji konkursowej nie sposób odnieść się szczegółowo do harmonogramu 
wydarzeń roku 2016, Lublin już zainicjował rozwój podstawowej wizji programu 
opartej na metodologii pracy, która za centralny punkt odniesienia obiera dialog 
i zestaw określonych zasad.

Dialog

Kiedy hasło Miasto w dialogu pojawiło się kilka miesięcy temu jako wyznacznik 
lubelskich ambicji zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, mieszkańcy za-
częli dopytywać w publicznych dyskusjach, w mediach i w internecie o znacze-
nie i sposób rozumienia tych słów: „Czy to miasto jest miastem w dialogu?”, „Co 
mamy na myśli, mówiąc Miasto w dialogu?” i „Czy nie jest to zaprzeczenie idei 
miasta w dialogu?”. Motto to sprowokowało krytyczną dyskusję społeczną: za-
częto z bliska przyglądać się jakości społecznych interakcji, współpracy z władzą 
publiczną, poziomowi zaangażowania obywateli – jako punktom odniesienia dla 
Miasta w dialogu. Pokazuje to, jak bardzo współczesny Lublin potrzebuje społecz-
nej strategii komunikacyjnej wdrażanej nie odgórnie a przez animatorów kultury 
dialogu dysponujących nowoczesną techniką i innowacyjnymi programami łączą-
cymi sztukę, edukację i mediację społeczną. Zasada Miasto w dialogu oznacza, że 
projekty budujące program Europejskiej Stolicy Kultury będą tworzyły przestrzeń 
komunikowania się, współpracy, konfrontacji i polemik między różnymi grupami 
społecznymi, kulturami, miejscami i światopoglądami. Oznacza to także, iż stwo-
rzone muszą zostać warunki równego dostępu do tej przestrzeni. Równie istotna 
dla wdrażania tej zasady w życie będzie edukacja – uczenie się rzemiosła dialogu, 
doskonalenie poziomu debaty publicznej, sztuki rozmowy. 

Kierunek Lublin. Obecnie chyba 
najciekawsze społecznie miasto  

w Polsce, w którym skutecznie 
realizują awangardową jak na pol-
skie warunki koncepcję współpra-
cy administracji, uczelni, instytucji 

sztuki i sektora pozarządowego 
zebranych razem w SPOKO. No 

więc Lublin. Dziś impreza Open 
Lublin, a w niedzielę... maraton 

rowerowy :-)

Wpis na Facebooku Jarosława 
Lipszyca – warszawskiego poety, 

jednego z czołowych działaczy 
społecznych młodego pokolenia, 

prezesa Fundacji Nowoczesna 
Polska, 18 czerwca 2010

II.2

które z wydarzeń roku będą 
miały szczególne znaczenie?  

w odniesieniu do każdego wyda-
rzenia należy podać następujące 

informacje: opis wydarzenia  
/ data i miejsce / partnerzy 

projektu / finansowanie.  
(odpowiedź fakultatywna na 

etapie selekcji wstępnej).
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nowe iniCJatywy kultuRalne

Lublin, podobnie jak w złotym okresie kultury alternatyw-
nej lat 70. i 80., przyciąga dzisiaj artystów i animatorów 
kultury młodego i średniego pokolenia z całej Polski, dając 
im warunki do pracy i pole do działania. To oni w dużym 
stopniu będą twórcami programu 2016 i gwarantem jego 
innowacyjności. Są wśród nich m.in. Robert Kuśmirowski, 
Paweł Passini, Łukasz Witt-Michałowski i Szymon Pietra-
siewicz.

Robert Kuśmirowski to wystawiający na całym świecie 
performer i autor instalacji. Dla swojego „masywu kolek-
cjonerskiego” – niezliczonej ilości przedmiotów z różnych 
epok, w tym zwłaszcza z PRL-u, antyków i gratów – ten 
„geniusz atrapy” i „manipulator rzeczywistości” miejsce 
znalazł doskonałe: pod jednym dachem z lubelskimi 
Warsztatami Kultury, łącznie z zagospodarowaniem rozle-
głych piwnic. Mieszkający w Lublinie Kuśmirowski nie tylko 
tworzy tu swoje nowe obiekty i akcje uliczne, ale także 
przyjmuje na rezydencje innych artystów, a dla studentów 
szkół artystycznych organizuje warsztaty.

Paweł Passini prowadzi neTTheatre – Teatr w Sieci Powią-
zań. Przeniósł się do Lublina w 2008 roku z podwałbrzy-
skiej Srebrnej Góry. Tu odbyło się kilka jego premier, m.in. 
dwóch znakomitych spektakli: UFO Spotykacz, w kopro-
dukcji z Teatrem Współczesnym w Szczecinie, i Turandot, 
wspólnej realizacji z Grupą Coincidentia z Białegostoku. 
Passini, uczestnik Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzie-
nicach, jest twórcą pierwszego teatru internetowego, pre-
zentującego spektakle zarówno w przestrzeni rzeczywistej, 
jak i wirtualnie, pozwalającego widzom współtworzyć ich 
warstwę dźwiękową i wizualną, by w ten sposób uwolnić 
potencjał interaktywności teatru.

Z warsztatów teatralnych Sztuka dialogu w podlubelskim 
Nasutowie poświęconych relacjom polsko-żydowskim, 
wyłonił się spektakl Nic co ludzkie, współreżyserowany 
przez Łukasza Witt-Michałowskiego. Spektakl zainauguro-
wał działalność Sceny Prapremier InVitro, kierowanej przez 
Witt-Michałowskiego, której misją jest przyciąganie do 
Lublina międzynarodowej sławy reżyserów, dramaturgów 
i aktorów, mierzących się z niewystawianymi w Polsce 
tekstami. Zgodnie z definicją in vitro (z łac. „w szkle”), 
celem pracy tego nowatorskiego zespołu, który za swoje 
spektakle zdobył już szereg nagród, a którego członkami 
są także Paweł Passini i Piotr Ratajczak, jest funkcjono-
wanie poza organizmem teatru instytucjonalnego, a więc 
„praca z żywymi komórkami wyizolowanymi z organizmu 
macierzystego”. 

W roku 2006, w niewielkim, należącym do miasta budynku 
przy ulicy Wieniawskiej Szymon Pietrasiewicz, happener 
i animator kultury, razem z lubelskim kolektywem środo-
wisk wolnościowych powołał do życia Przestrzeń Działań 
Twórczych Tektura, niezależną strukturę stwarzającą możli- 
wości pracy młodym artystom i pisarzom. Wkrótce squato-
wa Tektura stała się ważną platformą wypowiedzi młodego 
pokolenia i subkultur miasta, miejscem debat i koncertów, 
pokazów filmowych i wystaw. Sam Pietrasiewicz zajmuje 
się działaniami w przestrzeni miejskiej, jest współorgani-
zatorem prezentacji działań kontrkulturowych TekturaFest  
i komisarzem festiwalu teatralnego Kontestacje.

Multimedialny spektakl Turandot 
w wykonaniu neTTheatre – teatru 

w sieci powiązań. Reżyseria: 
Paweł Passini. Przedstawienie 

wyprodukowane w ramach Teatru 
Centralnego w Centrum Kultury. 
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Cztery zasady – 4 x E

Cztery „E” to zasady, które będą przenikać program Europejskiej Stolicy Kultury 
w Lublinie, odczytując filozofię kultury miasta jako strukturę licznych powiązań, 
które wpływają na wszystkie dziedziny życia. 

Empatia: Dynamikę budowania lubelskiego programu Europejskiej Stolicy 
Kultury stymuluje bliskość Innego – człowieka, brzegu, świata. Poszukiwania 
twórców idą w kierunku tego, co jeszcze nie dokonane, co nieznane, co różni 
się diametralnie od ich własnego podwórka. Lublin chce być partnerski wobec 
Wschodu, pełnić rolę bramy między światami, dać głos innej pamięci, penetrować 
przyszłość, wychodzić poza miasto, ku archaicznym źródłom 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 efektywności stara się kulturze nadać moc sprawczą, zakorze-
nienie w rzeczywistości, przekonanie, że dzięki niej można dokonać zmiany spo-
łecznej, realnie oddziaływać na życie miasta i jego mieszkańców. Projekty, które 
cechować będzie efektywność, nie będą miały charakteru krótkotrwałych, jedno-
razowych imprez, lecz przywiązywać będą wagę do długiego trwania, kontynuacji, 
rezonansu, jaki budzą w otoczeniu, mądrej ewaluacji i myślenia strategicznego. 

Ekologia kultury: Jeden aspekt tej zasady dotyczy oszczędnego gospodarowania 
zasobami kultury, w tym również finansowymi, od energooszczędnych żarówek 
w teatrach poczynając, a kończąc na sprawnym, nie marnotrawiącym środków 
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 dla spektakli i koncertów potrzebują rozmowy, 
też poprzez sztukę, angażującej ich do uczestnictwa i poruszającej sprawy dla nich 
ważne. Wielkie przedsięwzięcia kulturalne, takie jak Europejska Stolica Kultury, 
to nie tylko samo szczęście dla mieszkańców, ale 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 mieszczańskie 
konwenanse, alternatywnej wobec skostniałych form kultury. Jako Europejska 
Stolica Kultury Lublin będzie odwoływać się do tradycji eksperymentowania i po-
dejmowania ryzyka, starając się w maksymalny sposób wygospodarować prze-
strzeń otwartą dla innowacyjności i niekonwencjonalnych form ekspresji.

Decydująca faza: budowa modelu zarządzania kulturą

W celu realizacji omawianej filozofii i podejścia opartego na wcześniej wymienio-
nych zasadach powstaje pilna potrzeba wprowadzenia w Lublinie udoskonalonego 
modelu zarządzania kulturą. Zgodnie z opisem wizja starań konkursowych miasta 
opiera się na szerokim pojęciu kultury, która wymaga silnej infrastruktury oraz 
proporcjonalnego do oczekiwań i ambicji wsparcia budżetowego w celu przyspie-
szenia procesu rozwoju instytucjonalnego. Dodatkowe szkolenia dla pracowników 
organizacji kultury są podstawowym wymogiem, który, jeśli zostanie spełniony, 
pozwoli je przygotować do wykonywania swych zadań w ramach procesu two-
rzenia Europejskiej Stolicy Kultury w latach 2012-2015, a zwłaszcza w latach 2016 
i 2017. Zaproponowane tu wszechstronne podnoszenie standardów wymaga po-
nownego rozpatrzenia statusu i roli organów zarządzających. 

„Dwadzieścia lat demokracji nie przyniosło modyfikacji 
podstawowych struktur publicznych organizacji kultury 
w Polsce, które, choć wolne od interwencji państwowej 
rodem z poprzedniego systemu, nie zdobyły dla siebie 
wystarczającego stopnia autonomii. W kluczowych  
sprawach pozostają one nadmiernie zależne od władz  
publicznych, które mianują kadrę kierowniczą i decydują 
o rocznej dotacji, często bez wdrażania znormalizowa-
nych procedur ewaluacyjnych i wymagania odpowiednie-
go poziomu transparencji. Wiele organizacji nie posiada 
w pełni rozwiniętych i praktycznych ciał zarządzających, 
odpowiedzialnych za podejmowanie kluczowych decyzji 
oraz uprawnionych do mianowania kadry kierowniczej, 
zatwierdzania rocznych planów pracy i budżetu oraz 
ewaluacji planów inwestycyjnych czy zmian programo-
wych. Niektóre instytucje wykształciły zbiorowe organy 
zarządzające, których członkowie wyznaczani są przez 
władze publiczne, jednakże ich funkcje ograniczają się 
do doradztwa i konsultacji. W wielu z tych instytucji 
organy takie rzadko się spotykają, a ich skuteczność jest 
niedostrzegalna. 

Za sytuację tę można obwiniać istniejące przepisy prawne 
i nakładane przez nie ograniczenia. Trzeba także wziąć 
pod uwagę, że po dziesięcioleciach państwowej ingerencji 
i sterowania kulturą władze publiczne we współczesnej 
demokracji wolą zachowywać pewien dystans od instytucji 
kultury, które im podlegają, ograniczając się do miano-
wania dyrektorów i określania rocznych dotacji. Główne 
zadania związane z zarządzaniem nie zostały nikomu 
przypisane i nie zostały zadekretowane, ponieważ nie 
istnieją niezależne organy zarządzające, sprawujące nad-
zór nad dyrektorami i śledzące, w jaki sposób organizacje 
kultury służą interesowi publicznemu. Ponadto dotacje 
instytucjonalne są często przyznawane automatycznie, 
bez krytycznej analizy wyników pracy instytucji i stosunku 
nakładów do uzyskanych efektów. Ta strukturalna słabość 
jest widoczna nie tylko w innych krajach, które przeszły 
transformację ustrojową, ale także w niektórych sektorach 
kultury krajów, które nigdy nie były w obozie socjalistycz-
nym. Innymi słowy, rozwój i doskonalenie modelu zarzą-
dzania kulturą jest jednym z głównych problemów polityki 
kulturalnej w Europie”.

z audytu zamówionego u niezależnego ekspeRta dRagana klaiCa
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Lublin chce wykorzystać fakt przygotowań do Europejskiej Stolicy Kultury 
i zaradzić temu deficytowi w kolejnych latach poprzez wdrożenie nowych stan-
dardów, modeli i procedur zarządzania zmierzających do zapewnienia autonomii 
organizacji kulturalnych oraz do zwiększenia ich odpowiedzialności i transparen-
cji działania. Kandydowanie do tytułu stanowi doskonałą sposobność do rozcią-
gnięcia procesu dialogu na organizacje kultury w celu poprawy klimatu debaty na 
temat ich funkcjonowania oraz zwiększania ich zdolności do samooceny. Rzeczą 
najbardziej pożądaną byłoby, gdyby inni beneficjenci dotacji miejskich i woje-
wódzkich, w tym organizacje pozarządowe, które otrzymują dotacje dla swoich 
projektów, poddali się podobnemu procesowi. Doskonalenie praktyk zarządzania 
w organizacjach kultury oraz we władzach miejskich i wojewódzkich powinno 
zwiększyć efektywność i jakość infrastruktury kulturalnej i przełożyć się na sku-
teczność polityki kulturalnej. 

Mimo że tego typu inicjatywy z pewnością spotkają się z oporem, rozwiązania 
te będą ostatecznie uznane za właściwe i docenione za możliwości, jakie otwie-
rają w zakresie służby interesowi publicznemu, ponieważ dotowane ze środków 
publicznych organizacje kulturalne staną się bardziej odpowiedzialne przed spo-
łeczeństwem, a twórcy innowacyjnych projektów będą mogli łatwiej się wyróżnić 
na tle nastawionych komercyjnie kolegów. Zwiększy to ogólną jakość pracy arty-
stycznej, integralność organizacji kulturalnych oraz ich wzorce mobilności. Każda 
organizacja kultury stanie się przedmiotem dialogu publicznego, co będzie sprzy-
jać tworzeniu bardziej dynamicznej i konkurencyjnej infrastruktury kulturalnej, 
kierowanej przez odpowiedzialne organy zarządcze i pozyskującej większe finan-
sowanie na nowe inicjatywy. Poprzez wysiłek na rzecz poprawy i unowocześniania 
modelu zarządzania kulturą Lublin ma ambicję stać się modelowym ośrodkiem 
rozwoju kultury, którego doświadczenia i spuścizna pozostaną na długo po roku 
Europejskiej Stolicy Kultury 2016.

  

Jeżeli spojrzymy na liczbę imprez 
sprzed pięciu czy siedmiu lat  

i porównamy z tym, co jest teraz, 
to jest to po prostu przepaść, 

przepaść w sensie pozytywnym, 
ogromny skok do przodu. Myślę, 

że żadne miasto w Polsce, zwłasz-
cza w tych ostatnich latach, nie 

wykonało takiego skoku. 
 

 Aleksander Szpecht  
– dyrektor Centrum Kultury
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Kluczowe komponenty programu
Przygotowania Lublina do zdobycia tytułu Europejskiej Stolicy Kultury rozpo-
częły się w 2007 roku. W trakcie tego procesu zaczęły być planowane, a czasem 
już powoływane do życia inicjatywy, organizacje i wydarzenia artystyczne, które 
bądź w całości dedykowane są budowaniu programu Lublin 2016, bądź w swojej 
misji odwołują się do kierunków przewodnich aplikacji. W tym miejscu wyszcze-
gólnione zostają jedynie wybrane z nich, odznaczające się dużym stopniem za-
awansowania, czasem uwzględniane już w planach budżetowych miasta i regionu, 
w innym przypadku zaś będące jeszcze we wstępnych okresie formowania wizji, 
ale już przyciągające zainteresowanie wielu twórców. Nieuwzględnione natomiast 
zostały te inicjatywy instytucjonalne i wydarzenia artystyczne, które już powstały 
w Lublinie z myślą o ESK, takie jak Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twór-
czych „Rozdroża” czy Warsztaty Kultury, festiwal Kody czy Noc Kultury.

Jako kluczowe określono następujące programy i inicjatywy:

Akademia Teatru i Kultury Alternatywnej to szkoła artystyczna dla młodych re-
żyserów i animatorów kultury, czerpiąca z tradycji teatru alternatywnego w Lu-
blinie, która oferuje warsztaty mistrzowskie prowadzone przez Leszka Mądzika 
(Scena Plastyczna KUL), Włodzimierza Staniewskiego („Gardzienice”), Janusza 
Opryńskiego (Teatr Provisorium) oraz Tomasza Pietrasiewicza (Ośrodek „Brama 
Grodzka – Teatr NN”).

Centrum Arteterapii dla osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych, tworzące 
własne grupy artystyczne i terapeutyczne, w tym zawodowy teatr terapeutyczny 
dla osób niepełnosprawnych. Powstaje w oparciu o wieloletnie dokonania śro-
dowiska niepełnosprawnych zaangażowanych w tworzenie sztuki, realizującego 
w Lublinie i na Lubelszczyźnie innowacyjny program Nieprzetarty Szlak, który 
dzisiaj obejmuje także Śląsk, Ukrainę i Białoruś.

Centrum Spotkania Kultur jest projektem Urzędu Marszałkowskiego, którego ce-
lem jest budowa nowoczesnej „platformy kultury” przy nowo zaprojektowanym 
Placu Unii Europejskiej blisko centrum miasta. Obiekt mieści kilka sal wido-
wiskowych o zróżnicowanej wielkości, salę kinową, sale konferencyjne, a także 
mediatekę, przestrzeń działań artystycznych dla dzieci, kino letnie oraz prze-
strzeń na nowe inicjatywy społeczne i kulturalne. Centrum będzie zajmować się 
eksplorowaniem różnych aspektów spotkań kulturowych – między obszarami 
geograficznymi, między mniejszościami etnicznymi i religijnymi, między kulturą 

wysoką i popularną, między osobami starszymi i młodszym pokoleniem, między 
profesjonalnymi artystami i amatorami.

Centrum Zabawy Wiedzą będzie miejscem edukacji kulturalnej dla grup szkolnych 
uruchomionym w odnowionych wnętrzach dworca kolejowego Lublin Północ. Po-
wstanie partnerskiego Centrum planowane jest we Lwowie w ramach wspólnego 
programu: Nauka na pograniczu – centra nauki w Lublinie i Lwowie.

Dom Słów to interdyscyplinarne centrum edukacyjno-artystyczne, poświęcone 
roli słowa drukowanego i mówionego w życiu kulturalnym i społecznym. Powstaje 
z inicjatywy Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN” w oparciu o Izbę Drukarstwa 
– miejsce, gdzie zgromadzono unikalny, zabytkowy sprzęt drukarski. Misją Domu 
Słów będzie praktykowanie tradycji słowa mówionego, czytanie, historia mówio-
na, opowiadanie, a także historia wolnego słowa drukowanego oraz oferowanie 
programów edukacji medialnej z uwzględnieniem roli słowa w internecie.

Europejski Ośrodek Praktyk Teatralnych, ma siedzibę w Gardzienicach koło Lubli-
na, w odnowionych wnętrzach pałacu Czarnieckich i Potockich oraz w otaczają-
cym go parku. Otwiera nowy etap w pracy słynnego teatru, skoncentrowany na 
dokumentowaniu oraz twórczym praktykowaniu archaicznej kultury zarówno 
wschodnich pograniczy Rzeczypospolitej, jak i starożytnej Grecji.

Europejski Uniwersytet Wschodni, który powstanie na bazie Europejskiego Ko-
legium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów, będzie centralnym ośrodkiem 
studiów europejskich i wschodnioeuropejskich z filiami w Kijowie, Lwowie i Na-
łęczowie koło Lublina. Na polskim kampusie zakwaterowanie znajdzie 4 tysiące 
studentów. Utworzy m.in. europeistykę i kulturoznawstwo wschodnioeuropejskie 
dla studentów i doktorantów z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Teatr Stary będzie instytucją otwartą dla mniejszych grup teatralnych i muzycz-
nych. Będą one miały okazję do występowania w budynku o niepowtarzalnym 
historycznym charakterze, poddanym gruntownej renowacji. Jest to doskonałe 
miejsce do prezentowania widowisk klasycznych oraz takich, które zakładają bliski 
kontakt i interakcję z publicznością. Wydarzenia artystyczne będą dostępne dla 
szerszej widowni w bliskim sąsiedztwie budynku bądź w innych lokalizacjach 
dzięki zastosowaniu systemów audiowizualnych.

Centrum Spotkania Kultur posiada 
wyśmienitą lokalizację... Plany 
przekształcenia jego wnętrza są 
dobrze przemyślane, a przewidzia-
na w nich gotowość do wykorzy-
stania na działalność związaną ze 
sztuką przestrzeni jego miejskiego 
otoczenia świadczy o wyobraźni 
projektantów.

Sir John Tusa – były dyrektor  
Centrum Barbican w Londynie, 
2010

II.3

w jaki sposób miasto dokona 
selekcji wydarzeń, które znajdą 

się w programie obchodów? 
(odpowiedź fakultatywna na 

etapie selekcji wstępnej).



138 139

STRUKTURA  
HARMONOGRAMU 

II.3

Człowiek w Mieście – Miasto  
w Człowieku. Wizerunek postaci 

odnaleziony w układzie lubelskich 
ulic przez Jana Bernada, wykorzy-

stany jako graficzne motto Nocy 
Kultury w 2009 roku. Symbol 

odnowy miasta w duchu potrzeb 
kulturalnych jego mieszkańców.
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Wydarzenia przewidziane na rok 2016
Ponieważ nadal trwa proces selekcji, nie sposób obecnie określić szczegółowe-
go programu wydarzeń roku stolicy kultury w Lublinie. Jeśli Lublin znajdzie się 
na krótkiej liście kandydatów, główne podmioty kultury i ruchu obywatelskiego 
rozpoczną formułowanie bardziej szczegółowego programu, który będzie obracał 
się wokół nadrzędnej koncepcji „miasta w dialogu” to ona będzie inspiracją dla 
bogatego kalendarza imprez i inicjatyw kulturalnych.

Wśród lubelskiej oferty programowej znajdą się: 

Archaika i współczesność w sztuce XX wieku – przygotowywany przez Ośrodek 
„Rozdroża” i Fundację „Muzyka Kresów” wielodyscyplinarny program łączący 
tradycję z najnowszymi trendami w sztuce. Obejmuje prezentacje artystyczne, 
warsztaty i programy badawcze, a także powstanie Europejskiego Forum Rezy-
dencji Artystycznej.

Byzantium lux – wielka wystawa w retrospektywie ukazująca dzieje fascynacji 
Zachodu Wschodem. Patronem tego projektu jest król Jagiełło, łaciński przywód-
ca zafascynowany sztuką Bizancjum, fundator lubelskiej Kaplicy Świętej Trójcy. 
W jego ślady poszło wielu Europejczyków, w tym wybitnych twórców kultury, 
którzy w swej twórczości inspirowali się sztuką i duchowością wschodniego 
chrześcijaństwa.
 
Cyber-Lublin – jest otwartym laboratorium kultury cyfrowej, łączącym edukację, 
szkolenia, kreatywność, internetowe działania społeczne i cyberekonomię, połą-
czonym z podobnymi węzłami cyfrowymi pojawiającymi się w Europie w związku 
z działaniami realizowanymi wokół idei stolicy kultury.

Człowiek-Miasto – program wydarzeń artystycznych będzie tak ułożony, aby na 
mapie miasta widzianego z lotu ptaka został zaznaczony i wypełniony treścią (ar-
tystyczną, edukacyjną, społeczną) wizerunek postaci człowieka. Człowiek-Mia-
sto po raz pierwszy został przywołany do życia podczas lubelskiej Nocy Kultury 
w 2009 roku, w trakcie procesu tworzenia nowej strategii kultury dla miasta. Eu-
ropejska Stolica Kultury uczyni go dojrzałym, zintegrowanym z dawnym i współ-
czesnym Lublinem.

Dzielnicowe Stolice Kultury – to projekt obejmujący programem stolicy kultury 
dzielnice miasta; jego celem jest stymulowanie zaangażowania społecznego oraz 
powiększenie liczby Kontenerowych Centrów Animacji – małych grup animato-
rów kultury tworzących dla siebie bazę do działania w kontenerach i inicjujących 
działania teatralne, instalacje artystyczne, kino, spotkania literackie etc. Projekt 
ten będzie wykorzystywał przestrzenie zagospodarowane przez lokalne społecz-
ności w ramach programu Green connection.

Europejska Stolica Artystów Niezwyczajnych – stanie się platformą spotkania i pre-
zentacji najciekawszych artystycznie i najbardziej innowacyjnych form sztuki po-
wstającej na całym świecie ze współudziałem osób niepełnosprawnych, a także 
konferencji i warsztatów poświęconych arteterapii.

Europejska Wioska Kultury – to wielkie laboratorium eksploracji archaicznej 
kultury ludowej i jej wcieleń w kulturze współczesnej. Do Gardzienic i Lublina 
przyjadą badający kultury źródłowe i inspirujący się nimi w swej sztuce wybitni 
twórcy i zespoły z całego świata.

Europejski Festiwal Sztuki Szachów – święto szachów i sztuki przez nie inspirowa-
nej; turniej z arcymistrzowską obsadą, otwarta symultana dla dzieci i młodzieży 
w różnych dzielnicach Lublina. Równologle spotkania literackie, dyskusje filozo-
ficzne i prezentacje artystyczne z udziałem tancerzy, muzyków i artystów multi-
medialnych. Turniejowe partie transmitowane będą w internecie z podglądem 
online. Patronem festiwalu jest Jan Zukertort – I wicemistrz szachowy świata, 
urodzony w Lublinie polsko-niemiecki szachista żydowskiego pochodzenia. 

Generacja 2016 – od jesieni 2010 roku dzieci szkół lubelskich, które w 2016 roku 
zdawać będą maturę, objęte zostaną przez animatorów kultury, artystów i nauczy-
cieli specjalnym programem przygotowującym je do uczestniczenia w wydarze-
niach ESK, do ich współtworzenia, dokumentowania i opisywania.

Konfrontacje Polska-Rosja-Europa – poświęcone są zbliżeniu z Rosją, co stanowi 
wyzwanie dla Polski i Europy. Dialog rozegra się w ramach festiwalu Konfron-
tacje, który – obok teatru – obejmować będzie także literaturę, filozofię i myśl 
polityczną. 

Lublin Babel – Jasza Mazur, czyli Sztukmistrz z Lublina, zaprasza do miasta na 
wielkie czytanie literatury swoich europejskich pobratymców, innych bohaterów 
literackich – Don Kichota z Alcala de Henares, Hamleta, Józefa K. z Pragi, Pana 
Cogito z Krakowa, Fausta z Weimaru i wielu innych.
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My Lublin – to multimedialny portal internetowy o Lublinie opracowany przez 
Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, wykorzystujący najnowocześniejsze zdo-
bycze technologiczne w celu stworzenia szerokich możliwości interaktywności, 
użyteczny dla wszystkich, którzy pragną głębiej poznać Lublin i twórczo uczest-
niczyć w jego ofercie kulturalnej.

Trupa teatralna Sztukmistrza z Lublina – wyruszy z Jaszą Mazurem w podróż ar-
tystyczną do małych miasteczek Lubelszczyzny, a potem do miasta partnerskiego 
w Hiszpanii, które w 2016 roku będzie tamtejszą Europejską Stolicą Kultury, by 
promować program roku 2016 i zapraszać do Lublina. 

Widzący Lublin – w 2016 roku Lublin stanie się europejskim aeropagiem filozo-
fów i wizjonerów, którzy ściągną tu z odległych krain, by wziąć udział w debacie 
i namyśle nad przyszłością świata oraz kierunkach, w których świat zmierza. De-
batom towarzyszyć będą wizje artystyczne i literackie w postaci wystaw, projekcji 
filmowych i wieczorów poezji wieszczej. Projekt nawiązuje do tradycji wielkiego 
mędrca zwanego Widzącym z Lublina, którego dysputy i spory o przyszłość świata 
opisał Martin Buber w słynnej książce Gog i Magog.

Wolne Terytoria Sztuki – to miejsca wydzielone w publicznej przestrzeni miasta, 
w których zagości sztuka i inne formy działań kulturowych realizowane przez 
twórców z miast partnerskich Lublina, w tym z Hiszpanii, Rosji, Ukrainy i Bia-
łorusi. Stworzą oni własne projekty, do udziału w których zapraszani będą twórcy 
i mieszkańcy Lublina.

Edukacja uczniów w ramach 
wystawy Puls Fotografii, prac  

z kolekcji Lubelskiego Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk Pięknych. 

Przykład działań edukacyjnych 
opartych na interaktywnych i ak-
tywizujących ćwiczeniach powią-
zanych z tematami wystawy m.in. 

„Szkoła patrzenia”, „Fotografia  
i inne media”, „Eksperyment”.
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W dalszej części zanalizowano finansowanie projektu wraz ze wska-
zaniem środków docelowych pochodzących ze źródeł zewnętrznych  
i własnych na lata 2012-2017. Całkowity budżet obchodów wyniesie 
28,05 mln euro, z czego środki miejskie będą stanowiły 47%. 

Omówiono bieżące inwestycje w infrastrukturę kulturalną, historycz-
ną, turystyczną i miejską w Lublinie i regionie, sięgające kwoty ponad  
552 milionów euro.   

Rozdział przedstawia zarys strategii informacyjnej miasta i podkreśla 
dotychczasowe sukcesy w jej realizacji: jesienią 2009 roku 72% Lubli-
nian posiadało wiedzę na temat podjętych starań Lublina o miano ESK, 
a 86% z nich wyrażało gorące poparcie dla tej idei. 

Propozycje dotyczące monitorowania i ewaluacji zarysowane w tym 
rozdziale mają na celu zrozumienie oddziaływania Europejskiej Stolicy 
Kultury jako czynnika transformującego, inicjującego proces komplek-
sowych zmian, inspirującego rozwój w sferach kulturalnej, społecz-
nej i gospodarczej, zasadniczo zmieniającego postrzeganie Lublina 
przez samych mieszkańców oraz jego pozycję na europejskiej scenie 
kulturalnej. 

W części poświęconej słabym i mocnym stronom kandydatury Lublina 
podkreślono potrzebę doskonalenia kompetencji operatorów kultury, 
jak również konieczność przezwyciężenia negatywnego postrzegania 
Lublina. Mankamenty te równoważone są mocnym pragnieniem sukce-
su i zaangażowaniem szerokiej grupy obywateli, przedstawicieli władz  
i twórców kultury na rzecz sprostania nowym wyzwaniom i ambicjom 
cywilizacyjnym miasta.

W rozdziale przedstawiono tworzenie struk-
tury organizacyjnej starań Lublina o tytuł Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury 2016, w tym plany 
powołania autonomicznej instytucji posiada-
jącej niezależne kierownictwo, której zada-
niem będzie wdrożenie z udziałem wszystkich 
zainteresowanych stron wizji programowej. 

STRATEGIA REALIZACJI
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Wdrażanie programu
Kandydaturą Lublina do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 kieruje obecnie 
Zastępca Prezydenta Miasta, Włodzimierz Wysocki. Koordynuje on działania 
zespołu ds. kandydatury, utworzonego w strukturze Wydziału Kultury Urzędu 
Miasta, wspieranego przez trzech zewnętrznych ekspertów, pięciu researcherów 
oraz grono konsultantów. Ten sposób organizacji pracy będzie funkcjonował nadal 
po złożeniu pierwszego wniosku konkursowego oraz ogłoszeniu tzw. krótkiej listy 
kandydatów, czyli do końca 2010 roku. Zespół ESK pod kierownictwem Zastępcy 
Prezydenta pozostaje odpowiedzialny za zarządzanie procesem przygotowania 
wniosku, wymianę informacji i marketing projektu. W dalszym ciągu podejmo-
wać będzie także inne wspierające projekt działania, takie jak organizacja cyklu 
wykładów i seminariów Europejskiego Kolegium Kultury i spotkania EUROCI-
TIES w październiku 2010 roku. Od września do grudnia 2010 roku Zastępca 
Prezydenta i Wydział Kultury Urzędu Miasta czuwać będą nad przebiegiem pro-
cesu rozwoju instytucjonalnego lubelskich organizacji kultury, a także przygotują 
strategię kulturalną miasta i zainicjują publiczną debatę na jej temat. Strategia ta 
będzie stanowić element zawartości drugiej aplikacji konkursowej.

Jeśli Lublin dostanie się na krótką listę kandydatów, praca nad drugą aplikacją 
będzie wymagać ścisłej współpracy i wsparcia wszystkich urzędników i departa-
mentów miejskich oraz jeszcze większego nakładu pracy i większej wydajności 
zespołu ESK. Przygotowania do złożenia drugiej aplikacji będą finansowane z bu-
dżetu miejskiego na rok 2011. Obecny Komitet Artystyczny zostanie przekształco-
ny w Radę Lublin 2016 i będzie skupiać około 40 kluczowych osób, działających 
w sektorach kultury, edukacji, biznesu, mediów i społeczeństwa obywatelskiego. 
Spotkania Rady, organizowane co dwa lub trzy miesiące, służyć będą krytycznej 
ocenie postępów w tworzeniu aplikacji; jej członkowie staną się w swoich środo-
wiskach ambasadorami kandydatury Lublina. 

Jeśli Lublin zwycięży w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury, władze 
miasta niezwłocznie powołają odrębną instytucję kultury, odpowiedzialną za re-
alizację programu 2016. Określą także ostatecznie swoje zobowiązania finansowe 
związane z projektem w ramach budżetu i wieloletniego planu inwestycyjnego na 

III.1.1

Jaką formę prawną przewidziano 
dla podmiotu, który zajmie się 
zorganizowaniem i wykonaniem 
projektu? Jakie będą jego związki 
formalne z władzami miasta?  
(Pytanie do uzupełnienia na 
etapie selekcji końcowej,  
w szczególności poprzez załącze-
nie statutu organizacji, informacji 
na temat zasobów ludzkich, 
życiorysów najważniejszych 
pracowników, wskazówek doty-
czących potencjału finansowego  
i administracyjnego oraz schema-
tu organizacyjnego uwzględniają-
cego podział kompetencji na po-
szczególne szczeble hierarchii).

Urban High Line w ramach Festi-
walu Sztukmistrzów. Symboliczne 
przejście po linie na wysokości 
ok 40 m. pomiędzy budynkami 
Urzędu Miasta Lublin a Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego.
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lata 2012-2016. Porozumienia z władzami województwa i Ministerstwem Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego dotyczące poziomu ich wkładów finansowych usta-
lą zakres finansowania przedsięwzięcia z polskich środków publicznych. W celu 
zapewnienia maksymalnej wydajności wspomniana wyżej instytucja kultury ds. 
ESK będzie funkcjonować w oparciu o wcześniej przygotowane uchwały i poczy-
nione decyzje polityczne, a przede wszystkim przejmie rolę i zadania dotychcza-
sowego zespołu ds. kandydatury Lublina. 

Jeśli Lublin nie zostanie wybrany w konkursie, władze miasta będą poszu-
kiwać sposobów na zagospodarowanie zgromadzonej wiedzy i stworzonej sieci 
kontaktów partnerskich, aby kontynuować proces rozwoju miasta poprzez kulturę, 
konsekwentnie realizując wypracowaną wcześniej strategię i wdrażając innowa-
cyjną politykę kulturalną.

Tak jak w przypadku wszystkich polskich miast konkurujących o tytuł stolicy 
kultury, istnieje szereg czynników zewnętrznych, które mogą wpłynąć na sytuację 
kandydatury Lublina. Na przykład, zbliżające się wybory na szczeblu lokalnym 
i centralnym, odpowiednio w 2010 i 2011 roku, mogą zakłócić proces kandydowa-
nia poprzez nowe, niespodziewane decyzje polityczne. Dlatego należy podkreślić, 
że projekt ESK nie może być zrealizowany bez zagwarantowania dużej autonomii 
działania, a jego sukces wymaga stałego wsparcia politycznego lokalnych władz. 
Siłą Lublina jest jednak fakt, że projekt 2016 cieszy się bezwarunkowym i stale 
utrzymującym się poparciem wszystkich partii politycznych, zarówno w mieście, 
jak i w województwie. Niemniej jednak, równoważenie tych dwóch elementów: 
autonomii działania i poparcia politycznego, będzie długim i złożonym proce-
sem domagającym się subtelnego podejścia i konsekwencji. Historia programu 
Europejskiej Stolicy Kultury od samego początku, czyli roku 1985, pokazuje, jak 
niepewna, ale ogromnie ważna jest ta równowaga.

Współpraca Lublina z regionem
Na poziomie politycznym współpracę między władzami miasta i regionu koordy-
nuje Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzą lokalni liderzy polityczni. 
Zastępca Prezydenta Miasta i zespół ds. kandydatury pozostają w ścisłym kon-
takcie z Marszałkiem Województwa Lubelskiego i jego zastępcą oraz z przedsta-
wicielami Departamentu Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego. 
Wymiar regionalny całego procesu zapewnia również stały, bezpośredni kontakt 
zespołu z liderami organizacji kulturalnych w województwie i z innymi operato-
rami kultury, którzy uczestniczą we wspólnych warsztatach i przedsięwzięciach 
artystycznych. Miasto i województwo są także partnerami w finansowaniu nie-
których bieżących inwestycji w obszarze lubelskiej infrastruktury kulturalnej. 

III.1.2

W przypadku zaangażowania  
w obchody regionu, w jaki sposób 

działania inicjowane na szczeblu 
lokalnym i gminnym zostaną 

zsynchronizowane?

Organizacja i zarządzanie projektem 

Struktura zarządzania programem Lublin 2016 będzie zależała od dynamiki prze-
biegu projektu.

Jeśli Lublin dostanie się na krótką listę kandydatów, zespół ESK nadal będzie 
podlegał Zastępcy Prezydenta Miasta, który w dalszym ciągu będzie odgrywał 
w projekcie rolę kierowniczą i ponosił polityczną odpowiedzialność za jego reali-
zację. Jednakże praca nad kształtem drugiej aplikacji będzie wymagała rozszerze-
nia zespołu oraz kompetencji i odpowiedzialności jego pracowników. Ważnym 
wzmocnieniem zespołu będzie powołanie w styczniu 2011 roku lidera projektu na 
okres drugiego etapu procedury konkursowej, osoby z dużym doświadczeniem 
w zakresie zarządzania kulturą w wymiarze międzynarodowym. Będzie on od-
powiedzialny za rozwijanie koncepcji programu Lublin 2016 oraz za budowanie 
projektów artystycznych, które stworzą spójną i inspirującą całość stanowiącą 
fundament drugiej aplikacji konkursowej.

Jak już wspomniano, po ewentualnym zdobyciu tytułu Europejskiej Stolicy 
Kultury miasto utworzy odrębną instytucję kultury odpowiedzialną za realiza-
cję projektu. Jej dyrektor zostanie powołany na okres od początku 2012 roku do 
końca 2017 roku, tak aby zoptymalizować zarządzanie programem Lublin 2016 
i programem obchodów rocznicy uzyskania praw miejskich przypadającej w 2017 
roku. Wymagane kompetencje dyrektora to m.in.: umiejętność planowania i bu-
dowania strategii, rozległa sieć kontaktów międzynarodowych, doświadczenie 
w działalności producenckiej i programowej, zdolności pracy w zespole i spraw-
nego zarządzania. 

Procedury wyboru dyrektora będą szczegółowo określone w drugiej aplikacji, 
tak by można było je wdrożyć niezwłocznie po uzyskaniu przez Lublin tytułu Eu-
ropejskiej Stolicy Kultury 2016. Wybór odbędzie się w drodze otwartego konkursu, 
którego termin zostanie ogłoszony z 30-dniowym wyprzedzeniem i w ramach 
którego zgłoszeni kandydaci odbędą rozmowę kwalifikacyjną z komisją powołaną 
przez Prezydenta Miasta. Następnie Prezydent dokona nominacji na podstawie 
zaleceń komisji. Przy odpowiednim przygotowaniu cała procedura od ogłoszenia 
konkursu do mianowania kandydata na stanowisko powinna trwać do 60 dni. 

III.1.3

Jakie przewidziano kryteria  
i sposoby wyboru kierownika 
artystycznego danego wydarze-
nia? Jacy kandydaci będą brani 
pod uwagę? Kiedy zostanie nomi-
nowany kierownik? Jaki będzie 
zakres jego działań?  
(Pytanie do uzupełnienia na 
etapie selekcji końcowej).
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Finanse

Lublin znacznie zwiększył wydatki budżetowe na kulturę w ciągu ostatnich pięciu 
lat. Część budżetu alokowana na działalność kulturalną wynosi obecnie ok. 10,5 
mln euro, co stanowi kwotę niemal trzykrotnie większą niż w roku 2005. Zwięk-
szone finansowanie pozwala na pokrycie wydatków związanych z przygotowa-
niami aplikacji konkursowej Lublina.

Wzrost wydatków na kulturę  
w budżecie miasta w latach  

2006-2010

Wzrost wydatków na projekty 
realizowane przez organizacje 

pozarządowe w latach 2006-2010 

III.2.1

Jaką formę przybierze budżet 
obchodów? Jaka jest łączna  

wysokość całkowitego budżetu 
roku obchodów Europejskiej 

Stolicy Kultury? Z jakich źródeł 
pochodzą środki (z zaznacze-

niem proporcjonalnego udziału 
poszczególnych źródeł)?  

(Pytanie do uzupełnienia na 
etapie selekcji końcowej).

Jeden Lublin – lokalna waluta  
Jarmarku Jagiellońskiego. 
Wybita i prezentowana przez 
jednego z 300 twórców ludo-
wych biorących udział w tym 
wydarzeniu.
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Jeśli Lublin uzyska tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, należy przyjąć na-
stępującą prognozę wydatków budżetowych:

Jak dotąd, budżet zespołu ds. kandydatury i prac przygotowawczych związa-
nych z aplikacją w całości pochodził ze środków miejskich. 

 

Znaczny wzrost finansowania w roku 2011 uwzględnia wydatki na przygo-
towanie projektu Europejskiej Stolicy Kultury 2016 oraz zwiększone nakłady 
na działania promocyjne w mieście i regionie, a także w całym kraju i w Euro-
pie. W przyszłym roku i w latach kolejnych finansowanie uzyskają nowe inicja-
tywy, które wzmocnią proces przygotowania oferty konkursowej miasta i jego 
realizację. 

Są to:

◆ Europejskie Kolegium Kultury: 50 tys. euro (10 wykładów i 7 warsztatów)
◆ Miejski fundusz wizyt studyjnych: 50 tys. euro (50 dotacji dla lubelskich ope-

ratorów kultury podróżujących na spotkania sieci współpracy, konferencje, 
festiwale, warsztaty i in.)

◆ Fundusz na rzecz rozwoju zawodowego ludzi kultury: 50 tys. euro (20 dotacji 
na stałe kształcenie operatorów kultury)

◆ Wsparcie dla młodych naukowców prowadzących badania w zakresie kultury, 
które mogą mieć znaczenie dla projektu Europejskiej Stolicy Kultury: 40 tys. 
euro

Budżet projektu Lublin 2016 
w latach 2012-2017

Wydatki związane z przygo- 
towaniem aplikacji projektu  

Lublin 2016
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Prognozy te mają charakter wstępny. Propozycje Prezydenta na temat wydat-
ków z budżetu miasta wymagają zatwierdzenia przez Radę Miasta Lublin, a wkład 
finansowy województwa przez Sejmik Województwa Lubelskiego. Powinno to 
nastąpić w drodze stosownych uchwał, których  projekty zostałyby wniesione po 
umieszczeniu Lublina na krótkiej liście, a szczegółowy sposób finansowania wy-
datków na obchody oraz przygotowań do nich zostałyby przedstawione w sposób 
definitywny w drugiej aplikacji. Wstępne przewidywania ukazane powyżej już 
obecnie zostały jednakże poddane gruntownej analizie przy udziale przedstawi-
cieli miasta i województwa i uznane za w pełni realistyczne. Deklarowane kwoty 
nie obejmują regularnego finansowania instytucji kultury w drodze dotacji udzie-
lanych  przez miasto, województwo oraz z budżetu państwa, jak również opisanych 
poniżej dużych nakładów na inwestycje infrastrukturalne prowadzone w mieście 
i w regionie.

III.2.3

Jaką kwotę wydatków wyasy-
gnowano na koszty samych 
obchodów?

III.2.2

Czy organy miejskie odpowie-
dzialne za finanse uchwaliły lub 
podjęły stosowne zobowiązania 

finansowe? Kiedy ma to nastąpić?

Należy zauważyć, że prognoza ta została sporządzona bez znajomości kon-
kretnych danych dotyczących  pomocy rządowej dla miasta – Europejskiej Stolicy 
Kultury w 2016 roku, gdyż rzeczywisty poziom takiego zaangażowania finansowe-
go nie jest jeszcze znany. Podkreślenia wymaga również to, że relatywnie niższy 
poziom cen towarów i usług w regionie lubelskim, stanowić może okoliczność 
umożliwiającą osiągnięcie większych od wstępnie zakładanych w prognozowanym 
budżecie efektów, co musiałoby mieć pozytywny wpływ na jego wykonanie.

Całkowity koszt obchodów w latach 2012-2017 wyniesie 28,05 mln euro.
Struktura wydatków na program roku 2016, z pominięciem inwestycji 
infrastrukturalnych:

Proporcje te mogą ulec nieznacznym wahaniom w latach poprzedzających 
rok 2016.

Wydatki planowane na infrastrukturę kulturalną, turystyczną a także reno-
wacje w latach 2010-2016 wyniosą: 2 394,2 mln zł (598,5 mln euro).

47%
Miasto Lublin

20%
Województwo 
Lubelskie

5%
Rząd
(2014–2016)

8%
Sponsorzy lokalni, 
regionalni, krajowi

5%
Zyski (prawo 
do emisji, 
sprzedaż, 
catering, 
bilety) 

5%
Granty 
Ministerstwa 
Kultury 

 3%
Zagraniczne 
instytucje 
kultury jako 
partnerzy

2%
Zagraniczne 
rządowe 
instytucje 
kultury oraz 
rządy innych 
państw

2%
Polskie 
i zagraniczne 
prywatne 
fundacje

1,8%
Nagroda 
Komisji Euro-
pejskiej im. 
Meliny Mercouri

1%
Granty 
Komisji 
Europejskiej

0,2%
Instytut Adama 
Mickiewicza  
wspierający dzia-
łalność promocy-
jną za granicą
(2015)

Proporcje wpływów z podziałem 
na źródła w projekcie Lublin 2016

Proporcje głównych wydatków 
budżetowych projektu Lublin 2016

III.2.4

Jaką kwotę wydatków przezna-
czono na rozwój infrastruktury 
(bazy kulturalno-turystycznej),  
w tym na renowację?
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Kości zostały rzucone  
– studencka instalacja  
krajobrazowa Karoliny Pałgan  
i Dominiki Rząd.
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Wypracowane dochody

Obecnie ceny biletów na imprezy kulturalne w Lublinie są niskie: najczęściej sy-
tuują się na poziomie 5-8 euro. Ceny te są jeszcze niższe w przypadku studentów, 
którzy będą jedną z głównych grup odbiorców kultury. Program roku 2016 będzie 
z pewnością obfitował w darmowe wydarzenia kulturalne. 

Merchandising w przypadku Lublina może działać bardziej jako narzędzie 
promocji niż źródło pozyskiwania funduszy. 

Kilka większych wydarzeń artystycznych, szczególnie muzycznych, z pewno-
ścią przyniesie spore dochody, m.in. ze sprzedaży praw do transmisji telewizyj-
nych. W związku z tym łączne dochody z tytułu organizacji imprez festiwalowych 
szacowane są na około 5% budżetu.

Kandydatura Lublina może przyczynić się do rozwoju prywatnej przedsiębior-
czości związanej z projektem, co w konsekwencji przyniesie zwiększone dochody 
do budżetu miasta i może być jednym z czynników przesądzających o trwałych 
efektach i udanej realizacji ESK 2016. 

Pozyskiwanie funduszy
Lublin jest miastem znajdującym się w fazie dynamicznego rozwoju, i to pomi-
mo położenia w regionie wciąż borykającym się z trudnościami ekonomicznymi. 
W ubiegłym roku, w przeciwieństwie do wielu polskich miast, które doświadczyły 
spadku zainteresowania inwestorów, Lublin uzyskał imponujący wzrost liczby 
nowo zakładanych przedsiębiorstw – na poziomie 39,3%. 

Fakt ten dobrze wróży tworzeniu przyszłych relacji ESK ze sponsorami. Przed-
siębiorczość w Lublinie opiera się w dużej mierze na małych firmach, ale dzięki 
rozszerzającej się sieci inicjatyw obywatelskich istnieje możliwość włączenia ich 
właścicieli w proces budowania programu roku 2016, jako jego aktywnych i twór-
czych uczestników. Jeśli Lublin znajdzie się na krótkiej liście, jednym z prioryte-
tów strategii dalszego postępowania w dziedzinie sponsoringu będzie stworzenie 
w społeczności przedsiębiorców klubu wsparcia ESK. Rozważyć należy powoła-
nie takich inicjatyw jak fundusz przedsiębiorców, finansujący powstawanie dzieł 
sztuki w przestrzeni publicznej i w nowo powstających obiektach, czy program, 
w ramach którego małe firmy nieodpłatnie oferowałyby swoje usługi na rzecz 
projektów edukacji kulturalnej, takich jak np. Pokolenie 2016.

O wsparcie sponsorów o zasięgu krajowym miasto będzie zabiegać dopiero po 
ewentualnym wyborze Lublina na stolicę kultury, a na ich wkład będzie można 
liczyć dopiero w latach 2015-2016. Sponsorowaniem lubelskiej stolicy kultury będą 
najprawdopodobniej zainteresowane takie instytucje, jak: banki, operatorzy sieci 
komórkowych, browary i producenci napojów, linie lotnicze i inne. Zadaniowy 
sponsoring medialny, w tym udostępnianie przestrzeni reklamowej i czasu ante-
nowego, powinien mieć charakter dojrzałego partnerstwa, obejmującego aktualne 
serwisy informacyjne na temat programu ESK 2016, tworzenie specjalnych dodat-
ków w mediach drukowanych oraz audycji tematycznych w radiu i TV, a także 
stałą obecność na dużych i specjalistycznych portalach internetowych. Osiągnięcie 
oczekiwanego wsparcia sponsorów w wysokości 10% budżetu projektu (łącznie ze 
wsparciem rzeczowym) będzie wyjątkowym sukcesem, biorąc pod uwagę aktualną 
sytuację ekonomiczną, a ponadto w dużym stopniu zależne będzie od dalszego 
rozwoju sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych.

III.2.5

W jaki sposób przewidziano 
zaangażowanie w obchody spon-
sorów? Na jaką kwotę przewiduje 
się wkład finansowy pochodzący 

od sponsorów?
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IV. INFRASTRUKTURA  
MIASTA
W ciągu ostatnich trzech lat Lublin uruchomił liczne inwestycje, dzięki wsparciu 
funduszy strukturalnych Unii Europejskiej oraz we współpracy z województwem 
i sąsiednimi gminami. Miasto wykorzystało zwiększony napływ kapitału i zaini-
cjowało wdrażanie ambitnych, dalekosiężnych programów rozwoju infrastruktury 
miejskiej, w tym – kulturalnej i turystycznej. Do roku 2014 poprawi się w sposób 
znaczący dostępność Lublina, zarówno dla gości z Polski, jak i z zagranicy. Miasto 
zaoferuje mieszkańcom i odwiedzającym lepszą komunikację, zmodernizowane 
obiekty i zrewitalizowaną przestrzeń publiczną. 

Dostępność Lublina
Dostępność komunikacyjna Lublina i Lubelszczyzny stanowi obecnie główne wy-
zwanie, od którego pokonania zależy rozwój tej części Polski. Sytuacja ma ulec 
poprawie na skutek aktualnie prowadzonych i planowanych inwestycji kolejo-
wych, drogowych i lotniczych, częściowo wspieranych przez przygotowania do 
piłkarskich Mistrzostw Europy, które odbędą się w Polsce i na Ukrainie w roku 
2012. Tytuł Europejskiej Stolicy Kultury przyspieszy także projekty inwestycyjne 
w zakresie publicznej komunikacji miejskiej i regionalnej.

Główne inwestycje drogowe i lotnicze
W latach 2011-2015 droga na trasie Warszawa-Lublin-Lwów zostanie rozbudowa-
na do standardu drogi dwujezdniowej z systemem obwodnic Lublina i innych 
miast. Pozwoli to zmniejszyć średni czas przejazdu na trasie Warszawa-Lublin 
z niespełna trzech godzin do dwóch. Warszawskie Okęcie jest obecnie głównym 
portem lotniczym obsługującym mieszkańców Lublina. Jednakże już w 2013 roku 
zostanie zakończona budowa Portu Lotniczego Lublin w Świdniku, oddalonego 
od centrum miasta zaledwie o kilkanaście minut jazdy autobusem lub pociągiem. 
Lotnisko zapewni połączenia lotnicze z miastami Polski i Europy i docelowo bę-
dzie w stanie obsłużyć 3,2 miliona pasażerów rocznie.

 

IV.1

Jakie są zalety miasta  
w dziedzinie dostępności  
(transport regionalny, krajowy  
i międzynarodowy)?

Lubelski Dworzec Główny PKP  
– nagrodzony w 2009 roku przez 
czytelników Gazety Wyborczej 
jako najładniejszy i najczystszy 
dworzec kolejowy w Polsce.
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Inwestycje kolejowe
Trwają przygotowania do modernizacji linii kolejowej Warszawa-Lublin, w celu 
zapewnienia szybkich i częstszych połączeń ze stolicą. Skróci to czas podróży ko-
leją na tej trasie z 2,5 godziny do 1,5 godziny, co z pewnością korzystnie wpłynie 
na rozwój gospodarczy całego regionu. Ponadto, powstanie nowa linia kolejowa 
łącząca miasto z nowym terminalem lotniska w Świdniku.
 
Połączenia z Europą Wschodnią
Lublin dysponuje dobrymi połączeniami kolejowymi i drogowymi z Ukrainą: 
linią kolejową do Kijowa i głównymi drogami przez Chełm do Kijowa i przez 
Zamość do Lwowa. W obrębie województwa lubelskiego istnieje dość duża i ciągle 
rosnąca liczba przejść granicznych, których standard ulega stałej poprawie. Do 
roku 2015 planuje się także modernizację i podniesienie standardu drogi krajowej 
Białystok-Lublin-Rzeszów, obsługującej wschodnią granicę UE. Na tej trasie trwa 
obecnie budowa kilku obwodnic miast. Poza tym, główne połączenie komunika-
cyjne z Białorusią przez Brześć w kierunku Mińska jest uzupełniane siecią połą-
czeń lokalnych wzdłuż Bugu (tzw. „Nadbużanki”), między innymi przez Włodawę 
i Sławatycze.

Połączenia Północ-Południe
Droga krajowa S-19 łącząca Białystok, Lublin i Rzeszów biegnie dalej na północ 
w kierunku Litwy i krajów nadbałtyckich, a na południe przez Słowację i Wę-
gry do krajów czarnomorskich. Trasa ta przechodzi rozbudowę do standardu 
drogi dwujezdniowej – zakończenie prac planowane jest na rok 2016. Inwestycja 
ta traktowana dotychczas jako mniej priorytetowa, w odróżnieniu od połączeń 
w kierunku zachodnim, jest przedsięwzięciem ważnym dla integracji gospodar-
czej i kulturowej Unii Europejskiej, także w aspekcie zacieśniania relacji między 
Skandynawią i Bałkanami.

Połączenia w kierunku zachodnim
Budowa autostrad i modernizacja sieci kolejowych, zintensyfikowane w ostatnich 
latach, wciąż nie są realizowane na terenie Lubelszczyzny. Mimo to krajowe in-
westycje znacząco skrócą czas przejazdu przez obszar Polski od strony krajów 
zachodnich, a tym samym korzystnie wpłynie na dostępność Lublina i Lubelsz-
czyzny. Modernizacja dróg krajowych łączących Lublin z Warszawą, Radomiem 
i Kielcami oraz budowa nowego mostu w rejonie Solca nad Wisłą i modernizacja 
drogi wojewódzkiej nr 747 zapewnią znacznie dogodniejsze warunki dostępności 
Lublina od strony zachodniej. Realizacja wspomnianych wyżej inwestycji plano-
wana jest do 2015 roku, a wiele z nich współfinansuje Unia Europejska. 
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Transport w regionie
Transport regionalny jest oparty o dobrze rozwiniętą sieć dróg i uzupełniony sie-
cią połączeń kolejowych. Dojazd do Lublina z najbardziej odległych miejscowości 
województwa trwa nie dłużej niż 2 godziny. Jakość dróg w regionie ulega sukce-
sywnej poprawie dzięki inwestycjom miejskim i wojewódzkim, choć jej tempo 
jest niewystarczające w relacji do potrzeb. Ograniczenia regionalnych połączeń 
kolejowych dokonane w ostatnich latach są kompensowane przez liczne i spraw-
nie działające połączenia autobusowe i mikrobusowe obsługiwane głównie przez 
prywatnych przewoźników. Dotyczy to szczególnie obszarów w promieniu 30 km 
od Lublina, gdzie stworzona przez przewoźników sieć objęła znaczną część komu-
nikacji podmiejskiej, z której korzystają osoby dojeżdżające do pracy i szkół. Sieć 
ta może być elastycznie dostosowywana do zwiększonych potrzeb przewozowych, 
które pojawią się w związku z obchodami Europejskiej Stolicy Kultury. Dostęp-
ność komunikacyjna zabytków i ośrodków kulturalnych regionu powinna więc 
być zapewniona na odpowiednim, satysfakcjonującym odbiorców i uczestników 
projektu poziomie. 

W roku 2011 zostanie opracowane studium układu komunikacyjnego miasta 
z uwzględnieniem wpływu opisanych wyżej projektów na poprawę dostępno-
ści Lublina. Jego celem jest optymalizacja miejskich inwestycji drogowych i ich 
przełożenie na atrakcyjność gospodarczą miasta oraz zdolność do obsługi imprez 
międzynarodowych, takich jak Europejska Stolica Kultury 2016 roku i obchody 
700-lecia uzyskania praw miejskich w 2017 roku. Równolegle będzie wdrażany 
projekt zintegrowanego systemu transportu publicznego, który zapewni uspraw-
nienia sieci połączeń komunikacji miejskiej i podmiejskiej oraz znacząco poprawi 
komfort przejazdów. 

Baza noclegowa Lublina

Lublin ma ograniczone możliwości w zakresie bazy noclegowej, zwłaszcza w sek-
torze obiektów o wyższym standardzie. Jego infrastruktura noclegowa jest dość 
zróżnicowana: w 2009 roku Lublin dysponował siecią 26 obiektów noclegowych 
różnej klasy z 2391 miejscami noclegowymi, z których skorzystało ponad 191 ty-
sięcy przyjezdnych. W pobliżu miasta znajdują się dodatkowe miejsca noclegowe, 
dobrze skomunikowane z centrum. 

Wybór Lublina na Europejską Stolicę Kultury w roku 2016 znacząco wpłynie 
na wzrost inwestycji obejmujących lokalną bazę hotelową. Przewiduje się, iż po-
łowa z nich będzie koncentrowała się na przekształcaniu zabytkowych obiektów 
w hotele i pensjonaty. Dotyczy to zwłaszcza centrum Lublina i Starego Miasta, 

gdzie znajdują się budynki, które po adaptacji z powodzeniem mogą funkcjonować 
jako stylowe hoteliki o walorach historycznych.

Obecnie Lublin posiada 1614 miejsc hotelowych, 1146 miejsc w pensjonatach, 
zajazdach i domach rekolekcyjnych prowadzonych przez lokalne kościoły i inne 
organizacje oraz 8,5 tysiąca miejsc w akademikach dostępnych w okresie letnim. 
Dodatkowe możliwości zakwaterowania sezonowego (domki, namioty) istnieją 
na kempingach zlokalizowanych na obrzeżach miasta. Obecnie przygotowywane 
inwestycje pozwalają oczekiwać, że w najbliższych latach lubelska baza noclegowa 
zwiększy się o 25% (uwzględniając hotele wszystkich kategorii). Obok budowy 
nowych obiektów prowadzona jest rozbudowa i modernizacja istniejących. 

Potwierdzają to następujące przykłady: po remoncie dwóch historycznych ka-
mienic Hotel Waksman niedaleko Bramy Grodzkiej zostanie powiększony o 60 
miejsc noclegowych, Jesziwat Chachmej przy ulicy Lubartowskiej uruchamia 
w 2011 roku hotel z 42 pokojami i 80 łóżkami, oferujący możliwość skorzystania 
z kuchni koszernej, a przy ulicy Grodzkiej powstaje nowy hotel o wysokim stan-
dardzie. Na terenach wokół Zalewu Zemborzyckiego przygotowywane są kempin-
gi na około 100 miejsc noclegowych z możliwością ich zwielokrotnienia.

W 2009 roku w Lublinie działały 173 restauracje o zróżnicowanej ofercie 
i przystępnych cenach posiłków (znaczną część ich klienteli stanowią studenci). 
Większość restauracji oferuje dania kuchni regionalnej, wysoko cenionej w Polsce 
i atrakcyjnej dla turystów zagranicznych. Szczególnie interesująca jest staromiej-
ska oferta gastronomiczna, której niemal z reguły towarzyszą różne formy aktyw-
ności kulturalnej (galerie, kabarety, muzyka wykonywana na żywo). 

Baza noclegowa Lubelszczyzny 

Lubelszczyzna oferuje 19 tysięcy miejsc noclegowych w różnych typach zakwa-
terowania i dodatkowo 1200 w schroniskach młodzieżowych, na kempingach 
i w obozach szkoleniowych. W regionie znajduje się 43 hoteli i 255 innych obiek-
tów. Wiele z nich ma ograniczoną pojemność i wymaga modernizacji. Istnieje 
również możliwość rozszerzenia bazy noclegowej w oparciu o placówki oferujące 
usługi sanatoryjne i odnowy biologicznej, usytuowane w rejonie uzdrowiska Na-
łęczów odległego od Lublina o ponad 20 km, a także skorzystania z dynamicznie 
rozwijanej regionalnej oferty agro- i ekoturystycznej. W 2005 roku prawie 400 
gospodarstw w tym sektorze oferowało około 3 tysięcy miejsc noclegowych, przy 
czym liczba ta w ostatnich latach stale wzrasta. 

IV.2

Jakim potencjałem noclegowym  
i jaką bazą turystyczną dysponuje 

miasto?
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Rozbudowa infrastruktury 2010-2016
Do roku 2016 Lublin dokona znaczącego rozwoju infrastruktury. Łączna kwota 
tych inwestycji ze wszystkich źródeł finansowania wyniesie 2394,2 mln zł, czyli 
598,5 mln euro. 

Projekty inwestycyjne realizowane obecnie i w okresie do roku 2016 obejmują 
trzy kategorie: obiekty działalności kulturalnej, renowacja zabytków oraz rozbu-
dowa infrastruktury miejskiej i turystycznej. 

Obiekty działalności kulturalnej

Po latach oczekiwań i niepewności, w roku 2014 zakończy się budowa Centrum 
Spotkania Kultur, ogromnego i wielofunkcyjnego obiektu kultury, w którego czę-
ści oddanej do użytku w 1995 roku swoje siedziby mają Teatr Muzyczny i Filhar-
monia Lubelska. Pierwotny projekt tego gmachu, pochodzący z 1970 roku, został 
radykalnie zmodyfikowany po ogłoszonym w listopadzie 2008 roku konkursie 
architektonicznym, tak aby dostosować ten kompleks do nowych standardów 
i potrzeb miasta. Centrum Spotkania Kultur będzie jednym z największych kul-
turalnych obiektów w Polsce. Poza salą na 1200 miejsc mieścić będzie mniejsze sale 
widowiskowe, kino, mediatekę, pracownie artystyczne, kawiarnie, sale konferen-
cyjne i miejsca spotkań dla młodych twórców i uczestników kultury. Własną prze-
strzeń z przeznaczeniem na programy artystyczne i edukacyjne będą miały dzieci. 
Na dachu gmachu założony zostanie ogród, a także powstanie kino „pod gwiaz-
dami”. Jedna z fasad budynku stanie się ekranem, na którym wyświetlane będą 
wielkoformatowe projekcje filmów i obrazów. Planuje się, że plac przed budynkiem 
Centrum otrzyma nazwę Unii Europejskiej. Połączony główną śródmiejską arterią 
z centralnym punktem miasta, Placem Litewskim (nazwanym na pamiątkę obo-
zowiska posłów Litwy podczas ustanawiania Unii Lubelskiej), w symbolicznym 
języku przestrzeni publicznej unaoczni spotkanie przeszłości i teraźniejszości 
miasta wyrażone hasłem: „Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej”. 

W 2009 roku rozpoczęto dwa ważne dla miasta projekty finansowane ze środ-
ków unijnych: renowację Teatru Starego, zabytkowego obiektu z roku 1822, oraz 
XVIII-wiecznego klasztoru powizytkowskiego, który będzie siedzibą Centrum 
Kultury, Biura Wystaw Artystycznych i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Przewi-
dywany czas zakończenia obu inwestycji to rok 2011. Teatr Stary otworzy swoje 
podwoje dla grup teatralnych tak z Polski i z zagranicy, jak i z Lublina, będzie 
również atrakcyjną sceną dla międzynarodowych festiwali tanecznych, muzycz-
nych i teatralnych. Centrum Kultury będzie kontynuować rolę czołowego ośrod-
ka kulturalnego w Lublinie – miejsca awangardowych prezentacji plastycznych, 
teatralnych i tanecznych.

IV.3

Jakie projekty w dziedzinie infra-
struktury miejskiej i turystycznej, 
w tym renowacji, zaplanowano do 

roku, w którym miasto miałoby 
nosić tytuł Stolicy? Jak wygląda 

harmonogram tych prac?  
(Odpowiedź fakultatywna na 

etapie selekcji wstępnej).

Kulturalny Lublin to również rozproszona sieć dzielnicowych domów kultury, 
prowadzonych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Instytucje te podlegać będą mo-
dernizacji: w roku 2010 przy ulicy Judyma zostanie oddane do użytku nowe dziel-
nicowe centrum kultury; na Czubach powstanie nowa biblioteka. Do roku 2015 
funkcjonować zaczną Dom Słów – muzeum wolnej prasy i druku, oraz Piwnice 
pod Fortuną, multimedialne muzeum historii Lublina. Muzeum Wsi Lubelskiej, 
zlokalizowane na obrzeżach miasta, wzbogaci swoją stałą ekspozycję budownic-
twa regionalnego o rekonstrukcję typowego środkowoeuropejskiego miasteczka 
z okresu przedwojennego.

 

Obiekty zabytkowe

W ramach programu rozwoju miasta do roku 2016 wiele miejskich i regionalnych 
zabytków zostanie odnowionych i odzyska swój dawny urok. Wśród nich znajdą 
się: Pałac Morskich, siedziba jedynej w Polsce szkoły dla sędziów i prokuratorów, 
którego remont zakończy się w roku 2013; klasztor Ojców Dominikanów, miejsce 
wielu wydarzeń kulturalnych i inicjatyw obywatelskich, oraz kościół i klasztor 
pobrygitkowski, ufundowany przez Władysława Jagiełłę jako wotum dziękczynne 
za zwycięstwo pod Grunwaldem. Tą listę pozytywnych zmian uzupełnić należy 
o działania wspólnot wyznaniowych: Kurii Metropolitalnej Diecezji Lubelskiej, 
Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej, Parafii Greckokatolickiej oraz Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej. W swoich zabytkowych świątyniach prowadzą one 
sukcesywne prace renowacyjne. Dodać należy, że lokalną tradycją jest użyczanie 
przestrzeni świątyń wszystkich wyznań wydarzeniom kulturalnym.

Infrastruktura miejska i turystyczna

W wielu dzielnicach Lublina prowadzone są projekty zmierzające do poprawy in-
frastruktury i warunków życia mieszkańców. Jednym z najbardziej zaniedbanych 
rejonów miasta jest dzielnica Podzamcze sąsiadująca ze Starym Miastem, która 
przed drugą wojną światową była częścią dzielnicy żydowskiej zlikwidowanej przez 
nazistów w 1943 roku. Trwają przygotowania, angażujące także obecnych dzier-
żawców gruntów i mieszkańców dzielnicy, aby ustanowić partnerstwo publicz-
no-prywatne dla przebudowy tego obszaru. Obecnie trwają konsultacje na temat 
sposobu zagospodarowania tego terenu, z zachowaniem jej tradycyjnie targowego 
charakteru uzupełnionego o handel zdrową żywnością i produktami regional-
nymi, oraz włączenia w ten obszar funkcji kulturalnych i edukacyjnych, w celu 
upamiętnienia historii społeczności żydowskiej. Planuje się przywrócenie pierwot-
nego układu urbanistycznego dzielnicy i odsłonięcie biegnącej pod powierzchnią 
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Biblio, pierwsza w Lublinie biblio-
teka multimedialna, filia Miejskiej 
Biblioteki Publicznej – wnętrze.

Biblio ulokowane będzie w budyn-
ku po dawnej pralni osiedlowej.

Projekt portu lotniczego  
Lublin-Świdnik.

Centrum Spotkania Kultur  
z główną  salą  koncertową   
na 1200 miejsc.

Centrum Spotkania Kultur,  
widok z lotu ptaka.

Propozycja zagospodarowania 
otoczenia budynku Warsztatów Kul-
tury, i dostosowania go  do potrzeb 

nowoczesnej instytucji kultury. 

Wizualizacja Teatru Starego na 
Starym Mieście po renowacji.

Centrum Spotkania Kultur,  
widok od frontu.

Nowy wygląd Centrum Kultury 
po remoncie, z zagospodarowaną 

przestrzenią publiczną wokół 
budynku.

Jeden z trzech dziedzińców 
Centrum Kultury po przebudowie 

służący jako zadaszona sala.
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ziemi rzeki Czechówki. Powstaną tam także nowe przestrzenie publiczne, łączące 
zabytkową część miasta z pradawną osadą na wzgórzu Czwartek.

Miasto przeprowadzi inwestycje w historycznym obszarze centrum Lublina – 
na Placu Litewskim. Celem inwestycji jest zadbanie o optymalne warunki natural-
ne i rekreacyjne tego miejsca, przy jednoczesnym wykorzystaniu Placu do imprez 
plenerowych i uroczystości państwowych (z zachowaniem rosnącej tam zieleni). 
Poprawienie kondycji Placu Litewskiego ma na celu przywrócenie tej szczególnej 
przestrzeni mieszkańcom miasta i jego gościom, aby stała się ona znowu miejscem 
spotkań towarzyskich i wypoczynku. Konkurs architektoniczny na dokończenie 
projektu przebudowy Placu został ogłoszony w lipcu 2010 roku. 

Miasto podejmuje również działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji, do-
konując znaczących inwestycji w tym zakresie. Położony w odległości 5 km od 
Lublina Zalew Zemborzycki wraz z jego okolicą zostaną przekształcone dla po-
trzeb aktywnego wypoczynku (akademia golfa, kąpielisko, baseny, żeglarstwo, 
kajakarstwo, narty wodne, tenis, ścieżki rowerowe i konne), poprawy jakości bazy 
noclegowej i usług gastronomicznych. W roku 2014 na terenie byłej cukrowni za-
kończy się budowa stadionu miejskiego, który pomieści około 15 tysięcy widzów, co 
pozwoli miastu na organizację wydarzeń sportowych i imprez masowych. Trwają 
też starania o przywrócenie toru wyścigów konnych, ulokowanego niegdyś w do-
linie Bystrzycy.

Do roku 2016 podwoi się przestrzeń obszarów zielonych Lublina. Odnowione 
zostaną Ogród Saski i Park Bronowicki. Sieć ścieżek rowerowych wzdłuż moder-
nizowanych ulic, w dolinach rzecznych i na szlakach turystycznych powiększa 
się z każdym rokiem. Na szeroką skalę odbywa się rewitalizacja obszarów dolin 
rzecznych i wąwozów, oferujących wypoczynek na świeżym powietrzu. Inicjatywy 
te są często prowadzone przez samych mieszkańców, przy wsparciu Rad Dzielnico-
wych miasta. Za starania o poprawę walorów ekologicznych Lublin otrzymał dwie 
nagrody krajowe przyznawane dla tego rodzaju projektów: Lider Polskiej Ekologii 
2009 oraz Dyplom dla Miasta Przyjaznego Środowisku 2010. 

Ponadto, budowa tzw. „Trasy Zielonej” przyczyni się do lepszego skomuniko-
wania miasta ze stacją kolejową i umożliwi budowę nowego dworca autobusowego 
w 2015 roku, tworząc węzeł komunikacji zbiorowej o bliższym i dalszym zasięgu. 
Wreszcie, wdrożenie zintegrowanego systemu miejskiego transportu publicznego 
zapewni zakup ekologicznych autobusów i trolejbusów miejskich, a także urucho-
mienie komputerowego systemu zarządzania ruchem. 

Siłownia dla seniorów na świeżym 
powietrzu, powstała na osiedlu 
Czuby z inicjatywy Renaty Kieł-

bińskiej, animatorki miejscowego 
domu kultury.
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V. STRATEGIA  
KOMUNIKACJI 
SPOŁECZNEJ

Etap pierwszy: 2008-2011

Główne kierunki działań

◆ Poinformowanie mieszkańców Lublina i regionu o fakcie ubiegania się o tytuł 
Europejskiej Stolicy Kultury, a także o wyzwaniach i możliwościach, jakie staną 
przed miastem, jeśli tytuł zostanie mu przyznany. 

◆ Aktywne zaangażowanie mieszkańców w proces tworzenia aplikacji 
konkursowej. 

Grupy docelowe 

◆ Mieszkańcy Lublina i regionu, odbiorcy sztuki, osoby zawodowo związane 
z kulturą, społeczność akademicka, uczniowie szkół podstawowych i średnich, 
studenci, środowisko biznesowe, liderzy opinii publicznej.

 
 Narzędzia i działania

◆ Stworzenie portalu internetowego www.lublin2016.eu, dedykowanego kandy-
daturze Lublina oraz życiu kulturalnemu miasta. W ciągu trzech lat portal stał 
się największym źródłem informacji o wydarzeniach kulturalnych w Lublinie. 
Strona dostępna jest w językach: polskim, angielskim, hiszpańskim, ukraińskim 
i białoruskim. Obecnie jest głównym narzędziem promocji kandydatury Lubli-
na do tytułu ESK.

◆ Stworzenie marki „Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury Kandydat” i nada-
wanie jej wydarzeniom kulturalnym i sportowym.

V.1

Jaką strategię w dziedzinie ko-
munikacji służącej nagłośnieniu 
obchodów Stolicy przygotowało 
miasto?  
(Pytanie do uzupełnienia na eta-
pie selekcji końcowej, w szczegól-
ności w odniesieniu do strategii 
medialnej i mobilizacji widzów 
oraz mieszkańców; na etapie 
selekcji końcowej wymagane 
jest przedstawienie przewidzia-
nych bądź zawartych układów 
o partnerstwie z mediami 
drukowanymi i audiowizualnymi, 
mających na celu zaangażowanie 
mediów w wydarzenia, a także 
harmonogramu obejmującego tę 
strategię).

 „Mikrofon dla każdego” sym-
bolizujący wnioskowany przez 
lubelskie środowiska twórcze 
model zarządzania kulturą  
w mieście oparty na partycypacji 
społecznej.
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◆ Realizacja projektu edukacji kulturalnej w lubelskich szkołach prowadzona we 
współpracy z Wydziałem Oświaty Urzędu Miasta. 70 tysięcy uczniów gimna-
zjów i liceów wzięło udział w lekcji o Europejskiej Stolicy Kultury. 

◆ Uruchomienie programu Wolontariusz Europejskiej Stolicy Kultury – do pierw-
szej edycji zgłosiło się ponad 150 osób z Lublina i okolic. 

◆ Zorganizowanie szeregu imprez kulturalnych w celu promowania kandydatury 
miasta, w tym koncertu muzyki rockowej z udziałem 50 tysięcy widzów oraz 
akcji fotograficznej Lublin 2016 – Popieram!, w której prawie 2 tysiące osób sym-
bolicznie poparło kandydaturę swoim wizerunkiem. 

 
◆ Kampania informacyjna w Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Etap drugi: 2011-2016 

Cele działań

◆ Ukazanie wszystkich atutów położenia geograficznego Lublina, jako silnego 
ośrodka regionalnego na wschodniej granicy Unii Europejskiej i stolicy regionu 
o unikalnych zasobach środowiska naturalnego i kultury tradycyjnej.

◆ Opracowanie identyfikacji graficznej projektu: logo i banery związane z kandy-
daturą miasta prezentowane przy okazji imprez kulturalnych i sportowych. Na 
lubelskich trolejbusach pojawiły się grafiki związane z ESK, a na odwrocie bile-
tów komunikacji miejskiej umieszczono logo Lublina – kandydata do tytułu. 

◆ Przygotowanie folderów promocyjnych Lublin 2016 – Europejska Stolica Kultury 
– Kandydat. 

◆ Podjęcie bliskiej współpracy z mediami o zasięgu miejskim i regionalnym (Ga-
zeta Wyborcza Lublin, Kurier Lubelski, Dziennik Wschodni, Radio Lublin, TVP 
Lublin, studenckie Radio Centrum itp.), które regularnie informują o podej-
mowanych działaniach związanych z kandydaturą miasta, jak i przedstawiają 
fakty i idee związane z projektem (historia ESK, informacje o byłych miasta-
ch-stolicach kultury, nowe koncepcje w ramach projektu). Gazeta Wyborcza 
Lublin publikuje cykl artykułów pod hasłem ABC Europejskiej Stolicy Kultury, 
a Radio Lublin jest współorganizatorem i gospodarzem cyklicznych spotkań 
Enter 2016.

◆ Współpraca z wydawcami krajowych magazynów i portali internetowych po-
święconych kulturze. 

◆ Zorganizowanie szeregu spotkań z mieszkańcami miasta poświęconych kan-
dydaturze Lublina do tytułu ESK, m.in. ze studentami w Akademickim Cen-
trum Kultury „Chatka Żaka”, z seniorami na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, 
z nauczycielami szkół gimnazjalnych i licealnych przy współpracy Wydziału 
Oświaty UM Lublin, z 70 tysiącami uczniów podczas lekcji poświęconych ESK 
prowadzonych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, z mieszkańcami 
dzielnic w domach kultury oraz podczas imprez kulturalnych realizowanych 
w poszczególnych częściach miasta.

◆ Zainaugurowanie zimą 2009/2010 Europejskiego Kolegium Kultury, cyklu warsz-
tatów i wykładów prowadzonych przez znanych i cenionych w świecie ekspertów. 
Goście Kolegium stają się wpływowymi ambasadorami kandydatury Lublina 
w swoich środowiskach za granicą. Wykłady są nagrywane i udostępniane na 
stronie internetowej projektu Lublin 2016. Jeśli Lublin uzyska tytuł ESK, Kole-
gium przekształci się w wędrowną akademię, podróżującą do miast europejskich 
z cyklem wykładów i sympozjonów prowadzonych przez intelektualistów i twór-
ców kultury z Europy Wschodniej, zwłaszcza z Białorusi i Ukrainy. 

„Tak” dla lubelskich aspiracji do 
tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, 

ponieważ jesteśmy miastem nie 
największym, położonym w tej 

części Polski uważanej za biedną, 
czasami nawet za gorszą, a mimo 

tego potrafiliśmy wykreować 
wspaniałe życie kulturalne,  

o którym bez zająknięcia można 
powiedzieć, że dorównuje pozio-
mowi największych europejskich 
metropolii. Co więcej nasze życie 
kulturalne jest bardzo oryginalne, 

bo wypływa przede wszystkim  
z tego, co jest wewnątrz nas; jest 

w ludziach, którzy chcą tworzyć 
nie dlatego, aby pomnażać swoje 

majątki, aby zdobywać sławę, 
tylko dlatego, żeby realizować 

swoje potrzeby, swoje marzenia, 
swoje codzienne pragnienia i dać 

coś innym ludziom.

Michał Miłosz Zieliński – redaktor 
naczelny lubelskiego informatora 

kulturalnego ZOOM

Akcent – jeden z najciekawszych kwartalników kultural-
nych od trzydziestu lat promujący kulturę Europy Środko-
wo-Wschodniej, wydawany przez Bibliotekę Narodową  
i Wschodnią Fundację Kultury „Akcent”; 

Gadki z Chatki – jedyne polskie pismo poświęcone współ-
czesnej kulturze ludowej; 

Kresy – kwartalnik publikujący najważniejszych autorów 
światowej i polskiej literatury; 

kulturaenter.pl – miesięcznik wymiany idei – internetowy 
magazyn kulturalny poświęcony wschodnim sąsiadom 
Polski; ściśle współpracuje z ukraińskim pismem Kritika 
i białoruskim Arche; 

Kultura i Historia – najstarsze internetowe polskie czaso-
pismo naukowe, wydawane przez Instytut Kulturoznaw-
stwa UMCS; 

Opornik – Gazeta Obywatelska – miesięcznik wydawany 
przez Stowarzyszenie Homo Faber i Ośrodek „Brama 
Grodzka – Teatr NN” poświęcony Lublinowi, działaniom 
na rzecz społeczeństwa obywatelskiego walki z dyskry-
minacją mniejszości i prawom człowieka; 

Scriptores – kwartalnik poświęcony pamięci historycznej, 
nagradzany za unikatową szatę graficzną, wydawcą jego 
jest Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”; 

ZOOM – darmowy i popularny miesięcznik, a zarazem 
informator kulturalny o nakładzie 5 tysięcy egzemplarzy.

LubELSKiE PiSma KuLturaLNE
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◆ Przybliżenie mieszkańcom Europy kulturę wschodniej części kontynentu 
w nawiązaniu do wspólnych elementów dziedzictwa historycznego, religijnego, 
kulturowego.

◆ Zaprezentowanie Lublina jako eksperta w dziedzinie kultury.

◆ Wypromowanie Lublina i regionu jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki 
kulturowej.

◆ Inspirowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Lublina i regionu podejmu-
jących wspólne działania z krajami Europy Zachodniej i krajami za wschodnią 
granicą UE, w szczególności z partnerami z Białorusi i Ukrainy.

Zarys planowanych działań 

◆ Rozszerzenie strategii informacyjnej na obszar Polski i Europy (łącznie z Ukra-
iną i Białorusią). 

◆ Utworzenie biura promocji odpowiedzialnego za kontakty z mediami 
i marketing. 

 
◆ Sukcesywne poszerzanie grona ambasadorów kandydatury.

◆ Poszerzenie działalności Europejskiego Kolegium Kultury o wędrowną akade-
mię angażującą intelektualistów i twórców kultury z Europy Wschodniej i po-
dróżującą do krajów Europy. 

 ◆ Przekształcenie strony www.lublin2016.eu w międzynarodowy portal społecz-
nościowy obejmujący kraje Partnerstwa Wschodniego oraz nowe grupy odbior-
ców, takie jak osoby niepełnosprawne, dzieci i seniorów. 

◆ Wprowadzenie do lubelskich szkół we współpracy z instytucjami kultury w Lu-
blinie programu edukacji kulturalnej skoncentrowanego na przygotowaniu mło-
dych odbiorców wydarzeń artystycznych ESK.

◆ Nawiązanie współpracy z hiszpańskim miastem nominowanym do tytułu ESK.

◆ Organizacja międzynarodowego konkursu na logo obchodów Europejskiej Sto-
licy Kultury (logo wykorzystywane obecnie zostało zaprojektowane na czas 
okresu kandydowania). 

NagradZaNy LubLiN (2008-2010) 

2010 Nagroda magazynu Forbes Polska w kategorii 
„najatrakcyjniejsze miasto dla biznesu”.

2009 Grand Prix w kategorii „działalność promocyjna” 
i drugie miejsce w kategorii „kampania outdoorowa” 
w trzeciej edycji konkursu Złote Formaty w ramach 
Festiwalu Promocji Miast i Regionów.

2009 Oficjalna strona Lublina (www.lublin.eu) uznana 
za najlepszą i najbardziej profesjonalną w rankingu 
magazynu Press.

2008 Honorowa Flaga Rady Europy przyznana 
władzom samorządowym Lublina za promowanie idei 
Zjednoczonej Europy.

2008 Nominacja do Nagrody Eurocities dla projektu 
Lublin-Lwów: miasta filmowe.

2008 Nagroda internautów oraz I nagroda Akademii 
Internetu w kategorii „administracja publiczna” 
dla portalu www.lublin.eu, przyznane w konkursie 
Webstarfestival 2008, prestiżowej rywalizacji o miano 
strony internetowej roku.

2008 Trójkąt Efektywności Briefu 2008, nagroda 
specjalna przyznawana miastu, które wykazało się 
najbardziej efektywnym i praktycznym zastosowaniem 
strategii marketingowych. Konkurs redakcji magazynu 
Brief.

2008 Dyplom Europejski dla Miasta Lublin 2007  
– nagroda przyznana przez Kongres Władz Lokalnych 
i Regionalnych Rady Europy za osiągnięcia 
w propagowaniu idei zjednoczonej Europy.

V.2

Jaka część budżetu zostanie 
przeznaczona na cele komunikacji 
społecznej?

V.3

W jaki sposób miasto zamierza 
nagłośnić wręczenie nagrody 
meliny mercouri w przypadku jej 
otrzymania? (bliższe objaśnienia 
tego punktu znajdują się w części 
Vi „Poradnika dla miast” ubie-
gających się o tytuł Europejskiej 
Stolicy Kultury).  
(Odpowiedź fakultatywna na 
etapie selekcji wstępnej).

Budżet strategii komunikacji społecznej
12% łącznego budżetu projektu 2016 będzie przeznaczona na działania informa-
cyjne i marketing. Szczegółowe zestawienia pozycji budżetowych będą zawarte 
w drugiej aplikacji konkursowej.

Nagroda im. Meliny Mercouri
Od samego początku procesu kandydowania zespół ds. kandydatury uznał, iż 
jego kluczowym zadaniem będzie informowanie o historii Europejskiej Stolicy 
Kultury, począwszy od inicjatywy Meliny Mercouri aż do dnia dzisiejszego. W ra-
mach tego zadania lubelscy operatorzy kultury, politycy i mieszkańcy dowiadują 
się o zakładanych celach i osiągnięciach poprzednich miast-stolic kultury.

Jeśli starania Lublina o tytuł zakończą się sukcesem i miasto otrzyma Nagrodę 
im. Meliny Mercouri, 80% sumy z tej nagrody będzie przeznaczone na wybrane 
projekty międzynarodowe związane z jedną z osi tematycznych aplikacji, zatytu-
łowaną Miasto i region. Pozostałe 20% zostanie przeznaczone na specjalny projekt 
edukacyjny realizowany z uczniami szkół średnich Pokolenie 2016, koncentrujący 
się na przygotowaniu uczniów, którzy w roku stolicy kultury zdawać będą maturę, 
do twórczego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych.
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VI. OCENA  
I MONITOROWANIE
Od chwili powstania zespół ds. kandydatury starannie gromadził dokumentację na 
temat Lublina, prowadząc wszechstronne analizy miejsca kultury na mapie miasta. 
Dokumentacja ta została udostępniona na stronie internetowej www.lublin2016.
eu. Zawiera ona m.in. raporty ewaluacyjne na temat poprzednich Europejskich 
Stolic Kultury oraz monitoring dotychczasowej pracy zespołu. W przyszłości na 
tej bazie powstanie system monitorowania, który będzie gromadził dane o proce-
sie kandydowania Lublina, począwszy od złożenia pierwszej aplikacji w sierpniu 
2010 roku aż do zakończenia obchodów roku stolicy kultury w roku 2017. Zadanie 
to zostanie powierzone zaangażowanym w projekt naukowcom, którzy zostaną 
wybrani jesienią 2010 roku. 

Celem tych działań będzie śledzenie dynamiki zmian zachodzących w mie-
ście do roku 2017 za sprawą ESK. Chodzi o analizę tego projektu nie tylko jako 
całorocznego programu kulturalnego lub wyjątkowego festiwalu, ale jako dłu-
gotrwałego procesu kompleksowych zmian – w polityce kulturalnej, strategiach 
zarządzania kulturą, w produkcji artystycznej i międzynarodowej współpracy 
oraz we wzorcach aktywności i wartości obywatelskich. 

Monitorowane obszary:

◆ Sposób tworzenia programów wydarzeń kulturalnych w Lublinie.

◆ Udział społeczny w programie ESK 2016 i jego ocena przez lokalnych i zewnętrz-
nych odbiorców.

◆ Postrzeganie oferty ESK 2016 przez mieszkańców jako wartości publicznej.

◆ Współpraca kulturalna Lublina z partnerami w kraju i za granicą.

◆ Przemiany w finansowaniu i zarządzaniu organizacji kulturalnych. 

◆ Obsługa medialna wydarzeń kulturalnych.

◆ Inwestycje finansowe w dziedzinie kultury w sektorze publicznym 
i prywatnym.

VI.1

Czy miasto nosi się z zamiarem 
utworzenia specjalnego systemu 
kontroli i oceny w zakresie:

• wpływu, jaki wywiera program  
i jego skutków?

• zarządzania finansami?

Przygotowywanie w biurze 
projektu Lublin 2016 graficznego 
harmonogramu prac nad składem 
graficznym i drukiem aplikacji, 
służącego jako podstawa do moni-
torowania ich postępów.
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Działania monitorujące prowadzone w środowisku akademickim poprzez 
rozpoznanie potrzeb i ambicji studentów przyczynią się do zintegrowania roz-
proszonej obecnie społeczności akademickiej w silną sieć osób zainteresowanych 
kulturą i wspierających jej rozwój. 

Jeśli chodzi o sam proces dochodzenia do ESK, ważne jest, aby monitorować 
sposób, w jaki zmiany generowane przez projekt 2016 wpływają na kondycję lu-
belskich uczelni (w odniesieniu do liczby kandydatów, zasięgu geograficznego, 
przyciągania zagranicznych studentów i osiąganej przez lubelskie uczelnie pozy-
cji w rankingach akademickich). Równie ważna jest ocena zdolności Lublina do 
zatrzymywania absolwentów oraz przyciągania wiodących naukowców i badaczy 
z zewnątrz. 

Monitoring może także korzystnie wpłynąć na infrastrukturę turystyczną 
miasta, dostarczając wartościowego materiału dla urzędników odpowiedzialnych 
za marketing, danych na temat liczby odwiedzających, długości ich pobytu, spo-
sobu wydawania pieniędzy, satysfakcji i zmian w postrzeganiu miasta. Dane te 
będą również zawierać mierniki ogólnego wpływu programu 2016 na wskaźniki 
ekonomiczne, w zakresie możliwości zatrudnienia, generowania inwestycji oraz 
zmian płac i dochodów. 

Lublin nie jest powszechnie znany i odwiedzany przez Polaków. Mają oni 
raczej powierzchowne wyobrażenia o tym mieście, a ich główne skojarzenia to 
Katolicki Uniwersytet Lubelski i dwa popularne zespoły muzyczne, Budka Suflera 
i Bajm. Jeszcze mniej znany jest Lublin poza Polską. Tytuł ESK będzie katalizato-
rem i sposobem na zmianę tego stanu rzeczy, czyniąc z miasta magnetyczny punkt 
przyciągania na mapie Polski i Europy. 

Dzięki działaniom monitorującym uzyskane zostaną wskaźniki oceny okre-
sowej procesu w 2015 roku oraz oceny końcowej na początku roku 2018. Przed 
oceną dokonaną przez wyznaczone zespoły akademickie, lubelskie organizacje 
kulturalne przeprowadzą ewaluację organizacji i oddziaływania programu ESK. 
Programy kulturalne i powiązane z nimi działania będą oceniane przez nieza-
leżnych ekspertów. 

Proces monitorowania i oceny będzie prowadzony przez nauczycieli akade-
mickich, studentów i absolwentów, dając w ten sposób możliwość pracy na żywej 
tkance twórczości artystycznej i animacji kulturalnej, co będzie nowością w uni-
wersyteckich programach nauczania.

Lublin szczególną uwagę przykłada do monitorowania 
działań i zmian w obszarze kultury. Instytucje kultury 
regularnie dwa razy w roku przygotowują sprawozdania 
z własnej działalności programowej oraz zarządzania 
środkami budżetowymi.

W maju i czerwcu 2009 Wydział Kultury Urzędu Miasta 
Lublin przeprowadził szczegółowe badania socjologiczne 
mające dać odpowiedź na pytanie o kondycję kultury  
w Lublinie w oczach jego mieszkańców. Prowadzone były 
one wspólnie z Zakładem Socjologii UMCS i objęły repre-
zentatywną grupę 1500 mieszkańców Lublina. Główne 
obszary badań dotyczyły: uczestnictwa mieszkańców  
w kulturze, oczekiwań mieszkańców w zakresie rozwoju 
kultury, postrzegania przez mieszkańców zagadnień zwią-
zanych z wielokulturowością (ta część badań prowadzona 
była na potrzeby projektu Miasta Międzykulturowe).

Wyniki badań pokazały duże zaangażowanie mieszkańców 
w życie kulturalne. 94% z nich uczestniczyło w ciągu 
ostatniego roku w wydarzeniach kulturalnych. Znajomość 
wśród mieszkańców projektu ESK Lublin 2016 kształtowa-
ła się na poziomie 72%, a aż 86% chciałoby, aby ten tytuł 
przypadł właśnie Lublinowi. Ponad 90% mieszkańców 
uznało, że kultura stanowi ważny czynnik rozwoju miasta. 

Jesienią 2009 za pomocą oficjalnej strony projektu  
(www.lublin2016.eu) przeprowadzone zostało badanie, 
które potwierdziło ogromne zainteresowanie mieszkań-
ców życiem kulturalnym Lublina oraz jego rozwojem. 
Dało ono także odpowiedź na pytanie, jakie są zdaniem 
mieszkańców silne i słabe strony lubelskiej kandydatury 
oraz jakie elementy programu powinny zostać szczególnie 
wyeksponowane.

W roku 2009 Wydział Kultury Urzędu Miasta, we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem „Homo Faber” i czterema 
lubelskimi uniwersytetami, zrealizował projekt Lublin is 
friendly, skierowany do studentów zagranicznych. Pozwolił 
on poznać sposób postrzegania Lublina i lubelskiej kultury 
przez obcokrajowców, a także w pełniejszy sposób zaspo-
koić ich oczekiwania (m.in. poprzez prezentacje spektakli 
lubelskich teatrów w języku angielskim).

Rezultaty tych projektów badawczych, w których uczestni-
czyło kilka tysięcy mieszkańców, stanowiły ważny element 
prac nad przygotowaniem aplikacji Lublina. Nawiązana 
w ten sposób współpraca z lubelskimi uniwersytetami 
daje podstawy do stworzenia profesjonalnego zespołu 
monitorującego projekt 2016, wykorzystującego ogromny 
akademicki potencjał Lublina.

mONitOrOWaNiE dZiałań W ObSZarZE KuLtury
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Mocne strony kandydatury Lublina 

◆ Silne pragnienie zmiany, rozwoju i ożywienia Lublina publicznie wyrażane 
przez szerokie kręgi obywateli i twórców kultury. 

◆ Szerokie lokalne i regionalne poparcie aspiracji miasta przez władze samorzą-
dowe reprezentujące wszystkie partie polityczne.

◆ Zróżnicowana i niestandardowa infrastruktura kulturalna, generująca ambitne 
projekty artystyczne.

◆ Odczuwalny wzrost środków finansowych i inwestycji w sferze kultury, który 
przyczynił się do modernizacji istniejących organizacji kultury i stworzył szansę 
powstania wielu nowych. 

◆ Unikalne dziedzictwo kultury duchowej i materialnej zachowane w zabytkach 
Starego Miasta i Śródmieścia oraz znajdujące kontynuację we współczesnych 
działaniach artystycznych. 

◆ Wysokiej jakości kompetencja międzykulturowa, pielęgnująca bogate tradycje 
dialogu w partnerstwie z mniejszościami religijnymi i narodowymi, emigran-
tami, uchodźcami i zagranicznymi studentami. 

◆ Lublin, liczący 350 tysięcy mieszkańców, łatwo daje się „objąć”, dzięki czemu 
posiada umiejętność angażowania wszystkich obywateli w projekty kulturalne 
i przyjmowania gości w każdej części miasta, jak również zapewnienia licznej 
i otwartej widowni ambitnym wydarzeniom artystycznym. 

◆ Miasto o wielkim potencjale ekologicznym, oferuje przyjazny klimat dla alter-
natywnych stylów życia, opartych o model zrównoważonego rozwoju.

VII.1

Jakie są atuty składanej kandy-
datury, a jakie szczególne cechy 
jej sukcesu jako Stolicy Kultury? 
Jakie mogą być słabe strony?

Pokaz akrobatycznych umiejęt-
ności rowerowych pod lubelskim 
Zamkiem.
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Proces nie do powstrzymania 
Bez względu na to, czy Lublin uzyska tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016, 

będzie z pewnością przygotowywał się do obchodów 700-lecia rocznicy nadania 
praw miejskich, które zdominują cały rok 2017.

Wizja Lublina jako Europejskiej Stolicy Kultury zarysowana w niniejszej apli-
kacji jest motorem procesu rozwoju instytucjonalnego, który jesienią 2010 roku 
obejmie wszystkie organizacje kultury, i przyniesie wymierny efekt w postaci wy-
pracowania całościowej strategii kulturalnej miasta – planu, który będzie wiążący 
dla organizacji kulturalnych i władz miasta bez względu na wynik konkursu.

Niektóre inicjatywy rozpoczęte w ramach działań przygotowawczych do kan-
dydowania z pewnością znajdą swoją kontynuację niezależnie od decyzji komisji 
konkursowej – na przykład Europejskie Kolegium Kultury, Nowy Uniwersytet 
czy program Green connection. 

Dokończenie budowy Centrum Spotkania Kultur oraz renowacja Centrum 
Kultury i Teatru Starego – inwestycje te zakończą się w ciągu 2-3 lat i uruchomią 
działania programowe niezależnie od efektów kandydowania Lublina.

◆ Dzięki silnym więziom gospodarczym i kulturalnym z Ukrainą i Białorusią oraz 
poczuciu sąsiedzkiej solidarności Lublin posiada unikalną w Europie „kompe-
tencję wschodnią”.

◆ Najszybszy w Polsce przyrost małych i średnich przedsiębiorstw, co stawia 
Lublin wysoko w rankingu najatrakcyjniejszych dla biznesu miast Polski pod 
względem stylu życia, zasobów ludzkich i potencjału gospodarczego. 

◆ Napływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej do roku 2020 i dłużej umoż-
liwiający Lublinowi i Lubelszczyźnie bezprecedensowy rozwój infrastruktury.

Słabe strony kandydatury Lublina
◆ Wieloletnie zaniedbania gospodarcze i izolacja miasta (pomimo obserwowane-

go rozwoju małego i średniego biznesu w regionie) odzwierciedlone w niskich, 
jak na warunki polskie i unijne, wskaźnikach ekonomicznych, takich jak inwe-
stycje, zatrudnienie, wynagrodzenia, siła nabywcza. 

 
◆ Drenaż talentów, czyli bezpowrotne wyjazdy absolwentów lubelskich uczelni 

w poszukiwaniu możliwości zawodowych w innych częściach Polski lub za 
granicą.

◆ Niewystarczająca ilość kontaktów międzynarodowych i możliwości podnosze-
nia swoich kwalifikacji przez pracowników kultury, a zwłaszcza menedżerów, 
techników, liderów zarządzających projektami i instytucjami.

◆ Potrzeba dalszego rozwoju kompetencji nowoczesnego zarządzania kulturą.

Te słabości i ograniczenia, obok wszystkich strategicznych atutów, mogą z pew-
nością być postrzegane jako argumenty przemawiające za kandydaturą Lublina 
w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Zyskując to cenne miano, 
Lublin wykorzysta świadomość swoich słabości jako okazję do ich przezwycięże-
nia, co w połączeniu z posiadanym potencjałem zwiększy jego możliwości reali-
zacji ambitnego i docenionego przez Europę programu artystycznego.

VII.2

Czy miasto zamierza rozwijać 
specjalne projekty kulturalne 
w nadchodzących latach, nieza-
leżnie od losów jej kandydatury 
do roli Europejskiej Stolicy Kultu-
ry? Jeśli tak, to jakie?

Naszym wielkim atutem jest 
bliskość Wschodu, który  

i dla Lublina, i dla regionu jest 
naturalnym partnerem  

do współpracy. Od lat widzę 
ogromne zmiany w Lublinie, 

dynamiczne działania  
w zakresie kultury, w zakresie 

dialogu międzykulturowego  
i wszechstronności wydarzeń 
kulturalnych, których poziom 

bardzo się podniósł.  
 

Ks. Stefan batruch – proboszcz 
parafi greckokatolickiej
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Komitet Organizacyjny

Adam Wasilewski – Prezydent Miasta Lublin  
Piotr Kowalczyk – Przewodniczący Rady Miasta Lublin 
Jacek Czerniak – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego 
Krzysztof Grabczuk – 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 
Joanna Mucha – Posłanka na Sejm RP 
Janusz Palikot – Poseł 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 
Jarosław Stawiarski – Poseł na Sejm RP 
Franciszek Stefaniak – Poseł na Sejm RP 
Wojciech Wilk – Poseł na Sejm RP 
Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP 
Jarosław Żaczek – Poseł na Sejm RP 
Wojciech Żukowski – 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

Komitet Honorowy

Abel – Prawosławny Arcybiskup Lubelski i Chełmski 
Daniel Beauvois – historyk i pisarz francuski 
Zbigniew Brzeziński – doktor honoris causa KUL 
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 
Weiss Szewach – 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 
Józef Życiński – Arcybiskup Metropolita Lubelski

VII.3

Miejsce na ewentualne dalsze 
uwagi, które mogą mieć znacze-

nie dla rozpatrzenia niniejszej 
kandydatury.

Sieć partnerska projektu Lublin 2016
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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

Zespół Zadaniowy Urzędu Miasta Lublin  
ds. Europejskiej Stolicy Kultury

Włodzimierz Wysocki – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Oświaty,  
Kultury i Sportu – przewodniczący Zespołu 
Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta  
Irena Szumlak – Skarbnik 
Krzysztof Łątka – Dyrektor Departamentu Rozwoju 
Anna Pajdosz – Dyrektor Wydziału Kultury 
Michał Karapuda – Główny specjalista w Wydziale Kultury 
Juliusz Szajnocha – Dyrektor Wydziału Sportu i Turystyki 
Ewa Dumkiewicz-Sprawka – Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania  
Iwona Haponiuk – Dyrektor Kancelarii Prezydenta 
Michał Krawczyk – 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 – p.o. Dyrektor Wydziału Rozwoju i Funduszy  
Europejskich 
Ewa Kipta – Główny specjalista w Wydziale Kultury 
Marzena Jodłowska – Dyrektor Wydziału Inwestycji 
Jacek Gurbiel – Dyrektor Wydziału Architektury i Budownictwa 
Krzysztof Żórawski – Dyrektor Wydziału Gospodarowania Mieniem 
Monika Madejska – Dyrektora Wydziału Organizacji Urzędu 
Maciej Paschke – Kierownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków

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” 
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 
Mirosław Olszówka – menedżer kultury, Dyrektor Festiwalu „Inne Brzmienia” 
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  
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Nowe instytucje w trakcie tworzenia: 

Biblioteka „Biblio” 
Centrum Spotkania Kultur 
Dom Kultury „Węglin”
Teatr Stary na Starym Mieście

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”

Instytucje kulturalne Lublina, zaangażowane  
w projekt Lublin 2016

Instytucje kultury:
 
Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” 
Centrum Kultury 
Dom Kultury „LSM” 
Dom Kultury Kolejarza 
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 
Warsztaty Kultury – Filia Centrum Kultury 
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego 
Wojewódzki Ośrodek Kultury 
Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej
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Miasta Regionu Lubelskiego, które udzieliły  
formalnego poparcia projektowi Lublin 2016

 
Miasta partnerskie i zaprzyjaźnione, które udzieliły  
formalnego poparcia projektowi Lublin 2016

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”

Biała Podlaska
Biłgoraj
Chełm
Hrubieszów
Janów Lubelski
Kazimierz Dolny
Krasnystaw
Lubartów 
Łęczna

Nałęczów 
Opole Lubelskie
Puławy
Radzyń Podlaski
Świdnik
Tomaszów Lubelski
Włodawa
Zamość
Zwierzyniec

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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Stowarzyszenie Artystów Bliski Wschód  
Stowarzyszenie Camerata Lubelska  
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu  
Stowarzyszenie Chorągiew Rycerstwa Ziemi Lubelskiej  
Stowarzyszenie Chór La Musica 
Stowarzyszenie Chóralne Kantylena  
Stowarzyszenie Cine Europa 
Stowarzyszenie Festiwal Brunona Schulza 
Stowarzyszenie Filmowe Cine Europa 
Stowarzyszenie Homo Faber  
Stowarzyszenie Konotacje Sztuki SZTUKON 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe „Węglin Północny” 
Stowarzyszenie Literackie „Kresy”  
Stowarzyszenie Miłośników Tańca przy Formacji Tanecznej „GAMZA”  
Stowarzyszenie na rzecz Chóru KUL 
Stowarzyszenie na rzecz Sceny Plastycznej KUL 
Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
Stowarzyszenie Promocji Kultury na rzecz Środowisk Lokalnych i Osób Niepełnosprawnych „Dziesiąta” 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Sympatyków Osiedla „Błonie” 
Stowarzyszenie Przyjaciół i Wychowanków OSM I i II st. im. K. Lipińskiego 
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej 
Stowarzyszenie Przyjaciół Tańca  
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Lubelskiej 
Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Akademickiej  
Stowarzyszenie Solo Życia 
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Sławinek” 
Stowarzyszenie Szkół Artystycznych „Pro Arte” 
Stowarzyszenie Sztuczne  
Stowarzyszenie Twórców Ludowych 
Stowarzyszenie Twórczych Osobowości  
Stowarzyszenie Wokalne „In Corpore”  
Stowarzyszenie Zespół Tańca Ludowego „Mały Głusk”  
Towarzystwo dla Natury i Człowieka 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 
Towarzystwo Miłośników Lublina 
Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich  

Organizacje pozarządowe, które otrzymały wsparcie finansowe 
Miasta Lublin w ramach projektu Lublin 2016

Chorągiew Lubelska Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Lublin  
Ekologiczny Klub UNESCO 
Europejskie Forum Studentów AEGEE – Lublin 
Forum Rozwoju Lublina 
Fundacja „Muzyka Kresów” 
Fundacja „Restaurare Basilicam”  
Fundacja Aktywności Obywatelskiej  
Fundacja Dialog Narodów  
Fundacja Działań Edukacyjnych KreAdukacja  
Fundacja Kultura Enter  
Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza  
Fundacja Nowy Staw Europejski Dom Spotkań  
Fundacja Ochrony i Promocji Dóbr Kultury „Nike” 
Fundacja Ośrodka Karta 
Fundacja Rozwiń Skrzydła 
Fundacja Sceny In Vitro 
Fundacja Teatroterapia Lubelska  
Fundacja Trans Kultura  
Fundacja Willa Polonia  
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji Lubelskiej  
Lubelski Klub Polonijny  
Lubelskie Stowarzyszenie „Pro Kultura” 
Lubelskie Stowarzyszenie Alliance Française 
Lubelskie Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”  
Lubelskie Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze  
Lubelskie Towarzystwo Fotograficzne 
Lubelskie Towarzystwo Genealogiczne  
Lubelskie Towarzystwo Miłośników Książki 
Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Miłośników Hejnałów Miejskich 
Rekreacyjny Klub Nieprzetartego Szlaku 
Stowarzyszenie „Nova Roma” 
Stowarzyszenie „Pro Musica Antiqua” 
Stowarzyszenie „Rozstaje Europy”  
Stowarzyszenie „W Stronę Sztuki” 
Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego  
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Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego 
Towarzystwo Nowa Kuźnia 
Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna  
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce 
Towarzystwo Śpiewacze „Echo” 
Towarzystwo Ukraińskie w Lublinie 
Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej 
Wschodnia Fundacja Kultury „Akcent” 
Związek Literatów Polskich  
Związek Polskich Artystów Plastyków 

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 
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„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 
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

Jeszcze o Lublinie...

Wybitne postacie związane z Lublinem

Władysław Łokietek (ur. 1260 lub 1261, zm. 1333) – król Polski, nadał Lublinowi przy-
wilej lokacyjny (15 sierpnia 1317).

Kazimierz Wielki (ur. 1310, zm. 1370) – król Polski w latach 1333-1370, ostatni władca 
z dynastii Piastów na polskim tronie. Po 1317 roku przebudował Lublin, otoczył go 
murami obronnymi z istniejącymi do dziś bramami – Krakowską i Grodzką, wy-
murował Zamek i Kaplicę Zamkową.

Władysław II Jagiełło [wcześniej: Jogaiła] (ur. 1362, zm. 1434) wielki książę litewski 
i król Polski. W 1383 roku jako wielki książę litewski nadał mieszczanom lubelskim 
prawo wolnego handlu na Litwie. W 1386 roku podczas zjazdu rycerstwa polskie-
go w Lublinie Jagiełło obrany został na króla. Jego najstarsze zachowane wizerunki 
można oglądać w Kaplicy św. Trójcy.

Jan Długosz (ur. 1415, zm. 1480) – sławny kronikarz, autor dzieła Roczniki: czyli koniki 
sławnego Królestwa Polskiego. Wielokrotnie bywał w Lublinie, najdłużej w latach 1473-
1476 mieszkając na Zamku jako wychowawca synów Kazimierza Jagiellończyka.

Kazimierz Jagiellończyk (ur. 1427, zm. 1492) – wielki książę litewski, król Polski. 
W 1448 roku rozszerzył liczbę jarmarków w Lublinie z jednego do czterech, przyznał 
mu szereg innych przywilejów handlowych, ustanowił nowe handlowe trakty mię-
dzynarodowe. Lublin urastał w ten sposób do rangi centrum wymiany handlowej 
w Europie.

Biernat z Lublina (ur. ok. 1460, zm. ok. 1529) – polski renesansowy poeta, tłumacz, 
bajkopisarz. Autor m.in. Raju dusznego oraz Żywotu Ezopa Fryga.

Jan Kochanowski (ur. 1530, zm. 1584 w Lublinie) – największy polski poeta czasów 
renesansu, wielokrotnie gościł w Lublinie. Ziemi lubelskiej poświęcił wiele swoich 
utworów, związany z lubelskim rodem Firlejów.

Sebastian Fabian Klonowic (ur. ok. 1545, zm. 1602 w Lublinie) – poeta, kompozytor, 
wykładowca w Akademii Zamojskiej, sympatyk ruchu reformacyjnego.

Widzący z Lublina – Jakub Icchak Horowic lub Tzaddik Yaakov Yitzkhak Horowitz 
(ur. 1745, zm. 1815) – rabin, przywódca ruchu chasydzkiego, wizjoner, autor Zichron 
Zos. Ohel „Widzącego z Lublina” znajduje się na kirkucie na Kalinowszczyźnie. 
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Izabela Czartoryska, z domu hrabina Fleming (ur. 1746, zm. 1835) – polska szlach-
cianka, żona księcia Adama Czartoryskiego i faworyta ostatniego króla Polski 
Stanisława Augusta Poniatowskiego; kolekcjonerka, mecenaska sztuki, pisarka, 
założycielka pierwszego polskiego muzeum w Świątyni Sybilli w Puławach.

Franciszka Pierożyńska (ur. 1763, zm. 1816) – aktorka Teatru Narodowego, pierwsza 
Julia i Ofelia na polskich scenach, debiutowała w Lublinie.

Piotr Ściegienny (1801, zm. 1890 w Lublinie) – ksiądz katolicki, działacz niepod-
ległościowy, przywódca chłopski. Działał m.in. na Lubelszczyźnie; pochowany 
w Lublinie.

Wincenty Pol (ur. 1807 w Lublinie, zm. 1872) – poeta, geograf, kawaler Orderu 
Virtuti Militari.

Karol Rudolf (ur. 1810, zm. 1883), August (ur. 1847, zm. 1907) i Juliusz (ur. 1853, zm. 
1917) Vetterowie – przemysłowcy, browarnicy, filantropi niemieckiego pochodzenia, 
przez całe życie związani z Lublinem.

Józef Igancy Kraszewski (ur. 1812 zm. 1887) – pisarz, publicysta, wydawca, historyk, 
działacz społeczny i polityczny, najpłodniejszy autor w historii literatury polskiej. 
Wychowywał się w Romanowie k. Lublina.

Henryk Wieniawski (ur. 1835 w Lublinie, zm. 1880) – kompozytor, skrzypek.

Johannes Hermann Zukertort (ur. 1842, zm. 1888) – urodzony w Lublinie szachista 
pochodzenia polsko-niemieckiego, pierwszy wicemistrz świata.

Bolesław Prus właściwie Aleksander Głowacki (ur. 1847, zm. 1912) – pisarz, prozaik, 
publicysta, popularyzator wiedzy, działacz społeczny, propagator turystyki pieszej 
i rowerowej. W Lublinie chodził do Powiatowej Szkoły Realnej, wielokrotnie po-
wracał do Nałęczowa, gdzie ma swoją ławeczkę i pomnik.

Hieronim Łopaciński (ur. 1860, zm. 1906 w Lublinie) – językoznawca i etnograf, 
bibliofil, kolekcjoner, historyk Lublina, członek Akademii Umiejętności w Kra-
kowie. Przyczynił się do utworzenia Muzeum Ludowego i Biblioteki Publicznej 
w Lublinie. 

Franciszka Arnsztajnowa (ur. 1865 w Lublinie, zm. 1942) – poetka i tłumaczka 
żydowskiego pochodzenia, całe życie związana z Lublinem.

Józef Piłsudski (ur. 1867, zm. 1935) – działacz niepodległościowy, dowódca, polityk, 
naczelnik państwa polskiego w latach 1918-1922, naczelny wódz Armii Polskiej od 11 
listopada 1918, Pierwszy Marszałek Polski od 1920; dwukrotny premier Polski (1926-
1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych w II Rzeczypospolitej wprowadzonych 
w 1926 po zamachu stanu. Lublin odwiedzał wielokrotnie w latach 1902-1924. Jego 
pomnik znajduje się na placu Litewskim. 

Idzi Radziszewski (ur. 1871, zm. 1922 w Lublinie) – duchowny katolicki, filozof 
religii, rektor Cesarskiej Akademii Duchownej w Petersburgu, współzałożyciel  
i pierwszy rektor KUL.

Kazimiera Wołowska – Maria Marta od Jezusa, CSICBVM (ur. 1879 w Lublinie, 
ur. 1942) – zakonnica znana z działalności ekumenicznej, charytatywnej i spo-
łecznej w Maciejowie (na Wołyniu), Jarosławiu, Nowym Sączu, Wirowie nad Bu-
giem, w Słonimie; tworzyła sierocińce, seminaria dla nauczycieli i szkoły; podczas  
II wojny światowej niosła pomoc głodującym dzieciom, rodzinom więźniów i po-
ległych, ukrywała Żydów i organizowała podziemną edukację; aresztowana przez 
gestapo i rozstrzelana; beatyfikowana w 1999 roku.

Mieczysława Ćwiklińska, prawdziwe nazwisko Mieczysława Trapszo (ur. 1879  
w Lublinie, zm. 1972) – aktorka teatralna i filmowa, piosenkarka i znana gwiazda 
przedwojennego teatru.

Majer Szapira – Yehuda Meir Shapiro (ur. 1887, zm. 1933) – przywódca chasydzki, 
w latach 1922–1927 pierwszy ortodoksyjny poseł żydowski na Sejm II Rzeczypospo-
litej (I kadencji), autor szkoły nauczania Talmudu Daf Jomi, założyciel Jeszywas 
Chachmej Lublin (Lubelskiej Szkoły Mędrców), jednej z największych na świecie 
religijnych szkół żydowskich. 

Ludwik Fleck (ur. 1896, zm. 1961) – mikrobiolog, autor wielu cenionych prac filo-
zoficznych, prekursor socjologii wiedzy, autor koncepcji myślenia kolektywnego. 
Prof. UMCS i AM w Lublinie (1945-1952).

Antonina Grygowa (ur. 1898, zm. 1980) – działacz polityczny i społeczny, współ-
właściciel piekarni; organizowała dostawy żywności dla więźniów Majdanka; jedna 
z lubelskich ulic została nazwana jej imieniem.

Stefan Wyszyński (ur. 1901, zm. 1981) – arcybiskup Warszawy, Gniezna i prymas 
Polski (zwany Prymasem Tysiąclecia), kardynał, student Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w latach 1924-1929, w latach 1946-1949 biskup lubelski.
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Józef Czechowicz (ur. 1903 w Lublinie, zginął podczas bombardowania miasta  
w 1939) – poeta awangardowy, autor Poematu o mieście Lublinie.

Józef Łobodowski (ur. 1909, zm. 1988) – polski poeta, dziennikarz i tłumacz. 
Kształcił się w Lublinie. Piewca Wschodu, zwolennik porozumienia polsko-
ukraińskiego poprzez kulturę. Po wojnie wyemigrował do Hiszpanii. Pochowany  
w Lublinie.

Edward Hartwig (ur. 1909, zm. 2003) – jeden z najbardziej znanych na świecie fotogra-
fików polskich. Wywarł duży wpływ na rozwój polskiej fotografii w latach 60. i 70.

Irena Sławińska (ur. 1913, zm. 2004) – teatrolog, historyk i teoretyk literatury. Pro-
fesor KUL.

Regina Gerlecka (ur. 1913, zm. 1983 w Lublinie) – szachistka, mistrzyni Polski (1935, 
1937), wicemistrzyni świata (1935).

Tadeusz Mokrski (ur. 1915 w Lublinie, zm. 1940) – marynarz, oficer okrętu podwod-
nego „Orzeł”; wsławił się sporządzeniem z pamięci mapy podwodnej Bałtyku pod-
czas legendarnej ucieczki okrętu z internowania. Otrzymał najwyższe odznaczenia 
polskie i brytyjskie.

Jan Paweł II – Karol Wojtyła (ur. 1920, zm. 2005) – w latach 1954-1978 wykładał na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Honorowy Obywatel Lublina (1997).

Anna Langfus (ur. 1920 w Lublinie, zm. 1966) – francuska pisarka polsko-żydow-
skiego pochodzenia; mieszkał w Lublinie do 1939 r.; laureatka Nagrody Goncourtów 
w 1962 roku.

Anna Kamieńska (ur. 1920, zm. 1986) – poetka, prozaiczka, eseistka i krytyk literacki; 
w Lublinie spędziła dzieciństwo i lata studenckie.

Mieczysław Albert Maria Krąpiec (ur. 1921, zm. 2008 w Lublinie) – ksiądz katolicki, 
dominikanin, profesor filozofii, tomista, teolog, humanista, wieloletni rektor KUL, 
współtwórca Lubelskiej Szkoły Filozoficznej, inicjator wydania i przewodniczący 
komitetu naukowego Powszechnej Encyklopedii Filozofii.

Wanda Półtawska (ur. w 1921 roku w Lublinie) – lekarka, wykładowca, popularyza-
torka nauczania Jana Pawła II, konsultor Papieskiej Rady ds. Rodziny, członek hono-
rowy Papieskiej Akademii Życia. Honorowy Obywatel Lublina.

Julia Hartwig (ur. 1921 w Lublinie) – poetka, wybitna znawczyni literatury i kultu-
ry francuskiej, uhonorowana Nagrodą Polskiego PEN Clubu. Honorowy Obywatel 
Lublina.

Andrzej Nikodemowicz (ur. 1925) – kompozytor, pianista i pedagog. Profesor, wykła-
dowca Konserwatorium we Lwowie, KUL, UMCS. Honorowy Obywatel Lublina.

Edward Stachura (ur. 1937, zm. 1979) – poeta, pisarz, pieśniarz i wędrowiec. Student 
KUL.

Kazimierz Grześkowiak (ur. 1941, zm. 1999 w Lublinie) – pisarz, artysta estradowy, 
kompozytor, satyryk, z wykształcenia filozof. Całe życie związany z Lublinem.

Tomasz Kawiak (ur. 1943 w Lublinie) – rzeźbiarz, absolwent Akademii Sztuk Pięk-
nych w Warszawie i Paryżu, twórca pierwszego w Polsce happeningu ekologicznego 
pod tytułem „Ból Pana Kawiaka.”

Leszek Mądzik (ur. 1945) – reżyser teatralny, założyciel Sceny Plastycznej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego.

Władysław Panas (ur. 1947, zm. 2005 roku w Lublinie) – profesor KUL, teoretyk 
i historyk literatury, eseista, wybitny badacz twórczości Brunona Schulza, Józefa Cze-
chowicza, tradycji żydowskiej w polskiej literaturze i kulturze. 

Zbigniew Hołda - (ur. 1950, zm. 2009 w Lublinie) - prawnik, adwokat, profesor Uni-
wersytetu Jagiellońskiego, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, 
przez całe życie związany z Lublinem.

Włodzimierz Staniewski (ur. 1950) – reżyser, założyciel i dyrektor Ośrodka Praktyk 
Teatralnych „Gardzienice”. 

Tomasz Wójtowicz (ur. 1953 w Lublinie) – słynny siatkarz, złoty medalista Mi-
strzostw Świata w Meksyku w 1974 roku i Olimpiady w Montrealu w 1976 roku. 
Uznany za jednego z ośmiu najlepszych zawodników w siatkówce męskiej  
w XX wieku. Uhonorowany popiersiem z brązu wystawionym w amerykańskim 
Holyoke, kolebce światowej siatkówki.

Krzesimir Dębski (ur. 1953) – absolwent lubelskiej szkoły muzycznej, kompozytor, 
dyrygent, skrzypek jazzowy, aranżer i producent muzyczny.
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Władysław Żmuda (ur. 1954 w Lublinie) – trener piłkarski i były zawodnik zwy-
cięskiego zespołu Kazimierza Górskiego („Orłów Górskiego”). Karierę rozpoczy-
nał w Motorze Lublin. Medalista Mistrzostw Świata w RFN (1974), Hiszpanii (1982)  
i Olimpiady w Montrealu (1976).

Lesław Paga (ur. 1954, zm. 2003) – ekonomista, współtwórca Giełdy Papierów Wartoś-
ciowych w Warszawie, pierwszy przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych. 
Wykładowca UMCS i KUL. Doradca ministra finansów, dyrektor departamentu 
w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. 

Mikołaj Smoczyński (ur. 1955, zm. 2009 w Lublinie) – artysta, malarz, rysownik  
i performer, twórca instalacji. Jego instalacje, obrazy i grafiki, czarno-białe fotogra-
fie kreacyjne wystawiano w galeriach i na wystawach m.in. w Paryżu, Frankfurcie, 
Kopenhadze, Berlinie, Lyonie czy San Diego. 

Janusz Opryński (ur. 1956) – reżyser teatralny, twórca Teatru Provisorium z któ-
rym zdobył wiele nagród, m. in. Fringe First, inicjator Międzynarodowego Festiwalu 
Konfrontacje.

Arkadius (ur. 1969 w Parczewie k. Lublina) – projektant mody, mieszka i pracuje 
w Wielkiej Brytanii, laureat licznych nagród, m. in. Brytyjskiej Rady Mody, ubiera 
gwiazdy, m. in. Christinę Aguillerę, Alicię Keys i Pink.

Maciej Zień (ur. 1979 roku w Lublinie) – projektant mody, twórca własnej marki, 
znanej w Polsce i na świecie, kojarzącej się z luksusem, elegancją i perfekcyjnym 
wykonaniem. 

Najważniejsze książki związane z Lublinem

Talmud, wyd. 1559, pierwsze wydanie tej księgi na terenie Rzeczypospolitej. 

Księga Zohar, wyd. 1623. Do XX wieku ukazały się tylko dwa pełne wydania Księgi 
Zohar, z czego jedno zostało opublikowane w Lublinie.

Jeremiasz Drexelius, Słonecznik albo porównanie woli ludzkiej z wolą bożą,  
wyd. 1630. Pierwsza, zachowana do dzisiaj książka w języku polskim.

Boleslaw Prus, Lalka, wyd. 1890. Sklep kolonialny Jana Mincla przy Krakowskim 
Przedmieściu, kupca niemieckiego pochodzenia, obywatela miasta Lublina, został 
wiernie sportretowany w najważniejszej powieści polskiego pozytywizmu.

Józef Czechowicz, Poemat o mieście Lublinie, wyd. 1934. Poetycki przewodnik po 
magicznym Lublinie, mitologia miasta zapisana przez jednego z twórców polskiej 
awangardy literackiej XX wieku.

Izaak Bashevis Singer, Sztukmistrz z Lublina, wyd. 1960. Książka rozsławiająca nazwę 
„Lublin” na cały świat.

Karol Wojtyła – papież Jan Paweł II, Miłość i odpowiedzialność, wyd. KUL, Lub-
lin 1960. Personalistyczna etyka miłości i seksualności w ujęciu przyszłego papieża,  
w momencie powstania książki wykładowcy KUL i duszpasterza środowiska mło-
dych katolickich małżeństw. Wielokrotnie wydawana w Polsce i w Niemczech, Fran-
cji, Włoszech, Japonii. 

Anna Langfus [Anna Regina Szternfinkiel], Les Bagages de sable (Bagaże z piasku), 
wyd. Gallimard, Paryż 1962. Ocalała z Zagłady, urodzona w Lublinie francuskoję-
zyczna pisarka żydowskiego pochodzenia zyskała sławę w Paryżu. Powieść Les Ba-
gages de sable została nagrodzona w 1962 roku Nagrodą Goncourtów.

Podziemny ruch wydawniczy w latach 1976-1989. Od 1976 roku Lublin staje się jed-
nym z pierwszych miast w Polsce, w którym rozkwita niezależny od cenzury „drugi 
obieg wydawniczy”, angażujący ponad setkę osób z różnych środowisk. Do 1989 roku 
ukazuje się tu ponad 100 pism i 200 książek m.in. takich autorów jak: W. Anders,  
A. Arendt, R. Aron, S. Barańczak, W. Bartoszewski, I. Berlin, A. Besançon, M. Bran-
dys, Z. Brzeziński, A. Camus, J. Czapski, W. Gombrowicz, Z. Herbert, G. Herling-
Grudziński, M. Hłasko, B. Hrabal, Jan Paweł II, R. Kukliński, J. Kuroń, S. Kisielewski, 
J. Mackiewicz, S. Mrożek, J. Nowak-Jeziorański, G. Orwell, J. Tischner, L. Wałęsa. 

Władysław Panas, Oko cadyka, wyd. 2004. Architektoniczno-mistyczny esej  
o słynnym cadyku Jakubie Icchaku Horowicu – Widzącym z Lublina.
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