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 Konkurs na Europejską Stolicę Kultury 2016 przeszedł już do historii. Warto zastanowić się teraz, 
po doświadczeniach udziału Lublina w tym konkursie, o rolę jaką może spełnić kultura w rozwoju miasta, 
w tworzeniu jego tożsamości i wizerunku. 
 Przez trzy lata Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” bardzo aktywnie uczestniczył 
w przygotowywaniu swojego autorskiego programu do aplikacji Lublina na ten konkurs. Już 6 lutego 2008 
roku odbyła się prezentacja pierwszej propozycji ośrodka na stworzenie całościowego programu na konkurs 
ESK 2016. 
 Przedstawiony w książce materiał jest rodzajem raportu podsumowującego merytoryczny udział 
ośrodka w powstawaniu aplikacji Lublina na konkurs ESK 2016. Można też analizować zaangażowanie 
ośrodka w proces powstawania tej aplikacji jako pewnego rodzaju „studium przypadku”. Dodajmy, że  projekty 
zaproponowane przez ośrodek do aplikacji uznaliśmy za dobry punkt wyjścia do budowania wizji rozwoju 
naszej instytucji na najbliższe lata oraz powiązania jej z powstającą strategią rozwoju kultury Lublin 2020. 
Mamy nadzieję, że efekty naszego trzyletniego zaangażowania w przygotowywanie aplikacji nie zmarnują się.

 W pierwszym rozdziale książki znajdują się ogólne, ramowe teksty, w których przedstawione są 
pomysły i propozycje ośrodka w ramach toczącej się debaty (jesień 2007–zima 2010/2011) o programie 
Lublina do aplikacji na ESK 2016. Teksty te są ważnym świadectwem uczestnictwa ośrodka w tej dyskusji.
 Drugi rozdział przedstawia propozycje konkretnych projektów ośrodka przygotowanych na potrzeby 
aplikacji Lublin ESK 2016. 
 Trzeci prezentuje zaś program pracowni „Pamiętanie i antycypacja”, za który w ramach aplikacji 
odpowiedzialny był ośrodek. Inne pracownie, które również były zaangażowane w tworzenie aplikacji to:

▶ „Miasto i region”;
▶ „Wobec Wschodu”;
▶ „Kultura wiedzy”.

 Część czwartą książki stanowią teksty uzupełniające. Powstały one w różnych okresach czasu i tworzą 
w jakimś sensie ideowy fundament programu realizowanego przez ośrodek. W szczególności chodzi tu 
o program „Pamięć. Miejsce. Obecność” z roku 1993. 
 Natomiast w roku 2010 w trakcie prac nad projektami ośrodka do aplikacji powstał program dla 
„Centrum Spotkań Kultur”. Został on również włączony do tej publikacji ponieważ był tworzony z myślą o tym, 
że w przypadku uzyskania przez Lublin tytułu ESK, „Centrum Spotkań Kultur” mogłoby stać się kluczowym 
miejscem dla realizacji tego projektu.
 Warto też zwrócić uwagę na książkę Kultura szeroka. Księga wyjścia. Broad Culture. The Book of 
Coming-Out, którą przygotował i wydał ośrodek jako publikację uzupełniającą aplikację. Miała ona na celu 
pokazanie tego wszystkiego z lubelskiej kultury co często jest niedostrzegane. 

 Program aplikacji Lublin ESK 2016 ukierunkowany był na zdobycie dla miasta tytułu Europejskiej 
Stolicy Kultury w 2016 roku. Teraz środowisko lubelskiej kultury powinno postawić przed sobą nowy cel. 
W sposób naturalny może on wynikać z faktu, że w 2017 roku będziemy obchodzić 700 lat lokacji Lublina. 
Wśród projektów zaproponowanych przez ośrodek do aplikacji znajduje się również jeden, który bezpośrednio 
dotyczy tej rocznicy i tworzy dla niej ideowe ramy.

Nowy cel: Lublin 2017 – druga, symboliczna lokacja
 W XXI wieku, prawie 700 lat po pierwszej lokacji miasta, i kilka lat po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej, proponujemy projekt Lublin 2017 będący jakby symboliczną drugą lokacją Lublina. Byłby 
to rodzaj zwieńczenia rozpoczętego 700 lat temu procesu wrastania Lublina w krąg cywilizacji europejskiej 
i tworzenia przez mieszkańców dojrzałej społeczności obywatelskiej, niezwykle aktywnie zmieniającej miasto 
poprzez kulturę i technologię.
 W dziejach Zachodu jeden z najważniejszych przełomów cywilizacyjnych związany jest z procesem 
powstawania miast w XIII wieku. Uczestniczył w nim Lublin, będąc jednocześnie jednym z najdalej wysuniętych 
na Wschód miast lokacyjnych.
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 Program Lublin 2017 potwierdzi naszą obecność w Europie. Pokaże, że takie miejsca jak nasze miasto, 
leżące na jej odległych krańcach, również wnoszą wkład w kulturę Europy. Symboliczna data narodzin Lublina 
jest też dobrym momentem do zastanowienia się nad rolą miasta we współczesnym świecie.
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Projekt „Lublin 2016. Europejska Stolica Kultury”

 Projekt „Lublin 2016. Europejska Stolica Kultury” może stać się jednym z najważniejszych elementów 
rozwojowych i promocyjnych miasta w ciągu najbliższych lat. (...) Pokazuje jak wielką rolę w rozwoju może 
odegrać kultura. Lublin ma olbrzymią szansę na zdobycie tytułu Europejskiej Stolicy Kultury, musimy tylko 
w to uwierzyć i znaleźć odpowiednią strategię prowadzącą do sukcesu. (...)
 Jak najszybciej należy znaleźć całościowy pomysł na naszą propozycję Europejskiej Stolicy Kultury. 
Nawiązując do prezentacji z dnia 6 lutego i dyskusji, jaka się wtedy wywiązała, postanowiłem uporządkować 
i uzupełnić przedstawione idee. Może to ułatwić prace nad przygotowaniem aplikacji Lublin ESK 2016.
 Zacznijmy od zadanego na samym początku prezentacji podstawowego pytania: Dlaczego chcemy 
zostać Europejską Stolicą Kultury 2016?

Misja projektu
 Musimy sobie jasno odpowiedzieć na pytanie, co ważnego chcemy przekazać mieszkańcom Europy? 
Jakie mamy przesłanie? Jaką mamy misję?
 Propozycją jest projekt „Prowincja nie znaczy margines”. Stwierdzenie to jest wyrazem poczucia, 
że mieszkając na jednym z kresów Unii, w jednej z najbiedniejszych prowincji, nie uważamy się za obywateli 
drugiej kategorii. Mamy pewność, że my również możemy coś dać zjednoczonej Europie – naszą wiarę, energię, 
wspaniałe, nieodkryte dziedzictwo kultury, ale też bolesną historię. Chcemy żeby Europa była dumna z tego 
miejsca i uwierzyła w nas! Chcąc to osiągnąć, powinniśmy zaproponować program szczególnych wydarzeń 
odwołujących się do naszej kultury i dziedzictwa oraz mocno podkreślających miejsce Lublina w tradycji 
europejskiej. Program powinien być konstruowany we współpracy z twórcami z innych państw europejskich.
 Zgodnie z decyzją 1622/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy program przygotowany 
przez miasto musi spełniać pewne kryteria, podzielone na dwie kategorie: „wymiar europejski” oraz „miasto 
i obywatele”. Oto ogólne wyjaśnienie tego, co oznaczają kategorie:

W kategorii „wymiar europejski” program ma przyczyniać się do promowania ponadnarodowej 
mobilności osób pracujących w sektorze kultury, wspierania powszechnego dostępu do dzieł 
artystycznych oraz wspierania dialogu kulturowego. W kategorii „miasto i obywatele” program 
powinien zwiększać udział mieszkańców wybranego miasta oraz innych osób z kraju i zagranicy 
w przygotowywaniu obchodów, a także wzmocnić ich wysiłki na rzecz długofalowego rozwoju 
kulturalnego i społecznego miasta.

 Zanim – kierując się wyżej wymienionymi kryteriami – przedstawimy propozycje na projekt Lublin 
2016 ESK powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób chcemy opowiedzieć Lublin, w jaki sposób chcemy 
stworzyć legendę miasta.

Opowiedzieć Lublin
 Wierząc w misję, podkreślając, że „prowincja nie znaczy margines”, musimy to umieć uzasadnić. 
Powinniśmy wiedzieć jaką opowieść o Lublinie chcemy stworzyć, aby stał się on rozpoznawalny wśród tysięcy 
innych miast, aby stał się ważny dla przybysza z Europy. (...)
 Aby stworzyć zajmującą opowieść o Lublinie, należy odwołać się do jego kultury. Musimy znaleźć 
ciekawe wątki, ustalić co jest najważniejsze i najciekawsze wśród istniejących zabytków oraz historii i tradycji 
miasta i regionu.
 Oto propozycje najważniejszych i najbardziej czytelnych tematów związanych z historią Lublina:
1. Spotkania kultur

▶  Wschód – Zachód;
▶  Polacy – Żydzi;
▶  Polacy – Ukraińcy;
▶  Unia Lubelska.
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2. Zagłada
3. Historia współczesna

▶  Lubelski Lipiec '80 – „Solidarność”;
▶  niezależny ruch wydawniczy – wolne słowo.

 W Lublinie i w regionie prężnie rozwijała się kultura, chodzi tu zarówno o działalność związanych 
z tym miejscem twórców sztuki, jak też o zabytki kultury materialnej:

▶  literatura i poezja (Isaac Bashevis Singer, Icchok Lejb Perec, Bolesław Leśmian, Jakub Glatsztejn, Józef 
Łobodowski, Józef Czechowicz, Franciszka Arnsztajnowa, Martin Buber, Anna Langfus);
▶  kaplica Świętej Trójcy;
▶  Zamość – miasto idealne;
▶  małe miasteczka;
▶  świątynie (synagogi, cerkwie, kościoły);
▶  drukarstwo – książki;
▶  style architektoniczne (między innymi renesans, renesans lubelski);
▶  wielcy architekci i ich dzieła (Oskar Hansen i Oskar Sosnowski).

 Mając wyznaczone tropy tematyczne, możemy zacząć zastanawiać się jak je wykorzystać w działaniach 
i projektach artystycznych tworzonych pod kątem aplikacji Lublin ESK 2016.
 Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych rozważań dotyczących programu, musimy zrobić 
rodzaj inwentaryzacji tego, czym dysponujemy w obszarze kultury.

Obecność: kim jesteśmy i co robimy?
 Kilkaset imprez, które mają być przygotowywane specjalnie pod kątem aplikacji Lublin ESK 2016 
musi znaleźć oparcie w codziennym życiu kulturalnym tworzonym przez działające w Lublinie środowiska, 
instytucje kultury oraz tradycyjne lubelskie imprezy. Codzienna praca jest szczególnie ważna i fundamentalna 
dla zbudowania dobrej aplikacji.
 Dokonanie przeglądu życia kulturalnego Lublina powinno pomóc nam odpowiedzieć na pytania: 
Jakim miastem jest Lublin współcześnie? Gdzie tkwi jego potencjał? Dokonując inwentaryzacji zasobów 
miasta pod kątem kultury i sztuki, musimy uwzględnić elementy takie jak: instytucje, wydarzenia i działania 
kulturalne, infrastruktura.
 W 1994 roku powstał autorski projekt ośrodka „Pamięć – Miejsce – Obecność” będący rodzajem 
strategii dla lubelskiej kultury. Jego część jest inwentaryzacją zasobów lubelskiej kultury. Lektura tego 
opracowania jest ciekawa w szczególności z perspektywy piętnastu lat, jakie minęły. Okazuje się, że tekst nie 
stracił nic ze swojej analitycznej siły. Dodajmy, że projekt „Pamięć – Miejsce – Obecność” otrzymał jedno 
z najbardziej prestiżowych w owym czasie wyróżnień, jakim była Nagroda Fundacji Kultury. (...)

Problemy do rozwiązania
 Po uważnym przyjrzeniu się kondycji lubelskiej kultury, bez trudu możemy wymienić podstawowe 
problemy, przed którymi stoimy.

1. Kapitał ludzki dla projektu Lublin 2016
W jaki sposób włączyć do prac nad projektem Lublin ESK 2016 jak największą grupę mieszkańców miasta? 
Nie może być tak, że nad projektem, a w perspektywie nad jego realizacją, pracują tylko etatowi pracownicy 
zatrudnieni w instytucjach miejskich. Trzeba dokonać wielkiego wysiłku, aby w Lublinie powstał rodzaj 
obywatelskiego ruchu na rzecz projektu. Tylko działania stawiające na współuczestnictwo i współkreację mają 
szansę wyzwolić olbrzymi kapitał ludzki, jaki związany jest z miastem. Mieszkańcy powinni mieć świadomość jak 
dużo zależy od nich, i że to oni są współtwórcami projektu. Trzeba dotrzeć do jak największej liczby środowisk, 
grup, organizacji i instytucji. Jedną z najważniejszych, a jednocześnie najliczniejszych grup są oczywiście 
studenci lubelskich uczelni wyższych. Należy dokonać ustaleń z władzami uczelni, w jaki sposób mogą się 
one włączyć instytucjonalnie w prace nad projektem. Co mogą zaoferować na rzecz projektu. Z drugiej strony 
należy o tym samym rozmawiać z pracownikami uniwersyteckimi, ze studentami, z kołami naukowymi. Ważne 
będzie przyciągnięcie do projektu studentów kulturoznawstwa, animacji, pedagogiki, Instytutu Wychowania 
Artystycznego, socjologii i antropologii oraz zarządzania i marketingu. Dla nich projekt może być wspaniałym 



11

poligonem doświadczalnym. Dodanie potencjału wyższych uczelni do projektu Lublin ESK 2016 może być 
kluczowe dla jego powodzenia.
 Jeszcze inną grupą młodzieży, którą również należy przyciągnąć i związać z projektem są lubelscy 
licealiści i gimnazjaliści. (...)
 Nie zapominajmy też o różnych subkulturach, takich jak hiphopowcy, raperzy, graficiarze, twórcy 
murali. Oni też są twórcami lubelskiej kultury.

2. Brak strategii rozwoju kultury
Podjęcie prac nad projektem Lublin ESK 2016 powinno być jednocześnie budowaniem strategii rozwoju 
kultury w Lublinie. Wiele problemów lubelskiej kultury bierze się stąd, że przy podejmowaniu różnorodnych 
decyzji dotyczących jej (między innymi budżet) decydenci nie kierują się wizją rozwoju miasta, a jedynie chęcią 
rozwiązywania bieżących problemów. Nie są przewidywane żadne ścieżki rozwoju dla instytucji kultury. Nie 
jest dokonywana żadna merytoryczna ocena ich działalności, oparta o klarowne kryteria powiązane ze strategią 
rozwoju miasta.

3. Słaba infrastruktura – konieczność rozbudowy i adaptacji wybranych miejsc na potrzeby kultury
Wymieńmy miejsca, w których prowadzona jest działalność kulturalna oraz te, w których jest ona planowana:

▶  siedziba Centrum Kultury (remont);
▶  siedziba Ośrodka Praktyk Teatralnych Gardzienice (rozbudowa i remont);
▶  Akademickie Centrum Kultury „Chatka Żaka” (remont);
▶  siedziba Państwowego Muzeum na Majdanku (rozbudowa);
▶  Teatr Stary (remont);
▶  Centrum Spotkań Kultur (budowa).

Miejsca i tereny, które mogłyby być wykorzystane na prowadzenie działalności kulturalnej:
▶  kamienica przy ulicy Żmigród, w której znajduje się stara drukarnia (...);
▶  zespół obiektów poprzemysłowych, dawna garbarnia przy ulicy Towarowej 9, Kalinowszczyzna;
▶  tzw. lokomotywownia (obok dworca PKP);
▶  zespół poklasztorny przy ulicy Bernardyńskiej (obecnie browar);
▶  Stary Browar (słodownia) przy ulicy Misjonarskiej;
▶  część terenu po cukrowni (po jej zamierzonej likwidacji);
▶  teren Rusałki, park Ludowy i teren wzdłuż Bystrzycy.

 Pamiętajmy, że wprowadzenie intensywnych działań kulturalnych do zdegradowanej przestrzeni 
miasta podnosi bardzo szybko rangę tego miejsca i przyciąga kapitał, jak również powoduje, że osiedlają się tam 
artyści, przedstawiciele tzw. klasy średniej oraz intelektualiści.

4. Brak nowoczesnej instytucji edukacyjnej opowiadającej w sposób ciekawy o historii Lublina
Lublin nie ma nowoczesnej instytucji kultury prezentującej jego historię oraz prowadzącej ciekawe programy 
edukacyjne. Musi się to zmienić jeżeli chcemy opowiedzieć historię naszego miasta tym, którzy do nas przyjadą. 
Sam spacer po mieście różnymi trasami tematycznymi nie wystarczy. Potrzebne jest miejsce, w którym można 
będzie zobaczyć świetną wystawę o historii Lublina. Być może dobrym miejscem dla takiej wystawy mogłyby 
być przestrzenie w Centrum Spotkań Kultur. (...)

5. Zaniedbania w ratowaniu dziedzictwa kulturowego
Niektóre z miejsc, będące ważnymi elementami dziedzictwa kulturowego zostały już wymienione w punkcie 3, 
jako potencjalne miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej. Dodajmy do tego jeszcze:

▶  Stary kirkut
Stary kirkut przy ulicy Kalinowszczyzna jest jednym z najstarszych kirkutów w Polsce. Na tym kirkucie 
jest pogrzebany, i do dzisiejszego dnia zachowała się macewa na jego grobie, legendarny cadyk Jakub 
Isaac Horowic. To do jego grobu pielgrzymują Żydzi z całego świata. Niestety stan cmentarza pogarsza 
się z roku na rok, a zdarza się, że dochodzi na nim do aktów wandalizmu. W ciągu lat jakie minęły od 
zagłady lubelskich Żydów, zostało rozbitych dziesiątki macew. Przez całe lata było to miejsce, gdzie 
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wyrzucano śmieci a miejscowi chuligani urządzali sobie libacje alkoholowe. Wciąż nie rozumiemy, że jest 
to jeden z najwspanialszych, najważniejszych lubelskich zabytków, miejsce o wyjątkowej atrakcyjności 
turystycznej.
▶  Ostatnią lubelską synagogę przy ulicy Lubartowskiej 10
Jest to ostatni w Lublinie budynek będący przez lata żydowskim domem modlitwy – takiego zabytku 
Lublin już nie ma! Przez wiele lat po wojnie było to jedno z ostatnich miejsc, spotkań lubelskich Żydów. 
W chwili obecnej obiekt wymaga kapitalnego remontu. Dotyczy to w szczególności głównej sali bożnicy.
▶  Wieniawę
Wieniawa to jedno z najważniejszych miejsc związanych z historią społeczności żydowskiej w Lublinie. 
Przez setki lat było to miasteczko żydowskie z synagogą, rynkiem i cmentarzem. Tu przez wiele lat mieszkał 
słynny Widzący z Lublina. W chwili obecnej nie ma żadnego śladu upamiętniającego przeszłość tego 
miejsca. Dodajmy, że fragment boiska sportowego powstał w miejscu zburzonego już po wojnie kirkutu. 
To co jeszcze możemy zrobić to zaznaczyć tablicami ważne miejsca (między innymi kirkut, synagoga), 
wydać mały przewodnik po starej Wieniawie.
▶  Plac Śmierci (teren starej rzeźni przy ulicy Turystycznej)
Jest to miejsce, z którego wywieziono do obozów śmierci około 27 tysięcy lubelskich Żydów.
▶  Miejsce na Tatarach, gdzie Niemcy rozstrzelali ponad setkę dzieci zabranych z ochronki przy ulicy 
Grodzkiej. Nie ma tam żadnej informacji o tej zbrodni.

6. Edukacja
Stworzenie programu edukacyjnego poświęconego historii, kulturze i dziedzictwu kulturowemu Lublina 
powinno być jednym z elementów przygotowań do tworzenia aplikacji. Będzie to jeden ze sposobów na 
włączenie lubelskich szkół do aktywnego uczestnictwa w projekcie.
 Wszystkie działania podejmowane w obszarze edukacji są związane z kryterium „miasto i obywatele”.

7. Centrum Spotkań Kultur
Istnieje niebezpieczeństwo, że powstające nie bez trudności Centrum Spotkań Kultur stanie się jednym 
z największych problemów lubelskiej kultury. Bez zracjonalizowania tej inwestycji koszty utrzymania Centrum 
Spotkań Kultur mogą pochłonąć większość środków przeznaczonych w Lublinie na kulturę. Tak stało 
się z Operą Podlaską w Białymstoku, która jest przykładem zupełnie nietrafionej inwestycji. Już pobieżne 
wyliczenia wskazują, że utrzymanie olbrzymiego gmachu pochłonie prawie cały budżet miasta przeznaczony 
na kulturę w 2010 roku.

8. Brak siedziby dla Centrum Sztuki Współczesnej (Towarzystwo Zachęta)
Wciąż nie udało się znaleźć miejsca dla siedziby Centrum Sztuki Współczesnej. Było już kilka propozycji, 
między innymi: dawna słodownia przy ulicy Misjonarskiej i Centrum Spotkań Kultur. Niestety, wciąż nic się 
nie dzieje w tej sprawie. Można wykorzystać do rozwiązania tego problemu ideę „Kontenerów Wyobraźni”. 
Możliwe dla nich lokalizacje to: Rusałka, park Ludowy, okolice wzdłuż Bystrzycy.

9. Program wydawniczy
Ważnym elementem strategii promocji Lublina przez kulturę powinien być program wydawniczy, stymulujący 
powstanie i wchodzenie w obieg niektórych ważnych publikacji. (...)

10. Brak pracowni ikonografii miasta
Miasto potrzebuje stworzenia „Pracowni Ikonografii i Kartografii Historycznej Lublina”.

11. Brak programu promocji miasta z wykorzystaniem internetu
Istotny w programie promocji miasta może być portal „Lublin. Pamięć Miejsca”.

12. Zaniedbana przestrzeń miasta 
Przestrzeń miasta w sposób oczywisty kreuje jego obraz. Chodzi tu zarówno o ochronę starej, zabytkowej 
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zabudowy, układów urbanistycznych, jak też o nowoczesne obiekty powstające w śródmieściu. To wszystko 
powinno być pod ścisłą kontrolą urzędów i opinii publicznej. Musimy powiedzieć, że chcemy żyć w mieście, 
po którym się chodzi (miasto dla pieszych), a nie w mieście, w którym dominuje ruch samochodowy. Miasto 
dla ludzi to miasto otwarte na rzeki, zieleń, place. W przestrzeni Lublina powinna pojawiać się dobra, mała 
architektura podkreślająca jego charakter i historię. Nie boimy się takich działań jak „tatuowanie” miasta 
wierszami czy dobrymi muralami.
 Przestrzeń miasta powinna być w coraz większym stopniu sceną do prezentacji kulturalnych. 
Oczywiście nie zapominajmy o rewitalizacji zdegradowanych i patologicznych miejsc w Lublinie. Te wszystkie 
działania mogą w sposób zdecydowany poprawić jakość przestrzeni publicznej i stać się kołem zamachowym 
ekonomicznego sukcesu. Jednym z projektów pokazujących jak można rewitalizować zaniedbane dzielnice, jest 
projekt „Kontenerowe centra animacji”. (...)

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 21 lutego 2008
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Lublin Europejską Stolicą Kultury – refleksja

Czego nie powinniśmy robić?
 Wszystkie miasta starające się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury pokazują jak dużo w nich się dzieje, 
jak wielkiej miary artyści prezentują w nich swoją twórczość i kto jest z miastem związany. Czytamy o setkach 
koncertów, wystaw, spotkań, festiwali filmowych i teatralnych. Oczywiście tłem do tego wszystkiego są zawsze 
piękne zabytki i wspaniała atmosfera panująca w mieście. Dodajmy do tego jeszcze listę muzeów, które można 
odwiedzić w tym konkretnym miejscu i mamy gotowy scenariusz do strategii promocyjnej przyjmowanej przez 
większość miast.
 W przypadku miast bogatych, posiadających już swoją renomę i znaczenie na mapie kulturalnej Polski 
i Europy tego typu promocja jest dość oczywista. Tu dochodzimy do zasadniczego pytania: Czy to jest również 
sposób na promocję i prezentowanie obrazu Lublina?
 Oczywiście że nie! Przy takiej koncepcji budowania wizerunku miasta z większością konkurentów 
przegrywamy bezdyskusyjnie na samym starcie. Jesteśmy za biedni na taką strategię.
 Nie twórzmy przekazu, w którym głównym przesłaniem jest to, że do nas warto przyjechać, bo 
można tu zobaczyć tak wiele imprez (masowych czy też elitarnych), oraz że mamy niespotykane dziedzictwo 
kulturowe. Niestety, w Lublinie nie urodził się Mozart ani Beethoven, w Lublinie nie mieszkał też Joyce. Nie 
mamy żadnego cudu architektonicznego. Mówmy więc zupełnie innym językiem.

Co możemy zrobić: bądźmy aktywni
 Powinniśmy wysłać do Europy czytelny sygnał, że tu warto przyjechać bo my zmieniamy świat, który 
jest obok nas. Niech przyjadą zobaczyć jak to robimy. Tu dzieje się tak dużo bo jesteśmy aktywni, a nie tylko 
dlatego, że można zobaczyć tu dziesiątki koncertów czy sprowadzonych z zewnątrz wystaw.
 Przyjedźcie do nas po inspiracje – zobaczcie Lublin, zobaczcie jego energię (Lublin – 100% energii, 
Lublin energetyczny, Lublin pełen energii, Lublin = mc²). Z takim spojrzeniem na Lublin wiąże się propozycja 
odwołania się w misji projektu Lublin ESK 2016 do jego prowincjonalności.

Misja projektu „Wschód prowincji”
 Poszukując hasła dla starań o Europejską Stolicę Kultury, powinniśmy bardziej odwołać się do 
psychologicznego wymiaru naszej sytuacji (ubogi region) niż do jakiegoś szczególnego elementu w historii, 
czy w kulturze Lublina (wspaniała budowla, sławna osoba). Związane jest to z faktem, że żyjemy na ubogiej 
prowincji, gdzieś na kresach Unii Europejskiej. Wiadomo jakie to ma konotacje, i to dobrze. Chcemy zmienić 
ten stereotyp, chcemy ze słabości zrobić siłę. Dlatego roboczo proponowałem jakiś czas temu tytuł „Prowincja 
nie znaczy margines”, z którego jasno wynika o co chodzi. Oto my, mieszkańcy tego biednego miasta, wysyłamy 
sygnał, że możemy dać Europie coś ważnego. Być może patrząc na wyczerpanie centrum, przychodzi czas 
prowincji. Czas na to, żeby Europa zobaczyła ile ważnych spraw dzieje się na prowincji, i że ta prowincja nie ma 
żadnego kompleksu centrum. Patrząc w ten sposób na prowincję, dowartościowujemy nie tylko siebie, ale wiele 
podobnych miejsc w Europie. Europa potrzebuje tych, którzy mają poczucie własnej wartości, czują swoją siłę 
i energię. W takim postawieniu sprawy jest coś, na co inni reagują przychylnie i z zaciekawieniem. Taka postawa 
może również pomóc nam samym wyjść z kompleksu prowincji. Trzeba podkreślić, że tak określona misja 
projektu Lublin ESK 2016 bardzo mocno wypełnia i akcentuje jedno z podstawowych kryteriów wyboru ESK, 
a mianowicie „miasto i obywatele”. Proponuję dla opisanej misji projektu poetycki tytuł „Wschód prowincji” 
(a może „Czas prowincji”, „Energia prowincji”).
 Tworząc misję projektu właśnie w tych kategoriach, unikamy zbanalizowanego odwoływania się 
do idei wielokulturowości, a jednocześnie nie wchodzimy w konflikt z tymi, którym ta idea po prostu się nie 
podoba. Poza tym, co we współczesnej Europie nie jest wielokulturowe? Oczywiście przy tak określonym haśle 
nie ma żadnego powodu by nie pojawiły się programy nawiązania do wielokulturowego dziedzictwa Lublina.
 Wskazując na prowincję, nie odwołuję się do tego, że wokół Lublina znajdują się małe miasteczka i że 
Lublin jest położony wśród nich. Tu chodzi o coś zupełnie innego.
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Miasto i obywatele – czyli jak wyzwolić kapitał ludzki dla projektu Lublin 2016
 Aktywność mieszkańców jest jednym z głównych kryteriów, według których będzie oceniany program 
na konkurs ESK 2016 przygotowany przez każde z miast starających się o ten tytuł. W materiałach opisujących 
to kryterium można przeczytać: 

W kategorii „miasto i obywatele” program powinien zwiększać udział mieszkańców wybranego 
miasta oraz innych osób z kraju i zagranicy w przygotowaniu obchodów, a także wzmocnić ich wysiłki 
na rzecz długofalowego rozwoju kulturalnego i społecznego miasta.

 Należy zrobić wszystko, aby włączyć do prac nad projektem Lublin ESK 2016 jak największą grupę 
mieszkańców miasta. Nie może być tak, że nad projektem, a w perspektywie nad jego realizacją, pracują tylko 
etatowi pracownicy zatrudnieni w instytucjach miejskich. Trzeba dokonać wielkiego wysiłku, aby w Lublinie 
powstał rodzaj obywatelskiego ruchu na rzecz projektu. Tylko działania stawiające na współuczestnictwo 
i współkreację mają szansę wyzwolić olbrzymi kapitał ludzki, jaki związany jest z miastem. Ludzie powinni 
mieć świadomość tego, jak dużo zależy od nich, i że to oni są współtwórcami projektu. Trzeba dotrzeć do jak 
największej liczby środowisk, grup, organizacji i instytucji.

1. Studenci
Jedną z najważniejszych, a jednocześnie najliczniejszych grup są oczywiście studenci lubelskich wyższych uczelni. 
Należy dokonać konkretnych ustaleń z władzami uczelni, w jaki sposób mogą się one włączyć instytucjonalnie 
w prace nad projektem. Co mogą zaoferować na jego rzecz. Z drugiej strony należy o tym samym rozmawiać 
z pracownikami naukowymi, ze studentami, z kołami naukowymi. Ważne będzie przyciągnięcie do projektu 
studentów zarówno humanistycznych, jak i ścisłych kierunków. Dla nich projekt może być wspaniałym 
poligonem doświadczalnym. Wykorzystanie potencjału wyższych uczelni do prac nad projektem Lublin ESK 
2016 może być kluczowe dla jego powodzenia.

2. Uczniowie
Jeszcze inną grupą młodzieży, którą należy przyciągnąć i związać z projektem są lubelscy licealiści i gimnazjaliści. 
Szkoły mają olbrzymi potencjał, który powinien być wykorzystany przy projekcie Lublin ESK 2016. Warto 
pamiętać, że każda szkoła posiada swoją infrastrukturę (sale, sprzęt, przestrzeń wokół szkoły), która może być 
wykorzystana do projektu. Proponuję aby zachęcać szkoły do tworzenia (według pewnego przyjętego schematu) 
„Szkolnych Centrów ESK 2016”. Miałyby one na celu: 

▶  propagowanie idei Lublin ESK 2016 – można tu wskazać takie proste metody, jak spotkanie z młodzieżą, 
wystawy itp;
▶  realizowanie programu edukacyjnego „Lublin. Moje miasto” (program ten został opisany w innych 
materiałach);
▶  przygotowanie przez szkołę autorskiego projektu na „Festiwal sztuki i animatorów”.

 Szkoły, które spełniłyby określone kryteria, mogłyby otrzymać prestiżowy tytuł „Ambasadora 
Lublina”. Podobny tytuł, na przykład „Młody Ambasador Lublina”, można przyznawać uczniom, którzy 
wzięliby udział w specjalnym programie, na przykład „Szkoła Młodych Ambasadorów”, zdobywając wiedzę 
o historii i kulturze Lublina. Warunkiem przyjęcia do programu byłaby znajomość jednego lub dwóch języków 
obcych. Przygotowani uczniowie („Młodzi Ambasadorzy Lublina”) wysyłani byliby, dwukrotnie w ciągu roku, 
do konkretnego miasta w Europie (może to być miasto partnerskie). Tam odbywaliby wcześniej zaplanowane 
spotkania (w szkołach, domach kultury) ze swoimi rówieśnikami, opowiadając o Lublinie. Idea ta mogłaby się 
sprawdzić w szczególności w promowaniu Lublina jako kandydata do tytułu ESK.

3. Inne grupy
Nie zapominajmy też o różnych subkulturach, takich jak hiphopowcy, raperzy, graficiarze, twórcy murali. Oni 
też są twórcami lubelskiej kultury.
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Główna idea festiwalu sztuki i animatorów „Zaczarowany Lublin”
 Spróbujmy stworzyć ramy organizacyjne, pewną formę, dzięki której przez cały rok w przestrzeni 
miasta, w galeriach, salach teatralnych, kinach – pod jednym czytelnym szyldem – będą odbywać się setki 
różnorodnych dużych i małych zdarzeń.
 Bardzo czytelnym znakiem rozpoznawczym dla wielu działań i projektów w ramach tak pomyślanego 
nieustającego festiwalu sztuki i animatorów może być Jasza Mazur, sztukmistrz z Lublina, bohater książki Isaaca 
Bashevisa Singera o tym samym tytule.
 Odwołując się do literackiej mitologii, możemy zbudować wiele działań artystycznych i animacyjnych 
tworzących z Lublina miejsce wyjątkowe, miejsce spotkań setek europejskich artystów, ale też miejsce niezwykłej 
aktywności animatorów. Niech w ciągu roku artyści i animatorzy „zaczarują” Lublin, niech go odmienią.
 Z jednej strony Sztukmistrz – czarodziej odmieniający rzeczywistość. Z drugiej strony Sztukmistrz – 
obieżyświat, wędrowiec, artysta przywożący do Lublina z całej Europy swoich przyjaciół.
 W oparciu o wielki i różnorodny blok imprez i działań, którym patronowałby Sztukmistrz, mógłby 
powstać festiwal sztuki i animatorów „Zaczarowany Lublin”.
 Festiwal składać się będzie z dwóch części:

▶  festiwal sztuki, który możemy nazwać „Prowincje wyobraźni – wielka mitologia artystów”. Dzięki 
niemu będziemy mogli spotkać się z największymi europejskimi dziełami sztuki (literatura, poezja, film, 
teatr), z fascynującym światem wyobraźni jej najwybitniejszych twórców. Przesłanie festiwalu wpisuje się 
w kryterium wyboru ESK: „wymiar europejski”.
▶  festiwal animatorów „Lublin – Odmienianie świata”. Poprzez działania podejmowane w ramach niego 
będą aktywizowane różne środowiska w wielu miejscach Lublina. Jego przesłanie wpisuje się w kryterium 
wyboru ESK: „miasto i obywatele”.

„Festiwal animatorów. Lublin – Odmienianie świata”
 Wielkim wyzwaniem dla każdego miasta są zaniedbane dzielnice. Są to miejsca, w których 
demoralizacja i przestępczość jest wyjątkowo duża. To w tych miejscach rodzi się wiele patologii społecznych, 
z którymi nie potrafimy sobie dać rady. To jest wielki problem wszystkich miast europejskich. Dlatego też 
warto się zastanowić co możemy zrobić dla tych miejsc. Odmieniając te miejsca, odmieniamy miasto na lepsze 
i piękniejsze. Stąd właśnie wzięła się idea zorganizowania festiwalu animatorów polegającego na stworzeniu 
animatorom możliwości do działania.

1. Animatorzy – czarodzieje
Wyjątkową rolę we wszystkich działaniach ukierunkowanych na zmienienie tych miejsc powinni pełnić 
animatorzy. To animatorzy potrafią „zaczarować” i odmienić każde miejsce, to oni porywają za sobą innych. 
 Zaprośmy tych najlepszych z całego świata z ich szalonymi pomysłami i niestandardowymi sposobami 
działania. Niech zmierzą się z naszymi problemami, niech wciągną do „gry” setki młodych lubelskich studentów 
z kulturoznawstwa, animacji kultury, pedagogiki czy też z innych kierunków. Doświadczenie uczy, że niezwykłe 
interdyscyplinarne projekty mające charakter zarówno edukacyjny, jak i artystyczny najsilniej oddziaływają 
w tych trudnych miejscach. W Lublinie istnieją kierunki studiów kształcące animatorów (UMCS, KUL), jest 
też kilka bardzo aktywnych grup animatorów. Warto ten potencjał wykorzystać.

2. „Kontenerowe centra animacji”
Naturalną bazą dla animatorów mogłyby stać się kontenery tworzące świetne zaplecze i infrastrukturę potrzebną 
do realizacji różnych projektów artystyczno-animatorskich. Jest to najprostszy i relatywnie tani pomysł na 
rozwiązanie problemów z infrastrukturą. Jeden lub dwa kontenery tworzyłyby małe „Kontenerowe centra 
animacji” w każdej z dzielnic, w których prowadzone byłyby różne działania animatorsko-edukacyjne (teatr, 
instalacje artystyczne, galeria, kino, spotkania, wykłady). Wygląd kontenera wpisuje się doskonale w charakter 
współczesnej architektury wykorzystującej industrialną poetykę w przestrzeni miasta.
 W każdym z „Kontenerowych centrów animacji” działałaby przez 2–3 tygodnie zaproszona do niego 
grupa animatorów z Polski lub z Europy. Realizowałaby w tej dzielnicy swój autorski projekt. Oczywiście każdy 
z takich projektów byłby poprzedzony roczną pracą przygotowującą. Będą to między innymi:
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▶  1–2 wizyty studyjne animatorów w dzielnicy, w której będą realizować projekt;
▶  stała współpraca z konkretnym „Kontenerowym centrum animacji”;
▶  analiza problemów społeczności dzielnicy;
▶  dotarcie do historii wybranej dzielnicy z możliwością wykorzystania jej w projektach.

 Każdy z tych projektów będzie dokumentowany na wszystkich etapach realizacji i zostanie 
zaprezentowany na zakończenie festiwalu. Podczas festiwalu mogłaby działać Letnia Szkoła Animacji.

3. Festiwal animatorów – region
W ramach głównego festiwalu animatorów „Lublin – Odmienianie świata” może być realizowany mniejszy 
festiwal „Śladami Singera” adresowany specjalnie do regionu. Głównym jego motywem będzie podróż śladami 
opowiadań Singera dziejących się w małych miasteczkach Lubelszczyzny. Oczywiście główną postacią festiwalu 
będzie Jasza Mazur, sztukmistrz z Lublina.
 Przez kilka letnich tygodni (6–8 tygodni) po drogach Lubelszczyzny będzie jechał tabor Sztukmistrza. 
Zatrzyma się on na tydzień, w każdej z wybranych miejscowości leżącej na mapie jego wędrówki. Uczestnicy 
taboru będą realizować adresowany do mieszkańców projekt animatorski nawiązujący do historii tego miejsca. 
W każdej z miejscowości projekt będzie prowadzić inna grupa animatorów. Do współpracy zaprosimy najbardziej 
twórcze i aktywne środowiska animatorów z Polski. Będą to ich autorskie działania, w ramach których będą 
wyświetlane filmy oraz prowadzone warsztaty teatralne z dziećmi i młodzieżą z tych miejscowości.
 Wspierać ich będą artyści (małe lalkowe teatrzyki, muzycy i opowiadacze historii), którzy wspólnie 
z animatorami stworzą na koniec pobytu w każdej miejscowości (zawsze w sobotę) rodzaj spotkania  
– jarmarcznego widowiska, w czasie którego pojawią się kuglarze (żonglerzy, połykacze ognia, akrobaci). 
Wśród nich będzie również Jasza Mazur. Będzie płonąć ognisko, usłyszymy muzykę i oczywiście teatralizowane 
opowieści Singera.

Festiwal sztuki „Prowincje wyobraźni – wielkie mitologie artystów”
 Idea festiwalu jest prosta: Jasza jest z Lublina, to jest jego miasto rodzinne. Jeździ po drogach 
i bezdrożach całej Europy jako sztukmistrz. Odwiedza dziesiątki miejsc, poznaje setki ludzi. Wszędzie ma 
przyjaciół. Wśród nich są oczywiście również najsłynniejsi bohaterowie literatury. W roku 2016 razem z nim 
przyjadą do Lublina zaproszeni przez niego z całej Europy specjalni goście. Każdy z nich przywiezie ze sobą 
opowieść o swoich niezwykłych miejscach.
 Niech przez cały rok trwa w Lublinie opowieść o wielkich, nieśmiertelnych bohaterach literackich. 
Ich historie są ważną częścią europejskiej kultury. Wielokrotnie prowokowały dyskusje, inspirowały, ale też 
czyniły czytelników lepszymi. To oni byli tymi, dla których nigdy nie istniały granice. To oni są mieszkańcami 
wielkiej, ponadczasowej krainy wyobraźni budowanej przez literaturę. Przez te postacie spróbujemy lepiej 
zrozumieć Europę i jej historię. Niech to będzie unikalne w skali Europy święto literatury, święto książki!
 W związku z tym, że obok miasta z Polski Europejską Stolicą Kultury będzie również miasto 
z Hiszpanii możemy wykorzystać do naszego projektu Don Kichota, który wspólnie ze Sztukmistrzem 
patronowałby całemu przedsięwzięciu.

1. Bohaterowie dzieł literackich
Gośćmi Sztukmistrza byliby przede wszystkim bohaterowie wielkich dzieł europejskiej literatury, autorstwa 
między innymi Williama Szekspira, Johanna Wolfganga von Goethego, Franza Kafki, Miguela de Cervantesa, 
Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala, Brunona Schulza, Isaaca Babla, Nikołaja Gogola, Güntera Grassa, Michaiła 
Bułhakowa, Jamesa Joyce’a. Będą to też bohaterowie commedii dell΄arte: Arlekin, Brighella, Capitano, 
Kolombina oraz bohaterowie teatru lalkowego: Pulcinella (Włochy), Poliszynel (Francja), Punch (Anglia), 
Hanswurst (Niemcy), Guignol (Francja), Pietruszka (Rosja). Bohaterowie pierwszych wielkich tekstów 
literackich, tacy jak: Hiob, Odyseusz, Antygona, Edyp. Wśród nich nie zabraknie bohaterów literatury dla 
dzieci, między innymi: Małego Księcia, Kubusia Puchatka, Alicji, Muminków.
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2. Miejsca opisane w książkach
Bohaterowie literaccy przywożą ze sobą opowieści o niezwykłych miejscach, w których żyją, o miejscach 
wykreowanych siłą wyobraźni artystów. Wymieńmy kilkanaście takich miejsc:
La Mancha (Miguel de Cervantes – Don Kichot), Düblin ( James Joyce – Ulisses), Gdańsk (Günter Grass – 
Blaszany bębenek), Odessa (Isaac Babel – Opowiadania), Drohobycz (Bruno Schulz – Opowiadania), Rzym 
(Alberto Moravia – Rzymianka, Giovanni Battista Piranesi – Carceri), Praga (Bohumil Hrabal, Franz Kafka), 
Lublin (Isaac Bashevis Singer – Sztukmistrz z Lublina), Moskwa (Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata), 
Wielopole (Tadeusz Kantor – Wielopole, Wielopole), Wenecja (Thomas Mann – Śmierć w Wenecji), Kopenhaga 
(Hans Christian Andersen – Baśnie).

3. „Wielka prowincja wyobraźni”
Na cały rok 2016 moglibyśmy przemienić Lublin w „Wielką prowincję wyobraźni”, w której można będzie 
odnaleźć, jak w zagubionej schulzowskiej odnodze czasu, zarówno Moskwę Bułhakowa, Pragę Kafki, Wiedeń 
Musila, Gdańsk Grassa, Wielopole Kantora, jak też nieistniejące krainy i miejsca opisane przez Dantego, Kafkę, 
Calvino, Piranesiego, Kubina, czy innych wielkich europejskich artystów.
 Chcąc wyjaśnić pojęcie „Wielkiej prowincji wyobraźni” możemy posłużyć się słowami Brunona 
Schulza z Republiki Marzeń:

Tam, gdzie mapa kraju staje się już bardzo południowa, płowa od słońca, pociemniała i spalona od 
pogód lata, jak gruszka dojrzała – tam leży ona, jak kot w słońcu – ta wybrana kraina, ta prowincja 
osobliwa, to miasto jedyne na świecie.

4. Lublin jako scena dla festiwalu
„Wielka prowincja wyobraźni” miałaby materialne atrybuty swojego istnienia, takie jak poczta z własnymi 
znaczkami i stemplami, gazeta, radio i telewizja internetowa. Wydawane byłyby dla uczestników i widzów 
specjalne „Paszporty”.
 Przez cały rok, a w szczególności przez trzy letnie miesiące (czerwiec, lipiec, sierpień), trwałoby 
nieustające „przedstawienie teatralne”, dla którego sceną stałaby się przestrzeń Lublina. W ciągu trwania tego 
festiwalu ulicami Lublina przechadzaliby się wymienieni już bohaterowie wielkich dzieł europejskiej literatury 
i odbywałyby się setki zdarzeń z nimi związanych (teatr, film, słuchowiska radiowe, muzyka, literatura).
 Niech artyści stworzą instalacje poświęcone konkretnym książkom, konkretnym bohaterom 
literackim i miejscom, z którymi te przestrzenie są związane. Będą one ożywiały przestrzeń miasta – jego place, 
podwórka, ulice, galerie. W szczególności rodzajem teatralnej dekoracji może stać się obszar Starego Miasta.

5. Prezentacja artystów niepełnosprawnych: „Prowincje wyobraźni – inne światy” 
Przez cały czas trwania festiwalu byłaby zaznaczona obecność artystów niepełnosprawnych w naszym mieście. 
Sposób w jaki opisują świat i ich wrażliwość będą jeszcze jedną płaszczyzną do spotkania z Innym. Dlatego ta 
część festiwalu nazywa się „Prowincje wyobraźni – inne światy”.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 22 października 2008
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„Szkolne centra ESK 2016”

 Jednym z najpoważniejszych partnerów miasta w przygotowaniach programu Lublin ESK 2016 
powinny stać się lubelskie szkoły. W roku 2016 większość z obecnych uczniów będzie albo aktywnymi 
uczestnikami wydarzeń, które będą się wtedy rozgrywać w Lublinie, lub stanie się wręcz ich animatorami.
 Projekt ESK 2016 jest wielką szansą dla Lublina. Daje lubelskim szkołom możliwość tworzenia 
wielu wspólnych działań, które mogą go uspołecznić. Powinniśmy przekonać młodych ludzi do tego, że 
wzięcie udziału w przygotowaniach projektu może być dla nich fascynującym i ważnym przeżyciem wartym 
zaangażowania swojej energii i czasu.
 Wpisując szkołę w projekt Lublin ESK 2016, wypełnimy treścią podstawowe kryterium konkursu na 
ESK, a mianowicie to, które skrótowo określa się jako „miasto i obywatele”.
 Warto pamiętać, że szkoła posiada infrastrukturę, która może być wykorzystana do projektu Lublin 
ESK 2016. Proponujemy, aby szkoły rozpoczęły tworzenie „Szkolnych centrów ESK 2016” będących formą 
wsparcia dla starań Lublina o tytuł ESK 2016. Tworzenie „Szkolnych centrów ESK 2016” ma na celu:

▶  Propagowanie wśród uczniów idei Lublin ESK 2016. Można zorganizować w szkole konkurs na 
najciekawszy esej poświęcony Lublinowi jako Europejskiej Stolicy Kultury.
▶  Realizowanie programu edukacyjnego poświęconego historii miasta i jego dziedzictwu. Chodzi o to, 
aby przybysze z całej Europy mieli wokół siebie w Lublinie ludzi, którzy będą potrafili z pasją i wiedzą 
opowiedzieć im o Lublinie i o tym, co w nim się dzieje (teatry, galerie, muzea). Pod kątem tego programu 
ośrodek przygotowuje książkę – rodzaj przewodnika Lublin. Instrukcja obsługi.
▶  Przygotowanie przez szkołę autorskiego projektu na Lublin ESK 2016 współtworzącego festiwal 
„Lublin Babel”.

 Zatrzymajmy się przy ostatnim punkcie i wyjaśnijmy dlaczego właśnie szkołom proponujemy 
współtworzenie festiwalu „Lublin Babel”.
 Festiwal ten dzięki swojej formule może dać uczniom i szkołom poczucie wspólnego działania. 
Temat festiwalu działa na wyobraźnię uczestników i w wyrazisty, naturalny sposób nawiązuje do kulturowego 
dziedzictwa Europy – w tym przypadku do literatury. Podkreślmy to jeszcze raz – literatura jest jedną 
z najpiękniejszych i najważniejszych części wspólnego kulturowego dziedzictwa europejskiego. Dlatego 
w czasach, kiedy młode pokolenie odchodzi od książek, spada czytelnictwo, zainteresowanie literaturą i poezją 
należy zrobić wszystko, aby to zmienić.
 Co może zrobić młodzież w ramach festiwalu? Każda ze szkół, klas może stać się odpowiedzialna za 
jakieś ważne dzieło literatury europejskiej, symbolizowane przez bohatera książki wybranej przez szkołę do 
projektu. W zależności od tego czy będzie to szkoła podstawowa, gimnazjum czy liceum, literacki bohater, który 
zostanie „adoptowany” przez szkołę, klasę powinien być związany z wiekiem uczniów. Mogą to być zarówno 
bohaterowie z książek polskich autorów, jak i zagranicznych. Zachęcamy, aby były to postacie lubiane przez 
uczniów i znane na świecie. W szkole mogą powstać specjalne programy edukacyjne poświęcone wybranej 
książce. Inne możliwe działania to wystawy, instalacje artystyczne, spotkania, przeglądy filmów, przedstawienia 
teatralne. Każda ze szkół będzie miała do zagospodarowania kawałek przestrzeni miejskiej, w centrum, na 
różnego rodzaju działania animatorskie związane z wybraną książką. Następnym krokiem będzie możliwość 
nawiązania przez szkołę kontaktów ze szkołą lub kilkoma szkołami z miejscowości, w której dzieje się akcja 
książki. Dzięki temu projektowi uczniowie w niebanalny sposób będą poznawać Europę poprzez literaturę. 
Dodatkową propozycją związaną z ideą festiwalu jest jeszcze wirtualna podróż po miejscach, w których 
mieszkają bohaterowie książek.
 W ramach przygotowania szkół i klas do festiwalu odbędzie się konkurs na najciekawszy „Internetowy 
dziennik podróży” z dziesięciu miejsc, z którymi związani są różni bohaterowie książek. 
 W ramach tych wirtualnych podróży do miejsca związanego z życiem konkretnego bohatera 
literackiego, młodzi ludzie będą mieli za zadanie opisać każde miejsce w kontekście rozgrywającej się tam 
akcji książki. W każdym z miejsc powinien być również znaleziony partner (szkoła, klasa, osoba), który będzie 
przewodnikiem po tym mieście.
 Uczniowie będą dokumentować swoją wirtualną podróż po Europie na specjalnie zbudowanym 
portalu internetowym, w formie dawnych dzienników podróży.



20                                                                        ośrodek dla aplikacji lublin esk 2016    dyskusja nad lublin esk 2016

 W projekcie tym próbujemy przenieść jeden z tradycyjnych, ale wciąż ważnych elementów europejskiej 
kultury, archetyp podróży, w obszar zastosowań nowoczesnej technologii – internetu. Jest to też próba nowego 
odczytania znaczenia podróży w wirtualnym świecie, dającym zupełnie nowe możliwości dla wędrowców.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 24 marca 2009
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Książka jako motyw programowy w projekcie Lublin ESK 2016

 Uczyńmy z książki jeden z głównych motywów, wokół którego mogą powstawać różnorodne projekty 
w ramach programu Lublin ESK 2016. Oczywiście motyw książki jest traktowany dosyć ogólnie – chodzi 
o słowo drukowane i jego rolę w rozwoju miasta. Oto argumenty, które przemawiają za tą propozycją.

▶  Jeżeli mówimy o książce to oczywiście w dużej mierze odnosi się to do literatury, która jest jedną 
z najpiękniejszych i najważniejszych części wspólnego dziedzictwa europejskiego. Dziedzictwa, które 
w obecnych czasach jest zagrożone. Na naszych oczach widać jak młode pokolenie odwraca się od książki, 
spada czytelnictwo i zainteresowanie literaturą. Dlatego stawiając na książkę, jako na jeden z głównych 
motywów programowych ESK 2016, wpisujemy się w główny nurt tego, co się dzieje obecnie w europejskiej 
kulturze i co jest związane z wieloma przedsięwzięciami. Powstają wspaniałe projekty na rzecz ratowania 
książki.
▶  W kwietniu 2016 roku obchodzimy 400. rocznicę urodzin Cervantesa i Szekspira. W Europie i na 
całym świecie będą organizowane setki związanych z tym działań. Książka będzie w centrum uwagi całego 
świata, a w szczególności Europy! Dlatego można zaprosić do naszych starań o ESK 2016, jako partnera, 
hiszpańskie miasto Alcalá de Henares, w którym urodził się Miguel de Cervantes. W mieście tym znajduje 
się muzeum pisarza. Dodajmy że Alcalá de Henares jest miastem partnerskim Lublina.
▶  W Lublinie w 1976 roku powstała pierwsza podziemna drukarnia. W 2016 roku będziemy obchodzić 
40. rocznicę tego zdarzenia. Z symboliczną wymową powstania drukarni związany jest projekt „Siła 
wolnego słowa”.
▶  Lublin ma starą tradycję drukowania książek. W szczególności dotyczy to drukarni hebrajskich 
i wydawanych w nich ksiąg na bardzo wysokim poziomie typograficznym (Zohar, Talmud). W tym roku 
ośrodek planuje wydanie książki Subiektywny przewodnik po historii słowa drukowanego w Lublinie będącej 
rodzajem przewodnika po historii lubelskiej książki.
▶  Wokół książki można przeprowadzić wiele działań edukacyjnych, wykorzystując do tego naturalny 
potencjał bibliotek osiedlowych, bibliotek szkolnych oraz szkół. 
▶  Wykorzystując książkę, można zainicjować wiele projektów społeczno-terapeutycznych (między innymi 
arteterapia).
▶  Lublin jako jedno z nielicznych miast w Polsce ma wspaniałą starą drukarnię, w której działa Izba 
Drukarstwa.
▶  W Lublinie doszło do niszczenia książek na wielką skalę. Uległa zagładzie wspaniała biblioteka jesziwy, 
a w czasie zaborów została rozgrabiona biblioteka dominikańska.
▶  Dzięki programowi poświęconemu książce możemy rozpocząć starania o uzyskanie tytułu „Lublin 
Miastem Literackim” (festiwal „Miasto Poezji”, festiwal „Lublin Babel”, festiwal „Wędrowne Spotkania 
z Opowieścią”).
▶  Możemy zaplanować utworzenie na ulicy Żmigród Domu Słów, którego częścią byłaby Izba Drukarstwa, 
stała ekspozycja „Siła wolnego słowa” wraz z prezentacją podziemnej drukarni. Dom Słów prowadziłby 
działania propagujące książki, czytelnictwo, opowiadanie historii mówionych oraz edukację medialną. 
Byłaby to zupełnie nowatorska instytucja (oddział ośrodka) w skali Europy.
▶  W Lublinie wydawane są dwa ważne pisma literackie „Akcent” i „Kresy”.
▶  Na KUL i UMCS pracuje wielu znaczących literaturoznawców i działają kierunki studiów związane 
z literaturą.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 29 kwietnia 2009
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Opowieść o Lublinie

 Przystępując do starań o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury i tworząc projekt Lublin ESK 2016, 
musimy odpowiedzieć na kilka fundamentalnych pytań. Dlaczego właśnie to miejsce – Lublin – ma być ważne 
dla przybysza z Europy? Dlaczego ma zwrócić na nie uwagę? Co ważnego możemy zaoferować Europie z naszego 
dziedzictwa kulturowego, z naszej historii? Do jakich faktów historycznych związanych z historią miasta 
możemy się odwołać, żeby były one interesujące i zrozumiałe dla mieszkańca Europy? Jaki symbol kulturowy 
możemy związać z Lublinem, żeby stał się wizytówką miasta? Jednym słowem, jak opowiedzieć Lublin?

Opowiedzieć Lublin
 Każde miasto poszukuje swojej legendy, własnej opowieści, która będzie czyniła je rozpoznawalnym 
wśród tysięcy innych. Tworząc opowieść, trzeba mieć świadomość tego, że ma ona być częścią konkretnego 
miejsca, wynikać z jego historii, z jego ukrytego kodu genetycznego. Ma odczytywać i współtworzyć jego genius 
loci. Stefan Chwin, jeden z autorów tekstów tworzących legendę Gdańska, tak napisał:

Miasto staje się w pełni legendą, kiedy zostaje tematem wielkiej opowieści. Każde „mądre miasto” 
zabiega o własną legendę i to legendę krążącą po świecie. Miasto bez legendy wegetuje. Legenda 
obdarza je życiem. Podkreśla, że miasto jest nadzwyczajne i że warto je na własne oczy zobaczyć. 
Miasto, które nie tworzy własnej legendy, które nie zabiega o własną legendę, które nie wzmacnia 
własnej legendy, „podcina gałąź na której siedzi”. (…) Krążąca po świecie legenda miasta sprawia, że 
ktoś, słysząc daną nazwę, doznaje radośniejszego bicia serca. Czuje, że zbliża się do tajemnicy i marzy, 
by do niej fizycznie dotrzeć.

 Lublin może mieć taką legendę, może mieć wielowątkową, wspaniałą, ale też tragiczną opowieść, 
która będzie ciekawa i ważna dla przybysza zarówno z Europy, jak i z dalekiego świata. 
Naszkicujmy najważniejsze wątki „Opowieści o Lublinie”:

1. Spotkanie kultur
Jednym z wątków tego programu będzie opowieść o Lublinie jako miejscu spotkania kultur, opowieść nawiązująca 
do jagiellońskiej tradycji miasta, której symbolem stała się zawarta w Lublinie unia polsko-litewska.
 Warto pamiętać o tym, co powiedział wybitny historyk francuski profesor Daniel Beauvois:

Gdyby zapytać takiego normalnego Francuza, nie jestem pewien, czy z czymś mu się Lublin skojarzy. 
Moja sytuacja jako historyka jest inna, dla mnie Lublin to przede wszystkim oczywiście Unia Lubelska. 
A poza tym także powieść Sztukmistrz z Lublina Singera. Lublin to po prostu most między wschodnią 
a zachodnią częścią Rzeczypospolitej, symboliczne miasto stosunków wielonarodowych.

 W kontekście jednoczącej się Europy nasze doświadczenie współżycia obok siebie różnych kultur 
może być bardzo interesujące i czytelne. Wielokulturowe dziedzictwo Lublina i Lubelszczyzny, z ważnym 
wątkiem żydowskim, odsłania bogactwo i różnorodność kultury, która rozwijała się na tej ziemi. Dziś w Europie 
podziwiamy takie miasta jak Triest, Strasburg czy Salzburg zespalające wpływy kultur kilku narodów. Do tej 
tradycji mógłby nawiązać Lublin i o to powinniśmy zabiegać. W pewnym sensie symbolem wielokulturowej 
przeszłości miasta, w którym żyjemy stała się Unia Lubelska.
 Współistnienie w Lublinie obok siebie Polaków i Żydów, jak też innych kultur i wyznań, jest dla 
naszego miasta wspaniałym materiałem na opowieść, na wielką legendę Lublina. Musimy tylko ustrzec się 
przed banalizacją tego tematu. Naszym obowiązkiem wobec przyszłych pokoleń jest wydobyć wielokulturową 
przeszłość z zapomnienia, próbować ocalić i skonfrontować z rzeczywistością. Nigdy nie zrozumiemy historii 
Lublina bez uwzględnienia w niej kulturowej różnorodności. Musimy tylko o tym bogactwie kulturowym 
nauczyć się mówić.
 Oczywiście nie należy idealizować i mitologizować tamtej rzeczywistości, opowiadając tylko 
o harmonijnym współżyciu i wzajemnej tolerancji. Wieloetniczny teren zawsze był bardzo bogaty pod względem 
kulturowym, ale obok tego rodziło się również zło prowadzące do okrutnych prześladowań na tle religijnym.
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▶  Polacy – Żydzi
Ponad 600 lat bytności Żydów w Lublinie ma dla historii miasta znaczenie szczególne. Nie można opisać 
jego dziejów bez uwzględnienia obecności w nim Żydów. Żydowskie miasto w Lublinie już nie istnieje, 
zostało zniszczone podczas Zagłady, wraz z jego mieszkańcami. Pamięć o tym jest ważnym składnikiem 
przeszłości Lublina.
Symboliczny jest fakt, że najsłynniejszym Lublinianinem na świecie stał się Jasza Mazur, bohater książki 
Isaaca Bashevisa Singera Sztukmistrz z Lublina. Tu, w Lublinie dzieje się również akcja niezwykłej książki 
Martina Bubera Gog i Magog.
Społeczność żydowska rozwijała się nie tylko w Lublinie, ale również w całym regionie lubelskim. Chodzi 
tu oczywiście o małe miasteczka – sztetle. To one w prozie Singera tworzyły magiczny jidiszland, to w tych 
miasteczkach dzieje się akcja wielu jego opowiadań. O tym, że Lublin i Lubelszczyzna były szczególnie 
mitotwórcze dla pisarzy żydowskich, świadczy twórczość Jakuba Glatsztejna, Szaloma Asza, Icchoka 
Lejba Pereca. Ten ostatni, zwany ojcem literatury jidisz, wychował się i spędził całą młodość w Zamościu. 
Dodajmy jeszcze do tego słynnych „mędrców z Chełma”, narodziny legendy o Golemie oraz niezliczone 
opowieści chasydów, w tym o Widzącym z Lublina, żeby mieć obraz znaczenia tego miejsca dla kultury 
żydowskiej.
Jedną z charakterystycznych cech małych miasteczek było to, że mieszkali w nich wyznawcy judaizmu, 
katolicy, prawosławni, unici. Z Tyszowcami związana jest twórczość Arnolda Słuckiego, a z Hrubieszowem 
Bolesława Leśmiana.

▶  Spotkanie Wschód – Zachód
Lublin jest częścią pogranicza będącego terenem ścierania się dwu odmiennych kręgów kulturowych. 
Z jednej strony Wschód z prawosławiem, z drugiej katolicki Zachód. To właśnie w Lublinie na sklepieniach 
gotyckiej świątyni mistrz Andrzej z Rusi namalował bizantyńskie z ducha freski. Pogranicze, na którym 
znalazł się Lublin obok przenikania się różnych kultur jest również miejscem wielkich tragedii i wciąż nie 
zabliźnionych ran. Chodzi tu również o relacje polsko-ukraińskie.
Mówiąc o tych relacjach, powinniśmy pamiętać, że wybitny poeta lubelski Józef Łobodowski jest jedną 
z najbardziej zasłużonych osób w budowaniu przyjaznych relacji między Polską a Ukrainą. W uznaniu 
tych zasług otrzymał w 1961 roku od paryskiej „Kultury” nagrodę. Jego życiorys i dorobek twórczy wpisuje 
się w piękny sposób w jagiellońską tradycję naszego miasta.
Również inny lubelski poeta, Józef Czechowicz zasłużył się w budowaniu mostów między polską i ukraińską 
kulturą – przyswoił polskiej literaturze wiersze wielu wybitnych poetów ukraińskich. Już przedwojenny 
Lublin był miejscem, w którym próbowano budować porozumienie między Polakami i Ukraińcami.

2. Zagłada
Lublin na zawsze został naznaczony piętnem Zagłady. Obok miasta był obóz na Majdanku, w regionie znajdo-
wały się obozy zagłady Sobibór i Bełżec. To co się tu wydarzyło wymaga od nas wielkiej uwagi i odpowiedzialno-
ści. Lublin nigdy nie ucieknie od tej przeszłości. Ważne słowa w tym kontekście wypowiedział Szewach Weiss:

Holocaust nie jest przekleństwem Polski. Gdyby w Polsce nie było hitlerowców, to nie byłoby ani 
Jedwabnego, ani szmalcowników, ani powojennego pogromu w Kielcach. Holocaust może być 
natomiast wspólnym żydowsko-polskim krzykiem, gdyż zagłada straszliwie skaleczyła Polskę. Żydzi 
przede wszystkim – ale też Polacy – mogą wołać: „Drugiego Holocaustu nie będzie”. Nie w celach 
politycznych, ale po to, by bronić sprawiedliwości.

 Pamiętajmy o tym, że los Żydów to jeden z ważnych tematów literatury światowej i stąd stałe nim 
zainteresowanie. Już kilkadziesiąt lat temu Antoni Słonimski powiedział, że Holocaust będzie tematem 
literatury światowej na wieki. 
 W Lublinie urodziła się i kończyła Państwowe Gimnazjum Żeńskie im. Unii Lubelskiej Anna Langfus, 
która w 1963 roku otrzymała jedną z najważniejszych nagród literackich świata – Nagrodę Goncourtów. Cała 
jej twórczość związana jest z tematem Zagłady. Również w Lublinie urodził się Jakub Glatsztejn uważany za 
najwybitniejszego poetę języka jidisz, opisującego Zagładę.
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 Warto przywołać dwa, jakże symboliczne, wydarzenia związane z Zagładą:
Lublin był miastem, w którym były wspaniałe drukarnie żydowskie sławne na całą Europę. W czasie Zagłady 
Niemcy z premedytacją niszczyli żydowskie księgozbiory. Świadectwem tego jak niszczone były przez 
Niemców żydowskie książki jest relacja, która ukazała się w lutym 1940 roku w „Deutsche Jugend Zeitung”, 
młodzieżowym organie partii nazistowskiej:

Sprawą szczególnej dla nas dumy było zniszczenie Akademii Talmudycznej, znanej jako największa 
w Polsce. Wyrzuciliśmy z budynku wszystkie te święte dla Żydów książki, przenieśliśmy je na 
dziedziniec, a potem podłożyliśmy ogień. Pożoga trwała 20 godzin. Żydzi stali wokół i płakali. Ich 
szloch niemal nas ogłuszał. Sprowadziliśmy orkiestrę i radosne dźwięki muzyki wojskowej zagłuszyły 
płacz tych Żydów.

 W Lublinie w lipcu roku 1944 w siedzibie Komitetu Żydów Polskich została zapisana pierwsza relacja 
ocalonego z Zagłady. Tu przychodzili Żydzi, żeby zarejestrować się na dowód tego, że żyją i szukać wiadomości 
o swoich krewnych czy też znajomych, którzy pozostali przy życiu. Tu też rozpoczęto spisywanie w sposób 
systematyczny i instytucjonalny relacji ocalonych Żydów. Tu została spisana pierwsza taka relacja. Jej autorem 
jest Hug Alter (Ogen) mieszkaniec Krasnegostawu. Relacja dotyczy getta w Krasnymstawie, Lublinie i Łęcznej. 
Obejmuje lata 1939–1943.
 Problem Zagłady powinien być stale obecny w naszej refleksji związanej z historią miasta. 

3. Duch prowincji
Lublin jest prowincją. To jest część kodu genetycznego miejsca, w którym żyjemy. Nie uciekajmy od tego i nie 
traktujmy tego jak garbu. Pierwszym, który na tą prowincjonalność spojrzał inaczej, opisał ją i dowartościował 
był Józef Czechowicz. Różewicz napisał:

Czechowicz cały jest z prowincji, cały ze snu (...). Nie wiejski i nie miejski. Poeta pogranicza (...). Wśród 
poetów to zakorzenienie się w krajobrazie rodzinnym jest częstym zjawiskiem (...). Można żyć i działać 
w Warszawie i pozostać poetą Włodzimierza i Lublina.

 Czas wielu lubelskich wierszy Czechowicza nie jest czasem wielkiego miasta – „Spokojnie nisko świeci 
chwila bez godziny”. Podobnie widział Lublin i tak go utrwalił w fotografii Edward Hartwig. Tak widzieli swoje 
małe ojczyzny również Marc Chagall (Witebsk) oraz Bruno Schulz (Drohobycz).
 Integralną częścią Europy, jej historii i dziedzictwa kulturowego są setki małych miast i miasteczek 
leżących na geograficznych i cywilizacyjnych jej peryferiach. One tworzą prowincję Europy.
 Patrząc uważnie, w każdym takim europejskim mieście i miasteczku, możemy to dziedzictwo odnaleźć 
odbite w różnych obszarach sztuki i kultury (architektura, malarstwo, literatura).
 Wielkie tematy i motywy kultury europejskiej ujawniają się również na peryferiach, poza centrum  
– nie tracąc nic ze swojej siły i energii. Oto ci lokalni artyści podejmują uniwersalne, ważne tematy przynależne 
do dziedzictwa kultury europejskiej.
 W Lublinie jest to renesans lubelski, w takim kontekście trzeba patrzeć na lubelską awangardę literacką 
z okresu międzywojennego, a w okresie powojennym na Grupę Zamek, na działalność Galerii Labirynt, Galerii 
Białej oraz na dzieło Oskara Hansena. Tu działają nieinstytucjonalne teatry, takie jak Scena Plastyczna KUL, 
Prowizorium, Gardzienice.
 Na prowincji powstawały dzieła zupełnie oryginalne i osobne – Brunona Schulza, Daniela Kiša, 
Bolesława Leśmiana, Józefa Czechowicza. Na prowincji istnieje specjalna przestrzeń duchowa, przestrzeń 
kultury, w której odnajdujemy wiele dzieł artystów i wiele idei, które nie mieszczą się w głównym nurcie kultury 
i sztuki – są osobne. W jakimś sensie znajdują się na marginesie, z boku. Nie oznacza to, że są gorsze, one są 
inne. Opowiadając o Lublinie, warto pamiętać o duchu prowincji, który nadaje miastu specjalny charakter. 
Oczywiście bycie prowincją niesie za sobą również wiele niebezpieczeństw i zagrożeń – zamknięcie na świat 
i najprzeróżniejsze kompleksy.
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4. Lublin obywatelski
Jedna z najważniejszych dat z historii Lublina w sposób oczywisty związana jest z lokacją miasta w 1317 
roku. Można zbudować w oparciu o to wydarzenie opowieść o wykształcaniu się w Lublinie społeczeństwa 
obywatelskiego.
 Poprzez lokację Lublin wszedł do procesu, który zdecydował o powstaniu Europy. Miasta i wsie 
powstałe na prawie niemieckim weszły w krąg cywilizacji europejskiej. W Lublinie rozpoczął się proces 
tworzenia się społeczeństwa obywatelskiego – punkt wyjścia w rozwoju obywatelskiego Lublina. Lublinowi 
został „wszczepiony” europejski „kod genetyczny”.
 Zwieńczeniem tego, co rozpoczęło się w roku 1317 były wybory 4 czerwca 1989 roku. Był to początek 
końca komunizmu. Powstał wolny senat Rzeczypospolitej, który dokonał wielkiej reformy samorządowej 
i można było w konsekwencji wybrać samorząd Lublina. Miasto odzyskało prawa obywatelskie, które zaczęły 
się wykształcać w 1317 roku.
 Możemy zbudować w oparciu o to wydarzenie sprzed 700 lat opowieść o wykształcaniu się w Lublinie 
społeczeństwa obywatelskiego. Znajdzie się w niej na pewno historia narodzin niezależnego ruchu wydawni-
czego (1976) i Lubelskiego Lipca ΄80 oraz działalność lubelskich teatrów alternatywnych.

▶  Pierwsza podziemna drukarnia w czasach PRL-u
Walka z systemem komunistycznym, walka o swobody obywatelskie wiąże się z niezwykle symbolicznym 
zdarzeniem. W Lublinie w roku 1976 została uruchomiona podziemna drukarnia opozycyjnego 
środowiska „Spotkania”. Było to w epoce PRL-u jedno z pierwszych tego typu działań i początek 
podziemnego niezależnego ruchu wydawniczego. Właśnie w Lublinie, który kojarzy się z początkami 
państwa komunistycznego w Polsce (manifest z lipca 1944 roku), zaczęto trzydzieści lat później druk 
wolnego słowa, odkłamującego rzeczywistość państwa totalitarnego. Ta drukarnia była czymś zupełnie 
wyjątkowym nie tylko w Polsce, ale w całym bloku komunistycznym. Jeżeli mogło dojść w Lublinie do 
wydarzenia, które później nazwaliśmy Lubelskim Lipcem '80 oraz do powstania „Solidarności” – to 
w dużej mierze stało się to dzięki sile wolnego słowa.
▶  Teatry alternatywne
Częścią obywatelskiego sprzeciwu wobec władzy komunistycznej były wszelkiego rodzaju ruchy związane 
z kontrkulturą. W Lublinie działało kilka teatrów alternatywnych, między innymi Prowizorium, Scena 
6, Grupa Chwilowa, Gardzienice, Scena Plastyczna KUL, tworząc wokół siebie duże i zróżnicowane 
środowisko.

Zakończenie
 Obraz Lublina, który chcemy wykreować powinien być uniwersalny, mieć dużą siłę oddziaływania 
i być organicznie związany z charakterem miasta i jego historią. Są to fundamentalne stwierdzenia dotyczące 
tego, w jakim kierunku powinno iść budowanie wizerunku miasta i wpisywanie go w europejski krwiobieg życia 
kulturalnego. 
 Spotkania kultur i Zagłada są dwoma ważnymi wątkami tej wielkiej opowieści, którą mamy zbudować. 
Te dwa tematy są nierozerwalną częścią historii Europy i mają kontekst uniwersalny – mogą być rozpoznawalne 
i czytelne dla mieszkańców Europy. Również duch prowincji odczuwalny w Lublinie powinien być włączony do 
opowieści. Prowincje (peryferie!) są integralną częścią Europy, jej geografii, historii i dziedzictwa kulturowego. 
Na prowincji rodziły się często dzieła artystów, idee nie mieszczące się w głównych nurtach kultury i sztuki, ale 
równie ważne i inspirujące dla całej Europy.
 Innym ważnym wątkiem opowieści będzie historia powstawania Lublina obywatelskiego. Ma ona 
symboliczny wymiar, czytelny dla Europy.
 Mamy szansę na zbudowanie własnej legendy. Początek został nakreślony przez wspaniałe teksty 
Władysława Panasa, które pokazują w jak niezwykłym i pięknym miejscu żyjemy.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 2 czerwca 2009
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Lublin ESK 2016 – dlaczego to robimy?

 Podejmując starania o tytuł ESK 2016 dla Lublina, powinniśmy odpowiedzieć sobie na zasadnicze 
pytanie. Dlaczego to robimy? Dlaczego chcemy, aby Lublin został Europejską Stolicą Kultury? Zdobycie 
tytułu nie może być celem samym w sobie. Pragnienie zorganizowania setek, nawet wspaniałych, wydarzeń 
artystycznych z myślą o zabłyśnięciu przed światem musi czemuś służyć.
 Przygotowywany projekt powinien wpisywać się w szerszy plan zmian, jakie mogłyby odmienić 
miasto i nadać mu nową energię do rozwoju. Pracując nad projektem ESK 2016, powinniśmy postawić przed 
sobą wyrazisty cel, który chcemy osiągnąć, a częścią jego realizacji powinny stać się działania zmierzające do 
uzyskania tytułu ESK 2016.
 Cel ten w sposób oczywisty wynika z faktu, że region lubelski z jego największym miastem, Lublinem 
jest jednym z najbiedniejszych obszarów Unii Europejskiej. Żeby to mogło zmienić Lublin i jego otoczenie 
potrzeba idei i działań dających szansę na rozwój i wyjście z cywilizacyjnego zapóźnienia.
 W ten sposób nasze starania o tytuł ESK mogłyby stać się początkiem tworzenia wielkiego projektu 
cywilizacyjnego dla Lublina. W takiej perspektywie projekt Lublin ESK 2016 jest próbą uruchomienia 
i zapoczątkowania zmian ważnych nie tylko dla lubelskiej kultury, ale też dla całego miasta. Projekt ten zmusza 
nas też do przemyślenia Lublina, do przepracowania jego słabych i silnych stron, ale też do wyobrażenia sobie 
Lublina na miarę naszych marzeń.

Jaki mógłby być Lublin? 
 Spójrzmy na Lublin z perspektywy szybko rozwijającego się świata, z perspektywy miejsc, które 
potrafią sprostać wyzwaniom XXI wieku i mogą być przykładem dla innych. Oto na naszych oczach rodzą się 
nowe ośrodki decydujące o kierunku rozwoju. Tymi miejscami są miasta tworzone na miarę człowieka, bogate 
pod względem kulturowym i dysponujące rodzajem rozwiniętego „intelektualnego ekosystemu”, na który 
składają między innymi: infrastruktura kulturalna, jakość środowiska społecznego, dobry poziom edukacji, 
warunki pracy i warunki wypoczynku. Są to miasta będące zaprzeczeniem monstrualnych aglomeracji. 
W takich miastach świetnie czują się i chcą w nich mieszkać młodzi, zdolni ludzie, generując postęp i rozwój 
we współczesnym świecie. Możemy wśród nich znaleźć naukowców, projektantów, architektów, nauczycieli, 
artystów z różnych dziedzin, pracowników agencji reklamowych i firm doradczych.
 Dlatego najszybciej rozwijają się miejsca najatrakcyjniejsze dla twórców, bo za nimi ciągną korporacje, 
kapitał i inwestycje. Tradycyjne instrumenty zachęcające do inwestycji, takie jak ulgi podatkowe dla firm, są 
coraz mniej skuteczne.
 To, co zostało wyżej opisane wiąże się na tym, co się obecnie dzieje na świecie. Analiza procesów 
prowadzących do rozwoju miast została opisana przez Richarda Floridę w klasycznej już książce The Rise of 
Creative Class. Książce, która stała się „biblią” dla wszystkich nowocześnie myślących burmistrzów na całym 
świecie. Kluczem do zbudowania miasta jest kultura. We współczesnych, rozwijających się miastach kultura nie 
jest już postrzegana jako uciążliwy i kosztowny dodatek. Wręcz przeciwnie, jest uważana za integralną i istotną 
część życia miasta wpływającą w sposób zasadniczy na rozwój.
 Wszyscy chcemy żyć w pięknym mieście, a miasto staje się piękne tylko dzięki kulturze. Ona tworzy 
tę niewidoczną aurę, wydobywa z miejsca jego ducha i ukrytą historię. Tworzy opowieść o miejscu, z którą 
utożsamiają się jego mieszkańcy, i która może zachwycać przybysza.
 O takich miastach powstają książki, wiersze, filmy, spektakle teatralne.

Jak możemy zmienić Lublin? Gdzie są jego szanse?
 W kontekście powyższych rozważań widzimy, że siłą napędową zmian, które będą mogły dać 
Lublinowi nowe szanse powinna być kultura i postawienie na rozwój nauki i edukacji. To te czynniki mogą 
zmienić nasze miasto.

1. Kultura, dziedzictwo kulturowe
Rozwijające się miasta zawdzięczają swój sukces temu, że stały się otwarte na różnorodność i kreatywność 
kulturową, potrafiły przyciągnąć młodych zdolnych ludzi z niezwykłymi pomysłami. To w konsekwencji zawsze 
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prowadziło do powstawania nowych, działających w obszarze wysokich technologii, firm.
 Warunkiem, aby przyciągnąć do konkretnego miejsca kreatywną grupę młodych ludzi, 
a w konsekwencji inwestorów, jest jego niepowtarzalna atmosfera tworzona przez kulturę. To właśnie kultura 
staje się kołem zamachowym rozwoju miast. O sukcesie dużych miast decyduje dziś jakość życia. Na kulturę, tak 
samo jak na drogi czy kanalizację, pieniądze po prostu muszą się znaleźć.
 Dodajmy jeszcze, że dzięki dziedzictwu kulturowemu można zainteresować turystów Lublinem. 
Turystyka powinna stać się ważną częścią gospodarki miasta. Lublin będzie tym bardziej interesujący dla 
turystów, im więcej zaoferuje im w obszarze kultury.

2. Obecność w Lublinie uniwersytetów i innych uczelni wyższych
Dzięki nim co roku do Lublina przyjeżdża na studia kilkanaście tysięcy młodych osób. Podnoszą one prestiż 
miasta. Uczelnie wytwarzają cenny kapitał społeczny będący impulsem rozwojowym zarówno w obszarze 
kultury, jak i gospodarki. Oczywiście dzieje się to tylko wtedy, gdy uczelnie reprezentują odpowiednio wysoki 
poziom. Pamiętajmy, że potencjalny student mając do dyspozycji kilka działających w różnych miastach i na 
dobrym poziomie uniwersytetów, będzie wybierał ten, który jest otoczony bardziej atrakcyjną „przestrzenią 
kulturową”.

3. Edukacja 
Nie da się nadrobić zapóźnień cywilizacyjnych i kulturowych Lublina i regionu bez rozwijania edukacji. Oznacza 
to konieczność zbudowania specjalnego wsparcia dla szkół. Potrzebni są nowatorsko myślący nauczyciele- 
-animatorzy, nowoczesne programy nauczania uzupełnione dobrą technologią. Istotne jest myślenie o szkole, 
jako o centrum cywilizacyjnym i kulturowym dzielnicy, wsi czy miasteczka. Kolejnym warunkiem rozwoju 
miasta jest rozwijanie edukacji.
 Inwestując w edukację, zwiększamy szanse młodzieży na znalezienie lepszej pracy, na wyjście z biedy, 
na osiągnięcie sukcesów. Dobrze wyedukowani młodzi ludzie, pełni inwencji, otwarci na świat mogą zmienić 
to miasto – tworząc nowe miejsca pracy, a tym samym budując podstawę do rozwoju.
 Lublin jest miastem uniwersyteckim posiadającym dobre zaplecze merytoryczne do podejmowania 
nowatorskich programów edukacyjnych, trzeba tylko to wykorzystać.
 Jak uczyć o Lublinie? Z edukacją związany jest jeszcze inny problem dotyczący samego miasta. Jak 
pokazać Lublin młodym ludziom, żeby stał się dla nich fascynującym i ważnym miejscem, wartym związania 
z nim swojego życia? Czy mieszkańcy miasta nic nie wiedzący o jego przeszłości, o tym co jest w nim ciekawe 
i unikalne, będą myśleli o nim jak o wyjątkowym miejscu?
 Wreszcie, jak przygotować młodzież do twórczej aktywności w życiu społecznym i kulturalnym 
miasta? Jak pokonać rosnącą apatię, niewiarę w sens społecznej aktywności? Pytania te wymagają odpowiedzi.
 Analizując wymienione wyżej czynniki, które mogą odegrać ważną rolę w zmienianiu Lublina, widzimy 
jak ważny może stać się projekt Lublin ESK 2016. Kultura, edukacja, poziom wykształcenia mieszkańców 
wpływają na gospodarkę i na jakość życia. Powinny stać się kołem zamachowym rozwoju Lublina!
 Jest jeszcze jeden ważny czynnik sprzyjający naszym szansom i staraniom o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury. Ma on charakter bardziej psychologiczny i odwołuje się do tego, że Lublin jest prowincją.

Lublin – miasto leżące na prowincji
 Bycie prowincją jest częścią „kodu genetycznego” miejsca, w którym się znajdujemy. To, że żyjemy 
na ubogiej prowincji, gdzieś na kresach Unii Europejskiej niesie ze sobą określone konotacje i stereotypy 
(zaściankowi, zamknięci, wystraszeni zmianami, jakie niesie świat). I dobrze. My chcemy zmienić ten sposób 
myślenia, chcemy z tej pozornej słabości zrobić naszą siłę – stąd bierze się nasza energia. My, mieszkańcy 
biednego miasta wysyłamy jasny sygnał, że możemy dać Europie coś ważnego. Patrząc w ten sposób na prowincję 
dowartościowujemy nie tylko siebie, ale wiele podobnych miejsc w Europie.
 Projekt powinien być dla Europy czytelnym sygnałem, że tu warto przyjechać, bo my zmieniamy 
świat, który jest obok nas. Niech przyjadą zobaczyć jak to robimy. Tu dzieje się tak dużo, bo jesteśmy aktywni 
i uwierzyliśmy w siebie.
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Podsumowanie
 Budowanie projektu Lublin ESK 2016 może być początkiem zmian w myśleniu o tym, gdzie są realne 
szanse miasta na rozwój i sukces. Projekt może stymulować i integrować wiele różnych dziedzin w tym kulturę, 
naukę i edukację. Oczywiście muszą one dysponować odpowiednimi narzędziami – instytucjami z konkretnymi 
programami, imprezami, ludźmi, żeby móc walczyć o nowy Lublin. Teraz widzimy po co potrzebne są nam 
starania o uzyskanie tytułu Lublin ESK 2016. Wykorzystajmy tę szansę.
 Na koniec kilka dodatkowych uwag związanych ze staraniami Lublina o tytuł ESK 2016:

▶  Jest to doskonała okazja, aby wszystkie lubelskie instytucje kultury zaprezentowały to, w jaki sposób 
widzą swoją rolę w przygotowywanym projekcie. Byłby to również rodzaj strategii rozwojowej dla każdej 
z tych instytucji na najbliższe lata.
▶  Musimy dokonać remanentu lubelskiej kultury i zacząć budować coś, co będzie na miarę wyzwań 
towarzyszących naszym staraniom o tytuł ESK 2016 dla Lublina.
▶  Po raz kolejny musimy zadać sobie proste pytanie o unikalność Lublina, o to co w nim jest wy-
jątkowego.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 9 czerwca 2009
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Lublin 2016. Tematy
 
 Program zdarzeń kulturalnych Lublin ESK 2016 powinien być zbudowany wokół kilku głównych 
tematów-problemów, które wynikają z analizy przedstawionej w tekście Opowieść o Lublinie. Przypomnijmy, 
że zostały tam naszkicowane najważniejsze wątki opowieści o mieście najpełniej mówiące o jego charakterze 
i historii. Są one na tyle uniwersalne, że mogą zaciekawić i być zrozumiałymi dla mieszkańców Europy. Są to:
1. Spotkania kultur:

▶  Żydzi;
▶  Wschód – Zachód;

2. Zagłada;
3. Duch prowincji;
4. Lublin obywatelski.
 Z tych czterech wątków trzeba wyprowadzić kilka fundamentalnych i uniwersalnych tematów, wokół 
których będzie budowany cały program Lublin ESK 2016. Tematów, które będą dotykały ważnych i żywych 
problemów Europy. Wychodząc od lubelskiego wątku, powinniśmy umieć go pokazać na tle europejskiego 
nurtu wydarzeń. Przy wielkiej mozaice problemów, tematów i kultur składających się na Europę Wschodnią 
tylko wchodzenie w kontekst i porównanie będzie atrakcyjne i zrozumiałe. Oto tematy proponowane dla 
programu Lublin ESK 2016.

Pamięć
 Ten blok prezentacji opowiadałby o pamięci, o jej roli w kulturze i inspiracji dla artystów.
Po upadku komunizmu i odzyskaniu wolności w Europie Środkowej, przyszedł czas jej odzyskiwania.
 Jedna z najważniejszych dyskusji, jaka wciąż trwa w Europie, dotyczy właśnie pamięci – rozliczeń 
z przeszłością naznaczoną piętnem dwóch wielkich totalitaryzmów XX wieku.
 W sposób oczywisty w działaniach odnoszących się do pamięci znajdują się tematy związane z historią 
Lublina, potraktowane jako punkt wyjścia do projektów o wymiarze europejskim. Z jednej strony będą to 
projekty związane z naszym rozliczeniem z komunizmem, z drugiej strony będą się one odnosić do Zagłady.

Pamięć po komunizmie
▶  Życie w komunizmie, który odebrał wolność kilku pokoleniom mieszkańców Europy Środkowo- 
-Wschodniej odcisnęło się głębokim piętnem na kulturze i sztuce tych krajów. Program powinien pokazywać 
jak artyści mierzą się z okrutną, ale też groteskową przeszłością.
Pamięć wobec Zagłady
▶  Przez całe wieki Żydzi wraz ze swoją kulturą współtworzyli tożsamość tej części Europy. Zagłada 
zamieniła pulsujące życiem dzielnice wielu miast w martwe przestrzenie będące milczącym świadectwem 
tego, co się stało. Co możemy z tym zrobić?

Pamięć – interdyscyplinarne spojrzenie
 W pracy nad programem uczestniczyliby antropologowie, specjaliści od pamięci kulturowej, 
neurologowie, filozofowie, historycy, artyści, fizycy, informatycy. Pamięć jest bardzo pojemnym hasłem 
wywoławczym dla zaprezentowania nowych technologii pod kątem ich wykorzystania przez artystów w kulturze 
i edukacji.

Zło – apokalipsa
 W sposób oczywisty temat ten związany będzie z Zagładą. Jednym z jej lubelskich symboli jest 
Majdanek, który – jak każde takie miejsce na ziemi – wszedł do uniwersalnego dziedzictwa ludzkości jako 
symbol zła, piekła i apokalipsy.
 Jest to miejsce tragicznego splotu historii Polaków, Żydów, Niemców oraz narodów całej Europy. Na 
Majdanku ginęła religia i kultura, zwyciężało zło i szaleństwo.
 Czym jest doświadczenie Majdanka i Zagłady w kontekście ostatnich wydarzeń związanych 
z nawrotem nacjonalizmu i nietolerancji – strasznym przypadkiem? Co widzimy dzisiaj, opierając się na tym 
doświadczeniu – czarną otchłań czy mały promyk nadziei?
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 Wokół tego miejsca może być przeprowadzony szereg działań artystycznych i edukacyjnych, 
nawiązujących do symboliki związanej z tym miejscem. Niech Majdanek stanie się pretekstem do refleksji nad 
tymi problemami.
 Warto przyjrzeć się temu, jak artyści przeczuwali apokalipsę i zagładę. Jednym z najważniejszych 
polskich poetów nurtu katastroficznego okresu międzywojennego był Józef Czechowicz.

Słowo
 Lublin jest depozytariuszem pamięci o czterech niezwykle symbolicznych dla kultury zdarzeniach:

▶  W Lublinie doszło do niszczenia książek na wielką skalę. Między innymi w roku 1940 Niemcy spalili 
wspaniałą bibliotekę żydowskiej jesziwy. Niszcząc słowo, paląc książki, Niemcy chcieli unicestwić też 
język.
▶  W maju 1944 roku Niemcy aresztowali i rozstrzelali piętnastu polskich drukarzy z drukarni „Popularna”, 
która mieściła się przy ulicy Żmigród 3, wydawnictwa „Polski podziemnej”.
▶  W lipcu 1944 roku spisano, w ramach instytucjonalnych działań, pierwszą relację ocalonego z Zagłady.
▶  W 1976 roku powstała w Lublinie pierwsza w całym bloku komunistycznym w Europie podziemna 
drukarnia. Były to narodziny niezależnego ruchu wydawniczego, dzięki któremu mogły ukazywać się 
nieocenzurowane książki i pisma.

 Te cztery różne zdarzenia mają jeden wspólny mianownik – słowo. Dlatego jeden z programów Lublin 
ESK 2016 powinien odwoływać się do fundamentalnej roli słowa w kulturze – słowa zarówno drukowanego, 
jak i mówionego.

▶  Literatura
Jeżeli mówimy o słowie to oczywiście pojawiają się tematy związane z książką i literaturą. Na prowincji 
Europy, na kresach Unii Europejskiej spróbujmy zbudować wyjątkowy program nawiązujący do jednej 
z najważniejszych części wspólnego dziedzictwa europejskiego jaką jest literatura i książka.
Literatura jest jedną z najpiękniejszych i najważniejszych części wspólnego kulturowego dziedzictwa 
europejskiego, a jej wymiar edukacyjno-egzystencjalny jest oczywisty. To książki przygotowują nas na 
spotkanie ze skomplikowanym i pełnym sprzeczności światem. Dzięki lekturom łatwiej nam przetrwać 
trudne chwile w życiu i utrzymać równowagę ducha. Książki uczą nas być wolnymi. Dlatego w obecnych 
czasach – odchodzenia przez młode pokolenie od czytania książek, spadku czytelnictwa i zainteresowania 
literaturą – należy robić wszystko, aby to zmienić.
▶  Słowo wobec Zagłady
Lublin był jednym z tych miejsc, w których słowo stanęło przed sytuacją graniczną – jak opisać Zagładę. 
Jest czymś niezwykle ważnym, że to właśnie z Lublina pochodzi dwójka pisarzy, która zmierzyła się z tym 
tematem: Jakub Glatsztejn i Anna Langfus.
▶  Opowiadanie historii
Od kilkudziesięciu lat w wielu krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych odradza się i rozwija sztuka 
opowiadania historii. Ruch ten ma wielką akceptację społeczną, a jego siła bierze się między innymi stąd, 
że opowieść może być wykorzystywana na rzecz pomagania ludziom. Chodzi tu o używanie opowieści 
zarówno w terapii i edukacji, jak i w działaniach animatorskich, w pracy z osobami starszymi, z bezrobotnymi 
czy odtrąconymi, żyjącymi na marginesie życia społecznego. Dzięki opowiadaniu historii można również 
oswajać emigrantów z kulturą ich nowego kraju. Sztuka opowiadania historii może wspierać różnorodne 
działania społeczne, pozostające równocześnie działaniami artystycznymi.
▶  „Historia Mówiona”
Istotną, często niezauważalną, częścią dziedzictwa kulturowego jest pamięć zawarta we wspomnieniach ludzi. 
Program utrwalania historii poprzez rejestrowanie wspomnień nosi nazwę „Historia Mówiona”. Jest to próba 
zapisu osobistego punktu widzenia uczestników wydarzeń historycznych. Uzyskiwane w ten sposób relacje 
coraz częściej wykorzystywane są w różnych programach artystycznych i edukacyjnych.
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Duch prowincji
 Integralną częścią Europy, jej historii i dziedzictwa kulturowego są setki małych miast i miasteczek 
leżących na geograficznych i cywilizacyjnych peryferiach.
 Europa przeżywa obecnie czas przebudzenia prowincji – miejsc, które akcentują swoją odrębną 
fizjonomię, własną historię, krajobraz i klimat. Mieści się w tym oczywiście specyficzna architektura i porządek 
urbanistyczny małych miasteczek i wsi. Prowincja jest idealnym miejscem, w którym znajduje swoje oparcie 
stale rozwijający się ruch slow – żyć powoli.
 Oto stare, małe i średnie miasta europejskie, które miały dość ruchu pojazdów, hałasu, natarczywych 
reklam zakrywających piękne budynki, powołały do życia Slow Cities. Miasta te redukują ruch samochodowy, 
budują deptaki, promują ruch rowerowy, zachęcają by sklepy sprzedawały zdrową żywność od rolników 
z okolicy.
 Znaczenie Lublina jako miasta prowincji opisane jest w tekście Opowieść o Lublinie.

„Powroty”
 Ważnym wskazaniem Poradnika dla przygotowujących projekt ESK jest, aby „zarezerwować miejsca 
w programie dla krajów lub wspólnot, które odegrały jakąś rolę w historii miasta”.
 W ramach projektu Lublin ESK 2016 będzie odbywać się cykl prezentacji współczesnej sztuki 
Izraela oraz artystów pochodzenia żydowskiego tworzących w różnych krajach na całym świecie. Ten nurt 
festiwalowych zdarzeń może być nazwany „Powroty”.

Wschód (Lublin. Agora wschodniej Europy)
 Lublin leży blisko wschodniej granicy Unii Europejskiej. Na tym pograniczu spotyka się Wschód 
z Zachodem – przecinają się dwa kręgi cywilizacji związanej z katolicyzmem i prawosławiem. Symbolem tego 
spotkania jest w Lublinie kaplica Świętej Trójcy.
 Wschód zawsze fascynował Europę i kusił swoją tajemniczością i niezwykłą energią. Niech Lublin 
stanie się miejscem spotkań artystów z zachodu i wschodu Europy. Spróbujmy przez rok przemienić Lublin 
w miejsce spotkań myśli, idei i sztuki. Próbujmy wspólnie szukać odpowiedzi na pytania: Jacy jesteśmy, my, 
artyści żyjący już w XXI wieku, po tragicznych doświadczeniach XX wieku? Jaka jest nasza twórczość – czy coś 
nas łączy? Czy w zamęcie XX wieku udało nam się ocalić jakieś trwałe wartości?
 Lublin stałby się rodzajem agory dla spotkań artystów ze Wschodu i Zachodu. To tu Zachód mógłby 
poznawać Wschód. Tu artyści z Zachodu mogliby próbować zrozumieć inność i szczególną energię Wschodu  
– jego wrażliwość, szaleństwo i metafizykę.

Miasto w dialogu
 Nawiązując do tego, że w roku 2017 będziemy obchodzić 700. rocznicę lokacji Lublina – czyli jego 
narodzin jako miasta – warto zastanowić się czym jest dla nas miasto dzisiaj. Lublin, jego przestrzeń, historia 
i mieszkańcy są ze sobą w ciągłym i pełnym napięć dialogu, z którego rodzi się jego przyszłość. Spróbujmy 
pokazać poprzez różne projekty najważniejsze problemy tego dialogu.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, czerwiec 2009



32                                                                        ośrodek dla aplikacji lublin esk 2016    dyskusja nad lublin esk 2016

Tworzenie ram organizacyjnych dla projektu Lublin ESK 2016

 Jedno z pytań, które narzuca się przy myśleniu o projekcie Lublin ESK 2016, dotyczy tego jak ułożyć 
setki potencjalnych wydarzeń, w jaki sposób je pogrupować, żeby Europejska Stolica Kultury miała od strony 
organizacyjnej czytelny program. Na Lublin ESK 2016 należy patrzeć jak na wielkie przedsięwzięcie, które 
należy dobrze zorganizować. Przez cały rok, równolegle obok siebie, czasami przenikając się, mogłyby toczyć 
się następujące główne nurty programowe Lublin ESK 2016:

1. „Festiwal społeczeństwa obywatelskiego – Europa obywateli”
Nawiązując do tradycji powstawania w Europie społeczeństwa obywatelskiego i chcąc upamiętnić 
i spopularyzować związane z tym wydarzenia, proponujemy, aby przez cały rok 2016 trwał „Festiwal 
społeczeństwa obywatelskiego – Europa obywateli”. Jednym z zadań festiwalu będzie aktywizacja i zachęcanie 
młodych ludzi do włączania się w życie publiczne. Przedstawiciele różnych krajów i różnych organizacji będą 
prezentować swoje doświadczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 W ramach tego festiwalu prezentowanych będzie wiele działań edukacyjnych, animatorskich 
i artystycznych związanych z tym tematem. Będą prezentowane również lubelskie wydarzenia, między innymi 
Lubelski Lipiec ‘80, podziemna „Solidarność”.
 W czasie festiwalu mogą odbyć się prezentacje:

▶  filmów dokumentalnych, reportaży radiowych i wystaw mówiących o kluczowych momentach w historii 
Europy związanych ze społecznym zaangażowaniem obywateli w sprawy własnego kraju czy też całej 
Europy („Pamięć dokumentu”);
▶  działań artystów wyrastających ze sprzeciwu wobec systemów totalitarnych („Drogi kontrkultury”);
▶  ballad i piosenek, które zmieniały Europę („Bardowie”);
▶  nowych idei w edukacji („Nowa szkoła”).

2. „Festiwal animatorów. Lublin – Odmienianie świata”
Szeroki nurt wydarzeń Lublin ESK 2016 związany będzie z animatorami. Idea tego festiwalu jest przedstawiona 
w rozdziale „Festiwal animatorów – Lublin odmienianie świata” w tekście Lublin Europejską Stolicą Kultury 
– refleksja. Dodajmy, że ważnym elementem festiwalu animatorów będzie cykl prezentacji działań artystyczno-
-animatorskich z całej Europy i Polski, zatytułowany „Artysta – animator w przestrzeni społecznej”.

3. Festiwal sztuki (teatr, literatura, plastyka, film, muzyka, tradycja ludowa)
Ten nurt wydarzeń w ramach Lublin ESK 2016 związany jest z przedsięwzięciami o charakterze artystycznym. 
W ramach festiwalu sztuki, od strony czysto technicznej, należy wyróżnić dwa rodzaje wydarzeń. Część będzie 
się rozgrywać w otwartych przestrzeniach miasta, część w zamkniętych.

4. Lublin. Agora
Charakterystyczną cechą Lublina ESK 2016 ma być to, że zamieni się on w miejsce spotkania – rodzaj agory. 
Chodzi o projekty, w ramach których odbywać się będą różne dyskusje, sesje, ale też spotkania z konkretnymi 
osobami. 

 Obok tych czterech głównych nurtów wydarzeń byłby jeszcze jeden, specjalny i mniej oficjalny:
5. Lublin ESK 2016 Młodych
Siłami młodych osób powinno się przygotować działania, realizowane przez nich równolegle do planowanego 
oficjalnego projektu Lublin ESK 2016. Ideę tę można związać ze specjalnym programem edukacyjnym adreso-
wanym do uczniów lubelskich szkół średnich (Lublin. Moje miasto ESK 2016). Program mógłby rozpocząć się 
jesienią 2010 roku, kiedy do pierwszych klas gimnazjalnych przyjdzie nowy rocznik uczniów, kończących szkołę 
średnią dokładnie w 2016 roku. Ten tok nauki byłby dla nich zwieńczeniem trwającego sześć lat programu, 
w ramach którego uczyliby się Lublina poprzez jego dziedzictwo kulturowe i edukację kulturalną. Co roku, 
w przestrzeni miasta, odbywałyby się prezentacje wszystkich szkół. Każda szkoła dostawałaby losowo wybrany 
fragment miasta w Śródmieściu, o którym miałaby opowiedzieć (teatr, plastyka, happening).
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Przestrzeń miasta
 Siłą projektu Lublin ESK 2016 powinno być otwarcie się na zupełnie nowe przestrzenie. Chodzi tu 
zarówno o przestrzeń publiczną, przez którą w ciągu każdego dnia przepływa tysiące ludzi – świątynie, ulice, 
place, przystanki autobusowe, środki lokomocji, biblioteki, domy kultury, kawiarnie, dworce, szkoły, szpitale, 
domy opieki społecznej, centra handlowe, jak i o przestrzeń prywatną – mieszkania.
 Wymieńmy najbardziej charakterystyczne z tych działań, które będą odbywać się w otwartej 
przestrzeni miasta:

▶  wszelkie projekty animatorskie (w dzielnicach, ale też w centrum miasta);
▶  przedstawienia teatralne;
▶  teatr uliczny (place i chodniki – przestrzenie głównie w centrum miasta);
▶  przedstawienia teatralne zaadaptowane do konkretnej przestrzeni (podwórka, dworce, tereny 
postindustrialne);
▶  widowiska (place i chodniki – przestrzeń głównie w centrum miasta);
▶  wystawy (Zaułek Hartwigów, Zaułek Panasa i inne);
▶  występy zespołów muzycznych;
▶  opowiadanie historii, czytanie wierszy, bajek itp.;
▶  inne (na przykład festiwal nauki).

Terytoria – podział przestrzeni miasta (dzielnice, ważne fragmenty dzielnic, ulice)
 Chcąc zapanować nad wielością tych różnorodnych propozycji, sugerujemy aby podzielić miasto na 
kilkanaście terytoriów i przypisać do nich potencjalnych gospodarzy, wśród których powinna być organizacja 
wiodąca. Od razu będzie widać czy na danym terytorium jest jakiś dom kultury, biblioteka miejska, czy też 
szkoła.
 Podział ten dyktowany jest też różnym charakterem każdego z tych miejsc. Prowadzone działania 
powinny nawiązywać do tego, czym to miejsce jest i jakie ma problemy. Każde z wyróżnionych miejsc będzie 
miało program w ramach projektu Lublin ESK 2016. Wyjątkowym miejscem, ze względu na jego wagę 
i specyfikę, będzie oczywiście teren Starego Miasta. 
 Wymieńmy inne dzielnice: Śródmieście, Wieniawa, Kośminek, Ponikwoda, Wrotków, Czuby, 
Kalinowszczyzna, Dziesiąta, Sławinek, Czechów, Rury, Węglin, Bronowice, Zemborzyce, Tatary, Konstantynów, 
Głusk, Sławin.

Miejsca specjalne w przestrzeni miasta
 Bardzo ważnym rysem aplikacji Lublina powinien być cały szereg działań społecznych dziejących 
się w miejscach, w których mieszkańcy nie mają na co dzień możliwości czynnego uczestnictwa w życiu 
kulturalnym. Są to głównie szpitale i domy opieki społecznej.
 Wiele zdarzeń w ramach Lublin ESK 2016 będzie odbywać się w prywatnych mieszkaniach. Włączenie 
przestrzeni prywatnej w ramy ideowe i programowe projektu powoduje, że powstaje zupełnie nowy model 
zdarzenia kulturalnego. W tym uspołecznionym modelu Lublin ESK 2016 jego współtwórcami i animatorami 
staną się ci, którzy udostępnią swoje mieszkania i wykreują w nich jakieś zdarzenie kulturalne. Może to być mała 
forma teatralna, wystawa, czytanie wierszy, spotkania. Wszystkie prywatne adresy tych zdarzeń utworzą Książkę 
adresową Lublina ESK 2016.
 Jeszcze innymi specyficznymi miejscami do wykorzystania w różnych projektach są tereny nadrzeczne 
i parki.

Lublin Miasto Kultury – atrybuty istnienia
 Przez cały rok 2016 Lublin miałby szczególny status miasta, które rządzi się swoimi własnymi prawami. 
Posiadałby materialne atrybuty swojego istnienia, własną pocztę ze znaczkami i stemplami, wydawane byłyby 
dla uczestników i widzów specjalne „Paszporty”. Przez rok mogłaby funkcjonować w Lublinie specjalna linia 
komunikacji, tak skonfigurowana, aby łączyła najważniejsze miejsca ESK. Ukazywałaby się gazeta, działała 
telewizja oraz platforma internetowa poświęcona temu wszystkiemu, co będzie się dziać w Lublinie w 2016 
roku.
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„Czas przyrody – czas człowieka – czas religii”
 Myśląc o organizacji Lublin ESK 2016, warto pamiętać, że wydarzenie to będzie trwało przez cały 
rok, a więc będzie zanurzone w naturalny rytm świąt religijnych związanych z różnymi wyznaniami, jak też 
w czas przyrody i związane z tym różnego rodzaju obrzędy.

▶  Przez cały czas trwania festiwalu będzie zaznaczona obecność świąt religijnych (katolicy, prawosławni, 
grekokatolicy, żydzi, mahometanie, ewangelicy). Będzie to jeden ze sposobów opowiadania 
o wielokulturowości.
▶  Zgodnie z rytmem przyrody prezentowane będą zwyczaje i obrzędy ludowe z różnych stron Europy. 
Miejscem prezentacji może być Muzeum Wsi Lubelskiej oraz przestrzeń miasta. Można wykorzystać 
Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych z Kazimierza 
Dolnego.

Kalendarz ważnych rocznic związanych z datą 2016
 Przygotowując projekt Lublin ESK 2016, należy pamiętać o różnych lubelskich rocznicach, które są 
związane z rokiem 2016. Wymieńmy je: 

▶  lokacja miasta (1317–2017, 700 lat);
▶  Żydzi w Lublinie (1316–2016, 700 lat);
▶  pierwsza podziemna drukarnia (1976–2016, 40 lat);
▶  prace nad freskami w kaplicy Świętej Trójcy (1415–1418, 2015–2018, 600 lat);
▶  wydanie pierwszego lubelskiego czasopisma „Dostrzegacz ekonomiczny i Polityczny Lubelski”, 
1816–2016, 200 lat);
▶  120. rocznica urodzin Jakuba Glatsztejna (1896–1971);
▶  powstanie Koła Miłośników Książki (1926–2016, 90 lat);
▶  40. rocznica śmierci Anny Langfus (1920–1976);
▶  30. rocznica śmierci Anny Kamieńskiej (1920–1986).

 Jeżeli chodzi o rocznice światowe, które bez wątpienia powinny mieć istotny wpływ na nasz projekt, 
to obok 100. rocznicy bitwy pod Verdun (1916), będą to 400. rocznice śmierci Miguela de Cervantesa  
(26 kwietnia 1616 roku) i Williama Szekspira (23 kwietnia 1616 roku).

Co będzie się działo w roku 2016?
1. Nauka
W 2016 roku w Cadarache w pobliżu Marsylii, na południu Francji ma nastąpić otwarcie tokamaka – urządzenia 
do kontrolowania reakcji termojądrowej. Jest to drugi, po Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, najdroższy 
projekt badawczy na świecie.
2. Sport
W 2016 roku odbędą się XV Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej i XXXI Letnie Igrzyska Olimpijskie.
3. Astronomia
Dziewiątego marca nastąpi całkowite zaćmienie Słońca.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, czerwiec 2009
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Internet w programie Lublin ESK 2016

 Internet jest obecnie najważniejszym medium, dzięki któremu każdy może być obecny w światowej 
sieci przepływu i wymiany informacji. Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci stają się odrębną i samodzielną 
sferą współczesnej cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości, między innymi 
uczestnictwa w kulturze, edukacji, dostępu do różnorodnej informacji.
 Globalna sieć jest nowym miejscem spotkań kultur. Próbując dzisiaj zrozumieć co oznacza spotkanie 
kultur, nie można tego nowego zjawiska pominąć. Lublin powinien świadomie stać się ważnym węzłem 
w globalnej sieci. Dzięki sieci takie miasta jak Lublin – leżące na peryferiach i prowincjach Europy – mają 
dostęp do wszystkiego, co dzieje się w kulturze światowej. Są częścią wirtualnej, wielkiej, wielojęzycznej 
i wielokulturowej agory, która rodzi się na naszych oczach.
 Internet jest świetnym medium do opowiadania o mieście. Dlatego warto podjąć pracę nad stworzeniem 
portalu internetowego będącego wielowątkową i multimedialną opowieścią o Lublinie, wykorzystującego 
najnowocześniejsze zdobycze technologiczne. Powstanie w ten sposób internetowa opowieść o naszym mieście, 
jego atmosferze, historii i dziedzictwie kulturowym.
 Lublin powinien potraktować internet jako swoją wielką szansę, niezwykłe narzędzie w edukacji 
i promocji miasta. Portal mógłby stać się jedną z ikon miasta pokazującą jego nowoczesne i innowacyjne 
oblicze. Byłby „poligonem doświadczalnym” w wykorzystywaniu technologii na rzecz kultury i edukacji. Stałby 
się ważnym elementem programu Lublin ESK 2016.

Współpraca z wyższymi uczelniami przy tworzeniu portalu
 W budowę portalu powinny włączyć się lubelskie uczelnie wyższe dysponujące wielkim potencjałem, 
który warto wykorzystać przy tworzeniu programu Lublin ESK 2016. Mógłby to być modelowy przykład 
współpracy i integracji między uczelniami a samorządem w działaniach na rzecz społeczności Lublina 
i rozwoju miasta. Być może tego typu współpraca zacznie zachęcać uczelnie do podejmowania zadań naukowo-
-badawczych pod kątem potrzeb wyrastających z ich otoczenia społecznego.

Wielka internetowa opowieść o Lublinie
 Zasoby portalu będą układane i udostępniane w sposób przyjazny dla internauty. Powstanie w ten 
sposób wielowątkowa i rozbudowana opowieść o mieście. Dzięki niemu będzie można dowiedzieć się o historii 
konkretnych miejsc, ludzi czy wydarzeń.

Edukacja
 Dzięki portalowi mieszkańcy, a w szczególności uczniowie i nauczyciele, uzyskają na dużą skalę dostęp 
do wiedzy o historii i kulturze Lublina, a także do innych związanych z nim informacji. Stwarza to szanse na 
niwelowanie dysproporcji w poziomie nauczania między dużymi i małymi miejscowościami, a także między 
szkołami o różnym poziomie nauczania. Wszystkie badania pokazują, że uczniowie, którzy więcej korzystają 
z internetu, mają lepsze wyniki w nauce.

Serwis edukacyjno-animatorski
 W naszym portalu pokażemy nauczycielom, jak wykorzystać zgromadzoną wiedzę w praktycznych 
działaniach. Jego część poświęcona lubelskiej szkole będzie prezentować najlepsze programy edukacyjne oraz 
najaktywniejszych nauczycieli.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, czerwiec 2009
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Region w projekcie Lublin ESK 2016

 Uwzględniając wskazania z Poradnika dla piszących projekt ESK mówiące o tym, że „miasta, które 
przedstawiają swoją kandydaturę do tytułu mają możliwość włączenia terytorium regionu lub euroregionu”, 
włączmy do projektu Lublin ESK 2016 również region lubelski. Będzie to forma solidarności z jednym 
z najbiedniejszych obszarów Unii Europejskiej.
 Lubelszczyzna to region typowo wiejski i małomiasteczkowy. Brak w nim rozbudowanej 
i dobrze działającej infrastruktury edukacyjno-kulturalnej, a małe miasteczka są często obrazem zacofania 
cywilizacyjnego, bez dobrze rozpoznanych możliwości i kierunków rozwoju. Jedną z charakterystycznych cech 
lubelskich małych miasteczek była wielokulturowość, która tworzyła wyjątkowy w skali europejskiej krajobraz 
kulturowy.
 W lokalnych społecznościach nie ma świadomości jak duży kapitał dziedzictwa kulturowego 
związany jest z miejscem, w którym żyją. Wykorzystanie go może stać się motorem przemian i rozwoju małych 
miejscowości. Dlatego w ramach aplikacji Lublina powinny powstać projekty, które będą odwoływać się do 
dziedzictwa kulturowego małych miasteczek. Jednym z takich fundamentalnych projektów jest realizowany już 
w Muzeum Wsi Lubelskiej projekt „Małe miasteczko”.
 Wiele działań w regionie można będzie oprzeć o istniejące imprezy, wśród których wyróżniają 
się: Ogólnopolski Sejmik Teatrów Wsi Polskiej w Tarnogrodzie, Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym, Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” 
w Kazimierzu Dolnym, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, Zamojskie Lato Teatralne.
 Pamiętajmy, że Kazimierz Dolny jest w europejskiej sieci miast kolonią artystyczną. (...)

Trasy rowerowe w regionie
 Myśląc o włączeniu regionu do projektu Lublin ESK 2016, warto pamiętać o planowanych na 
Lubelszczyźnie inwestycjach związanych z trasami rowerowymi. Jedna z nich zacznie się w miejscowości 
Gnojno koło Janowa Podlaskiego. Na trasie znajdą się Biała Podlaska i Parczew. W Dębowej Kłodzie trasa 
rozejdzie się w dwóch kierunkach. Pierwsza przez Lubartów, Lublin, Bychawę i Kraśnik poprowadzi do 
Zawichostu, gdzie połączy się z rowerową autostradą województwa świętokrzyskiego. Druga przez Chełm, 
Zamość, Tomaszów Lubelski poprowadzi do Narola. Autostrada rowerowa będzie przebiegać przez atrakcyjne 
turystycznie miejscowości. W sumie będzie liczyć około pięćset kilometrów. Ma być oddana do użytku w 2012 
roku.
 Przez Lubelszczyznę będzie przebiegać stukilometrowy odcinek Wiślanej Trasy Rowerowej liczącej 
ponad tysiąc kilometrów. Będzie ona miała start w Wiśle a metę w Gdańsku. Inwestycja powinna być gotowa 
w 2013 roku. Lubelska część trasy zaczynać się będzie w Annopolu a kończyć w Dęblinie.
 Do roku 2012 ma powstać szlak rowerowy przez Polskę Wschodnią o długości 2 tysięcy kilometrów, 
który połączy Podkarpacie z Warmią i Mazurami. Będzie przebiegał przez najatrakcyjniejsze tereny ściany 
wschodniej, obejmującej województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie oraz warmińsko-
-mazurskie. Przez województwo lubelskie zostaną poprowadzone dwie nitki trasy rowerowej łączącej 
województwa północne z południowymi. Z terenów Podlasia trasa będzie biegła na południe i w miejscowości 
Dębowa Kłoda (koło Parczewa) zostanie rozdzielona na dwa niezależne szlaki. Pierwszy prowadzić będzie 
przez Lublin i Kraśnik na zachód w kierunku województwa świętokrzyskiego, drugi przez Chełm, Zamość, 
Krasnobród na południe Polski w kierunku województwa podkarpackiego.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, czerwiec 2009
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Formularz kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury

 W ramach prac Komisji Artystycznej pracującej nad projektem Lublin ESK 2016 każdy z jej członków 
dostał zadanie udzielenia odpowiedzi na cztery pytania, które znajdują się na pierwszym miejscu formularza 
kandydata do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Oto pytania i moje odpowiedzi.

Dlaczego reprezentowane przeze mnie miasto pragnie ubiegać się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury? Co 
miałby mu przynieść taki tytuł? Jakie cele na ten rok wyznacza sobie miasto? 
Region lubelski i jego największe miasto, Lublin, jest jednym z najbiedniejszych obszarów Unii Europejskiej. 
Żeby to mogło się zmienić, Lublin i otoczenie potrzebuje idei i działań dających szansę na rozwój i wyjście 
z cywilizacyjnego zapóźnienia. 
 Praca nad projektem ma zapoczątkować zmiany ważne nie tylko dla lubelskiej kultury, ale dla całego 
miasta i jego przyszłości. Projekt ma stymulować i integrować wiele różnych dziedzin życia, w tym kulturę, 
naukę i edukację. Wierzymy, że dzięki niezwykłemu zaangażowaniu mieszkańców na rzecz miasta, jakie 
wzbudził projekt Lublin ESK 2016, jesteśmy w stanie odmienić Lublin i nadać mu nową energię do rozwoju.
 Głównym celem projektu jest zbudowanie trwałych fundamentów dla rozwoju w oparciu o kulturę 
i aktywność mieszkańców.

Jaka jest myśl przewodnia programu, który zostanie zrealizowany w przypadku uhonorowania miasta tytułem 
Europejskiej Stolicy Kultury?
W XXI wieku, prawie 700 lat po pierwszej lokacji naszego miasta, 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii 
Europejskiej powstaje projekt Lublin ESK 2016 będący symboliczną drugą lokacją Lublina. Jest to rodzaj 
zwieńczenia rozpoczętego 700 lat temu wrastania Lublina w krąg cywilizacji europejskiej i kształtowania się 
obywatelstwa wśród jego mieszkańców. Poprzez program Lublin ESK 2016 chcemy potwierdzić naszą obecność 
w Europie i pokazać, że takie miejsca jak Lublin, leżące na odległych jej krańcach, również wnoszą swój wkład 
w kulturę i wykorzystują szansę, jaką stała się dla nich Unia Europejska.

Co byłoby głównym hasłem obchodów?
„My Lublin” powinno stać się głównym hasłem Lublina. Użycie tego zwrotu w nazwie projektu Lublin ESK 
2016 nawiązuje do pierwszych słów w amerykańskiej konstytucji We, the people. Podkreślamy, że siła projektu 
leży w mieszkańcach miasta, oraz że jest dziełem ich wspólnego, wielkiego obywatelskiego wysiłku zmieniającego 
miasto.

Jaki obszar geograficzny byłby zaangażowany w obchody ESK? – dlaczego właśnie taki?
Typowym elementem krajobrazu kulturowego regionu lubelskiego są małe miasteczka skupiające, jak 
w soczewce, wielokulturowe tradycje. W sposób naturalny projekt Lublin ESK 2016 powinien być otwarty 
na region. Da mu to jeszcze większą siłę i pozwoli lepiej zrozumieć historię i charakter Lublina. Będzie to 
forma solidarności z jednym z najbiedniejszych obszarów w Unii Europejskiej. Dzięki projektom pokazującym, 
że małe miasteczka, dawne sztetle, tak charakterystyczne na wschodzie Europy są unikalnym elementem 
europejskiego dziedzictwa kulturowego, wzrośnie również atrakcyjność kulturalno-turystyczna Lubelszczyzny. 
Wieloetniczny charakter regionu uległ radykalnej zmianie po Zagładzie i akcji Wisła, w czasie której z tych 
terenów siłą zostali usunięci mieszkający tu Ukraińcy. Dlatego w obchody Lublin ESK 2016 będą również 
włączone miejsca, gdzie mieszkają potomkowie żyjących tu kiedyś Żydów i Ukraińców.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, lato 2009
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Propozycje ośrodka do aplikacji Lublin ESK 2016

 W ramach przygotowań aplikacji Lublina na konkurs ESK 2016 Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr 
NN” proponuje następujące projekty, zebrane w kilku grupach tematycznych, przedstawiające ważne w historii 
Lublina zdarzenia.

I „Pamiętanie i antycypacja”
1. Lublin. Pamięć Miejsca

▶  700 lat lokacji
Działania:
„Lublin 2.0” (symboliczna druga lokacja miasta w przestrzeni internetu, wirtualne muzeum);
„Lublin i jego mieszkańcy” (2016);
konferencja „Miasta 2.0” (o przyszłości miast);
Unia Lubelska (1569);
„Wielkie europejskie utopie. Opowieść o Rzeczpospolitej Obojga Narodów”.

▶  Zagłada
Działania:
budowa pomnika na Umschlagplatzu, zwanym Placem Śmierci (2012);
Misteria Pamięci (stałe działania);
„Śladami Dőblina” (2014);
„Pięć transportów” (2016);
„Listy do Henia” (stałe działanie);
„Marsz Pamięci – Ochronka” (stałe działanie);
pisanie opowiadań (metoda pracy);
„Wyspy pamięci” (działania artystów w pustych przestrzeniach miasta).

▶  „Solidarność”
Działania: 
„Urny Wolności” (2014);
„Wagon2015.lublin.pl” (2015);
festiwal społeczeństwa obywatelskiego „Europa obywateli” (nawiązanie do tworzenia się społeczeń-
stwa obywatelskiego w Lublinie w 1317 roku oraz do jego sprzeciwu w czasach komunizmu).

2. Kręgi Europejskiej Pamięci (Rosja, Niemcy, Ukraina, Hiszpania, Polska, Grecja, Portugalia, Irlandia, Rumunia, 
Węgry, Czechy, dawna Jugosławia). Pamięć po totalitaryzmie, po konfliktach religijnych i etnicznych.

Działania:
„36 Sprawiedliwych” (wystawa-instalacja);
„Laboratoria pamięci” (dobre praktyki);
„Szlak wolnego słowa”;
„Opowieści ulicy Szerokiej”;
„Śladami Dőblina”;
„Świadectwa sztuki”.

3. Pamięć i technologia
Działania:
portal „Lublin. Pamięć Miejsca”;
„Wirtualne muzeum historii Lublina”;
Pamięć – spojrzenie interdyscyplinarne.

Dział „Pamiętanie i antycypacja” jest opisany w rozdziale Propozycje projektów Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr 
NN” do pracowni „Pamiętanie i antycypacja” do aplikacji ESK 2016.
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II Słowo. Dom Słów
Działania:
Izba Drukarstwa (warsztaty typografii i grafiki książki, wystawy, program rezydencjalny dla 
artystów;
projekt „Mały wydawca – razem tworzymy książkę”;
„Szlak wolnego słowa”;
program wydawniczy Lublin ESK 2016;
wystawa „Siła wolnego słowa” (warsztat o wolności);
opowiadanie historii (festiwal opowiadaczy „Wędrowne Spotkania z Opowieścią”);
Szkoła Historii Mówionej (nagrywanie relacji, edukacja, wykorzystanie historii mówionych 
w projektach społeczno-animatorskich);
festiwal „Miasto Poezji”;
festiwal literacki „Lublin Babel. Spotkania z literackimi bohaterami”.

III Edukacja (Pokolenie 2016)
Działania:
projekt „Środki Świata”;
program „Spotkanie”;
projekt „Młodzi Ambasadorzy”;
program międzyszkolnej wymiany zagranicznej;
projekt „Animatorzy w szkole”;
projekt „Inna szkoła – inna przestrzeń”;
projekt „Latający uniwersytet”;
projekt „Kampusy 2016” – szkoły jako międzynarodowe, wakacyjne centra spotkań młodzieży;
Lublin. Instrukcja obsługi – przewodnik;
projekt propagowania czytania książek.

IV Internet (nowa przestrzeń kultury)
Działania:
„Lublin 2.0” (nowa lokacja Lublina, wirtualne muzeum);
portal „Lublin. Pamięć Miejsca”;
portal „Latarnia” (Wspólny Lublin);
animacja sieci (między innymi: Wirtualne podróże, Wirtualna agora – spotkania z pisarzami, poetami 
z całego świata przez internet);
platforma internetowa dla ESK;
Szkoła Animacji Sieci.

V Dzielnice 
„Festiwal animatorów. Lublin–Odmienianie świata”;
portal „Latarnia”.

VI Niepełnosprawni 
„Inny Lublin – Inne światy”

VII Region 
„Wędrowne Spotkania z Opowieścią” i Festiwal „Śladami Singera”

VIII Opowieści z krańców Europy – Podróż dookoła granic Europy

IX Wschód
Działania:
Małe ojczyzny Wschodu;
Lublin agora Wschodu;
Kaplica Świętej Trójcy.
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Słowo. Dom Słów
 W ramach przygotowań Lublina do realizacji aplikacji ESK powstaje w centrum Lublina nowe 
miejsce kultury Dom Słów. Jest ono tworzone na bazie istniejącej Izby Drukarstwa, jako rodzaj tematycznego 
eksploratorium wiedzy zbudowanego wokół znaczenia i roli słowa w kulturze i życiu społecznym. 
 Będzie to nowatorska, interdyscyplinarna instytucja edukacyjno-artystyczna używająca w programie 
nowoczesnych środków wyrazu czytelnych dla młodego pokolenia. Dodajmy jeszcze, że obok kamienicy przy 
ulicy Żmigród 1 znajduje się duże podwórko, które stanie się naturalnym miejscem prowadzenia działań Domu 
Słów. Daje wiele możliwości do pracy z dziećmi i młodzieżą. 
 Odwołanie się w nazwie nowego miejsca kultury do słowa wskazuje, że znajdą się tu programy 
poświęcone:
1. Książce (historia druku, grafika, typografia, czytanie, pisanie, literatura, poezja)

Działania: 
▶  powstawanie książki (warsztaty w Izbie Drukarstwa);
▶  robimy książkę;
▶  przyjaciel książka (czytamy i piszemy);
▶  adaptowanie książki (Podróże do wnętrza książki – poznajemy miejsca i bohaterów wybranych 
książek);
▶  wirtualna podróż do miejsc, w których mieszkają bohaterowie książek;
▶  festiwal „Lublin Babel”;
▶  festiwal „Miasto Poezji”.

2. Historii wolnego, nieocenzurowanego słowa drukowanego (między innymi podziemne wydawnictwa) 
Działania: 
▶  wystawa;
▶  „Szlak wolnego słowa”.

3. Słowu mówionemu. Można będzie tu posłuchać opowiadaczy historii, których sztuka opowiadania ma swoje 
źródło w kulturze słowa mówionego oraz zapoznać się z programem „Historii Mówionej”

Działania:
▶  „Wędrowne Spotkania z Opowieścią”;
▶  „Szkoła Historii Mówionej”.

4. Wykorzystaniu internetu jako nowej przestrzeni kultury ze szczególnym uwzględnieniem roli słowa (między 
innymi „Szkoła animacji sieci”)
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Izba Drukarstwa
 Działalność Izby Drukarstwa związana jest z kilkoma aspektami. Udostępniamy zwiedzającym stałą 
ekspozycję (stare maszyny drukarskie i zecerskie, narzędzia introligatorskie). Planujemy również rozbudowę 
stałej ekspozycji oraz tworzenie własnych zbiorów prezentujących różnego rodzaju druki: książki, czasopisma, 
plakaty, mapy, grafiki, pocztówki i druki okolicznościowe.
 W Izbie Drukarstwa gromadzone są materiały archiwalne dotyczące życia i pracy drukarzy, wydawców 
i księgarzy działających na terenie Lublina.
 Prowadzimy warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży poświęcone powstawaniu książki. W ramach 
warsztatów uczestnicy po wysłuchaniu prelekcji przewodnika będą mogli własnoręcznie czerpać papier, składać 
tekst czy też wytłoczyć druk na prasie drukarskiej. Dla najbardziej zainteresowanych procesem powstawania 
książki przeznaczony jest program „Mały wydawca – razem tworzymy książkę”.
 Prezentujemy wystawy czasowe poświęcone:

▶  grafice książki i małym formom graficznym;
▶  wybranej książce dla dzieci – będzie to rozbudowana opowieść o książce, jej autorze, miejscu, w którym 
się dzieje.

„Mały wydawca – razem tworzymy książkę”.
 Projekt „Mały wydawca – razem tworzymy książkę” jest jedną z autorskich form pracy Izby 
Drukarstwa. Projekt wpisuje się w szerszy kontekst związany z ratowaniem książki będącej ważną częścią 
europejskiego dziedzictwa kulturowego. 
 W ramach projektu uczestnicy tworzą kilkunastostronicowe książeczki artystyczne związane 
tematycznie z programem ośrodka. Każda z nich będzie wykorzystywana w działalności edukacyjnej. 
Uczestnicy projektu, dzieci i młodzież, pracujący nad stworzeniem książeczki, tworzą rodzaj wydawnictwa, 
które nazwaliśmy „Małe wydawnictwo”. Praca nad powstaniem książeczki jest trzyetapowa:

I Wybór tematu dla książeczki. Oto proponowane tematy związane z realizowanymi w ośrodku programami:
1. O zamordowanych dzieciach i ich wychowawczyniach z ochronki, z wykorzystaniem:

▶  graffiti namalowanego na ścianie szkoły;
▶  krótkich opowiadań, które powstały w ramach projektu „Dopisane Losy – Dzieci z Ochronki”.

2. 4500 opowieści (historie osób z listy mieszkańców getta z Majdanu Tatarskiego)

3. Dziennik szkolny

4. Książeczki jako efekt spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej:
▶  To jest Polska/ Pokażę Ci Polskę;
▶  To jest Izrael/ Pokażę Ci Izrael.

5. Opowieści o Sprawiedliwych

6. Listy do Henia

7. Książeczki-przewodniki związane z historią i dziedzictwem kulturowym: 
▶  ulica;
▶  dzielnica;
▶  miasto;
▶  nieistniejące miasto żydowskie.

8. Wolność, Lubelski Lipiec ‘80

9. Wokół Czechowicza (Poemat o mieście Lublinie, wybrane wiersze Czechowicza dla dzieci)

10. Legendy lubelskie

11. Bohater literacki w Lublinie. Wybrani bohaterowie, na przykład Muminek lub Alicja z Krainy Czarów, 
zostają wpleceni w wymyśloną historię związaną z naszym miastem. Bohaterem projektu zostałby Sztukmistrz 
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z Lublina. Projekt mógłby być realizowany w ramach festiwalu „Zaczarowany Lublin”.

12. Wirtualne podróże – rodzaj opisu podróży po miejscach związanych z pochodzącymi z nich bohaterami 
literackimi. Należy poszukać motywu, który łączyłby książkę i internet.

13. Inny Lublin – opowieści dzieci niepełnosprawnych o nich samych i o ich świecie

14. Wszystkie kolory tęczy – opowieści dzieci niepełnosprawnych o kolorach tęczy

II Dyskusja nad tematem. Dzieci pod kierunkiem moderatorów zbierają materiały na wybrany temat, dyskutują 
nad tekstami do książeczki. Po ustaleniu i opracowaniu treści przechodzą do kolejnego etapu. 

III Praca nad projektem książki. Książeczki będą tworzone z wykorzystaniem typografii, fotografii lub innych 
prostych środków (rysunki, wycinanki).

Programowe czytanie książek 
 Literatura jest jedną z najpiękniejszych i najważniejszych części wspólnego kulturowego dziedzictwa 
europejskiego. Dlatego w obliczu odchodzenia przez młode pokolenie od książek, spadku czytelnictwa 
i zainteresowania literaturą oraz poezją proponujemy projekty próbujące to zmienić. Co może zrobić szkoła?

1. „Adoptowanie” bohatera literackiego
Każda ze szkół może stać się odpowiedzialna za określone dzieło literatury europejskiej, symbolizowane przez 
bohatera książki wybranej przez szkołę do projektu. W zależności od tego czy będzie to szkoła podstawowa, 
gimnazjum czy liceum, literacki bohater, który zostanie „adoptowany” przez szkołę powinien być dostosowany 
do grupy wiekowej uczniów. Mogą to być zarówno bohaterowie z książek polskich autorów, jak i zagranicznych. 
Zachęcamy aby byli to bohaterowie lubiani przez uczniów i znani na świecie. W szkole mogą powstać specjalne 
programy edukacyjne poświęcone wybranej książce. Inne możliwe działania to wystawy, instalacje artystyczne, 
spotkania, przeglądy filmów, przedstawienia teatralne. Każda ze szkół będzie miała do dyspozycji kawałek 
przestrzeni miejskiej (w centrum), którą będzie mogła wykorzystać do różnego rodzaju działań animatorskich 
związanych z wybraną książką. Następnym krokiem będzie możliwość nawiązania przez szkołę kontaktów ze 
szkołą z miejscowości, w której rozgrywa się akcja książki. Dzięki temu projektowi uczniowie w niebanalny 
sposób będą uczyć się poznawania Europy poprzez literaturę. 
 
2. Wirtualna podróż po miejscach, w których mieszkają bohaterowie książek
Jest to konkurs adresowany do szkół na najciekawszy „Internetowy dziennik podróży” z kilku miejsc, z którymi 
związani są wybrani bohaterowie znanych książek dla dzieci. 
 W ramach wirtualnych podróży, młodzi ludzie będą mieli za zadanie opisać każde miejsce w kontekście 
osadzonej tam akcji książki. W każdym z tych miejsc powinien być również znaleziony partner (szkoła, klasa, 
osoba), który będzie przewodnikiem po mieście.
 Uczniowie będą dokumentować swoją wirtualną podróż po Europie na specjalnie zbudowanym 
portalu internetowym, w formie dawnych dzienników podróży.
 W projekcie tym próbujemy przenieść jeden z tradycyjnych, ale wciąż innych elementów europejskiej 
kultury, archetyp podróży, w obszar zastosowań nowoczesnej technologii – internetu. Jest to próba nowego 
odczytania znaczenia słowa „podróż” w wirtualnym świecie dającym zupełnie nowe możliwości dla 
„wędrowców”.

3. Świadectwa. Dlaczego warto czytać
Spotkania w szkole, w czasie lekcji z osobami związanymi z lubelskim światem nauki, kultury i mediów, które 
będą opowiadać o swojej fascynacji konkretną książką lub wierszem. Będzie to dawanie świadectwa roli książki 
w życiu każdego człowieka.
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„Szlak wolnego słowa”
 Szczególnie ważną częścią historii powojennej Europy są podziemne i emigracyjne wydawnictwa, 
które walczyły słowem o prawdę, wolność i demokrację. Działały zarówno w państwach komunistycznych 
(Polska, Rosja, Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry), jak też w innych państwach europejskich będących we 
władzy opresyjnego i antydemokratycznego systemu (Portugalia, Hiszpania, Grecja).
 Zbudujmy opowieść o tych niezależnych, obywatelskich działaniach, które tworzyły fundament 
dla europejskiej demokracji, o tym jak wolne słowo zmieniło Europę. Będą to historie różnych podziemnych 
pism, ich redaktorów, podziemnych drukarni oraz wydawnictw działających na emigracji, takich jak paryska 
„Kultura”.
 Symbolicznym punktem wyjścia dla programu poświęconego wolnemu słowu jest dla nas 
dramatyczna historia związana z zamordowaniem w 1944 roku przez Niemców, za druk bibuły, piętnastu 
drukarzy pracujących w miejscu, w którym mieści się obecnie Izba Drukarstwa. Również w Lublinie, w połowie 
1976 roku, została uruchomiona przez środowisko studentów KUL-u podziemna drukarnia. W epoce 
PRL-u było to jedno z pierwszych tego typu działań i jednocześnie początek podziemnego, niezależnego ruchu 
wydawniczego w Polsce. Powstanie drukarni było czymś zupełnie wyjątkowym nie tylko w kraju, ale w całym 
bloku komunistycznym.
 W Lublinie, który kojarzy się z początkiem przejmowania w Polsce władzy przez komunistów 
oraz z wprowadzeniem przez nich represyjnej cenzury, zaczęto trzydzieści lat później druk wolnego słowa, 
odkłamującego rzeczywistość totalitarnego państwa.

Program wydawniczy Lublin ESK 2016
 W ramach działań ośrodka powstał program wydawniczy, który jest naturalnym elementem promocji 
kulturalnej miasta i może współtworzyć jego wizerunek.
 Jest adresowany z jednej strony do masowego odbiorcy (z kraju i zagranicy), z drugiej strony w ramach 
programu będą ukazywać się publikacje zmierzające do uporządkowania wiedzy o wielu lubelskich tematach, 
które są ważne, a wciąż mało znane.
 Oto propozycje ośrodka dotyczące publikacji i inicjatyw wydawniczych dla aplikacji Lublin ESK 
2016:
1. Kontynuacja programu wydawniczego, w ramach którego powstaje pismo „Scriptores”, związanego 
z porządkowaniem i popularyzowaniem wiedzy o kulturze i historii Lublina.
W ramach „Scriptores” powstała seria wydawnicza „Lublin – Drogi do Wolności”. Ma na celu pokazanie 
najważniejszych działań i wydarzeń związanych z Lublinem, które były wyrazem oporu przeciw władzy 
komunistycznej. Charakterystyczną cechą tych publikacji jest wykorzystanie „Historii Mówionej” jako 
podstawowego elementu narracji.
 Dzięki temu na historię patrzymy oczyma konkretnych osób-świadków. W ramach serii została 
opublikowana Siła wolnego słowa, opowieść o lubelskim podziemiu wydawniczym. Planujemy wydanie 
kolejnych monografii poświęconych wybranym tematom:

▶  Lubelski Lipiec ‘80;
▶  „Spotkania” (lubelskie pismo podziemne);
▶  Janusz Krupski;
▶  lubelskie teatry alternatywne (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte);
▶  „Solidarność” w Lublinie (1980–1989);
▶  komitety obywatelskie i pierwsze wolne wybory” (1989);
▶  Żydowskie Miasto w Lublinie Mejer Bałaban.

2. Utworzenie serii wydawniczej „Żydzi lubelscy. Pamięć Zagłady – Pamięć Życia”. Zachowało się kilka nigdy 
nie drukowanych wspomnień mieszkańców żydowskiego Lublina z okresu II wojny światowej, a także ostatnia 
lista mieszkańców lubelskiego getta na Majdanie Tatarskim. Wydanie tych dokumentów powinno otworzyć 
serię wydawniczą:

▶  Lista osób zamieszkałych w getcie na Majdanie Tatarskim (1942);
▶  Wspomnienia Idy Gliksztajn;
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▶  Monografia historyczna żydowskiego miasta w Lublinie Adina Cimet (tłumaczenie z języka 
angielskiego);
▶  wspomnienia mieszkańców żydowskiego Lublina nagrane w ramach programu „Historii Mówionej”;
▶  Wybór wierszy Jakub Glatsztejn;
▶  Opowieści o Widzącym (tłumaczenie z języka jidisz).

3. Cykl książek związanych z ważnymi osobami i tematami lubelskiej literatury i poezji, firmowanych przez 
festiwal „Miasto Poezji”. Mieści się w tym również przygotowywany do wydania Subiektywny przewodnik po 
historii słowa drukowanego w Lublinie. Wciąż słabo opisana jest historia lubelskiej awangardy literackiej lat 
dwudziestych i trzydziestych. Wtedy zaczęto mówić o Lublinie „miasto poetów”. Mogłaby powstać książka 
Lubelska awangarda. Lata dwudzieste i trzydzieste, opowiadająca o grupie osób, które wprowadziły Lublin 
na mapę kulturalną Polski. Obok tego wydawnictwa powinny powstać osobne – poświęcone dwóm wielkim 
poetom, współtwórcom awangardy: Józefowi Czechowiczowi i Józefowi Łobodowskiemu. 
Inne propozycje wydawnicze to: 

▶  Anna Langfus („Scriptores”);
▶  Władysław Panas – Księga Pamięci;
▶  Julia Hartwig („Scriptores” na 90. urodziny poetki);
▶  Miłosz w Lublinie („Scriptores” w 30. rocznicę nadania doktoratu honorowego na KUL-u);
▶  Ballada Lubelska Józef Łobodowski;
▶  Przewodnik literacki po Lublinie;
▶  Krwawa Ballada Józef Czechowicz;
▶  Józef Czechowicz. Leksykon;
▶  Józef Czechowicz – Jakub Glatsztejn. Dwa wiersze;
▶  Wiersze Tyczyny w przekładzie Józefa Czechowicza;
▶  Teatr Józefa Czechowicza;
▶  Józef Czechowicz i radio;
▶  Poezja dla dzieci Józef Czechowicz;
▶  Józef Czechowicz a folklor;
▶  Fotografie Józefa Czechowicza;
▶  Legendy opracowane przez Józefa Czechowicza.

4. Wiersze i antologie pod znakiem festiwalu „Miasto Poezji”:
▶  antologia Pieśń ujdzie cało pod redakcją Michała Borwicza, reprint z 1947 roku;
▶  Misterium męki Izraela Nelly Sachs;
▶  seria Jeden wiersz;
▶  cykl reprintów najważniejszych tomików w poezji polskiej:
▶  wiersze Józefa Czechowicza; wydane w drukarni „Popularnej” ( Józef Łobodowski);
▶  U przyjaciół Józef Łobodowski (tłumaczenia poezji z języka rosyjskiego).

5. Książki poświęcone ikonografii Lublina:
▶  zeszyty fotograficzne:
▶  zeszyty fotograficzne związane z lubelskimi fotografami (Edward Hartwig, Wiktor Ziółkowski, Stefan 
Kiełsznia, Jan Magierski);
▶  zeszyty poświęcone poszczególnym tematom: miasto żydowskie, panoramy Lublina, Stare Miasto, 
wybrane ulice;
▶  szlaki lubelskich fotografii;
▶  szlak lubelskich zdjęć związanych z ważnymi historycznymi wydarzeniami XX wieku;
▶  szlak najbardziej znanych zdjęć zrobionych przez Edwarda Hartwiga;
▶  szlak lubelskich panoram;
▶  reportaż fotograficzny o Lublinie zrobiony przez wybitnego fotografa.
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6. Seria małych popularnych przewodników w kilku kategoriach:
literackie:
▶  szlak Czechowicza;
▶  szlak Łobodowskiego;
▶  szlak Sztukmistrza;
▶  szlak Poematu o mieście Lublinie;
▶  szlak Döblina;
szlak lubelskiej architektury:
▶  seria małych przewodników po wybranych lubelskich zabytkach:
▶  cmentarz żydowski;
▶  miasto żydowskie;
▶  cmentarz na Lipowej;
▶  Stare Miasto;
▶  lubelskie kościoły;
▶  lubelskie pomniki.

7. „Lubelskie reportaże” będą to najlepsze lubelskie reportaże powojenne. Powstanie w ten sposób kanon 
lubelskiego reportażu literacko-historycznego:

▶  reportaże prasowe: Ryszard Wiśniewski, Romuald Karaś, Anna Bocian, Ewa Czerwińska, Mirosław 
Derecki;
▶  reportaże radiowe: Anna Kaczkowska, Małgorzata Sawicka, Katarzyna Michalak, Maria Brzezińska, 
Mariusz Kamiński.

8. „Krakowskie Przedmieście. Wielka historia na małej ulicy” – historia miasta opowiedziana poprzez losy  
głównej ulicy Lublina – Krakowskiego Przedmieścia

9. Historie z Bramy (Karol Becker, Alex Danzing, Seweryn Ashkenazy, Teodor Bikel)

10. Książka 17 opowieści o powstaniu „Solidarności” – jak małe kamyki poruszyły wielką lawinę

11. Książeczki dla dzieci
▶  Książeczka o Wolności;
▶  Dzieci z ochronki (z wykorzystaniem graffiti);
▶  Inny Lublin;
▶  Wszystkie kolory tęczy;
▶  Listy do Henia;
▶  Dopisane historie (między innymi 4500 opowieści).

12. Komiksy: 
▶  Pamięć Zagłady;
▶  Magia miasta;
▶  komiksy poświęcone wybranym osobom;
▶  komiksy jako przewodniki po mieście;
▶  komiksowa opowieść o powstaniu drukarni „Spotkań”;

13. Przewodnik Lublin. Instrukcja obsługi

14. Książka Sny o Lublinie

15. Wiersze Andrzej Niewiadomski 

16. Teksty o Lublinie Łukasz Marcińczuk

17. Wiersze Eda Ostrowska 



49

18. Rachunek Pamięci książka ze wstępem Michała Głowińskiego
Trwają prace nad wydaniem:

▶  Anna Langfus („Scriptores”);
▶  Janusz Krupski („Scriptores”);
▶  Spotkania („Scriptores”);
▶  Miłosz w Lublinie („Scriptores”);
▶  Subiektywny przewodnik po historii słowa drukowanego;
▶  Opowieść o Widzącym;
▶  Pieśń ujdzie cało;
▶  Lublin. Instrukcja obsługi;
▶  Dzieci z ochronki;
▶  Town Space;
▶  Kultura alternatywna w Lublinie;
▶  Julia Hartwig („Scriptores”).

Wystawa „Siła wolnego słowa”

 Symbolicznym punktem wyjścia do programu poświęconego wolnemu słowu jest dramatyczna 
historia związana z zamordowaniem w roku 1944 przez Niemców, za druk bibuły, piętnastu drukarzy 
pracujących w miejscu, w którym mieści się obecnie Izba Drukarstwa. Następna historia związana z wolnym 
słowem to uruchomienie w Lublinie, w połowie 1976 roku, przez środowisko lubelskich „Spotkań” podziemnej 
drukarni. W epoce PRL-u było to jedno z pierwszych tego typu działań i jednocześnie początek podziemnego, 
niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Powstanie drukarni było wydarzeniem wyjątkowym nie tylko 
w kraju, ale w całym bloku komunistycznym.
 W Lublinie, który kojarzy się z początkiem przejmowania w Polsce władzy przez komunistów oraz 
z wprowadzeniem represyjnej cenzury, trzydzieści lat później zaczęto druk wolnego słowa, odkłamującego 
rzeczywistość totalitarnego państwa.
 Przywołajmy słowa Ryszarda Kapuścińskiego z tekstu Siła słowa:

Nie możemy sobie wyobrazić podręcznika historii powszechnej, w którym nie byłoby rozdziału o tym, 
jak słowo pisane w formie kursujących ulotek, tajnych pisemek, podziemnej prasy i nieregularnych 
wydawnictw wpływało na wynik toczących się walk społecznych i politycznych. (…) To właśnie pisanie 
– demaskujące i oskarżycielskie, a często zwyczajnie informujące – miało ważny udział w likwidacji 
gułagów i obozów koncentracyjnych, obalaniu wielu zbrodniczych reżimów. (…) I właśnie dlatego, że 
słowo pisane mogło zawsze wiele zmienić, było przez wieki postrachem każdej autorytarnej władzy, 
która zwalczała je wszelkimi sposobami.

 Uruchomienie małej podziemnej drukarni „Spotkań” jest w najnowszej historii Lublina zdarzeniem 
symbolicznym. Chcielibyśmy, aby fakt narodzin podziemnego ruchu wydawniczego w Lublinie stał się główną 
ideą wystawy „Siła wolnego słowa” pokazującej niezależny obieg wydawniczy, podziemne drukarnie, kolportaż 
zakazanych książek. Z drugiej strony będzie na wystawie pokazany cały mechanizm cenzury i propagandy 
totalitarnego państwa oraz walka o wolne słowo w całym bloku komunistycznym. Będzie to opowieść o roli 
wolnego słowa w państwie totalitarnym. Wystawie towarzyszyć będzie program edukacyjny poświęcony 
znaczeniu słowa wolność.

Opowiadanie historii
 Żywe słowo, mimo zmian jakie zachodzą w kulturze, ma wciąż wielką moc tworzenia bezpośrednich 
i emocjonalnych relacji między ludźmi. Wszyscy chętnie słuchają opowieści. Są one żywą sztuką. Opowiadanie 
historii może być w sposób bardzo naturalny łączone z programami edukacyjnymi na rzecz popularyzowania 
literatury.
 Opowiadanie historii można także wykorzystać do wspierania różnorodnych działań o charakterze 
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społecznym. Chodzi tu o używanie opowieści w charakterze terapii w projektach animatorskich prowadzonych 
z osobami starszymi, bezrobotnymi czy odtrąconymi i żyjącymi na marginesie życia społecznego. Przy pomocy 
opowiadania historii można na przykład oswajać emigrantów z kulturą kraju, w którym się znaleźli, pokazywać 
innym ich los i dramat. 
 W Lublinie nie ma tradycji opowiadania historii, dlatego zamierzamy organizować między innymi 
następujące działania: 

▶  prezentacja sposobów ożywiania przestrzeni miasta poprzez opowiadanie czy czytanie historii;
▶  warsztaty:

jak opowiadać legendy;
jak opowiadać różne historie, które wydarzyły się w życiu. Można tu wykorzystać zasoby „Historii 
Mówionej”;
jak można zaprezentować siebie;

▶  „Wędrowne Spotkania z Opowieścią” jako prezentacje opowiadaczy z Polski i różnych stron świata na 
Scenie Opowieści Teatru NN; 
▶  Działanie „stół opowieści” mające na celu gromadzenie opowieści mieszkańców miasta.

Festiwal „Lublin Babel. Spotkania z literackimi bohaterami”

 Literatura jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych części wspólnego kulturowego dziedzictwa 
europejskiego, a jej wymiar edukacyjno-egzystencjalny jest oczywisty. Książki przygotowują nas na spotkanie 
ze skomplikowanym i pełnym sprzeczności światem. Dzięki książkom łatwiej nam przetrwać trudne chwile 
w życiu i utrzymać równowagę ducha. Książki uczą nas być wolnymi. Dlatego w czasach spadku czytelnictwa 
i zainteresowania literaturą należy robić wszystko aby to zmienić. Stąd właśnie idea powołania do życia festiwalu, 
będącego swego rodzaju świętem literatury, świętem czytania.
 Zamieńmy Lublin w niezwykłe miejsce, w którym będziemy mogli spotkać najsławniejszych, 
nieśmiertelnych, literackich bohaterów z powieści europejskiej. Ich historie, które wielokrotnie prowokowały 
dyskusje, inspirowały do działania są ważną częścią europejskiej kultury. Ci bohaterowie byli i są mieszkańcami 
wielkiej, ponadczasowej krainy wyobraźni tworzonej przez literaturę. O ich sile oddziaływania świadczy to, że 
dla nich nigdy nie istniały granice między państwami. Przez te postacie można lepiej zrozumieć Europę i jej 
historię. 
 Tu na prowincji Europy, na kresach Unii Europejskiej, spróbujmy zbudować wyjątkowy program 
odwołujący się do jednej z najważniejszych części wspólnego dziedzictwa europejskiego, jaką jest literatura 
i książka. 
 Oczywiście powstaje naturalne pytanie dlaczego właśnie Lublin ma być takim miejscem. Odpowiedź 
jest prosta – to właśnie z Lublinem związany jest Jasza Mazur, bohater książki Isaaca Bashevisa Singera 
Sztukmistrz z Lublina. Sztukmistrz jeździ po drogach i bezdrożach całej Europy. Odwiedza dziesiątki miejsc, 
poznaje setki ludzi. Wszędzie ma przyjaciół. Wśród nich są również najsłynniejsi literaccy bohaterowie książek 
dla dorosłych i dzieci. Tylko on może zaprosić do Lublina tych niezwykłych gości z Europy. Tylko on może 
zaczarować to miasto. Dlatego to on zostanie również patronem festiwalu „Lublin Babel. Spotkanie z literackimi 
bohaterami”.

Bohaterowie dzieł literackich
 Gośćmi Sztukmistrza w Lublinie byliby bohaterowie wielkich dzieł europejskiej literatury, których 
autorami są między innymi: William Szekspir, Johann Wolfgang von Goethe, Franz Kafka, Miguel de Cervantes, 
Jaroslav Hašek, Bohumil Hrabal, Bruno Schulz, Isaac Babel, Nikołaj Gogol, Günter Grass, Michaił Bułhakow, 
James Joyce. Wśród nich będą również bohaterowie pierwszych wielkich tekstów literackich, tacy jak Hiob, 
Odyseusz, Antygona, Edyp. Nie zabraknie też bohaterów literatury dla dzieci i młodzieży, między innymi 
Małego Księcia, Kubusia Puchatka, Alicji, Muminków, Pinokia, Kapitana Nemo. Zaproszeni będą bohaterowie 
comedii dell΄arte: Arlekin, Brighella, Capitano, Kolombina oraz bohaterowie teatru lalkowego: Pulcinella 
(Włochy), Poliszynel (Francja), Punch (Anglia), Hanswurst (Niemcy), Guignol (Francja), Pietruszka (Rosja).
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 Chodząc po ulicach Lublina, będzie można odnaleźć miejsca, w których żyją wspomniani bohaterowie. 
(…) Wśród tych miejsc będą nieistniejące krainy i miejsca opisane przez Dantego, Kafkę, Calvino, Piranesiego, 
Kubina czy innych wielkich artystów europejskich.

Opis festiwalu
 Opisana idea tworzy bardzo czytelne ramy organizacyjne, pewną formę, dzięki której przez cały rok 
w przestrzeni miasta, w galeriach, salach teatralnych, kinach, bibliotekach, szkołach i domach kultury, pod 
jednym czytelnym szyldem, mogą odbywać się setki dużych i małych zdarzeń.
 W różnych miejscach miasta trwałoby, jak na scenie, nieustające „przedstawienie teatralne”, w którym 
wezmą udział bohaterowie dzieł literatury europejskiej. W przestrzeni miasta prowadzone będą różnorodne 
działania animatorskie, edukacyjne i artystyczne poświęcone konkretnym książkom, bohaterom literackim 
i miejscom, z którymi te postacie są związane (teatr, film, słuchowiska radiowe, muzyka, spotkania).
 Działania te będą ożywiały przestrzeń miasta – jego place, podwórka, ulice. Szczególnym rodzajem 
teatralnej dekoracji dla nich może stać się obszar Starego Miasta.
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Edukacja

Edukacja – szansa Lublina
 Kluczem do odrabiania zapóźnień cywilizacyjnych i kulturowych Lublina i regionu jest edukacja. 
Tylko dobrze wyedukowani młodzi ludzie, pełni inwencji, otwarci na świat mogą zacząć zmieniać to miasto, 
tworząc nowe miejsca pracy, a tym samym budując podstawę do jego rozwoju. Bez żadnej przesady możemy 
powiedzieć, że warunkiem rozwoju miasta jest rozwijanie edukacji. Inwestując w edukację, zwiększamy szanse 
młodzieży na znalezienie lepszej pracy, na wyjście z biedy, na osiągnięcie sukcesów.
 Na samym początku musimy sobie odpowiedzieć na pytania: Jak pokazać Lublin młodym ludziom, 
tak żeby stał się dla nich fascynującym i ważnym miejscem wartym związania z nim swojego życia? Jak 
przygotować młodzież do twórczej aktywności w życiu społecznym i kulturalnym miasta? Jak pokonać rosnącą 
apatię, niewiarę w sens społecznej aktywności?
 Odpowiedź jest prosta – trzeba zbudować specjalne wsparcie dla szkoły. Potrzebni są nowatorsko 
myślący nauczyciele-animatorzy, nowoczesne programy nauczania uzupełnione dobrą technologią. Potrzebne 
jest myślenie o szkole jako o centrum cywilizacyjnym i kulturowym dzielnicy, wsi czy miasteczka. Ważni są 
animatorzy potrafiący pracować z młodzieżą w sposób bardzo atrakcyjny i nowatorski, wykorzystujący zarówno 
tradycyjne metody (warsztaty teatralne, plastyczne), jak i nowoczesną technologię (animacja sieci).

Szkoły ESK
 W roku 2016 większość z obecnych uczniów lubelskich szkół będzie aktywnymi uczestnikami 
wydarzeń, które będą się rozgrywać w Lublinie lub stanie się wręcz ich animatorami.
 Projekt Lublin ESK 2016 jest wielką szansą dla miasta i daje szkołom możliwość tworzenia wielu 
działań. Powinniśmy przekonać młodych ludzi do tego, że udział w przygotowaniach tego projektu może być 
dla nich fascynującym i ważnym przeżyciem wartym zaangażowania swojej energii i czasu.
 Warto pamiętać, że każda szkoła posiada infrastrukturę, która może być wykorzystana w różnych 
projektach. Proponujemy, aby wspólnie ze szkołami rozpocząć różnorakie działania wpisujące się w projekt 
Lublin ESK 2016. Są to między innymi:

▶  projekt „Inna szkoła – inna przestrzeń”;
▶  projekt „Kampusy 2016” – szkoły jako międzynarodowe, wakacyjne centra spotkań młodzieży;
▶  Lublin. Instrukcja obsługi – przewodnik;
▶  program międzyszkolnej wymiany zagranicznej;
▶  program „Spotkanie”;
▶  projekt „Młodzi Ambasadorzy”;
▶  projekt „Animatorzy w szkole”;
▶  projekt „Latający uniwersytet”;
▶  projekt propagowania czytania książek;
▶  projekt „Środki Świata”.

 Specjalnie dla animatorów i edukatorów został przygotowany portal internetowy „Latarnia”, mający 
wspierać i promować różne projekty. Obok programów realizowanych na terenie szkoły, ośrodek proponuje 
młodym ludziom wiele innych działań realizowanych poza szkołą. Oto część z nich:
1. Działania związane z pamięcią:

▶  „Urny Wolności”;
▶  „Wagon”;
▶  „Szlak wolnego słowa”;
▶  „36 Sprawiedliwych”;
▶  Misteria Pamięci;
▶  „Śladami Döblina”;
▶  „Pięć transportów”;
▶  „Listy do Henia”.
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2. Działania organizowane w ramach Domu Słów
▶  festiwal „Miasto Poezji”;
▶  „Szkoła animacji sieci”;
▶  „Opowiadanie historii”.

3. Inne
▶  festiwal „Śladami Singera”

„Środki Świata”
 W każdej lokalnej społeczności szkoła wciąż odgrywa bardzo istotną rolę. W szczególności na wsi i na 
prowincji jest instytucją o dużym znaczeniu i prestiżu, bardzo często staje się swoistym centrum edukacyjno- 
-cywilizacyjnym. Dlatego warto ją – poprzez projekt, który nazwaliśmy „Środki Świata” – jeszcze mocniej 
związać ze społecznością, w której działa. Każda szkoła powinna stworzyć indywidualne oblicze związane 
z miejscem, w którym się znajduje. Zrozumienie i odczucie przez uczniów ich najbliższego otoczenia ma 
decydujący wpływ na widzenie i postrzeganie przez nich świata w przyszłości.
 Projekt jest również szukaniem nowych, niestandardowych dróg rozwoju edukacji w XXI wieku. 
Nazwa „Środki Świata” wzięła się z idei, żeby na mapie miejsca (mała ojczyzna), w którym znajduje się szkoła, 
wyznaczyć rodzaj centrum – miejsca szczególnej aktywności społecznej młodych ludzi z pomysłami na rzecz 
rozwoju lokalnej społeczności. Takim metaforycznym „środkiem świata” powinna być właśnie szkoła. Jest to 
nawiązanie do symbolicznego znaczenia pojęcia „środki świata”, mającego wielkie znaczenie w duchowym 
i społecznym życiu ludzi. Realizowanie przez szkołę tego projektu związane jest z jej zaangażowaniem się 
w szereg różnorodnych działań. W przypadku zdobywania przez uczniów wiedzy o historii i dziedzictwie 
kulturowym miejsca, w którym znajduje się ich szkoła, mogą to być następujące działania:

▶  zbieranie starych fotografii i relacji mówionych dotyczących historii miejsc znajdujących się 
w otoczeniu;
▶  tworzenie dokumentacji fotograficznej wybranych miejsc i zabytków w otoczeniu szkoły;
▶  roztoczenie opieki nad zabytkami znajdującymi się w pobliżu szkoły;
▶  tworzenie internetowych witryn poświęconych miejscu, w którym znajduje się szkoła;
▶  utworzenie muzeum szkoły – zbieranie starych dzienników szkolnych, kronik szkolnych, wspomnień 
nauczycieli i uczniów;
▶  napisanie wspólnie z innymi szkołami przewodnika po Lublinie widzianego z perspektywy młodych 
ludzi, mieszkańców miasta. Mogą do tego posłużyć zebrane przez różne klasy materiały dotyczące różnych 
dzielnic i miejsc.

 Efektem działań wymienionych w powyższych punktach może być stworzenie na dużej ścianie 
korytarza lub w jednym z pomieszczeń, miejsca opowiadającego o historii szkoły i najbliższego otoczenia. Może 
to być na przykład mural i towarzysząca mu tradycyjna wystawa fotograficzna starych i nowych zdjęć otoczenia 
szkoły. Twórcami i opiekunami miejsc będą głównie uczniowie wspierani przez nauczycieli.
 Pomocą przy tym programie będzie przeznaczona specjalnie dla uczniów książka, rodzaj przewodnika 
po historii i dziedzictwie kulturowym miasta Lublin. Instrukcja obsługi. Materiały uzupełniające książkę będzie 
można znaleźć na stronach internetowych.

Program „Spotkanie”
 Lublin leży na szlaku corocznych pielgrzymek tysięcy młodych Izraelczyków i Żydów z całego świata. 
Będzie tak już zawsze.
 Powinniśmy zrobić wszystko, aby uczestnicy tych szkolnych wyjazdów mieli możliwość spotkać się 
w Lublinie ze swoimi rówieśnikami – dyskutując na temat przeszłości, teraźniejszości i przyszłości Polski. Dlatego 
proponujemy program edukacyjny tworzący płaszczyznę do spotkania polskiej i żydowskiej młodzieży.
 Podstawowym narzędziem w realizacji programu będzie utworzenie portalu internetowego 
„Spotkanie”, który stanie się kluczowym narzędziem pomocnym w realizacji projektu o tej samej nazwie. Będzie 
to dwujęzyczny, polsko-angielski portal edukacyjny, rodzaj multimedialnej platformy wymiany informacji, 
centrum informacji o grupach izraelskiej i amerykańskiej młodzieży przyjeżdżającej do Polski i chcącej spotkać 
się z polską młodzieżą.
 Na stronach portalu znajdziemy podstawowe informacje o nauczycielach, szkołach, klasach czy 
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uczniach biorących udział w programie. Każde spotkanie powinno być poprzedzone wcześniejszą wymianą 
różnych materiałów prezentujących to, kim jesteśmy, co jest dla nas ważne. Jedną z wzajemnych form prezentacji 
będą krótkie i proste materiały video opowiadające o konkretnej grupie młodzieży czy klasie.
 W portalu zamieszczone będą informacje o dobrze działających programach edukacyjnych, w których 
bierze udział młodzież z Polski i Izraela. Chodzi zarówno o projekty różnych organizacji, jak i konkretnych 
szkół i nauczycieli. Dzięki portalowi nauczyciele dostaną dostęp do wiedzy o tym, w jaki sposób można tworzyć 
projekty mające na celu organizowanie spotkań polskiej i żydowskiej młodzieży. Dowiedzą się, jak to robią 
inni.

Projekt „Młodzi ambasadorzy”
 Projekt „Szkoła młodych ambasadorów” będzie polegał na szkoleniu wybranej grupy młodych ludzi 
pod kątem spotkań z ich rówieśnikami z Izraela. Warunkiem przyjęcia do projektu byłaby znajomość jednego 
lub dwóch języków obcych. W czasie szkolenia uczestnicy zdobywaliby wiedzę o historii Polski, historii Żydów 
w tej części Europy, o historii miasta, w którym żyją i oczywiście o polskiej kulturze.
 Przygotowani uczniowie wyjeżdżaliby, na przykład dwukrotnie w ciągu roku, na 5–6 dni do 
konkretnych miejscowości w Izraelu. Tam odbywaliby wcześniej zaplanowane spotkania ze swoimi rówieśnikami, 
opowiadając w ciekawy sposób w współczesnej Polsce, o mieście, z którego pochodzą. Projekt mógłby być 
prowadzony w oparciu o polsko-izraelskie miasta siostrzane. Nie ma lepszej promocji Polski, polskiej kultury 
niż takie spotkania młodych ludzi twarzą w twarz.

Program międzynarodowej wymiany zagranicznej
 W ramach programu wymiany będzie rozwijana wymiana międzynarodowa. Każda z lubelskich 
szkół powinna posiadać szkoły partnerskie w kilku europejskich krajach. Wspólnie z nimi ośrodek wypracuje 
modelowe rozwiązania dla tej współpracy. Będzie to między innymi realizowanie partnerskich projektów przez 
szkoły.
 Wszystkie informacje dotyczące programu można będzie znaleźć w specjalnym serwisie internetowym 
„Wymiana”. Będą na niej prezentowane między innymi dobre przykłady i refleksje osób zaangażowanych 
w organizację międzyszkolnej wymiany zagranicznej.

Projekt „Animatorzy w szkole”
 Wiele problemów, z jakimi na co dzień ma do czynienia szkoła, może być rozwiązywanych przez 
specjalnie delegowanych animatorów. Będą oni tworzyli dla szkoły odpowiednie wsparcie organizacyjne 
i merytoryczne; będą wspierać konkretne pomysły zrodzone w szkole, klasie czy grupie uczniów.
 W niektórych szkołach znajdują się pustostany, które mogłyby stać się naturalną przestrzenią dla 
pracy animatorów. W tych szkołach mogliby zacząć działać, wspierając ją ciekawymi projektami edukacyjno-
-animatorskimi. Dotyczy to w szczególności trudnych dzielnic.

„Inna szkoła – inna przestrzeń”
 W ramach projektu będzie dokonywana zmiana przestrzeni szkoły na bardziej przyjazną dla uczniów. 
W procesie tym obok uczniów i nauczycieli powinni uczestniczyć eksperci od przestrzeni, designu, terenów 
zielonych. Projekt stwarza naturalną płaszczyznę współpracy szkół z lubelskimi uniwersytetami (Instytut 
Artystyczny, Wydział Architektury, Wydział Architektury Krajobrazu). Studenci mogliby w ramach swoich zajęć 
i obowiązków przygotowywać wspólnie z uczniami i nauczycielami koncepcje zmian obejmujących zarówno 
teren wokół szkoły, jak i przestrzeń wewnątrz. Oto proponowane przez nas najprostsze do przeprowadzenia 
elementy tych zmian z  wykorzystaniem graffiti:

▶  Graffiti na ścianach korytarzy
Projekt obejmowałby umieszczanie na stałe w wybranych szkołach murali lub graffiti. Młodzież wspólnie 
z nauczycielami pracowałaby nad wyborem tematu muralu. Następnie pod kierunkiem plastyków 
i grafficiarzy powstawałby sam mural. Dzięki temu uczniowie zdobywaliby konkretne umiejętności 
plastyczne. Mural byłby punktem wyjścia do przeprowadzania lekcji – z języka polskiego, wiedzy o kulturze, 
historii – związanych z jego tematem oraz lekcji z plastyki (zajęcia mówiące o użytych symbolach, technikach 
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graffiti). Tematem muralu mógłby być patron szkoły, historia placówki, ważne wydarzenie z historii miasta, 
czy opowieść o otoczeniu szkoły.
▶  Ściana wolnej twórczości
Wewnątrz szkoły, na wydzielonej ścianie, mogłoby powstać miejsce – na wzór słupa ogłoszeniowego  
– służące do dyskusji, wyrażania poglądów na różne ważne dla uczniów tematy. Byłoby to również miejsce, 
gdzie można zaprezentować swoje wiersze, opowiadania. Uczniowie mogliby używać dowolnych form 
artystycznej wypowiedzi takich jak graffiti, murale, wlepki, plakaty.
▶  Umieszczenie wierszy na zewnętrznych murach szkół w formie murali.
Zaprojektowanie nowej, oryginalnej przestrzeni dla biblioteki szkolnej z wykorzystaniem graffiti.

„Latający uniwersytet”
 W ramach projektu „Latający uniwersytet” profesorowie lubelskich uczelni wyższych będą 
przeprowadzać w szkołach lekcje-wykłady z tematów, w których się specjalizują. Przystąpienie przez wykładowcę 
do „Latającego uniwersytetu” będzie równoznaczne zobowiązaniu się do przeprowadzenia w ciągu roku trzech 
takich zajęć. Uczniowie i nauczyciele będą mogli wybrać temat i zgłosić deklarację zorganizowania lekcji w ich 
szkole. Co roku będzie układana lista wykładów, tworząc ofertę dla szkół w ramach projektu. Nazwa czerpie 
z działającego w latach 1977–1979 w większych miastach polskich tak zwanego uniwersytetu latającego. Były 
to wykłady z zakresu nauk politycznych, humanistycznych i społecznych prowadzone w prywatnych domach 
w ramach działalności samokształceniowej, poza oficjalną cenzurą.
 Nazwa „Latający uniwersytet” nawiązywała do braku stałej siedziby i częstej zmiany miejsc 
wykładów. Sama idea po raz pierwszy pojawiła się pod koniec XIX wieku, kiedy w domach prywatnych 
w Warszawie rozpoczęto konspiracyjne kursy samokształceniowe dla kobiet, dla których edukacja na poziomie 
uniwersyteckim była zamknięta.

„Kampusy 2016” – szkoły jako międzynarodowe, wakacyjne centra spotkań młodzieży
 Z kilkoma wybranymi szkołami rozpoczniemy pracę, która powinna skończyć się powstaniem w roku 
2016 – podczas kadencji Lublina jako Europejskiej Stolicy Kultury – niezwykłych kampusów szkolnych. Każda 
ze szkół uczestnicząca w tym projekcie zamieniałaby się na okres wakacji w miejsce spotkań młodzieży z całej 
Europy. Projekt zakłada cztery dwutygodniowe turnusy. W każdym z nich, i w każdej ze szkół, uczestniczyłoby na 
przykład pięćdziesięciu uczniów z Lublina oraz pięćdziesięciu z Europy. Każdy kampus mógłby przyjąć w ciągu 
wakacji czterysta osób. Byłyby one rodzajem „szkoły letniej” połączonej z aktywnymi działaniami uczestników, 
polegającymi na realizacji konkretnych projektów związanych z ideą Lublin ESK 2016. Każdy kampus miałby 
swój główny temat, wokół którego mógłby budować program. Specjalizowałby się w określonym rodzaju 
aktywności – teatr, literatura, sztuki plastyczne, muzyka, dziennikarstwo, nowoczesne technologie, film.
 Wykładowcami i opiekunami prowadzącymi praktyczne zajęcia z uczestnikami kampusu będą 
zaproszone osoby z całej Europy. Uczestnicy tych spotkań będą mieszkać w prywatnych domach uczniów 
zaangażowanych w projekt. Rekrutacja może odbywać się na podstawie konkursu na uczestnictwo ogłoszonego 
w całej Europie.
 Do projektu zaprosimy szkoły, w których od lat prowadzone są sprawdzone i uznane działania, 
i w których pracują niezwykle oddani swojej pracy nauczyciele.
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Internet

„Szkoła animacji sieci”
 Internet staje się nową przestrzenią kultury. Młode pokolenie użytkowników nawiązuje kontakt 
z kulturą poprzez sieć. To tutaj powstają nowe, ważne zjawiska i zaczyna działać wielu twórców.
 Cyfrowa rewolucja jest wielkim wyzwaniem dla całej kultury, a w szczególności dla różnego rodzaju 
organizacji i instytucji kultury. W swoim programie muszą zacząć uwzględniać zmiany, jakie zachodzą 
w otaczającym je świecie. Z jednej strony powinny digitalizować swoje archiwa i udostępniać je w sieci, z drugiej 
– kreować i tworzyć własne projekty internetowe.
 Żeby móc zmierzyć się z nową sytuacją, Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” proponuje 
zorganizowanie „Szkoły animacji sieci”. Jej celem byłoby przygotowanie słuchaczy do wytwarzania 
i organizowania treści przeznaczonych do sieci, oraz nauczenie ich świadomego kreowania różnych zdarzeń 
i projektów. Prowadzone będą między innymi zajęcia związane z programowaniem (w oparciu o rozwiązania 
open source i licencje Creative Commons), grafiką komputerową, sieciami społecznościowymi, redakcją 
internetową, tworzeniem baz danych, współczesnymi mediami, grami komputerowymi.
 Szkoła trwałaby dwa lata. Jej słuchacze będą przyjmowani na podstawie egzaminu konkursowego. 
W każdym cyklu będzie dziesięciu słuchaczy. Każdy z nich otrzymywać będzie od miasta stypendium. 
Wykładowcami będą najlepsi specjaliści z Polski. Szkoła mogłaby działać na prawach policealnego studium 
zawodowego. Absolwenci stawaliby się pracownikami lubelskich instytucji kultury.
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Dzielnice

 Wielkim wyzwaniem dla każdego miasta są zaniedbane dzielnice. To miejsca, w których poziom 
demoralizacji i przestępczości jest wyjątkowo duży. To w tych miejscach rodzi się wiele patologii społecznych, 
z którymi nie potrafimy sobie dać rady. Jest to wielki problem wszystkich europejskich miast. Dlatego warto się 
zastanowić, co możemy zrobić dla tych miejsc. Odmieniając je, odmieniamy miasto na lepsze.
 Proponujemy następujące działania: 

▶  projekt „Lublin – odmienianie świata”;
▶  projekt „Animatorzy w szkole” (został opisany w tekście Edukacja w niniejszym rozdziale);
▶  projekt „Środki Świata” (został opisany w tekście Edukacja w niniejszym rozdziale);
▶  portal „Latarnia” wspomagający działania animatorów i edukatorów.

„Lublin – Odmienianie świata”
 Wyjątkową rolę we wszystkich działaniach ukierunkowanych na zmienienie trudnych miejsc mogą 
pełnić animatorzy. To oni potrafią „zaczarować” i odmienić każde miejsce, to oni porywają za sobą innych 
i potrafią być „czarodziejami sztukmistrzami”. Stąd właśnie wzięła się idea zorganizowania festiwalu animatorów 
polegającego na stworzeniu im możliwości do działania 
 Zaprośmy tych najlepszych z całego świata, z ich szalonymi pomysłami i niestandardowymi sposobami 
działania. Niech zmierzą się z naszymi problemami, niech wciągną do „gry” setki młodych lubelskich studentów 
z kulturoznawstwa, animacji kultury, pedagogiki i z innych kierunków. Doświadczenie uczy, że niezwykłe, 
interdyscyplinarne projekty mające charakter zarówno edukacyjny, jak i artystyczny, mają w sobie największą siłę 
oddziaływania w trudnych miejscach. W Lublinie istnieją kierunki studiów kształcące animatorów (UMCS, 
KUL). Jest kilka bardzo aktywnych grup animatorów. Warto ten potencjał wykorzystać.

Portal „Latarnia”
 Portal adresowany jest szczególnie do tych, którzy prowadzą działalność edukacyjną i animacyjną 
w Lublinie. Możemy w nim znaleźć: 

▶  prezentacje instytucji oraz różnych innych organizacji działających w obszarze kultury i edukacji (szkoły, 
domy kultury, biblioteki);
▶  prezentacje autorskich i niekonwencjonalnych działań z pogranicza kultury i sztuki podejmowanych 
przez animatorów na rzecz rozwiązywania różnorakich problemów społecznych;
▶  prezentacje osób (nauczyciele, animatorzy, bibliotekarze, społecznicy) z dużym dorobkiem;
▶  opisy dzielnic miasta, z uwzględnieniem występujących tam problemów społecznych, poprzez ich 
dziedzictwo kulturowe i historię, między innymi z wykorzystaniem ikonografii i „Historii Mówionej”;
▶  dobre przykłady wykorzystywania wiedzy zgromadzonej w portalu w konkretnych działaniach 
animatorskich na rzecz najbliższego otoczenia (projekt „Środki Świata”).

Częścią „Latarni” są również następujące serwisy internetowe:
▶  „Brama” – internetowa platforma służąca do organizacji spotkań młodzieży polskiej i izraelskiej;
▶  „Wspólny Lublin” – rodzaj „banku” utworzonego z przekazanych do niego tematów, w ramach których 
„dawca” tematu zobowiązuje się do realizacji związanego z nim działania na rzecz innych osób, które 
zgłaszają taką potrzebę;
▶  „Inny Lublin – Inne światy” – prezentacja środowiska osób niepełnosprawnych (różne rodzaje 
niepełnosprawności), osoby pracujące z niepełnosprawnymi, metody ich pracy, ciekawe programy. Osoby 
niepełnosprawne opowiadałyby o swoich problemach, o tym jak sobie z nimi radzą;
▶  „Wymiana” – internetowa platforma zawierająca informacje dotyczące międzyszkolnej wymiany 
międzynarodowej.
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Niepełnosprawni

„Inny Lublin – Inne światy”
 W Lublinie, tak jak w każdym mieście, znajduje się wciąż nieodkryty dla przeciętnego mieszkańca 
świat osób niepełnosprawnych i upośledzonych (w różny sposób i w różnym stopniu). Nie mamy świadomości, 
że obok nas żyje kilka tysięcy osób, które mają problem z funkcjonowaniem w codziennej rzeczywistości. 
 Działań na rzecz integracji tych dwóch światów jest bardzo mało. Taki stan rzeczy utrwalają nawet 
różne imprezy organizowane przez lubelskie szkoły czy ośrodki kultury, do uczestnictwa w których nie jest 
zapraszana młodzież niepełnosprawna. Dla nich podobne imprezy organizowane są oddzielnie. Ośrodki 
pomocy dla niepełnosprawnych nie uczestniczą również w żadnej wymianie zagranicznej między szkołami.
 Proponujemy kilka działań zmierzających do zmiany tej sytuacji.
1. Wprowadzenie wymogu wobec miejskich instytucji kultury organizowania dla niepełnosprawnych 
specjalnego programu, dzięki któremu będą uczestniczyć w ich ofercie programowej.
2. Część programu Europejskiej Stolicy Kultury powinna być przygotowana przez niepełnosprawnych. Program 
miałby charakter społeczno-integracyjny i artystyczny.
3. Stworzenie portalu internetowego „Inny Lublin – Inne światy”. Prezentacja środowiska osób 
niepełnosprawnych, osób pracujących z niepełnosprawnymi, metod ich pracy, ciekawych programów. Osoby 
upośledzone opowiadałyby o swoich problemach, o tym jak sobie z nimi radzą. Wszystkie wypowiedzi byłyby 
rejestrowane w ramach projektu „Historii Mówionej”.
4. Utworzenie programu edukacyjnego „Ja i mój świat” przeznaczonego dla lubelskich liceów i gimnazjów, 
mającego na celu przybliżenie świata osób niepełnosprawnych. Głównym elementem programu będzie 
rodzaj książeczki artystycznej składającej się z prac dzieci niepełnosprawnych. Do wybranych słów będą 
tworzone krótkie teksty lub rysunki. Dobór słów ma być taki, aby powstał rodzaj opowieści o świecie osób 
niepełnosprawnych. Praca w ramach projektu odbywać się będzie w grupach kilkunastoosobowych. Można 
podzielić uczniów na grupy: plastyczną, literacką, fotograficzną. Dzieci i młodzież opisałyby świat własnymi 
słowami i wybranymi środkami wyrazu artystycznego, z wykorzystaniem rysunku, typografii, fotografii. 
Przybliżyłyby swój sposób patrzenia na rzeczywistość, na drugiego człowieka, ale także na nasze miasto. Efektem 
tej pracy będzie powstanie kilkunastostronicowych książek artystycznych, będących końcowym produktem 
projektu. Książeczce będzie towarzyszył materiał edukacyjny pomagający w przeprowadzeniu lekcji.
 Proponowane pomysły na książeczki: 

▶  Ja i mój świat. Proponowane słowa-hasła, które mają być inspiracją do krótkiego tekstu, obrazka, 
fotografii: ja, mama, tata, dom, ogród, drzewo, niebo, on, Lublin, podróż, rzeka. Listę tych słów można 
uzupełnić lub zmienić w zależności od grupy, z którą się pracuje.
▶  Wszystkie kolory tęczy. Słowami-hasłami będą kolory tęczy: czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, 
niebieski, granatowy, fioletowy. Każdy z tych kolorów może być inspiracją do napisania krótkiego tekstu, 
czy narysowania obrazka.



59

Region 

Festiwal „Śladami Singera”
 Festiwal „Śladami Singera” to projekt edukacyjno-animacyjny skierowany do społeczności lokalnych, 
ze szczególną rolą młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, małych miasteczek Lubelszczyzny. Inspiracją 
dla powstania idei projektu jest twórczość noblisty Isaaca Bashevisa Singera osadzona w wielokulturowej 
scenerii miasteczek regionu. Co roku, w kilku miejscowościach, które opisywał Singer, będą się odbywać 
prezentacje działań artystycznych przygotowanych w ramach realizowanych wcześniej warsztatów (teatr 
lalkowy, opowiadanie historii, warsztaty muzyczne, cyrkowe, filmowe, fotograficzne, animacji sieci, graffiti). 
W ten sposób powstanie cykl swoistych lokalnych festiwali, gdzie głównymi autorami będą uczniowie szkół oraz 
międzynarodowi wolontariusze. Wzbogacą one ofertę kulturalną i edukacyjną wspomnianych miejscowości, 
a uzyskane przez uczestników projektu umiejętności i doświadczenia stworzą podstawy do inicjowania 
kolejnych działań w przyszłości. 
 Główną postacią, symbolem festiwalu jest Jasza Mazur, bohater książki Singera Sztukmistrz z Lublina. 
Uczniowie oraz wolontariusze będą prowadzić działania edukacyjno-artystyczne i animatorskie w wybranych 
miejscowościach. 
 W każdej z nich uczestnicy spędzą trzy dni, gdzie będą prowadzić działania w przestrzeni miasteczka. 
Będą to różnorodne warsztaty artystyczne, historyczne, językowe oraz spotkania skierowane do lokalnej 
społeczności – dzieci, młodzieży, osób starszych. Kulminacją festiwalu będzie zaprezentowanie wykreowanych 
form teatralnych, muzycznych, cyrkowych przygotowanych przez uczestników seminarium, wolontariuszy 
oraz młodzież szkolną. Ważnym i spajającym elementem będzie zaprezentowanie opowieści opartych na 
tekstach Singera, w których pojawia się dana miejscowość. Chcemy, by było to kulturalne święto, w którym 
wezmą udział wszyscy mieszkańcy miasteczka. Festiwal będzie okazją do prezentacji lokalnych kół teatralnych, 
muzycznych, literackich, plastycznych i tradycyjnych kapel ludowych. 
 W ramach festiwalu odbędą się:

▶  warsztaty muzyczne – prezentacja muzyki z różnych krajów, jam sessions;
▶  warsztaty śpiewu i tańca tradycyjnego;
▶  koncerty;
▶  warsztaty ze sztuki opowiadania – spotkanie z opowiadaczami historii, praca nad opowiadaniami 
Singera i lokalnymi historiami;
▶  spektakl Sztukmistrz z Lublina;
▶  warsztaty teatralne;
▶  spektakle teatralne;
▶  gry miejskie;
▶  tworzenie graffiti, murali – zmienianie przestrzeni miasta;
▶  warsztaty sztuki cyrkowej;
▶  działania cyrkowe w przestrzeni miasteczek;
▶  zajęcia językowe;
▶  prezentacje filmów.

 W 2011 roku zostanie przeprowadzony pilotażowy projekt edukacyjno-animacyjny skierowany do 
czterech miejscowości Lubelszczyzny (Biłgoraj, Józefów Biłgorajski, Szczebrzeszyn i Tyszowce). Uczniowie 
szkół z tych miejscowości wezmą udział w interdyscyplinarnych warsztatach oraz będą przygotowywali 
działania artystyczne, które zaprezentują podczas festiwalu „Śladami Singera” w lipcu 2011. Festiwal będzie 
miał charakter międzynarodowy i wezmą w nim udział wolontariusze z Polski, Niemiec, Ukrainy i Izraela.
 W 2012 roku zostanie wdrożony program rocznego seminarium dla nauczycieli oraz cyklu 
warsztatów dla uczniów z Lubelszczyzny. Szkoły biorące udział w projekcie nawiążą kontakt ze szkołami 
partnerskimi z zagranicy, które stworzą program szkolnych wymian międzynarodowych. W lipcu zostanie 
również przeprowadzone ogólnopolskie seminarium, a jego uczestnicy wezmą udział w kolejnej edycji festiwalu 
„Śladami Singera”.
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 W 2013 roku nadal będzie wdrażany program rocznego seminarium dla nauczycieli oraz cyklu 
warsztatów dla uczniów z Lubelszczyzny. W lipcu ponownie zostanie przeprowadzone seminarium, tym razem 
o zasięgu międzynarodowym, a jego uczestnicy wezmą udział w kolejnej edycji festiwalu.
 W latach 2014–2015 będzie prowadzona edukacja kolejnych grup nauczycieli i uczniów 
z poszczególnych miejscowości Lubelszczyzny. Rozwijanie działań międzynarodowych: wymiany młodzieży, 
lipcowe seminarium oraz kolejny festiwal „Śladami Singera”. Jednocześnie będą prowadzone przygotowania do 
jubileuszowej edycji festiwalu „Śladami Singera” 2016.
 W 2016 roku festiwal będzie odbywał się we wszystkich miejscowościach, które wzięły udział 
w poprzednich edycjach. Zostanie uwzględniona szczególna rola Lublina oraz aspekt międzynarodowy. 
 Miejscowości Lubelszczyzny, w których toczy się akcja opowiadań to: Aleksandrów, Biłgoraj, Bychawa, 
Chełm, Frampol, Goraj, Hrubieszów, Izbica, Janów Lubelski, Józefów Biłgorajski, Komarów, Krasnobród, 
Krasnystaw, Kraśnik, Krzeszów, Lublin, Piaski, Radoszyce, Tarnogród, Turobin, Zamość i Tyszowce. 

Opowieści z krańców Europy – podróż dookoła granic Europy
 Pierwszego stycznia 2015 roku wyruszy z Lublina w podróż dookoła Europy grupa młodych 
osób. Trasę podróży wyznaczą granice Unii Europejskiej. Uczestnicy będą ambasadorami miejsca, z którego 
wyruszyli. 
 Obok lubelskiej części ekipy będzie w zespole kilka osób, „przewodników”, zmieniających się 
w krajach, przez które będzie przebiegać podróż.
 Codziennie z miejsca, w którym będzie przebywać ekipa, będzie nadawana bezpośrednia relacja. 
Podróż będzie dokumentowana, a jej uczestnicy będą prowadzić internetowe dzienniki podróży. Powstanie 
w ten sposób opowieść o Europie widzianej z perspektywy jej najdalszych krańców i prowincji.
 Jednym z głównych celów podróży będzie pokazanie, że w regionach leżących na krańcach Europy, na 
jej peryferiach, rozwija się bogate kulturowo życie, a mieszkający tam ludzie nie muszą uważać się za obywateli 
drugiej kategorii.
 Będziemy chcieli pokazać, jak dużo te miejsca mogą dać zjednoczonej Europie – nową energię 
i wspaniałe, często nieodkryte, dziedzictwo kulturowe. Mamy nadzieję, że dzięki podróży dookoła granic 
Europa odkryje te miejsca dla siebie.
 Specjalnym miejscem postoju w czasie wyprawy będzie miasto hiszpańskie, które dostanie, obok 
miasta z Polski, tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016.



Projekty do pracowni 
„Pamiętanie i antycypacja”
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Pracownia „Pamiętanie i antycypacja”
 Życie każdej społeczności związane jest z pamięcią o przeszłości. Dzięki temu wiemy kim jesteśmy 
i lepiej rozumiemy teraźniejszość. Pamięć może być niebezpiecznym narzędziem budzącym wielkie emocje 
i mającym wpływ na przyszłość. Dowodem tego jest wszystko, co wydarzyło się w XX wieku.
 O dojrzałości każdej społeczności świadczy to, w jaki sposób widzi swoją przeszłość, czy jest wobec 
niej krytyczna i czy ma odwagę konfrontować ją z pamięcią innych społeczności. Dopiero pamięć oczyszczona 
z demonów przeszłości daje szansę na budowę lepszego świata i otwiera drzwi do przyszłości.
 Dlatego ważne jest tworzenie różnego rodzaju programów edukacyjnych, artystycznych i ani-
matorskich, dzięki którym lepiej rozumiemy przeszłość i tworzymy fundamenty dla przyszłości. W ramach 
przygotowywanego przez ośrodek do aplikacji Lublin ESK 2016 programu „Pamiętanie i antycypacja” 
proponujemy trzy bloki tematyczne:

1. Lublin. Laboratorium pamięci
 Każde miasto ma w swojej historii ważne daty, które wpłynęły na jego losy. Zazwyczaj wiążą się 
one również z historią konkretnego kraju, a często z historią Europy. Mieszkańcy starają się pamiętać o tych 
zdarzeniach, przypominając o nich przy okazji kolejnych rocznic. Tu pojawia się podstawowe pytanie, w jaki 
sposób formułować związany z nimi przekaz, tak aby był żywy i interesujący dla młodego odbiorcy, ale miał 
charakter uniwersalny i czytelny dla osoby z zewnątrz.
 W proponowanych przez ośrodek działaniach artystyczno-animatorskich konkretne wydarzenia 
historyczne są tylko punktem wyjścia. Staramy się wiązać z nimi bardziej działania o charakterze symbolicznym 
niż je rekonstruować. Dzięki temu mają wymiar uniwersalny a nie tylko lokalny.
 Oto wybrane zdarzenia z historii miasta, dla których proponujemy konkretne projekty artystyczno- 
-animatorskie:

▶  700 lat lokacji Lublina (1317–2017): 
„Lublin 2.0” – symboliczna druga lokacja miasta w przestrzeni internetu, budowa wirtualnego 
muzeum;
„Miasta 2.0” – interdyscyplinarne, międzynarodowe warsztaty poświęcone przyszłości miast;
„Lublin i jego obywatele” – historia miasta opowiedziana przez kilkanaście życiorysów jego 
mieszkańców.

▶  Zawarcie unii polsko-litewskiej (1569):
„Wielkie europejskie utopie – opowieść o Rzeczypospolitej Obojga Narodów”;
budowa na placu Unii Europejskiej, obok Centrum Spotkań Kultur, trwałej formy przestrzennej 
nawiązującej do pomnika Unii Lubelskiej i upamiętniającej wejście Polski do Unii Europejskiej.

▶  Zagłada (II wojna światowa):
„Listy do Getta” (od 2001);
„Misterium Światła i Ciemności” (od 2002);
pomnik na Umschlagplatzu (od 2010);
„Wyspy Pamięci” (2016);
„Pięć transportów” (2016).

▶  „Solidarność” (1980–1989): 
„Urny Wolności” (2014);
„Wagon2015.lublin.pl” (2015);
festiwal społeczeństwa obywatelskiego „Europa obywateli” (2016).

2. Kręgi europejskiej pamięci
 Jedna z najważniejszych dyskusji, jaka wciąż trwa w wielu krajach europejskich, dotyczy pamięci o XX 
wieku – rozliczeń z przeszłością naznaczoną piętnem dwóch wielkich totalitaryzmów (komunizmu, faszyzmu), 
opresyjnymi dyktaturami (Grecja, Hiszpania, Portugalia), czy konfliktami religijnymi i etnicznymi (dawna 
Jugosławia, Irlandia).
 Po upadku komunizmu w 1989 roku i odzyskaniu wolności przez kraje Europy Środkowej, przyszedł 
dla ich społeczeństw czas odzyskiwania pamięci. Również w krajach, w których narodziły się dwa wspomniane 
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totalitaryzmy (Rosja, Niemcy) toczy się dyskusja o pamięci. Piekło jakie zgotowały mieszkańcom Europy 
w XX wieku dwa wielkie totalitaryzmy, dyktatury i nacjonalizmy, są wciąż punktem odniesienia do myślenia 
o przyszłości. Wciąż jeszcze przeszłość rzuca mroczny cień na czas, w którym żyjemy. Lublin, ze względu na 
swoją historię, jest szczególnym miejscem do rozmowy o pamięci. Na Majdanku mieścił się obóz koncentracyjny 
będący jednocześnie obozem zagłady. W regionie znajdowały się jeszcze dwa inne wielkie obozy zagłady – 
w Bełżcu i Sobiborze. Tam odbywała się eksterminacja ludności żydowskiej z całej Polski i Europy. Zaraz po 
opanowaniu Lublina w 1944 roku przez wojska radzieckie, Majdanek został zamieniony w obóz, w którym 
przetrzymywano żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego.
 W czasie wojny na pobliskim Wołyniu doszło do wielkiego ludobójstwa dokonanego przez Ukraińską 
Powstańczą Armię na mieszkających tam Polakach. Po wojnie wschodnie tereny Lubelszczyzny zostały objęte 
przesiedleńczą akcją Wisła, która dotknęła dziesiątki tysięcy Ukraińców. Ten krótki rys historii Lublina 
i Lubelszczyzny pokazuje skalę zła, jakie dotknęło to miejsce.
 Jedną z dróg zmierzenia się z pamięcią są różnego rodzaju działania artystyczne, edukacyjne 
i animatorskie. Pomagają one nam rozliczać się z przeszłością i dają odwagę do szukania prawdy. W ramach 
przygotowań do ESK ośrodek proponuje kilka projektów, które mają stworzyć młodym Europejczykom 
możliwość spotkania i podjęcia, często trudnego, dialogu z własną historią.

 Oto te projekty:
▶  „36 Sprawiedliwych”;
▶  „Szlak wolnego słowa”;
▶  „Opowieść ulicy Szerokiej”; 
▶  „Śladami Döblina”;
▶  „Laboratoria Pamięci”;
▶  „Świadectwa sztuki”.

3. Pamięć i technologia
Tradycyjne metody opowiadania o przeszłości i przekazywania pamięci coraz bardziej zawodzą i nie są już 
atrakcyjne dla młodego pokolenia – nie przystają do ich sposobu myślenia.
 Na przełomie XX i XXI wieku nowe technologie – komputer, internet, telefon komórkowy – stały się częścią 
codziennego życia ludzi na całym świecie. Zmieniło to w sposób radykalny ich sposób postrzegania i rozumienia 
otaczającej rzeczywistości. Konsekwencją tego powinny stać się działania dostosowujące edukację do nowej 
sytuacji.
  W sposób szczególny dotyczy to sposobów tworzenia przekazów pamięci o ważnych zdarzeniach 
w historii. Używając nowoczesnych technologii i wykorzystując możliwości, jakie niosą, można zacząć budować 
jakościowo nowe sposoby uczenia o przeszłości i uczestnictwa w kulturze z wykorzystaniem sieci internetowej. 
To sieć internetowa stała się właśnie jedną z najważniejszych przestrzeni w obszarze kultury. Generowane są 
w niej nowe zjawiska i idee, spotykają się tu miliony młodych użytkowników.
  W ramach przygotowywanego przez Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” projektu „Lublin 2.0” 
proponujemy następujące projekty związane z historią i dziedzictwem kulturowym:

▶  rozwijanie portalu „Lublin. Pamięć Miejsca”;
▶  budowę wirtualnego muzeum historii miasta Lublina;
▶  lubelski festiwal nauki „Pamięć – spojrzenie interdyscyplinarne”.
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Lublin. Pamięć Miejsca

700 lat lokacji Lublina (1317–2017)
 Z lokacją Lublina w 1317 roku związane są dwa ważne tematy. Jeden dotyczący powstania samego 
miasta, drugi związany z kształtowaniem się społeczeństwa obywatelskiego.

Lublin 1317 – powstanie miasta
 Miasta europejskie rodziły się wraz z Europą, i w sposób najbardziej fundamentalny charakteryzują 
nasz kontynent i tworzą jego tożsamość. Dlatego jedna z najważniejszych dat w historii Lublina związana jest 
z jego lokacją w 1317 roku. Wtedy Lublin wszedł do procesu, który zdecydował o powstaniu Europy; został mu 
„wszczepiony kod genetyczny” Europy. To poprzez proces powstawania miast, w oparciu o prawo niemieckie, 
tworzył się krąg cywilizacji europejskiej. Wtedy właśnie zostały przyjęte pewne zasady, według których zaczął 
następować rozwój przestrzenny Lublina. To te zasady ukształtowały Lublin jako miasto, stworzyły jego 
niezwykłość i urodę.
 Proponowane działania:

1. „Lublin 2.0” wirtualna lokacja miasta
Głównym działaniem, które proponujemy jako formę upamiętnienia lokacji miasta 700 lat temu jest 
przygotowanie symbolicznej, wirtualnej, drugiej lokacji miasta. Pierwsza lokacja odbyła się w realnej przestrzeni 
na wzgórzu staromiejskim, druga lokacja, symboliczna, mogłaby odbyć się już w przestrzeni wirtualnej 
– poprzez zaprojektowanie i zbudowanie w niej miasta cyfrowego.
 Internet jest w chwili obecnej najważniejszym medium, dzięki któremu każdy może być obecny 
w światowej sieci przepływu i wymiany informacji. Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci stają się odrębną 
i samodzielną sferą współczesnej cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości dla 
uczestnictwa w kulturze, edukacji i dostępie do różnorodnych informacji.
 Internet jest doskonałym medium do opowiadania o mieście – jego historii i dziedzictwie kulturowym. 
Dlatego warto podjąć pracę nad stworzeniem portalu będącego wielowątkową i multimedialną opowieścią 
o dawnym i współczesnym Lublinie, wykorzystującą najnowocześniejsze zdobycze technologiczne. Mógłby on 
stać się niezwykłym narzędziem w edukacji i promocji miasta.
 Chcielibyśmy pod hasłem „Lublin 2.0” zebrać wszystkie inicjatywy różnych organizacji, instytucji 
i osób prywatnych mające na celu wykorzystanie sieci internetowej dla rozwoju miasta. Propozycje ze strony 
ośrodka zostały opisane w rozdziale Nowa przestrzeń kultury – „Lublin 2.0”.
 Portal o historii i dziedzictwie kulturowym Lublina mógłby stać się jedną z ikon miasta odsłaniającą 
jego nowoczesne i innowacyjne oblicze.

2. „Miasto 2.0” 
Będą to interdyscyplinarne, międzynarodowe warsztaty studenckie poświęcone przyszłości miast.

3. „Lublin i jego obywatele”
Będzie to historia Lublina (XIV–XXI wiek) opowiedziana poprzez biografię kilkunastu mieszkańców. Zostaną 
tu pokazani przedstawiciele różnych narodowości i religii, ci którzy budowali to miasto. Możemy wyróżnić 
kilka kategorii osób związanych z Lublinem, które będą uwzględnione na wystawie:

▶  Lublinianie, którzy wyjechali ze swojego miasta i nigdy tu nie powrócili. Przez ich życiorysy można 
opowiedzieć historię Europy, która odbija się w ich biografii. Okres czasu obejmowałby średniowiecze aż 
do dnia dzisiejszego. Można tu wymienić między innymi studentów, którzy wyjechali z Lublina w okresie 
renesansu na studia do Włoch. Oczywiście będą tu uwzględnieni lubelscy Żydzi emigrujący jeszcze przed 
wojną na różne kontynenty. Jedną z osób, o której opowiemy będzie Józef Łobodowski;
▶  ludzie, którzy przyjechali do Lublina i tu zostali (ewangelicy, arianie, Żydzi, Włosi, Niemcy);
▶  ludzie, dla których Lublin był tylko miejscem chwilowego postoju (między innymi Edward Stachura).



66                                                                        ośrodek dla aplikacji lublin esk 2016    „pamiętanie i antycypacja”

Zagłada

Pamięć Zagłady
 Zmiany, jakie przyniósł Polsce upadek komunizmu w roku 1989, związane były z odzyskiwaniem 
przez polskie społeczeństwo pamięci. Wiele osób i środowisk zaczęło powoli interesować się historią miast 
i miasteczek, odkrywając, że przed wojną żyli w nich nie tylko Polacy. 
 Lublin był jednym z wielu polskich miast, które musiało zmierzyć się ze swoją zapomnianą przez 
lata przeszłością. W 1939 roku mieszkało tu prawie 120 tysięcy mieszkańców, włączając w to około 45 tysięcy 
Żydów. W czasie wojny Niemcy wymordowali żydowskich mieszkańców Lublina, a dzielnica żydowska została 
zniszczona. Symbolem tamtych czasów stał się Majdanek, znajdujący się przed wojną blisko Lublina niemiecki 
obóz śmierci.
 Po upływie lat mieszkańcy Lublina zapomnieli o swoich żydowskich sąsiadach. Jak można żyć tu i nic 
nie wiedzieć o kulturze i historii tych, którzy stanowili przed wojną prawie jedną trzecią liczby mieszkańców 
miasta? W miejscu, w którym przez lata były domy, synagogi i ulice, jest teraz wielki parking, nowe drogi 
i trawniki. Duża część terenu została pokryta betonową nawierzchnią. Pod betonową skorupą, razem 
z fundamentami dawnych żydowskich budynków, została schowana pamięć o tych, którzy kiedyś tu mieszkali. 
Nie da się zrozumieć historii Lublina bez tych pustych miejsc wokół Bramy Grodzkiej.
 Przez lata Brama Grodzka, obecnie siedziba Teatru NN, zamieniła się w miejsce, w którym, jak w Arce 
Pamięci, ocalane są dla przyszłych pokoleń stare fotografie, dokumenty, wspomnienia. Ta pusta przestrzeń 
mieszcząca się w pobliżu, stała się dla Teatru NN naturalnym miejscem do realizowania działań artystycznych, 
odkrywających pamięć o przeszłości, będących opłakiwaniem ofiar Zagłady.
 Proponowane działania:

1. „Listy do Getta” 
W marcu 2001 roku, w kolejną rocznicę początku likwidacji lubelskiego getta, z Ośrodka „Brama Grodzka  
– Teatr NN” wysłano kilkadziesiąt listów na przypadkowo wybrane, nieistniejące adresy przedwojennego miasta 
żydowskiego – do jego nieżyjących mieszkańców. Oczywiście listy nie mogły dotrzeć do adresatów – wracały 
z urzędowymi adnotacjami „adresat nieznany”, „nie ma takiego adresu”. Poprzez takie działanie chcieliśmy 
dotknąć pustki, jaka powstała po mieście żydowskim.
 Projekt był kontynuowany przez kolejne lata. Od roku 2002 wśród adresatów listów wysyłanych 
do nieistniejącej dzielnicy żydowskiej pojawił się jeden wyjątkowy – Henio Żytomirski, żydowski chłopczyk 
urodzony w 1933 roku w Lublinie. Henio zginął na Majdanku w listopadzie 1942 roku. Jego historię udało się 
częściowo odtworzyć – zachowały się zdjęcia Henia, z każdego roku jego życia.

2. „Misterium Światła i Ciemności” i „Poemat o Miejscu”
W miejscu, w którym w Lublinie było kiedyś miasto żydowskie, jest teraz parking o betonowej nawierzchni. 
Możemy wyobrazić sobie ukryty pod tą skorupą szkielet miasta, utworzony z fundamentów domów, które tu 
stały. Mimo lat, jakie minęły od Zagłady, mimo betonowej skorupy ukrywającej pamięć o tamtym mieście, 
przeszłość zawsze wraca do nas. „Misterium Światła i Ciemności” upamiętnia kolejne rocznice zagłady 
lubelskiego getta 16 marca 1942 roku. Misterium rozpoczynamy w godzinach wieczornych – jego uczestnicy 
odczytują w Bramie Grodzkiej setki nazwisk przedwojennych mieszkańców dzielnicy żydowskiej.
 Wtedy, w przestrzeni, gdzie było kiedyś miasto żydowskie, gaśnie światło. Po stronie Bramy, gdzie 
znajduje się Stare Miasto, światło wciąż się pali i trwa zwyczajne, codzienne życie. Brama Grodzka staje się w ten 
sposób na kilkadziesiąt minut bramą-przejściem pomiędzy Światłem i Ciemnością.
 Uczestnicy misterium przechodzą przez Bramę, wchodząc w ciemność, w pustą przestrzeń pozostałą po 
mieście żydowskim. Na ich drodze pojawiają się smugi światła – zapalające się w kolejnych, mijanych po drodze, 
otwartych studzienkach kanalizacyjnych. Wydobywające się z głębi otwartych studzienek światło i nagrane 
głosy świadków Zagłady tworzą rodzaj wielkiej instalacji artystycznej, odsłaniającej ukryte i niewidoczne na co 
dzień znaczenia zawarte w pustej przestrzeni obok Bramy Grodzkiej.

3. Pomnik na Umschlagplatzu
Lubelski Umschlagplatz znajduje się na terenie rzeźni miejskiej przy ulicy Turystycznej, obok rampy kolejowej. 
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Z miejsca tego wywożono żydowskich mieszkańców miasta do obozów zagłady.
 Miejsce to upamiętni instalacja artystyczna. Będzie miała formę potężnego, pustego w środku, bloku 
betonowego o wymiarach dokładnie odpowiadających wymiarom działki przeznaczonej na ten cel: 44 x 10 
metrów. Do ściany betonowego bloku przylegać będzie, na całej długości wydzielonej działki (44 metry), ceglany 
mur odgradzający Plac Śmierci od przylegającej do niego ulicy Zimnej. Jedną ze ścian betonowego bloku będzie 
właśnie mur z widocznymi cegłami, nawiązujący w swojej symbolicznej wymowie do Ściany Płaczu.
 Wysokość betonowego bloku wyniesie około 7 metrów, będzie on wystawać ponad mur odgradzający 
plac. Wysokość ta wzięła się stąd, że objętość tak powstałego prostopadłościanu (44  x 10 x 7 metrów) równa 
się w przybliżeniu objętości przeciętnego składu transportu (20 wagonów po około 80 osób w każdym z nich), 
który zabierał jednorazowo około półtora tysiąca więźniów, tyle ile wynosił dzienny kontyngent Żydów. 
W środku betonowego bloku zostanie zamknięta pustka i ciemność.
 W chodniku przylegającym do muru, na całej długości działki będą wmontowane żeliwne płyty, na 
których zostaną umieszczone napisy objaśniające to, co się w tym miejscu wydarzyło.
 Forma artystycznej instalacji, zredukowana tylko do betonowego bloku wypełniającego całą 
powierzchnię przypadkowo wydzielonej działki na Placu Śmierci, ma pokazywać niemożność zrozumienia tak 
ekstremalnej sytuacji jaką był Holocaust. Ma pokazywać naszą bezradność przy tworzeniu narracji o tym, co 
wydarzyło się w tym miejscu.
 Żydzi grupowani byli wpierw w Wielkiej Synagodze, a następnie prowadzeni przez Kalinowszczyznę 
do rampy. Wzdłuż całej trasy zostaną umieszczone żeliwne znaki – tablice, w kształcie rozbitej macewy, z 22 
literami alfabetu hebrajskiego.

4. „Pięć transportów”
W latach 1941–1944 na Majdanek przyjeżdżały transporty więźniów z całej Europy. Były to transporty z Polski 
oraz z Białorusi, Słowacji, Niemiec, Francji, Holandii.
 Na Majdanku ginęli głównie Żydzi. Transporty więźniów zmierzające z różnych stron Europy pod 
Lublin znikały w otchłani „czarnej dziury”, jaką był obóz na Majdanku. Każdy z tych transportów ma swoją 
odrębną historię, na którą składają się losy setek pojedynczych osób.
 Z wybranych miejsc, z których w czasie wojny wyruszały transporty więźniów wyjadą w tą samą 
trasę, co kiedyś, więźniowie-artyści z przygotowanymi wcześniej przedstawieniami teatralnymi. Każde z tych 
przedstawień będzie inspirowane losami konkretnego transportu, a w szczególności historią dzieci, jeżeli 
jechały w tym transporcie. Każdy z zespołów teatralnych na trasie wiodącej do Majdanka zaprezentuje swoje 
przedstawienie na dworcach kolejowych kilku wybranych miejscowości. Przedstawienia będą miały prostą 
scenografię pozwalającą bez problemów zagrać je w wybranym miejscu. W każdej z tych miejscowości do projektu 
zaprosimy szkołę czy dom kultury, które pomogą w zorganizowaniu prezentacji przedstawienia oraz włączą się 
w szukanie i dokumentowanie materiałów z okresu, kiedy przez ich miejscowość jechał transport. Jednocześnie 
jednym z elementów projektu będzie zebranie z tej miejscowości listów napisanych przez miejscowe dzieci 
do tych, które jechały transportem. Listy, zawiezione do Majdanka, zostaną zebrane, opracowane i wydane 
w postaci książki. Po przyjeździe do Lublina wszystkie przedstawienia będą zaprezentowane na Majdanku. 
Każdy z zespołów wracając do miejscowości, z której wyruszył, zabierze ze sobą odciśnięte i wypalone w glinie 
ślady bucików dziecięcych znajdujących się na Majdanku. W ten sposób nastąpi symboliczny powrót dzieci do 
miejscowości, z których zostały wywiezione.
 Punktem wyjścia do projektu będzie zebranie dokumentacji historycznej dotyczącej wybranych 
transportów: daty wyjazdu, trasy przejazdu, listy więźniów.

5. Wyspy Pamięci
Przez całe wieki Żydzi wraz ze swoją kulturą współtworzyli tożsamość Europy. Po Zagładzie w wielu miastach 
europejskich została po nich pustka. Pulsujące życiem dzielnice zmieniły się w martwe przestrzenie. Jednym 
z tych miast jest Lublin.
 W tej przestrzeni zostanie zbudowanych dziesięć Wysp Pamięci – miejsc, w których będą mogły 
się odbywać różnorodne działania artystyczne. Zaproszeni artyści zaprezentują w nich swoje prace, które 
tematycznie będą odnosić się do tej pustki.
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Solidarność (1980–1989)

Propozycje działań:
1. „Urny Wolności”
W roku 2014 będziemy obchodzić 25. rocznicę niezwykle ważnych wydarzeń dla całej Europy. Na początku 
1989 roku doszło w Polsce do obrad Okrągłego Stołu, w czasie których rozmawiała władza i opozycja. 
Otworzyło to drogę do wyborów 4 czerwca tego roku. Dzięki temu, że ludzie poszli wtedy głosować, nastąpił 
bezkrwawy koniec komunizmu w Polsce. Był to wielki tryumf „Solidarności”. To wtedy duch wolności ruszył 
z Polski i przeszedł przez inne europejskie kraje będące pod rządami komunistów. Był to początek gwałtownych 
przemian, jakie zaczęły zachodzić w tych krajach. Kulminacja tych zdarzeń nastąpiła jesienią 1989 roku  
– nazwano ją Jesienią Ludów. Przypomnijmy dramatyczne wypadki w Pradze i Bukareszcie. Wtedy też zburzono 
mur berliński. Ze względu na spektakularność tego ostatniego wydarzenia, zaczęto zapominać, że drogę do tego 
wszystkiego, co wydarzyło się w Europie jesienią 1989 roku, otworzył skromny z wyglądu obiekt, jakim jest 
zwykła urna wyborcza. To właśnie ten przedmiot jest prawdziwym symbolem zmian, jakie zaszły w Europie po 
1989 roku.

Opis instalacji artystycznej
 Czwartego czerwca 2014 roku, czyli 25 lat po pamiętnych wyborach zostanie ustawiona na placu 
Litewskim w Lublinie instalacja artystyczna zbudowana z pudeł symbolizujących urny. Będzie ich 170, tyle ile 
było wtedy w Lublinie komisji wyborczych. To symboliczne działanie w przestrzeni miasta ma przypomnieć, że 
to co się stało 4 czerwca 1989 roku jest dziełem tych wszystkich, którzy poszli wtedy głosować.

Urny wyborcze – przesyłka
 Częścią instalacji zbudowanej na placu Litewskim z urn wyborczych będzie siedem gotowych do 
wysłania przesyłek pocztowych zawierających po jednej urnie. Cztery z nich będą zaadresowane do miast, 
w których jesienią 1989 roku rozegrały się dramatyczne wydarzenia związane z upadkiem komunizmu (Praga, 
Berlin, Budapeszt i Bukareszt). Jedna przesyłka zostanie wysłana do Brukseli na adres Komisji Europejskiej. 
Jeszcze inne będą zaadresowane do krajów, gdzie ich mieszkańcy wciąż nie mają możliwości wzięcia udziału 
w wolnych wyborach. Przesyłki będą opatrzone napisem „Uwaga delikatne – Duch Wolności”. W roku 2009 
przesyłki takie zostały wysłane do Chin w związku z krwawymi wydarzeniami, jakie miały miejsce 4 czerwca 
1989 roku w Pekinie na placu Tian’anmen.

2. „Wagon2015.lublin.pl” 
W roku 2015 minie 35. rocznica powstania „Solidarności”, jednego z tych wydarzeń, które wpłynęło na losy 
Polski i Europy. W powszechnej świadomości żyje jedynie pamięć o wydarzeniach w Gdańsku. A przecież 
poprzedziła je wielka fala strajków, która rozpoczęła się w Lublinie i przeszła przez całą Polskę latem 1980 roku, 
kończąc się powstaniem w Gdańsku „Solidarności”. W Lublinie, od którego rozpoczęły się wtedy historyczne 
zdarzenia, ich symbolem stał się strajk lubelskich kolejarzy. Dlatego chcielibyśmy aby 17 lipca 2015 roku, 
w rocznicę strajku na lubelskiej kolei, w rocznicę Lubelskiego Lipca ΄80, dla upamiętnienia polskiego lata ΄80, 
wyjechał z Lublina, w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego, „wagon2015.lublin.pl” – specjalny wagon 
pamięci. Będzie w nim podróżować grupa kilkunastu młodych osób (artyści, dziennikarze, animatorzy). 
Jadąc przez całą Polskę, przez małe i duże miejscowości – śladami polskiego lata ΄80, śladami polskiej pamięci  
– wagon dojedzie 14 sierpnia do Gdańska, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia strajków w stoczni.
 Jednym z celów podróży będzie próba konfrontacji ideałów i marzeń rewolucji społecznej, jaka miała 
miejsce 35 lat temu z rzeczywistością 2015 roku. Spytamy ludzi, których spotkamy, o ich marzenia dzisiaj 
i przesłanie, jakie chcą przekazać przyszłym pokoleniom. 
 Pierwszy raz wagon wyruszył w roku 2005, następnie w 2010 roku. W roku 2015 w wagonie pojadą 
również młode osoby z kilku krajów Europy.

3. Festiwal społeczeństwa obywatelskiego „Europa obywateli” 
Ważną częścią duchowego dziedzictwa Europy jest demokracja i podmiotowość obywateli. Zanim doszło do 
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narodzin „Europy obywateli” kraje europejskie musiały przejść bardzo trudną drogę, na której szczególną rolę 
pełni to wszystko, co stało się w XX wieku. Chodzi tu między innymi o doświadczenie komunizmu, faszyzmu 
oraz innych dyktatur.
 Szczególną rolę na tej drodze pełni powstanie „Solidarności”, a bardzo ważny udział w tym ma 
społeczność Lublina. „Solidarność” była wielkim ruchem obywatelskim, który w sposób pokojowy rozpoczął 
demontaż komunizmu w Polsce i Europie. Formą prezentacji i popularyzacji związanych z powstaniem 
„Solidarności” społecznych procesów i wydarzeń mógłby być trwający przez cały 2016 rok festiwal społeczeństwa 
obywatelskiego „Europa obywateli”. 
 W ramach festiwalu przedstawiciele z różnych krajów i organizacji będą prezentować swoje 
doświadczenia w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
 Zostaną przeprowadzone działania edukacyjne, animatorskie i artystyczne związane z tematem 
festiwalu, między innymi:

▶  „Pamięć dokumentu” – prezentacja filmów dokumentalnych, reportaży radiowych i wystaw mówiących 
o kluczowych momentach w historii Europy związanych ze społecznym zaangażowaniem obywateli 
w sprawy własnego kraju czy całej Europy;
▶  „Drogi kontrkultury”– prezentacja działań artystycznych wyrastających ze sprzeciwu wobec 
systemów totalitarnych. Będziemy chcieli pokazać rolę artystów (muzyka, teatr, literatura) w obaleniu 
komunizmu. Zostaną tu zaprezentowane lubelskie teatry alternatywne z przełomu lat siedemdziesiątych 
i osiemdziesiątych;
▶  „Bardowie Europy”– ballady i piosenki, które zmieniały Europę;
▶  „Nowa szkoła”– dyskusja na temat nowych idei w edukacji;
▶  „Szlak wolnego słowa” – wystawa o narodzinach w roku 1976 niezależnego ruchu wydawniczego 
w Lublinie oraz jego rozwoju w Polsce i innych krajach komunistycznych. Rozwój prasy i wydawnictw 
podziemnych miał olbrzymie znaczenie w tworzącej się w krajach demoludów refleksji politycznej. To wtedy 
narodziła się idea walki bez przemocy, w której dominowała kwestia praw obywatelskich i pracowniczych. 
Wolne słowo i podziemne drukarnie stały się skutecznym narzędziem rodzącego się ruchu politycznego.
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Kręgi europejskiej pamięci

„36 Sprawiedliwych” 
 W ramach projektu „36 Sprawiedliwych” chcemy stworzyć żywą i poruszającą młodych ludzi opowieść 
o historii Europy, ze szczególnej, często niedostrzegalnej perspektywy tych, którzy z narażeniem własnego życia 
ratowali życie innych, a często poświęcali je by przeciwstawić się złu.
 O tych ludziach możemy powiedzieć, że byli Sprawiedliwymi – tymi, którzy w trudnych czasach 
potrafili dać świadectwo człowieczeństwa, heroizmu i odwagi.
 Istnieje talmudyczna opowieść o tym, że w każdym pokoleniu jest nie mniej niż 36 Sprawiedliwych, 
dzięki którym świat wciąż istnieje. Są oni zazwyczaj biednymi i z pozoru przeciętnymi ludźmi, którzy są jednak 
niezwykli, bo postępują etycznie i czynią dobro. Gdyby kiedyś zabrakło choćby jednego z nich i ich liczba 
obniżyła się do 35 – świat natychmiast przestałby istnieć.
 Powstanie w ten sposób historia Europy w XX wieku opowiedziana przez losy ludzi, którzy 
potrafili znaleźć w sobie siłę na sprzeciwienie się totalitarnemu państwu, dyktaturze, czystkom etnicznym czy 
konfliktom religijnym w różnym czasie i w różnych miejscach. Historie Sprawiedliwych będą udokumentowane 
i opowiedziane przez młodych ludzi żyjących w tych samych miejscach co oni. Tak opowiedziana historia 
będzie też historią rodzenia się nowej Europy. 
 Zebrany materiał posłuży do zbudowania w Lublinie, na Majdanku, wystawy-instalacji. Proponujemy 
też stworzenie wirtualnego „Europejskiego szlaku Sprawiedliwych” po miejscach, w których wydarzyło się 36 
wybranych historii.

„Szlak wolnego słowa”
 Szczególnie ważną częścią historii powojennej Europy są podziemne i emigracyjne wydawnictwa, 
które walczyły słowem o prawdę, wolność i demokrację. Działały one zarówno w państwach komunistycznych 
(Polska, Rosja, Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry), jak też w innych państwach europejskich będących we 
władzy opresyjnego i antydemokratycznego systemu (Portugalia, Hiszpania, Grecja). 
 Zbudujmy opowieść o tych niezależnych obywatelskich działaniach, które tworzyły fundament dla 
europejskiej demokracji, o tym jak wolne słowo zmieniło Europę. Będzie to opowieść o różnych podziemnych 
pismach, ich redaktorach, podziemnych drukarniach oraz wydawnictwach działających na emigracji, takich jak 
paryska „Kultura”.
 Symbolicznym punktem wyjścia do programu poświęconego wolnemu słowu jest dla nas dramatyczna 
historia związana z zamordowaniem w roku 1944 przez Niemców, za druk bibuły, piętnastu drukarzy pracujących 
w miejscu, w którym mieści się Izba Drukarstwa. Również w Lublinie w połowie 1976 roku została uruchomiona 
przez środowisko lubelskich „Spotkań” podziemna drukarnia. W epoce PRL-u było to jedno z pierwszych tego 
typu działań i jednocześnie początek podziemnego, niezależnego ruchu wydawniczego w Polsce. Powstanie 
drukarni było czymś zupełnie wyjątkowym nie tylko w kraju, ale w całym bloku komunistycznym.
 To właśnie w Lublinie, który kojarzy się z początkiem przejmowania w Polsce władzy przez komunistów 
oraz z wprowadzeniem przez nich represyjnej cenzury, zaczęto trzydzieści lat później druk wolnego słowa, 
odkłamującego rzeczywistość totalitarnego państwa.
 Uruchomienie małej, podziemnej drukarni „Spotkań” jest w najnowszej historii Lublina zdarzeniem 
o wielkim ładunku symbolicznym. Chcielibyśmy aby fakt narodzin podziemnego ruchu wydawniczego 
w Lublinie stał się główną ideą wystawy „Siła wolnego słowa” pokazującej niezależny obieg wydawniczy, 
podziemne drukarnie, kolportaż zakazanych książek. Z drugiej strony będzie na wystawie pokazany 
cały mechanizm cenzury i propagandy totalitarnego państwa oraz walka o wolne słowo w całym bloku 
komunistycznym. Byłaby to opowieść o roli wolnego słowa w państwie totalitarnym. Wystawie towarzyszyć 
będzie program edukacyjny poświęcony znaczeniu słowa wolność.

Opowieść ulicy Szerokiej
 W każdym większym mieście europejskim, na jego mapie, możemy odnaleźć ulicę Szeroką. Zazwyczaj 
była to główna ulica dzielnicy żydowskiej, a jej mieszkańcami byli Żydzi, ale nie tylko – często te ulice miały 
charakter wielokulturowy. Jedną z nich jest nieistniejąca już lubelska ulica Szeroka, która została zrównana 
z ziemią przez Niemców w czasie likwidacji dzielnicy żydowskiej.
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 Proponujemy spojrzeć na historię Europy poprzez pryzmat historii ulic Szerokich z kilkunastu miast 
europejskich. Elementami projektu będą:

1. Koncert na ulicy Szerokiej w Lublinie transmitowany do wybranych miast w Europie, gdzie znajdują się ulice 
Szerokie. Na tych ulicach stanęłyby olbrzymie ekrany, na których można będzie obserwować lubelski koncert. 
 W Lublinie, również na dużym ekranie, prezentowane byłyby ulice z innych miast. Koncert byłby 
kulminacją wielu działań prowadzonych przez poprzedzające go dwa tygodnie. Byłyby to między innymi:

▶  prezentacje tradycyjnej i współczesnej kultury jidisz;
▶  prezentacje współczesnych artystów z Izraela oraz artystów pochodzenia żydowskiego tworzących 
w różnych krajach Europy i USA.

2. Europejski szlak ulic Szerokich książka-przewodnik pokazująca historię tych ulic.

3. Album fotograficzny pokazujący przeszłość i teraźniejszość tych ulic na starych i współczesnych zdjęciach.

4. Strona internetowa prezentująca ulice Szerokie.

„Śladami Döblina” 
 Projekt „Śladami Döblina” nawiązuje bezpośrednio do podróży, jaką odbył pisarz Alfred Döblin 
w 1924 roku w głąb świata polskich Żydów. Ze swoim językiem i kulturą Żydzi byli obecni w każdym 
europejskim kraju. W sposób specyficzny dla każdego z miejsc wrastali w nie i stawali się jego ważną częścią. 
Małe miasteczka, sztetle, i mieszkający z nich Żydzi byli nieodłącznym elementem krajobrazu kulturowego 
Europy Wschodniej, a każde duże miasto miało swoją żydowską dzielnicę. Do tego nieistniejącego już dzisiaj 
świata wyruszył w 1924 roku, od końca września do końca listopada, niemiecki pisarz Alfred Döblin. W czasie 
podróży po Polsce odwiedził Warszawę, Lublin, Łódź, Kraków, Zakopane, Lwów, Wilno, Gdańsk. Efektem tej 
podróży stała się książka Podróż po Polsce. Dla Döblina, będącego z pochodzenia Żydem, była to pielgrzymka do 
własnych korzeni. Chciał zobaczyć życie „prawdziwych”, a nie zasymilowanych Żydów. Döblin stał się również 
świadkiem odradzania się Polski wracającej po ponad stuletniej niewoli na mapę Europy.
 W roku 2014 minie dziewięćdziesiąt lat od tamtej podróży. W ciągu tego czasu w Europie powstały 
i upadły dwa wielkie totalitaryzmy – komunistyczny i nazistowski. Mamy za sobą straszne doświadczenie 
II wojny światowej, a w nim Zagładę. Nie ma już Wolnego Miasta Gdańska, Wilno jest stolicą niepodległej 
Litwy, a Lwów leży w granicach Ukrainy. W miejscach, które odwiedził i opisał pisarz nie ma już bogatego 
życia żydowskiego. Krajobraz kulturowy tej części Europy uległ radykalnej zmianie. Warto więc wrócić do tych 
samych miejscowości, w których był pisarz dziewięćdziesiąt lat temu i skonfrontować treść książki Döblina 
z sytuacją obecną.
 Podróż „Śladami Döblina” dziewięćdziesiąt lat później, chcemy zorganizować w 2014 roku na jesieni. 
Jej uczestnikami będzie grupa młodych osób z Polski, Niemiec, Litwy i Ukrainy. 
 Efektem całego przedsięwzięcia stanie się książka-reportaż oraz fotograficzna wystawa dokumentalna 
pokazująca przeszłość i dzień dzisiejszy miejsc opisanych przez Alfreda Döblina.

„Laboratoria Pamięci”
 Będzie to prezentacja programów i organizacji z Polski i Europy, które w sposób autorski 
i niekonwencjonalny mierzą się z problemem pamięci (animacja, edukacja, sztuka) na rzecz budowania 
przyszłości. 
Z Polski będą to między innymi:

▶  Lublin – Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”; 
▶  Sejny – „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”; 
▶  Olsztyn – Wspólnota Kulturowa „Borussia”;
▶  Warszawa – Ośrodek Karta.

Z Europy będą to instytucje z :
▶  Rosji;
▶  Niemiec;
▶  Czech;



72                                                                        ośrodek dla aplikacji lublin esk 2016    „pamiętanie i antycypacja”

▶  Rumuni;
▶  Węgier.

„Świadectwa sztuki”
 Pamięć o konkretnych wydarzeniach z historii jest żywa, autentyczna i wypełniona emocjami tylko 
wtedy, gdy staje się przedmiotem zainteresowania artystów.
 W projekcie „Świadectwa sztuki” będziemy chcieli pokazać obraz europejskiej apokalipsy – Zagłady, 
dyktatury, konfliktów etnicznych i religijnych, komunizmu – utrwalony w literaturze i poezji.
 Dzieła sztuki stworzone przez artystów potrafią na przekór czasowi przenieść żywą pamięć 
o dramatycznych wydarzeniach, poruszają w nas emocje. Przeszłość żyje tak długo, jak długo artyści ją opisują 
i opowiadają. 
 Chcielibyśmy poprzez spotkania i wystawy przywołać najważniejsze utwory, które ocaliły pamięć 
o Zagładzie i okrucieństwach państw totalitarnych. 
 Będą to między innymi książki Tadeusza Borowskiego, Bogdana Wojdowskiego, Aleksandra 
Sołżenicyna, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Eliego Wiesela, Primo Leviego, Imrego Kertesza, Włodzimierza 
Odojewskiego, Hanny Krall, Anny Langfus oraz wiersze Paula Celana, Nelly Sachs, Tadeusza Różewicza, 
Zbigniewa Herberta, Czesława Miłosza.
 Proponujemy również prezentację współczesnych poetów i pisarzy z różnych stron świata, których 
twórczość związała się z dramatycznymi zdarzeniami, które działy się obok nich.
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Pamięć i technologie 

„Lublin. Pamięć Miejsca”
 Portal „Lublin. Pamięć Miejsca” jest to tworzona w internecie wielowątkowa i rozbudowana opowieść 
o historii i dziedzictwie kulturowym Lublina. W opowieści będzie można dowiedzieć się o historii konkretnych 
miejsc, ludzi czy o wybranych zdarzeniach. Zasoby portalu są tworzone i udostępniane na różne przyjazne dla 
internauty sposoby.
 Ważną częścią portalu „Lublin. Pamięć Miejsca” jest leksykon. Jest to wciąż rozbudowywany 
rodzaj encyklopedycznego słownika związanego z historią, dziedzictwem kulturowym i kulturą Lublina 
i Lubelszczyzny. Jest ściśle zintegrowany z Biblioteką Multimedialną zawierającą w formie cyfrowej książki, 
dokumenty, zdjęcia, filmy i nagrania historii mówionych. Dzięki temu każde hasło w leksykonie jest powiązane 
z biblioteką i tworzone na bazie znajdujących się w niej materiałów. Bardziej zainteresowani czytelnicy mogą 
uzupełnić swoją wiedzę materiałami źródłowymi dotyczącymi danego tematu, znajdującymi się w Bibliotece 
Multimedialnej.
 Leksykon powstaje w oparciu o system zarządzania treścią Drupal zapewniający ciągłą aktualizację 
portalu oraz ułatwiającego wdrażanie pojawiających się nowych technologii internetowych.
 Dzięki portalowi mieszkańcy miasta, a w szczególności uczniowie i nauczyciele, mają łatwy dostęp do 
wiedzy o Lublinie.

Wirtualne muzeum „Pamięć Lublina”
 Będzie to rodzaj multimedialnego spaceru po historii Lublina dostępnego dla każdego internauty. 
Głównym elementem projektu staną się wirtualne makiety będące trójwymiarowym odwzorowaniem miasta 
pozwalającym na interaktywne przemieszczanie się po jego ulicach. W ramach projektu zrealizujemy budowę 
siedmiu makiet obrazujących rozwój Lublina na przestrzeni wieków. Będzie to Lublin następujących okresów:

▶  przedkolacyjny;
▶  lokacyjny;
▶  średniowieczny (koniec XV wieku);
▶  renesansowy (połowa XVI wieku);
▶  z przełomu XIX i XX wieku;
▶  międzywojenny;
▶  współczesny.

 Każdy zrekonstruowany na makiecie obiekt będzie interaktywny – da to możliwość dostępu do 
różnorodnych informacji z nim związanych. Będą to między innymi materiały archiwalne, opracowania, 
zdjęcia, historie mówione, fragmenty tekstów z książek związane z tym budynkiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
internauta uzyskuje najbardziej intuicyjny dostęp do wielkich zasobów informacji zgromadzonych w portalu 
„Lublin. Pamięć Miejsca”.

„Pamięć – spojrzenie interdyscyplinarne”
 W roku 2016 lubelski festiwal nauki zostanie zbudowany wokół tematu pamięci. Będzie to główny 
motyw. Pamięć może stać się formą syntezy, ideą porządkującą wiele zjawisk dziejących się w obszarze kultury 
i jej styku z nowoczesnymi technologiami. Posłuży do zaprezentowania nowych technologii pod kątem ich 
wykorzystywania przez artystów w kulturze i edukacji na rzecz pamięci. 
 Podczas festiwalu w sposób interdyscyplinarny opowiadalibyśmy o pamięci, o jej roli w kulturze 
i życiu każdej społeczności, o sposobach utrwalania jej w ciągu wieków aż do dnia dzisiejszego. Do projektu 
zaprosimy antropologów, specjalistów od pamięci kulturowej, neurologów, filozofów, historyków, artystów, 
fizyków i informatyków. Przewodnia idea festiwalu, pamięć, tworzyłaby zupełnie nową jakość, dzięki której 
mówiąc o pamięci w języku nauk humanistycznych, opowiadalibyśmy o odkryciach naukowych i rozwoju 
technologii. 
 W ramach projektu zostanie zorganizowana sesja poświęcona roli muzeów we współczesnym świecie, 
w kontekście zmian jakie wymuszają na tych instytucjach nowe technologie.
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Projekt „Pamięć – Miejsce – Obecność”

Po utracie Wilna, Lublin jest chyba ostatnim miastem Rzeczypospolitej, miastem unii, z zachowanymi, 
przynajmniej w tradycji i zabytkach, wątkami wielonarodowymi i wielowyznaniowymi. Oglądając 
cudowną kaplicę w kościele Świętej Trójcy (w trakcie odnawiania), bez przerwy myślałem o freskach 
Giotta w Asyżu, a zwłaszcza jego Cappella degli Scrovegni w Padwie. Całe zresztą wzgórze zamkowe 
jest przepiękne. A inne wątki? Mała cerkiew wśród kościołów (mówiono mi, że kiedyś sąsiadowały 
ze sobą cerkiew, kościół i synagoga), resztki żydowskiego Jesziwotu z roku 1506, resztki (podobno) 
starego majdanu tatarskiego. Wszystko to trwa zgodnie, obok siebie, nie podmywane przypływami 
nacjonalistycznych amoków. Prawie nie do wiary.

Gustaw Herling-Grudziński, Podróże do Polski

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 Jagiełło, freski, które na dodatek są wschodnie, bizantyńskie, 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, z tym, 
że jest oceniana przez Polaków i Litwinów w sposób diametralnie różny. Słowem, Lublin to miasto 
gdzie wyraźnie odczuwa się ciśnienie historii, w tej historii, która wciąż wpływa na naszą świadomość, 
na nasze codzienne zachowanie.

Tomas Venclova, Przekraczanie granic pamięci

Pamięć – na istotną część historii tego miasta i regionu składa się pamięć o tym, co powstało ze spotkania 
różnych kultur, a także o tym, co uległo zniszczeniu i zagładzie.
Miejsce – Lublin, miasto, w którym żyjemy, położone jest w szczególnym miejscu na pograniczu Wschodu 
i Zachodu. W tym mieście i regionie do dzisiaj obecne są ślady innych kultur.
Obecność – nasza obecność w kulturze związana jest nierozerwalnie z pamięcią o miejscu, w którym żyjemy 
i otwartością na spotkanie z tym, co ważne i żywe w całej kulturze europejskiej.

 Projekt „Pamięć – Miejsce – Obecność” powstał w Teatrze NN. Wyrasta z doświadczenia teatru 
działającego w obszarze lubelskiej kultury i jest próbą rozwiązania przynajmniej części zauważonych i istotnych 
problemów, związanych z jej funkcjonowaniem w naszej małej ojczyźnie. Jest również próbą poszukiwania 
nowych dróg i rozwiązań bardziej przystających do zmian, jakie zaszły w Polsce i wokół niej. Projekt nie ma na 
celu zbudowania nowej biurokratycznej instytucji lecz zakreśla jedynie ogólne ramy dla różnorodnych działań 
w obszarze lubelskiej kultury. Próbuje budować model współpracy, a nie konfrontacji i konkurencji.
 Projekt, w niektórych aspektach, wykracza swym zasięgiem poza Lublin i dotyczy również regionu, 
ponieważ nie da się oddzielić problemów miasta i regionu. Rozważania nasze zaczynamy od opisania małej 
ojczyzny. Potem przechodzimy do jej definicji, precyzując, co rozumiemy pod tym pojęciem i starając się 
jednocześnie, by w opisie było zawarte wszystko to, co jest dla niej charakterystyczne. W ten sposób dochodzimy 
do samego projektu „Pamięć – Miejsce – Obecność”, który jest wynikiem analizy i wyciągnięcia wniosków: 
po pierwsze – z diagnozy stanu kultury w małej ojczyźnie; po drugie – z charakterystyki małej ojczyzny. 
W projekcie wyróżniamy cele projektu i środki do osiągnięcia celów.
 Projekt nie ma określonych ram czasowych. Nie jest też nastawiony na jedno spektakularne 
wydarzenie, lecz na cały szereg przedsięwzięć odbywających się w kręgu tematów uznanych za kluczowe dla 
tego miejsca. Kładzie nacisk na procesy, które chciałby zainicjować, uruchomić, ukierunkować (poprzez 
opisane w nim działania), jak również ma być katalizatorem niektórych zjawisk już zaistniałych. Projekt nie ma 
ambicji rozwiązania wszystkich zauważonych problemów związanych z lubelską kulturą, skupia się jedynie na 
wybranych.
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 Należy zaznaczyć, że większość proponowanych przedsięwzięć projektu „Pamięć – Miejsce  
– Obecność” jest realizowana przez Teatr NN jako jego program, będąc jednocześnie kontynuacją wcześniejszych 
zainteresowań i działań teatru. 

Charakterystyka małej ojczyzny
 Zanim podamy zwięzłą definicję naszej małej ojczyzny, spróbujemy scharakteryzować miejsce, 
w którym żyjemy – Lublin i region. Region lubelski to obszar położony między Wisłą a Bugiem. Bug wyznacza 
granicę między Polską a Białorusią i Ukrainą. Jest pomostem łączącym Europę Wschodnią i Zachodnią, także 
pod względem przyrodniczym, kulturowym i religijnym.
 Niegdyś region lubelski stanowił pogranicze polsko-litewskie. Od średniowiecza przez północną 
Lubelszczyznę przebiegała granica między Królestwem Polskim a Wielkim Księstwem Litewskim. W Lublinie 
w 1569 roku podpisano unię między Polską a Litwą. Od wczesnego średniowiecza w tym miejscu krzyżowały 
się ważne szlaki handlowe, między innymi z Kijowa do Krakowa, ze Lwowa na Śląsk i z Krakowa na Litwę. Obok 
Polaków, w większości katolików, licznie osiedlali się na Lubelszczyźnie Żydzi. Przez kilka wieków mieszkali tu 
Tatarzy wyznający islam. Żyli także kalwini oraz arianie. Rozwijało się prawosławie, a po zawarciu unii religijnej 
w Brześciu w 1596 roku, wyznanie grekokatolickie.
 Lublin, stolica regionu, jako miasto istnieje od 1317 roku. Od XVI wieku, w okresie największego 
rozkwitu, istniał tu Trybunał Koronny, będący najwyższym sądem apelacyjnym dla szlachty. Do najcenniejszych 
zabytków Lublina zalicza się Stare Miasto oraz gotycką kaplicę Świętej Trójcy z rusko-bizantyńskimi freskami 
z 1418 roku. Na Lubelszczyźnie do 1939 roku żyło ponad 300 tysięcy Żydów, którzy tworzyli tu własną kulturę 
od kilku stuleci. Od XVI wieku istniała w Lublinie Akademia Talmudyczna, której tradycje przejął w okresie 
międzywojennym Jeszywot. Na przełomie XVIII i XIX wieku istniał w Lublinie silny ośrodek chasydzki, działali 
cadykowie, między innymi Widzący z Lublina.
 W czasie II wojny światowej na Majdanku pod Lublinem znajdował się obóz koncentracyjny, w którym 
zginęło ponad 350 tysięcy ludzi z 26 krajów. Region lubelski jest pod wieloma względami zacofany w stosunku 
do innych regionów (tzw. Polska B). Jednym z aspektów tego zacofania jest istniejąca sieć transportowa 
i komunikacyjna, niebędąca częścią żadnej z głównych polskich sieci.
 Zmiany, jakie zaszły w 1989 roku pociągnęły za sobą otwarcie dawnego bloku wschodniego na 
resztę Europy. Stworzyło to dla regionu historyczną szansę. Lubelszczyzna leży w pobliżu nowego szlaku 
komunikacyjnego Wschód–Zachód, z Moskwy przez Warszawę do Berlina. Istnieją plany przeprowadzenia 
odcinka głównej drogi publicznej 42 przez Białą Podlaską; linia kolejowa E20, biegnąca przez Terespol, 
będzie jedną z polskich tras uwzględnionych w europejskiej umowie o głównych międzynarodowych sieciach 
komunikacyjnych.
 Projekty te włączają region w europejski krwiobieg komunikacyjny, będzie to miało szczególne 
znaczenie dla turystów z Europy Zachodniej, w konsekwencji także dla regionu. W 1995 roku został powołany 
do życia Euroregion Bug. Swoim zasięgiem obejmuje tereny przygraniczne Polski, w tym region lubelski, a także 
Obwód Wołyński (Ukraina) i Obwód Brzeski (Białoruś). Daje to nowe możliwości działań w dziedzinie 
gospodarki, nauki, ekologii oraz kultury i oświaty. Na Lubelszczyźnie znajduje się wiele miast i zespołów 
miejskich o historycznym znaczeniu oraz mnóstwo pojedynczych miejsc o dużej wartości zabytkowej. Rozwinął 
się niepowtarzalny styl architektoniczny zwany renesansem lubelskim.
 W regionie znajduje się wiele obszarów o dużych walorach krajobrazowo-przyrodniczych, to jest 
Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie, Roztocze i Polesie Lubelskie. W gospodarce przeważa sektor rolniczy. 
Miasto Lublin (350 tysięcy mieszkańców) skupia dużą część przemysłu w regionie. W ostatnich latach pojawiły 
się tu liczne przedsięwzięcia gospodarcze ukierunkowane na Wschód.

Definicja naszej małej ojczyzny
 W sensie przestrzennym naszą małą ojczyzną jest Lublin i region związany z tym miastem. Miejscem 
szczególnym w tej przestrzeni jest Stare Miasto i siedziba Teatru NN – Brama Grodzka – jako symbol 
spotkania. W sensie duchowym na naszą małą ojczyznę składają się sprawy, które wyrastają z tradycji i historii 
tego miejsca: spotkanie różnych kultur, spotkanie Wschodu z Zachodem. Jest w historii małej ojczyzny również 
doświadczenie Majdanka, jako obozu zagłady setek tysięcy ludzi. Właśnie to chcemy wziąć ze sobą, idąc na 
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spotkanie z przyszłością, z jej nowymi pytaniami i problemami.
 Biorąc pod uwagę położenie oraz historię Lublina i regionu, uważamy, że Lublin powinien stać się 
jednym z ważnych pomostów łączących kulturę Wschodu i Zachodu. Również w tym mieście należy wciąż 
na nowo stawiać pytania o doświadczenie Majdanka i dziedzictwo wspólnej historii Polaków i Żydów oraz 
dziedzictwo kultury pogranicza związanej z tym miejscem.

Główne cele projektu „Pamięć – Miejsce – Obecność”

1. Prowadzenie działań na rzecz utworzenia w Lublinie miejsca spotkań artystów i ludzi kultury ze Wschodu 
(Białoruś, Ukraina) z artystami z Zachodu oraz Północy (Litwa, Łotwa, Estonia) i Południa (Czechy, Słowacja, 
Rumunia, Węgry).

2. Tworzenie programu promocji miasta i regionu w obszarze kultury poprzez porządkowanie, przekazywanie 
i popularyzowanie wiedzy o nim w różnych aspektach: historycznym, turystyczno-krajobrazowym, 
architektonicznym, kulturowym.

3. Wprowadzenie w życie programu edukacyjnego „Pamięć – Miejsce – Obecność” przygotowującego 
młodzież do twórczej aktywności w życiu społecznym i kulturalnym małej ojczyzny oraz otwartości na świat 
i jego problemy.

ad 1. Środki do realizacji projektu „Pamięć – Miejsce – Obecność”
Lublin powinien stać się ważnym miejscem spotkań dla artystów i ludzi kultury z Europy Środkowo- 
-Wschodniej i Europy Zachodniej. Dlaczego właśnie Lublin? W historię tego miasta wpisane są dwa skrajnie 
różne doświadczenia, tak bardzo charakterystyczne dla losów współczesnej Europy.
 Po pierwsze, doświadczenie trudnego dochodzenia do wzajemnej tolerancji współżyjących ze sobą 
narodów, religii i kultur. Związane jest to z położeniem miasta na pograniczu Wschodu i Zachodu – w miejscu, 
gdzie spotkały się dwie kultury, dwie tradycje.
 Doświadczenie leżącego obok Lublina obozu zagłady, Majdanka, symbolu totalitaryzmu XX wieku, 
miejsca tragicznego splotu losów narodów całej Europy.
 Nawiązując do tych doświadczeń i położenia miasta, chcemy budować w Lublinie miejsce spotkania 
myśli, idei, sztuki i kultur. Niech pamięć o przeszłości będzie źródłem refleksji i nauki, a nie źródłem nienawiści 
i uprzedzeń. Tylko to może zbudować mocne fundamenty dla przyszłej zjednoczonej Europy.
 Idea ta zawarta jest w realizowanym przez Teatr NN programie „Pamięć – Miejsce – Obecność”, 
będzie również realizowana w ramach ośrodka „Spotkanie”. Ośrodek ten stworzy ramy organizacyjne dla 
spotkań artystów i ludzi kultury Europy Środkowo-Wschodniej i Europy Zachodniej. Ważną częścią działalności 
ośrodka „Spotkanie” stanie się program edukacyjny przeznaczony dla młodzieży szkół średnich Lublina.
 Cele ośrodka „Spotkanie” realizowane będą poprzez prezentację przedstawień, koncerty muzyczne, 
wystawy (fotografia, malarstwo, grafika, rzeźba), projekcje filmów, spotkania, wykłady, sesje, warsztaty 
artystyczne, szkolenia, naukę języków. Program ośrodka „Spotkanie” tworzony jest w oparciu o doświadczenie 
i działalność Teatru NN.

ad 2. Program promocji kulturalnej miasta i regionu
U podstaw programu promocji powinno znaleźć się wypracowanie całościowej koncepcji tego przedsięwzięcia. 
Stworzenie koncepcji powinno być poprzedzone ustaleniem, co jest najważniejsze i najciekawsze w sferze 
istniejących zabytków oraz w historii i tradycji miasta i regionu. Ustalenia te mają wyróżnić oraz pokazać 
inność i niepowtarzalność naszego miasta i regionu. Biorąc powyższe pod uwagę uważamy, że w programie tym 
powinny być uwzględnione trzy podstawowe elementy:

Kultura żydowska
Do czasu II wojny światowej i Holocaustu na Lubelszczyźnie mieszkało ponad 300 tysięcy Żydów tworzących 
tutaj od stuleci swoją kulturę. Tragiczne jest to, że u ludzi żyjących współcześnie brakuje świadomości istnienia 
w Lublinie i regionie tej kultury. Nasuwają się całkiem elementarne pytania: dlaczego tak się stało, czy przeszłość 
tego miejsca jest naszym polsko-żydowskim dziedzictwem, co możemy ocalić z przeszłości?
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 Odpowiedzi na te pytania będą kształtowały obraz naszej pamięci i budowały mosty porozumienia 
między Polakami a Żydami. Będziemy dążyli do stworzenia stałej ekspozycji (wystawa scenograficzna) 
pokazującej kulturę żydowską związaną z miastem i regionem.
 Planujemy także inne działania:

▶  prezentowanie współczesnych artystów izraelskich (plastyka, fotografia, teatr, muzyka) w ośrodku 
„Spotkanie”;
▶  organizowanie spotkań związanych tematycznie z kulturą żydowską miasta i regionu;
▶  opracowanie wydawnictw (przewodniki, informatory, albumy, kasety video) poświęconych kulturze 
żydowskiej związanej z miastem i regionem;
▶  utworzenie banku informacji o kulturze żydowskiej miasta i regionu;
▶  spotkania młodzieży polskiej i izraelskiej.

Doświadczenie Majdanka
Majdanek jako miejsce tragedii i cierpienia powinien stać się miejscem spotkania żywych. Majdanek, jak i inne 
podobne mu miejsca na świecie, wszedł do uniwersalnego dziedzictwa ludzkości jako symbol zła, zagłady, 
piekła i apokalipsy.
 Majdanek jest też miejscem tragicznego splotu historii Polaków, Żydów, Niemców oraz narodów 
całej Europy. Tutaj ginęła idea tolerancji, akceptacji i współpracy. Ginęły religie i kultury. Zwyciężało zło 
i szaleństwo.
 Czym było i jest doświadczenie Majdanka w kontekście nawrotu nacjonalizmów i nietolerancji: 
strasznym przypadkiem czy logiczną koniecznością? Co widzimy dzisiaj, odwołując się do tego doświadczenia: 
czarną otchłań czy płomyk nadziei?
 Zamiast odpowiedzi na te pytania proponujemy, by wokół Majdanka, i już istniejącego w tamtejszym 
muzeum wartościowego programu, skupić cały szereg przedsięwzięć nawiązujących do symboliki związanej 
z tym miejscem (śmierć, zło, piekło, zagłada, apokalipsa, szaleństwo). Uczyńmy z Majdanka miejsce refleksji nad 
tymi problemami, organizując sesje, spotkania, lekcje – program edukacyjny „Pamięć – Miejsce – Obecność”.

Pogranicze i spotkanie kultur
Patrząc na miejsce, w którym żyjemy i próbując zatrzymać z jego historii to, co uważamy za najcenniejsze – trudne 
i bolesne dochodzenie do wzajemnej akceptacji i tolerancji obcujących ze sobą religii i kultur – powinniśmy 
również pamiętać, że taki rodzaj doświadczeń nie jest właściwy tylko temu miejscu.
 Doświadczenie pogranicza i spotkania różnych kultur jest doświadczeniem uniwersalnym i mieści 
w sobie zarówno nienawiść i wrogość, jak też wzajemną tolerancję oraz wszystko to, co zawiera się między 
tymi skrajnymi biegunami. Starajmy się poznać te różne doświadczenia, przyjmując z nich to, co jest dobre 
i odrzucając to, co jest złe. Nie twórzmy, chociażby na użytek jednoczącej się Europy, kolejnego mitu idyllicznie 
rozwijających się obok siebie kultur i religii, który i tak nie wytrzyma próby czasu. Mitu łatwej i wspaniałej 
tolerancji, bo stąd blisko do zapomnienia o całych obszarach nietolerancji i wrogości, które również stanowią 
istotną część naszego europejskiego dziedzictwa. Przecież, chcąc nie chcąc, tłem dla naszego życia w tym miejscu 
i dla naszych przedsięwzięć w tym miejscu zawsze będzie Majdanek i to co się z nim wiąże. Próbujmy pokazywać 
jak trudno dochodzić do ideału wzajemnej akceptacji i tolerancji. Pokazujmy jak dużo jest niebezpieczeństw 
na tej drodze. Dlatego tak ważna staje się wymiana pozytywnych doświadczeń związanych z problematyką 
pogranicza, obecną również w innych miejscach Polski i Europy. Mogłoby się to odbywać z wykorzystaniem 
programu edukacyjnego „Pamięć – Miejsce – Obecność” oraz różnego rodzaju spotkań sesji, prezentacji 
artystycznych (film, teatr, literatura, plastyka). Program promocji kulturalnej miasta i regionu realizowany 
będzie poprzez utworzenie Biura Promocji Kulturalnej miasta i regionu. Działalność biura będzie polegała 
na gromadzeniu, porządkowaniu, udostępnianiu i propagowaniu materiałów składających się na całościowy 
obraz miasta i regionu w aspekcie kultury i turystyki (architektura, walory widokowe i krajoznawcze, historia 
i tradycja, historia sztuki, historia techniki, legendy, biografie, wydarzenia kulturalne). W przypadku Lublina 
można zaproponować następujące tematy wycieczek edukacyjnych:

▶  Lublin literacki;
▶  lubelskie kościoły;
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▶  style w architekturze;
▶  szlakiem legend;
▶  kultura żydowska;
▶  szlakiem pamięci;
▶  historia lubelskiej techniki i przemysłu.

 Każda z tych wycieczek będzie dokładnie opracowana (opis, trasa, czas trwania, bibliografia). 
Wycieczki mogą stanowić atrakcyjne uzupełnienie programu edukacyjnego „Pamięć – Miejsce – Obecność”.
 Biuro Promocji Kulturalnej będzie również miejscem spotkania i kojarzenia ofert kulturalnych 
i turystycznych związanych z miastem i regionem. Naturalnym zapleczem biura powinny stać się prace badawcze 
ukierunkowane na problematykę historyczno-kulturową Lublina i Lubelszczyzny. Efekty badań będzie można 
wykorzystywać w tworzeniu programów edukacyjnych i promocyjnych.
 W pracach biura należy uwzględnić problematykę wschodnią (Białoruś, Ukraina) wynikającą 
z położenia miasta.
 Organizowanie wystaw związanych tematycznie z tradycją i historią miasta i regionu, które będą 
jednym z elementów budowania tożsamości regionalnej.
 Program wydawniczy, w ramach którego będzie prowadzona systematyczna praca edytorska nad 
różnego rodzaju wydawnictwami (albumy, przewodniki, informatory, foldery), które w sposób przemyślany 
i całościowy zaprezentują miasto i region, ich wyjątkowość i unikalność.
 Pracownia video dokumentująca ciekawe wydarzenia w obszarze kultury: wystawy, przedstawienia, 
spotkania, rozmowy ze „świadkami epoki” oraz krajobrazy, zabytki miasta i regionu.

ad 3. Program edukacyjny „Pamięć – Miejsce – Obecność”
Jest to propozycja włączenia do programu szkół średnich Lublina elementów nauczania ukierunkowanych na 
historię i tradycję miasta. Może on stać się jedną z dróg poszukiwania oblicza szkoły samorządowej związanej 
z konkretnym miejscem.
 Program stawia sobie za główny cel przygotowanie młodzieży do twórczej aktywności w życiu 
społecznym i kulturalnym naszej małej ojczyzny. 
 Program budowany będzie dwutorowo; raz – poprzez zajęcia prowadzone w szkole; dwa – poprzez 
spotkania, sesje, wykłady, wycieczki, projekcje video, wizyty w galeriach, teatrach, muzeach.
 Program edukacyjny „Pamięć – Miejsce – Obecność” mógłby zostać wbudowany w istniejący program 
realizowany w szkole (szkoły średnie), na przykład w zakresie sześćdziesięciu godzin lekcyjnych realizowanych 
w ciągu czterech lat nauki na lekcjach historii, języka polskiego, geografii, wiedzy o społeczeństwie, godzin 
wychowawczych, wychowania muzycznego i wychowania plastycznego. Nie wymagałoby to powiększania 
istniejącego programu o dodatkowe godziny. Przewidujemy możliwość tworzenia programów specjalistycznych, 
na przykład związanych z teatrem, literaturą, historią sztuki, samorządnością. Przy realizacji programu będziemy 
współpracowali z wieloma instytucjami kulturalnymi z Lublina i z kraju.
 Podstawowym środkiem do realizacji programu edukacyjnego powinien stać się podręcznik napisany 
specjalnie do tego programu.
Ogólna koncepcja podręcznika – grupy tematyczne:

▶  historia i tradycja Lublina i regionu;
▶  pogranicze i spotkanie różnych kultur;
▶  sąsiedzi (Białoruś, Litwa, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry);
▶  demokracja lokalna w odniesieniu do miejsca, w którym żyjemy (historia i teraźniejszość);
▶  Lublin i region w kontekście istniejącej i powstającej infrastruktury gospodarczej;
▶  problemy związane z funkcjonowaniem miasta jako skomplikowanego organizmu (odpady, woda, 
komunikacja, ścieki, energia, ekologia);
▶  życie kulturalne miasta i regionu.

Ofertą kulturalną wspierającą i uzupełniającą program edukacyjny będą:

„Spotkania z literaturą”
W tych trudnych dla wartościowej literatury czasach nie zapominajmy, że wciąż jeszcze istnieje to wszystko, 
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co jest z nią związane: książka, autor, wydawca, księgarz, czytelnik, pisma literackie. Proponując „Spotkania 
z literaturą”, pragniemy współtworzyć życie literackie w naszej małej ojczyźnie poprzez:

▶  spotkania z autorami;
▶  prezentowanie dorobku wydawnictw;
▶  promocje książek i pism wydawniczych;
▶  sesje i spotkania poświęcone literaturze;
▶  organizowanie autorskich warsztatów literackich prowadzonych przez krytyków, poetów, pisarzy.

 Ważnym czynnikiem w tworzeniu klimatu i charakteru życia literackiego Lublina będzie kawiarnia 
literacka z odbywającymi się w niej cyklicznymi spotkaniami poświęconymi promocji literatury. Planujemy 
również otwarcie w siedzibie Teatru NN czytelni czasopism poświęconych literaturze, teatrowi i sztuce.

„Akademia teatralna”
Idea „Akademii teatralnej” bierze się z wiary w siłę teatru i możliwości, jakie stwarza ta dziedzina sztuki w sferze 
budowania wrażliwości i otwartości na świat. „Akademia teatralna” powinna być efektem współpracy zarówno 
teatrów repertuarowych, jak i nierepertuarowych. Program „Akademii teatralnej” powinien pokazywać, że 
teatr jest jeden.
 Inicjatywie tej będą, w głównej mierze, przyświecać cele edukacyjno-wychowawcze, realizowane 
poprzez wykłady, spotkania, dyskusje, przedstawienia, warsztaty teatralne, sesje, prezentacje zarejestrowanych 
na taśmach video przedstawień.
 Ogólne ramy tego zamysłu to:

▶  najważniejsze zjawiska teatralne XX wieku;
▶  barwy teatru (teatr dramatyczny, lalkowy, awangardowy);
▶  najsłynniejsze przedstawienia;
▶  sztuka reżyserii;
▶  sztuka aktorska;
▶  architektura teatralna;
▶  scenografia teatralna.

Dzień w Teatrze NN
Jest to jedna z ofert kulturalnych Teatru NN uzupełniających program edukacyjny „Pamięć – Miejsce 
– Obecność”. Na Dzień w Teatrze NN składa się kilka podstawowych bloków tematycznych:

▶  prezentacja działalności teatru, informacja o projekcie „Pamięć – Miejsce – Obecność”;
▶  prezentacja działalności Galerii Teatru NN, zwiedzanie aktualnej wystawy;
▶  lubelski teatr eksperymentalny (geneza, najciekawsze zjawiska);
▶  Lublin literacki – związki wybitnych pisarzy i poetów z Lublinem;
▶  historia Lublina i regionu (w tym szczególnie: pogranicze i spotkanie kultur, Majdanek, kultura 
żydowska);
▶  sąsiedzi: Białoruś, Litwa, Ukraina;
▶  problemy miasta: ekologia, demokracja lokalna;
▶  część artystyczna: piosenki z przedstawień Teatru NN.
 Istnieje możliwość dowolnego doboru tematów oraz uzupełnienia ich.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 1993
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Propozycja podjęcia pewnych działań na płaszczyźnie kulturalnej na rzecz zbliżenia między 
narodami: białoruskim, litewskim, ukraińskim, polskim

 W wyniku zmian politycznych, jakie zaszły i zachodzą w dawnym bloku sowieckim, wszystkie państwa 
tworzące ten blok odzyskały niepodległość. Również rozpad samego ZSRR powoduje stopniowo wyłanianie 
się niepodległych państw, będących do tej pory integralną częścią ZSRR. Stawia to przed społeczeństwami tych 
niepodległych już krajów olbrzymie problemy natury gospodarczej, politycznej, społecznej.
 Przedmiotem naszych rozważań będzie kultura (w szczególności sztuka), jako jeden z ważnych 
czynników, mogących zbliżać narody. Jest to o tyle istotne, że znów budzą się demony nacjonalizmów. Właśnie 
sztuka, dzięki swej uniwersalności a jednocześnie poszanowaniu dla inności, jest tą płaszczyzną, na której bez 
żadnych problemów mogą spotykać się ludzie mówiący różnymi językami.
 W każdym z tych krajów nastąpiło załamanie się komunistycznego modelu kultury, a w jego miejsce 
nie powstało jeszcze nic wyraźnie sprecyzowanego. Problemy związane z poszukiwaniem nowego modelu 
funkcjonowania kultury w społeczeństwie pogłębia jeszcze trudna sytuacja ekonomiczna tych państw. Rzutuje 
to również na kontakty między tymi państwami na płaszczyźnie kulturalnej. Brakuje nowych tłumaczeń 
z literatury współczesnej, słaba jest wzajemna obecność twórców w galeriach, teatrach, kinach. Brak informacji 
o tym, co dzieje się aktualnie w kulturze innych krajów.
 Prawdziwe problemy zaczynają się w kontaktach między Polską a państwami dawnego ZSRR: 
Białorusią, Litwą, Ukrainą. Nakłada się na to jeszcze nasza wspólna z tymi narodami tragiczna przeszłość  
– a w związku z tym i wzajemne uprzedzenia. Nie należy zapominać, że narody te były pod wielką presją 
ideologii komunistycznej. A to znajduje swoje odbicie w tragicznej sytuacji ich kultury.
 Cały ten obszar Europy postrzegany jest głównie przez pryzmat kultury rosyjskiej i z nią kojarzony. 
Mało kto wie o istnieniu współczesnej sztuki białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej: co najwyżej mówi się o folklorze 
tych narodów. Są to efekty polityki kulturalnej, prowadzonej przez władzę komunistyczną. Powinno się to 
zmieniać, a rola Polski w tym procesie może być bardzo ważna.
 Druga połowa lat osiemdziesiątych, tzw. okres pieriestrojki, to rozwój szczególnie na Litwie i Ukrainie 
kultury niezależnej od państwa, o której nasza wiedza jest znikoma. Powstał tam cały obszar sztuki podziemnej 
– często na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Artyści, działający w ramach tego podziemia, programowo 
ustawiali się w opozycji do oficjalnie działających związków twórczych, które w większości do dnia dzisiejszego 
nie uległy żadnej zmianie.
 Dlatego informacji o tym, co dzieje się naprawdę w sztuce współczesnej tych krajów należy szukać 
innymi drogami. Stąd waga indywidualnych kontaktów oraz wielka rola polskich placówek kulturalnych 
w zbieraniu wszelkich informacji w tym zakresie.
Pozytywny wpływ na kształtowanie się nowego modelu wzajemnych relacji w kulturze między Białorusią, 
Litwą, Ukrainą, Polską może mieć język polski, poprzez który duża część inteligencji tamtych krajów docierała 
do kultury europejskiej jak również naszej.
 Wydaje się, że rola języka polskiego, w związku ze zmianą sytuacji politycznej, nie musi wcale maleć.
Warunkiem jest angażowanie się we wspólne przedsięwzięcia kulturalne, łamiące wzajemne uprzedzenia 
i budujące zaufanie do naszych intencji.
 Pamiętajmy też, że Polska poprzez zaawansowanie w tworzeniu nowego państwa, jest postrzegana 
przez sąsiadów ze Wschodu jako pewnego rodzaju model tych zmian. Jest to jeszcze jeden obszar do szukania 
wzajemnych kontaktów.
 Polska ma też szansę stać się, dzięki położeniu, miejscem spotkań na płaszczyźnie kulturalnej dla 
wszystkich tych narodów, pod jednym warunkiem – nie może to być podporządkowane żadnej ideologii ani 
chęci dominacji. Raczej powinno to polegać na stworzeniu odpowiednich warunków do takiego spotkania.
 Proponujemy Lublin, jako jedno z miejsc takiego spotkania, ponieważ:

▶  historycznie rzecz biorąc, tędy wiodły drogi ze Wschodu na Zachód i z Zachodu na Wschód. Freski 
kaplicy Świętej Trójcy są symbolicznym przykładem spotkania Wschodu z Zachodem;
▶  jest stąd blisko i na Białoruś, i na Litwę, i na Ukrainę, jak również do najważniejszych polskich centrów 
kulturowych: Krakowa i Warszawy;
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▶  nie istnieją tu konflikty typowe dla miejsc, gdzie obok siebie żyją Polacy z innymi mniejszościami 
narodowymi. Kładłoby się to cieniem na tego typu przedsięwzięcia;
▶  miasto posiada duży potencjał intelektualny związany z istnieniem uniwersytetów i innych wyższych 
uczelni. 

 Konkretną inicjatywą, wypełniającą treścią te ogólne rozważania i idee, są „Spotkania kultur”, 
prowadzone przez Teatr NN.
 Teatr NN jest jednym z podmiotów działających w ramach Lubelskiego Centrum Kultury. W chwili 
obecnej stara się zagospodarować część pomieszczeń w kamienicy położonej na Starym Mieście, dla potrzeb 
„Spotkań kultur”. Istnieje możliwość przejęcia całej kamienicy, ale są na to potrzebne pieniądze.
 Sam projekt polega na prezentacji artystów białoruskich, litewskich, ukraińskich, żydowskich 
i polskich, jak również na spotkaniach z pisarzami, poetami pochodzącymi z tych krajów.
 „Spotkania kultur” w swoim założeniu stać się mają próbą odczytania wspólnego dziedzictwa 
kulturowego, związanego z tym obszarem Europy a tworzonego przez Białorusinów, Litwinów, Ukraińców, 
Żydów i Polaków.
 Być może „Spotkania kultur” pomogą nam uzyskać odpowiedź na pytanie: jacy jesteśmy, my, artyści, 
mieszkańcy tej części Europy, żyjący na progu XXI wieku, po tragicznych doświadczeniach, jakie nas dotknęły. 
Jaka jest nasza twórczość? Co nas łączy? Czy nasza twórczość wnosi swój własny ton do współczesnej sztuki 
europejskiej?
 Zależy nam bardzo na wprowadzeniu w kulturalny krwiobieg tego regionu sztuki współczesnego 
Izraela, czy też artystów żydowskiego pochodzenia, tworzących w różnych częściach świata. Jest to naturalna 
potrzeba podtrzymywania ich obecności, tu gdzie żyli obok nas przez tyle wieków. W chwili obecnej może się 
to odbyć jedynie poprzez sztukę. W związku z tym przygotowujemy wystawę „Żydzi lubelscy”. Wystawę tę, 
jak również prace artystów żydowskich, planujemy prezentować w dawnych małych miasteczkach żydowskich, 
takich jak Szczebrzeszyn, Kock, Piaski.
 Przy Galerii NN chcielibyśmy prowadzić rodzaj banku informacji o artystach, którzy wystawiali prace 
w tej galerii (życiorysy artystów, dokumentacja prac, teksty związane z ich twórczością), jak również o innych 
artystach z terenu Białorusi, Litwy, Ukrainy. Chodzi o to, by zebrać jak najwięcej informacji o tym, jaka jest 
współczesna sztuka tych krajów.
Raz w miesiącu powinien być wydawany informator o tym, co dzieje się w Galerii NN i o jej najbliższych 
zamierzeniach.
 Chcielibyśmy również wyjść poza czystą sztukę i prezentować sztukę użytkową tych krajów. Taka 
galeria i jej działalność miałaby szansę stać się swego rodzaju pomostem do Europy dla wielu artystów, skazanych 
do tej pory na izolację.
 Trzeba mieć świadomość, że sztuka tamtych krajów, a w szczególności Białorusi, jest w o wiele 
trudniejszej sytuacji niż nasza. Dlatego tak ważną sprawą jest bezinteresowna pomoc, jakiej możemy udzielić 
artystom z tamtych krajów. To może być nasz wielki wkład w budowanie wzajemnego zaufania. Wskazany byłby 
stały kontakt z kilkoma galeriami w większych miastach Europy, dokąd niektóre z wystaw, organizowanych 
w Lublinie, mogłyby być przenoszone i prezentowane.
 W ramach galerii mogłyby się odbywać serie wykładów, poświęconych jednemu wybranemu 
tematowi, na przykład historii literatury białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej. Wszystkie te działania, wsparte 
rzetelną informacją w prasie, radiu i telewizji, miałyby szansę przyciągać ludzi do Galerii NN.
 Należy podkreślić, że mamy tu do czynienia z działaniami, prowadzonymi przez artystów, a stopień 
akceptacji dla tego typu działań, oczywiście w dziedzinie sztuki, jest o wiele większy, niż dla programów 
wymyślonych i realizowanych tylko przez urzędników – istnieje wtedy podejrzenie, że ma to służyć jakiemuś 
ukrytemu celowi.
 Na miarę naszych doświadczeń możemy sformułować wniosek, że idealną instytucją kreującą 
kontakty między narodami poprzez sztukę byłaby instytucja, w której dominujący głos, w sferze programowej, 
mają artyści, wspierani od strony organizacyjnej i technicznej przez urzędników.
 Program zbliżania narodów tej części Europy poprzez sztukę można wzmocnić odpowiednimi 
działaniami wydawniczymi. Proponujemy serię wydawniczą „Sąsiedzi”, w ramach której ukazywałyby się 
tłumaczenia z literatury białoruskiej, litewskiej i ukraińskiej. Towarzyszyłby temu proces promocji wydawanych 
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książek, czyli spotkanie z autorem w galerii, jak również w innych miejscach, informacja o książce w programach 
kulturalnych radia i telewizji oraz recenzje w prasie. Wydawanie tego typu książek musi być otoczone specjalną 
opieką, chodzi o system dotacji dla tych przedsięwzięć wydawniczych. Seria „Sąsiedzi” będzie ukazywać się 
w ramach lubelskiego wydawnictwa FIS.
 Przy galerii mogłaby działać mała księgarnia o wyraźnie zaznaczonym profilu oferowanych książek  
– byłyby to książki napisane przez autorów pochodzących z tego regionu Europy, jak również książki poświęcone 
tej tematyce. Istnieje też możliwość prezentowania filmów, zrealizowanych przez twórców z tej części Europy. 
Dopełnieniem działalności Galerii NN byłoby studio video, działające w jej ramach organizacyjnych. 
Dokumentowałoby ono działalność galerii, jak również rejestrowało wydarzenia artystyczne, zachodzące 
w regionie.
 Został tu naszkicowany zintegrowany program działań na rzecz zbliżania między narodami naszego 
regionu Europy. Do jego realizacji potrzebna jest odpowiednia polityka kulturalna instytucji międzynarodowych, 
państwa, wreszcie władz wojewódzkich i miejskich, jak również środki na te przedsięwzięcia.
 Oczywiście naszym zainteresowaniem powinniśmy objąć również Łotwę i Estonię, a być może także 
Węgry i Czechosłowację. Wszystko będzie zależało od możliwości realizowania tych zamierzeń. Jedno jest 
pewne – stała i wielopłaszczyznowa obecność tych wszystkich krajów w naszym życiu kulturalnym będzie nas 
do siebie zbliżać i budować mosty porozumienia, a to jest cel najważniejszy.

Archiwum Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, 1994



86                                                                        ośrodek dla aplikacji lublin esk 2016    varia

Czy jesteśmy miastem unii – miastem spotkania kultur?

Krótka historia
 W 1569 roku w Lublinie została zawarta unia Polski i Litwy – powstała Rzeczpospolita Obojga 
Narodów. Było to ukoronowanie prawie dwuwiekowego etapu stosunków między Polską a Litwą, 
a jednocześnie początek dalszego, ponad dwustuletniego wspólnego rozwoju. Unia Lubelska jest symbolem 
Polski jagiellońskiej z jej tolerancją religijną i otwartością na inne kultury. Wielu historyków uważa, że można 
spojrzeć na to wydarzenie jak na wielki eksperyment na drodze dialogu kultur i szukania kompromisów na 
rzecz stworzenia nowego, unikalnego organizmu państwowego, o charakterze federacji.
 Nowy, niespotykany na tamte czasy organizm państwowy, łączący świat chrześcijaństwa zachodniego 
ze światem pogańskim i światem kultury biznatyńsko-słowiańskiej, stał się faktem właśnie w Lublinie.
 Formalnoprawne ramy Rzeczypospolitej jagiellońskiej pozwalały na współistnienie, jak to określił 
Miłosz, „konglomeratu wiar, języków i tradycji – polskich, ruskich, litewskich, jak również żydowskich 
– odrębnych, lecz wspólnie tworzących nową jakość, która owocowała dziełami ducha i ciekawymi 
rozwiązaniami”.
 Tak widział tamtą wieloetniczną Polskę wybitny historyk Norman Davies – honorowy obywatel 
miasta Lublina:

Powojenna Polska została stworzona sztucznie. Przez hitlerowski mord na Żydach, potem wypędzenie 
Niemców, odcięcie granicą Ukraińców, Białorusinów, Litwinów – Polacy zostali sami. A Polska nigdy 
nie była jednolitym krajem. (...) Polacy byli tylko jedną z dużych grup etnicznych. (...) Bo Polska dla 
Polaków, Polska piastowska w wersji przedstawionej przez Gomułkę, do 1945 roku nigdy nie istniała. 
To nie jest „nasz kraj” gdzie mieszkali obcy, ale ich wypędziliśmy i znów jest jak tysiąc lat temu. (...) 
Nigdy nie było w Polsce miasta całkowicie polskiego – jak dziś. Poznań był kiedyś w połowie niemiecki. 
Gdańsk – więcej niż w połowie. Łódź – to był narodowościowy tygiel. Lwów i Wilno – wiadomo.

 Unia wyrosła z ducha współistnienia obok siebie wielu kultur i wyznań, i nie ma żadnego przypadku 
w tym, że właśnie w naszym mieście, tu gdzie styka się Wschód i Zachód, Północ i Południe, mieście pogranicza, 
w którym na co dzień mieszały się różne kultury, doszło do jej zawarcia. Wcześniej, bo już w 1386 roku dokonano 
w Lublinie wyboru wielkiego księcia litewskiego Jagiełły na króla Polski a jego wizerunek możemy zobaczyć 
na ukończonych w 1418 roku freskach bizantyńsko-ruskich w gotyckiej kaplicy Świętej Trójcy. Oczywiście 
mówiąc o unii polsko-litewskiej, nie można ograniczać się tylko i wyłącznie do polskich ocen wydarzenia, które 
jest częścią historii zarówno Polski, jak i Litwy.
 Mówi o tym wielki litewski poeta Tomas Venclova: 

Co się tyczy unii lubelskiej, oczywiście, podejście Litwinów i Polaków do unii się różni. Ostatnio 
jednak mniej niż za czasów międzywojennych. (...) teraz zaczynamy rozumieć, że te lata od unii aż do 
rozbiorów to też nasza historia, wspólna historia i to bardzo znacząca. To jest związane z Uniwersytetem 
Wileńskim i z architekturą Wilna i nawet taka wieś litewska jest w końcu skutkiem unii. Teraz historycy 
o tym dużo piszą, już stosunek do unii jest wyraźnie inny, niż był przedtem. (...)

Duch unii
 Mimo że Rzeczpospolita Obojga Narodów nie przetrwała, mimo że nie udało się przekształcić 
unii polsko-litewskiej w unię polsko-litewsko-ruską (ukraińską), wydaje się, że nie ma żadnego nadużycia, 
kiedy patrzymy na budowanie wspólnej Europy z perspektywy tego historycznego doświadczenia. Wielkim 
dziedzictwem unii i jej ducha stało się to, że przez lata na tej ziemi egzystował wielokulturowy świat, którego 
ślady możemy zobaczyć jeszcze dzisiaj. „Dziś, gdy Europa szuka w swojej historii pozytywnych przykładów 
federalizmu, opartego na poszanowaniu różnych kultur, religii i języków, dobrym przykładem może być 
zapomniana polska tradycja I Rzeczypospolitej wielu narodów” – co wciąż powtarza Jerzy Kłoczowski.
 Znaczenie tradycji jagiellońskiej podkreśla też wielki polski filozof Stefan Swieżawski:
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Za taki najpiękniejszy okres w historii Polski uważam wieki XV i XVI – okres Rzeczypospolitej wielu 
narodów, unię brzeską i jej owoce. W tamtych czasach i w tamtej mentalności musimy szukać naszych 
korzeni – trzeba ożywić ideały Polski Jagiellonów.

 Oczywiście zmierzenie się z tą tradycją i nawiązanie do niej wymaga od nas wielkiego wysiłku i nie 
będzie to łatwe. Brytyjski historyk Norman Davis zajmujący się badaniem historii Polski wskazuje:

[powinniśmy] wracać do straconych wątków prawdziwej polskości. Polska tożsamość I Rzeczypospolitej 
nie była przecież etniczna. Prawosławny ukraiński szlachcic także był Polakiem. Gdańszczanie nie 
mówili po polsku, a uważali, że są Polakami. Trzeba się otworzyć na szerokie rozumienie polskości, 
które znikło w XIX wieku.

 Jeszcze raz Norman Davis: 

Mam wrażenie, że młode pokolenie Polaków nie ma świadomości swych dawnych, bogatych tradycji 
religijnych. Przedwojenna Polska była ogromnie zróżnicowana pod względem religijnym – katolicy, 
protestanci, prawosławni, żydzi, nawet muzułmanie.

 A w innym miejscu mówi: 

Historia Polski pisana była przez lata z pozycji narodowych i niewiele się pod tym względem zmieniło. 
Wciąż mówi się o rozbiorach Polski, a nie o rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Ciągle 
marginalizowana jest historia żyjących na tych ziemiach Ukraińców, Białorusinów, Litwinów, 
Niemców i Żydów.

 Jeszcze dosadniej napisał o tym profesor Jerzy Kłoczowski:

Powinna nastąpić bardzo wyraźna reakcja na pewien etnocentryzm ujęcia historii Polski. Krańcowo 
wygląda to tak, że była Polska od Bugu do Odry bez Żydów i Niemców, bez wszystkich innych. 
Historycy nigdy się na to nie zgodzili. Ale do szerszego ogółu to chyba nie docierało. Było to może 
największe zafałszowanie historii Polski. Pisanie historii w XXI wieku musi uświadamiać, że Polska 
i jej kultura cały czas były w konfrontacji z innymi (...). Wyjście z etnocentryzmu jest podstawową 
sprawą dla wszystkich, dziś niezwykle ważną.

 O tym samym mówi, w bardzo osobistym wyznaniu, profesor Jadwiga Staniszkis:

Losy mojej rodziny i rodziny mojego męża pokazują, że Polska zawsze była miejscem spotkania ludzi 
różnych religii i odmiennego pochodzenia etnicznego. Sprowadzanie polskiego patriotyzmu tylko do 
stereotypu Polaka-katolika gubi to bogactwo. Polakami są ci, co Polskę wybrali. Ci, którzy czują się 
za ten skrawek ziemi i za żyjących tu ludzi odpowiedzialni, oraz wnieśli swój wkład do jego kultury 
i historii.

 Bogactwo tego, co zrodziło się w obszarze kultury na dawnych wieloetnicznych pograniczach jest 
czymś zupełnie wyjątkowym. To wzbudza nasz sentyment i nostalgię. Otwierając się na to bogactwo, pamiętajmy 
i o tym, że właśnie na tych terenach zrodziło się też wyjątkowo dużo zła i nienawiści. Dlatego jest czymś bardzo 
ważnym żeby nie mitologizować tamtej przeszłości.

Bez mitologizowania
 Przytoczmy w tym kontekście słowa Daniela Beauvois:

Po 1989 roku pojawiła się cała lawina literatury kresowej, która chce koniecznie nam wmówić, że tam 
panowały idealne stosunki, że była to wspaniała wielonarodowa kultura. To było współistnienie, ale nie 
prawdziwa harmonia wielokulturowa, jak to się często pisze, także w literaturze podręcznikowej. Ja nie 
wiem, czy to jest zdrowe dla wizji i wiedzy historycznej uczniów i studentów tak powtarzać, że tam nie 
było konfliktów religijnych, że była ogólna tolerancja. Przecież dochodziło do okrutnych prześladowań 
prawosławnych. (...) Dojrzali ludzie, dojrzałe narody, powinny sobie mówić prawdę w oczy. A prawda 
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nie jest, niestety, taka różowa i idealna. I trzeba ciągle wspominać o rzeziach i analizować powody 
tych tragicznych sytuacji, nie wmawiając młodzieży, że panowała tam (...) powiatowa demokracja. 
W zamierzeniu była to wspaniała idea rzeczywiście antycypująca Unię Europejską, ale tylko w skali 
projektu, bo w rzeczywistości nigdy nie zafunkcjonowała.

Dzisiaj: materialne ślady wielokulturowości w Lublinie
 Materialne ślady wielokulturowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów będące efektem politycznego 
zamysłu Jagiellonów wciąż są obecne w Lublinie mimo zniszczeń dokonanych w czasie licznych wojen, mimo 
kataklizmów. Na mapie miasta można odnaleźć ulice Ruską, Ewangelicką, Unicką, plac Litewski. Na co dzień 
nawet nie zastanawiamy się skąd wzięły się te nazwy. Wspaniałym symbolem spotkania Wschodu z Zachodem 
jest kaplica Świętej Trójcy; na ulicy Ruskiej stoi cerkiew, na Ewangelickiej – kościół ewangelicki. Na mapie 
Lublina można również odnaleźć miejsca, które świadczą o znaczącej obecności w historii Lublina Żydów. 
Jest wspaniały cmentarz żydowski, jest gmach Wyższej Uczelni Rabinackiej, zachowała się część dzielnicy 
żydowskiej.
 Wielokulturowość Lublina zauważył Gustaw Herling-Grudziński, który napisał, że „po utracie Wilna, 
Lublin jest chyba ostatnim miastem Rzeczypospolitej, miastem unii, z zachowanymi, przynajmniej w tradycji 
i zabytkach, wątkami wielonarodowymi i wielowyznaniowymi”.
 Co dzisiaj dla miasta, dla jego mieszkańców oznacza wielokulturowe dziedzictwo? Z dumą 
przyznajemy się do wielonarodowej, jagiellońskiej Rzeczypospolitej, podkreślając słowa Jana Pawła II „Od Unii 
Lubelskiej do Unii Europejskiej”.
 Tylko czy my, mieszkańcy Lublina przyswoiliśmy sobie symboliczne przesłanie, jakie w sobie niesie 
duch unii i wielokulturowe dziedzictwo Lublina? Czy rozumiemy, co oznacza stojący na placu Litewskim 
w samym centrum Lublina pomnik Unii Lubelskiej i pomnik Józefa Piłsudskiego – orędownika idei wielkiej, 
otwartej Rzeczypospolitej? Warto w tym miejscu zadać sobie fundamentalne pytanie, co oznacza ta tradycja dla 
Lublina?
 Jerzy Giedroyc w liście do Czesława Miłosza przed wręczeniem mu doktoratu honorowego na KUL-u, 
w roku 1981 napisał zdanie, które mogłoby być wręcz duchowym przesłaniem dla naszego miasta:

Doktorat KUL-u wydaje mi się znakomitą okazją by w wykładzie, jaki zapewne będziesz miał 
podkreślić, że Lublin (Unia Lubelska) jest predestynowany do kontynuowania tradycji Lublina i jego 
roli na wschodzie Europy, która z różnych powodów nie była, czy nie mogła być realizowana w okresie 
dwudziestolecia.

 Rzeczywiście Lublin poprzez swoje położenie na pograniczu między Wschodem i Zachodem, 
w bliskim sąsiedztwie z Ukrainą i Białorusią oraz ze względu na swoją historię może odegrać znaczącą rolę 
w tworzeniu się nowych relacji między społecznościami w tej części Europy. Tylko czy wykorzystujemy tę 
szansę?
 Jan Paweł II, prawdziwy obywatel Rzeczypospolitej wielu narodów, w Pamięci i tożsamości zwrócił 
uwagę na to, że „jagielloński wymiar polskości (...) przestał być, niestety, w naszych czasach czymś oczywistym”. 
Komentując te słowa, ks. Alfred Marek Wierzbicki napisał:

Może poprzez bliższe poznanie, w jaki sposób przeżywał swą polskość Papież z Krakowa, jagiellońska 
szeroka i otwarta wizja polskości mogłaby nadal inspirować. Już same słowa Jana Pawła II „polskość to 
w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie”, zdają się być dynamitem.

Mało jest znany symboliczny fakt, który ujawnił w 1990 roku Jan Paweł II w wąskim gronie uczestników 
sympozjum w Castel Gandolfo. W dniu inauguracji swego pontyfikatu modlił się on w językach 
narodów dawnej Rzeczypospolitej: po polsku, litewsku, ukraińsku i białorusku.

 Przez ostatnie miesiące w Lublinie toczyła się ożywiona dyskusja dotycząca jego wielokulturowego 
dziedzictwa, które według większości dyskutantów mogłoby stać się ważnym znakiem rozpoznawczym Lublina 
i współtworzyć jego markę. Gdy nie wychodzimy poza sferę deklaracji wszystko wygląda bardzo pięknie  
– jesteśmy miastem jagiellońskim, które dba o swoje wielokulturowe dziedzictwo i rozumie jak ważne ono jest. 
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Niestety w rzeczywistości wygląda to zupełnie inaczej.
 Papierkiem lakmusowym naszego stosunku do jagiellońskiej tradycji miasta jest w dużej mierze 
nasz stosunek do dziedzictwa kulturowego związanego z historią Żydów w Lublinie. Można wymienić wiele 
przykładów, które pokazują, że w rzeczywistości mamy olbrzymi problem z tym dziedzictwem, że wciąż nie 
potrafimy uznać go za ważną część historii tej ziemi. Z jednej strony padają piękne słowa o koegzystencji, tolerancji 
i pamięci, z drugiej strony praktycznie na każdym kroku spotykamy brak wrażliwości i zainteresowania tym, 
że tuż obok nas ta wielokulturowa przeszłość umiera, a razem z nią duchowe dziedzictwo unii. Bardzo łatwo 
przechodzą nam przez usta gładkie formułki: Lublin miejscem spotkań kultur, Lublin – miejscem zawarcia unii 
– wielkiego eksperymentu na drodze dialogu kultur. Lublin tygiel kultur, religii. Tylko co to dla nas oznacza i co 
z tego wynika?
 Będąc w jakiś szczególny sposób tu, w Lublinie, mieście unii, odpowiedzialni za to wspaniałe 
dziedzictwo wielonarodowej Rzeczypospolitej, nie potrafimy temu sprostać. Nie potrafimy w sposób głęboki 
i odpowiedzialny poczuć się dziedzicami tej jagiellońskiej tradycji miasta. Wciąż nie rozumiemy, że pamięć 
o żydowskich mieszkańcach Lublina jest nierozerwalną częścią jego historii i ducha unii i że oni również 
współtworzyli Rzeczpospolitą wielu narodów. Mówiąc o nich, wskrzeszamy ducha i przesłanie Unii Lubelskiej. 
Można tu przytoczyć słowa profesor Marii Janion: „Nie możemy iść do Europy wypierając z pamięci naszych 
Żydów, naszych wspólnych skotłowanych losów”. Potwierdzają to słowa wypowiedziane w Lublinie przez 
głównego rabina Izraela, przewodniczącego Yad Vashem, Israela Meira Lau: „Przez wieki Polska była domem 
dla wielu pokoleń Żydów. Ich tradycja, kultura i historia są także częścią waszej własnej historii”.
 Niestety wydaje się, że w mieście zawarcia unii zgubiliśmy jej ducha i przesłanie. A może jest nawet 
tak, jak w jednym z wywiadów powiedziała profesor Janion, że „sprzeniewierzyliśmy się całkowicie idei 
Rzeczypospolitej”.
 To są bardzo mocne słowa, ale czy nie uzasadnia ich nasz stosunek do kultury żydowskiej, tak mocno 
wrośniętej w tę ziemię? Zadajmy sobie następne pytanie: co dzieje się z wielokulturowym dziedzictwem naszego 
miasta i regionu?

Co dzieje się z naszym wielokulturowym dziedzictwem?
 Wymieńmy kilka bardzo charakterystycznych sytuacji, tak wiele mówiących o naszym stosunku 
do wielokulturowego dziedzictwa miasta i regionu. Jest to lista fundamentalnych zaniedbań wobec tego 
dziedzictwa.

1. Oto po raz kolejny odkrywane są w Lublinie fragmenty macew służące jako gruz do utwardzenia ścieżek. 
W ciągu kilku ostatnich lat jest to kolejny tego typu przykład. Po prostu wstyd, że nie potrafimy nic z tym 
zrobić.

2. Stary żydowski kirkut, jeden z najważniejszych i najwspanialszych lubelskich zabytków, ulega zniszczeniu na 
naszych oczach. A przecież mógłby przynosić chlubę miastu i przyciągać tu tysiące turystów.

3. W czasie wojny została doszczętnie zniszczona stara żydowska dzielnica Wieniawa. Nie ma już ulic starej 
Wieniawy, nie ma synagogi, nie ma kirkutu, została na nim usypana płyta boiska. Dzielnica ta w żaden sposób 
nie została jeszcze upamiętniona. Nie ma jej nawet na szlaku kultury żydowskiej w Lublinie.

4. Właśnie rozpoczęła się dyskusja dotycząca uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni w okolicy 
dworca PKS. Pojawiają się projekty, które w sposób barbarzyński mogą zniszczyć tą część miasta, tak silnie 
związaną z jego wielokulturowym dziedzictwem. A przecież planowana przebudowa mogłaby być szansą na 
bardzo wyraźne nawiązanie do przeszłości. Warto o tym pisać i mówić, żeby nie doszło do sytuacji, jaka miała 
miejsce kilka lat temu przy przygotowywaniu na placu Zamkowym terenu pod budowę pomnika „Zapory”. 
Bardzo dobrze oświetlają tamtą historię słowa dziennikarza z „Gazety Wyborczej” komentującego tę historię:

(...) Na placu Zamkowym koparka ścięła fragment nasypu, pod którym biegnie ulica Zamkowa. Od 
strony placu Zamkowego stanie tu pomnik. Podczas robót ziemnych, w miejscu gdzie stanie cokół 
pomnika, koparka odsłoniła dobrze zachowane piwnice i fragmenty murów. W takim przypadku 
inwestor powinien przerwać prace i zawiadomić archeologów, którzy muszą zgodzić się na wznowienie 
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prac. Tymczasem ekipa z firmy inżyniersko-budowlanej samowolnie zburzyła odkryte fragmenty 
dawnej kamienicy. Gdy archeolodzy interweniowali, spotkały ich inwektywy. – Nie chcę nawet 
powtarzać, co oni mówili. Kiedy odchodziliśmy, powiedzieli ze śmiechem: szalom! – relacjonuje 
archeolog. W końcu prace wstrzymano.

 Został również opublikowany w tej sprawie list kilku osób, w którym zostało postawione zasadnicze 
pytanie czy to miejsce jest odpowiednie dla pomnika:

Ciągle mówimy o pamięci, staramy się ją ożywić, ale czy nie jest to rozdwojona pamięć? Zniszczenie 
nigdy nie zbadanych przez archeologów i konserwatorów fragmentów Szerokiej 1 zdaje się być tego 
przykładem. Ufundowanie pomnika ofiarom zamku jest ze wszech miar chwalebnym pomysłem, ale 
wybór miejsca pod pomnik już raczej nie. Zwłaszcza teraz, gdy wiemy, że można tam znaleźć materialne 
ślady po innych ofiarach, wciąż, mimo wszystko, nie do końca opłakanych i należycie wspominanych. 

(...) mając świadomość, co znajdowało się na terenie Podzamcza, chcielibyśmy zwrócić uwagę, że należy 
bardzo ostrożnie ingerować w przestrzeń placu Zamkowego czy całego Podzamcza.

 W Europie coraz bardziej dostrzega się wagę rewitalizacji dawnych dzielnic żydowskich i ich 
upamiętniania. Na nowo odkrywa się rolę, jaką odegrała w Europie kultura żydowska będąc jej integralną 
częścią. Potwierdzeniem może być organizowana właśnie w Krakowie konferencja zatytułowana „Przywracanie 
pamięci. Rewitalizacja zabytkowych dzielnic żydowskich w miastach Europy Środkowej”. Czytamy w programie 
tej konferencji:

Celem organizowanej przez Międzynarodowe Centrum Kultury konferencji będzie zatem interdyscy-
plinarna analiza fenomenu ożywienia i problemów związanych z rewitalizacją dawnych dzielnic i kwartałów 
żydowskich w nowych realiach społeczno-gospodarczych Europy Środkowej. Pokazanie z perspektywy 
najważniejszych historycznych metropolii kwestii przywracania pamięci, przyswajania dziedzictwa 
żydowskiego i jego akceptacji przez dzisiejsze społeczności lokalne. Podjęcie kwestii obiektywnej, 
wieloaspektowej prezentacji i interpretacji tego dziedzictwa oraz wyzwań jakie niesie postępująca 
komercjalizacja przeszłości żydowskiej widoczna w działalności branży turystyczno-rozrywkowej.

Powinno dać nam to wiele do myślenia.

5. Nie tak blisko nas, w Zamościu, postawiono rzeźbę Dawida Psalmisty mającą upamiętnić wielowiekowe 
uczestnictwo Żydów w polskiej historii i kulturze. Przeciwko pomnikowi protestowały prawicowe środowiska 
twierdząc, że „U nas powinno się stawiać pomniki Polakom, osobom kulturowo nam bliskim” oraz że „tolerancja 
ma swoje granice”. Konflikt ten pokazał jak długa czeka nas droga do zrozumienia naszego wielokulturowego 
dziedzictwa. Najlepszym komentarzem do tej historii są słowa Piotra Kadlčika, przewodniczącego Gminy 
Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie: 

Nie potrafię zrozumieć, dlaczego postać biblijnego króla wzbudziła takie kontrowersje. Protestujący 
zapomnieli nauki Jana Pawła II. Pierwszego papieża, który powiedział, że antysemityzm jest grzechem. 
Jeśli król Dawid jest niewygodny, to powinno się usunąć psalmy Dawidowe z chrześcijańskiej liturgii.

6. Równie gorsząca i zawstydzająca historia rozegrała się w niedalekim Biłgoraju, gdzie Rada Miasta nie zgodziła 
się na nazwanie jednej z ulic imieniem Singera, argumentując to tym, że Singer na to nie zasługuje. Prozę Singera 
określono wręcz jako „pornografię klozetową” i „jeden wielki podręcznik zboczeń”.
 Zareagowała na to, pisząc list do radnych Biłgoraja wybitna poetka Urszula Kozioł pochodząca 
z Zamojszczyzny:

Na Boga, co wy wyprawiacie (…). Czemu dajecie popis bezprzykładnej wprost ignorancji, 
przeciwstawiając się (...) zgodnym opiniom światowych autorytetów o wadze literackich dokonań 
Singera, który rozsławia na całym świecie imię Waszego miasta?

Opamiętajcie się!
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7. Do dzisiejszego dnia Lublin, w przeciwieństwie do wielu polskich miast, nie uporał się z upamiętnieniem 
lubelskiego Placu Śmierci, z którego od 17 marca do 14 kwietnia 1942 roku Niemcy wywieźli do obozu zagłady 
z Bełżcu 26 tysięcy lubelskich Żydów. Plac położony jest obok rampy kolejowej przy ulicy Turystycznej na 
terenie dawnych zakładów mięsnych. Przytoczmy tu słowa Jerzego Kropiwnickiego, prezydenta miasta Łódź, 
który dwa lata temu otwierając uroczystości upamiętniające zagładę getta łódzkiego, tak powiedział:

Dla Łodzi – jednego z największych centrów żydowskich w przedwojennej Polsce – ta tragedia 
[unicestwienie łódzkiego getta] była szczególnie dotkliwa, bo stanowiła koniec wielkiej wspólnoty 
żydowskiej, żyjącej w naszym mieście od pokoleń i współtworzącej jego historię. Jako prezydent 
Łodzi od początku uważałem, że rocznicę likwidacji Litzmannstadt Getto wreszcie należy stosownie 
upamiętnić. (...) dotychczas nie poświęcono tragicznym losom łódzkich Żydów uwagi adekwatnej 
do rozmiaru nieszczęścia, jakie spadło na tą społeczność, zbrodni, której dokonano na niewinnych 
ludziach. Na współmieszkańcach naszego miasta. I nie wolno o tym milczeć.

Te słowa mogłyby być również wypowiedziane w Lublinie. Tylko kiedy to nastąpi?

8. Do chwili obecnej w żadnym stopniu nie upamiętniliśmy w Lublinie tych, którzy zostali odznaczeni medalem 
„Sprawiedliwi wśród Narodów Świata”. Nie udało się przekonać żadnej z wielu lubelskich szkół, tych, które nie 
mają nazwy, aby tak właśnie się nazwały. Ukazało się w tej sprawie kilka artykułów prasowych – niestety bez 
żadnego rezultatu.
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Program Centrum Spotkań Kultur

Ogólne założenia programu 
 Myśląc w najogólniejszych i technicznych kategoriach, Centrum Spotkań Kultur (CSK) powinno 
być wielofunkcyjnym, otwartym centrum kulturalnym, w którym będzie prowadzona działalność kulturalno-
-edukacyjna o różnorodnym charakterze. Będą to między innymi prezentacje przedstawień teatralnych 
i operowych, spotkania, koncerty, prezentacje filmów, dyskusje, wystawy, przy wykorzystaniu posiadanej 
infrastruktury. Ważne będzie włączenie w obszar działalności programowej CSK programów popularyzujących 
naukę. Podkreśli to fakt, że nauka jest także częścią kultury.
 Centrum będzie spełniać funkcje: artystyczną, animatorską, edukacyjną oraz promocyjną dla lubel-
skiej kultury. Ze względu na ofertę programową jego funkcjonowanie zostanie zorganizowane następująco: od 
godziny 9:00 do 16:00 program Centrum będzie nastawiony głównie na grupy szkolne, natomiast od godziny 
16:00 do 24:00 dominować będzie oferta artystyczna i animatorska.
 W celu realizacji tak zarysowanego programu, budynek Centrum Spotkań Kultur powinien zapewnić 
przestrzeń maksymalnie wielofunkcyjną i otwartą dla odwiedzających. Będzie wiele miejsca, gdzie można 
swobodnie usiąść, spotkać się ze znajomymi, porozmawiać.
 Również wyeliminowanie z przestrzeni użytkowej CSK pomieszczeń przypisanych konkretnym 
podmiotom programowym na rzecz jednej wspólnej przestrzeni, w której będzie dostęp do potrzebnego sprzętu 
biurowego, podkreśli jego otwartość. Sprzyjać to będzie wzajemnemu poznaniu i kontaktom osób tworzących 
program CSK. Być może dzięki temu będą powstawać nowe, wspólne projekty interdyscyplinarne.
 Ważną formą działalności Centrum Spotkań Kultur będzie organizacja mobilnych wystaw 
zlokalizowanych wewnątrz budynku, jak i na zewnątrz, na placu. Będą to wystawy czasowe poświęcone 
tematowi związanemu z konkretnym projektem.
 Chcąc podkreślić wagę programu edukacji ekologicznej realizowanego w CSK, jedno z miejsc 
przeznaczonych na prowadzenie działalności gastronomicznej będzie działało w filozofii Green Way. Takie bary 
i restauracje ukierunkowane są na zdrowy styl życia i humanizację stosunków międzyludzkich. „Charakteryzuje 
je – jak mówi Tomasz Chudzik, twórca sieci Green Way – specjalny zestaw potraw i napojów, ale również 
przyjazna, ciepła, naturalna architektura, humanistyczna kultura organizacyjna personelu, muzyka, stroje, 
a także lansowane wartości kulturowe”.
 Będzie to też naturalna promocja rolnictwa ekologicznego, którego produkty wykorzystywane są 
w tego typu miejscach.
 Oto kilka charakterystycznych cech filozofii działania CSK.
 Centrum Spotkań Kultur będzie nowoczesną instytucją kultury otwartą na odwiedzających je ludzi, 
zapraszającą ich do współpracy, inspirującą nowe formy edukacji oraz zwiększającą zasięg swojego oddziaływania 
poprzez wykorzystanie internetu i nowoczesnych technologii.
 CSK będzie ułatwiać bezpośredni kontakt pomiędzy wieloma różnymi środowiskami, sprzyjając tym 
samym przepływowi pomysłów i idei. CSK powinno wręcz zachęcać do podejmowania współpracy.
 W świecie współczesnym aktywność w sferze kultury nie jest tylko domeną artystów, a sama sztuka 
językiem przypisanym tylko kulturze wysokiej. Dlatego poprzez program tworzony w Centrum Spotkań 
Kultur będziemy chcieli, aby jego uczestnicy przestali być tylko biernymi odbiorcami, a stali się współtwórcami 
treści kulturalnych i aktywnymi uczestnikami wydarzeń. CSK będzie miejscem, w którym dotychczasowy 
konsument kultury będzie miał możliwość stania się twórcą. W ramach takiego myślenia część przestrzeni 
będzie udostępniana na pokazy twórczości indywidualnych osób lub grup. Będą mogły odbywać się w nich 
prezentacje z obszaru sztuk wykorzystujących nowoczesne technologie, jak i te zupełnie tradycyjne, na przykład 
wystawy fotografii. Centrum powinno wspierać pomysły od strony merytorycznej i organizacyjnej. 
 Dzięki powstałym w ten sposób wystawom, instalacjom, happeningom będziemy mogli zobaczyć 
nasze miasto i jego mieszkańców z zupełnie nowej perspektywy.
 Centrum Spotkań Kultur powinno stać się miejscem, w którym będą spotykać się ze sobą zarówno 
artyści, edukatorzy, animatorzy, jak też naukowcy, filozofowie, filolodzy, antropolodzy, socjolodzy, podejmując 
refleksję nad najbardziej istotnymi sprawami współczesności. Sprzyjać temu będzie między innymi program 
rezydencjalny dla artystów prowadzony w CSK.
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 Centrum Spotkań Kultur będzie miejscem, gdzie spotykać się będą różne generacje. Dlatego ważnym 
elementem jego programu będzie oferta skierowana do osób starszych. Dobrym partnerem w tego typu 
działaniach powinien stać się Uniwersytet Trzeciego Wieku. Centrum ma być również ukierunkowane na 
realizację programów dla osób niepełnosprawnych.
 Myśląc o programie Centrum Spotkań Kultur, należy rozszerzyć samo postrzeganie go jako miejsca 
spotkań różnych grup społecznych, a nie tylko etnicznych. Ideę otwartości CSK na różne społeczności 
i zjawiska w kulturze podkreśli zaproszenie do współtworzenia jego programu wielu lubelskich środowisk. To 
te środowiska (wśród nich organizacje pozarządowe) mogą nadać Centrum charakter bardzo żywiołowego 
i otwartego miejsca kultury.

Muzyka folkowa
 Orkiestra św. Mikołaja jest zespołem folkowym działającym w Lublinie od początku lat 
dziewięćdziesiątych. To między innymi dzięki Orkiestrze narodził się w Polsce folk, to ona stworzyła podstawy 
niezwykłej popularności tego typu muzyki w Polsce w ostatnich czasach. Orkiestra św. Mikołaja w ciągu 
dwudziestu lat swojego istnienia zgromadziła wokół siebie kilka tysięcy wiernych fanów. Organizowane przez 
nią wydarzenia mają wielką renomę artystyczną. Obok tego Orkiestra prowadzi szereg programów edukacyjnych 
i animatorskich związanych z popularyzacją muzyki folkowej.

Fantastyka
 Działalność miłośników fantastyki ma w Lublinie wieloletnią tradycję. Od 2000 roku większość 
tej działalności związana jest z Lubelskim Stowarzyszeniem Fantastyki „Cytadela Syriusza”. Lubelskie 
środowisko jest jednym z najbardziej znanych i aktywnych w Polsce. Co roku organizuje ściągający tysiące 
fanów Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Falkon, który ma szansę stać się największą i najważniejszą imprezą 
poświęconą fantastyce w kraju.

Nowy Cyrk
 W Lublinie od kilku lat rozwija się bardzo silne środowisko tak zwanego Nowego Cyrku. Jest to 
niezwykle żywa gałąź sztuki współczesnej, która wyrosła z tradycyjnego cyrku. Nowy Cyrk można określić jako 
formę pracy z ciałem, nastawioną na doskonalenie własnych umiejętności oraz jako działalność artystyczną 
pomocną między innymi w działalności osób pracujących z młodzieżą i animatorami kultury. W oparciu 
o lubelskie środowisko Nowego Cyrku powstał Carnaval Sztuk-Mistrzów, a w roku 2012 w Lublinie odbędzie 
się European Juggling Convention.

Chór
 Na Lubelszczyźnie bardzo mocno jest rozwinięty ruch chóralny. Każda z działających tu uczelni 
wyższych posiada taki zespół, działają też chóry szkolne i inne związane z różnymi ośrodkami kultury. 
Uczestnictwo w pracach chóru buduje mocne więzi społeczne, uczy wspólnego działania. 
 Wśród lubelskich chórów szczególną pozycję ma chór „Kairos”. Jest to jedyny w Polsce męski zespół 
wokalny. Prezentuje śpiew związany z różnymi kręgami kulturowymi.

Młode dziennikarstwo
 Działające od kilku lat „Młodzieżowe warsztaty dziennikarskie” skierowane są do uczniów gimnazjów 
i liceów Lublina i Lubelszczyzny. Mają na celu uczenie świadomego odbioru i tworzenia przekazów medialnych 
oraz prezentację dokonań dziennikarskich młodych ludzi. Raz w roku odbywa się dwudniowe spotkanie 
kilkuset młodych dziennikarzy z Lublina i regionu.

Komiks
 Komiks jest bardzo popularną formą sztuki w Lublinie. Działa tu wielu autorów komiksów, wokół 
których powstało znaczące środowisko, wydawany jest magazyn kultury komiksowej „Ziniol”.
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Szachy
 W Lublinie i regionie bardzo aktywnie działa środowisko szachowe. Odbywają się dziesiątki turniejów 
szachowych dzieci i młodzieży. Przestrzeń CSK umożliwi przeprowadzanie wielu dużych imprez szachowych.

Graffiti
 W Lublinie od kilku lat rozwija się silne środowisko związane ze sztuką ulicy, wśród której jest graffiti. 
Sztuka ta bardzo mocno przemawia do młodego pokolenia.

Kino offowe, artystyczne
 Znaczna część młodej publiczności interesuje się kinem artystycznym, ale też kinem pozostającym 
poza oficjalnym nurtem kinematografii. Z myślą o nich będzie prowadzony program prezentacji filmowych. 
Często prezentowane filmy będą wiązać się tematycznie z innymi działaniami CSK, między innymi chodzi tu 
o tematy „wiodące” dla danego roku.

Skateboarding
 Przestrzeń wokół Centrum Spotkań Kultur będzie bardzo dobrze nadawała się do różnego rodzaju 
spotkań i zawodów deskorolkowców.

Internet jest obecnie najważniejszym medium, dzięki któremu każdy może być obecny w światowej sieci 
przepływu i wymiany informacji.
 Na naszych oczach zasoby dostępne w sieci stają się odrębną i samodzielną sferą współczesnej 
cywilizacji. Internet daje użytkownikom nowe i coraz większe możliwości, między innymi dla uczestnictwa 
w kulturze, edukacji i dostępie do informacji.
 Dzięki sieci takie miasta jak Lublin – leżące na peryferiach i prowincjach Europy – mają dostęp do 
tego wszystkiego, co dzieje się w kulturze światowej. Internet jest nowym miejscem spotkań kultur. Próbując 
dzisiaj zrozumieć co oznacza spotkanie kultur, nie można tego nowego zjawiska pominąć. Poprzez działania 
prowadzone w sieci CSK powinno stać się częścią tej wirtualnej, wielkiej, wielojęzycznej i wielokulturowej 
agory. Służyć temu będzie działająca w ramach Medialabu „Szkoła animacji sieci”.
 Dzięki powszechnej dostępności do internetu oraz coraz większej popularności smartfonów czy 
tabletów pojawiają się coraz większe możliwości wchodzenia przez nas w interakcje z otaczającą rzeczywistością. 
Dzięki technologii Layar użytkownik smartfonu może użyć go jako „okna” prowadzącego z realnej przestrzeni 
do rzeczywistości wirtualnej, gdzie może uzyskać dodatkowe informacje i dane dotyczące realnego miejsca, 
w którym się znajduje. Właśnie w taki sposób powstaje rozszerzona wirtualna rzeczywistość. Możliwości jakie 
daje wykorzystanie rozszerzonej rzeczywistości zostaną wykorzystane w tworzeniu scenariuszy tematycznych 
ścieżek edukacyjnych prowadzących przez CSK.

Ważne elementy programowe Centrum Spotkań Kultur tworzące jego tożsamość wokół idei spotkań różnych 
kultur.
 Zostanie stworzona możliwość spotkań dla młodzieży z Lublina i regionu oraz z zagranicy. Centrum 
będzie stymulować młodzieżową, międzyszkolną wymianę międzynarodową. Każda ze szkół powinna posiadać 
szkoły partnerskie w kilku krajach europejskich. Zostaną przygotowane modelowe rozwiązania współpracy. 
Będzie to między innymi współpraca tematyczna związana z realizowanymi przez szkoły partnerskimi tematami, 
takimi jak teatr, film, media, robotyka.
 W okresie wakacyjnym Centrum Spotkań Kultur zamieniać będzie się w rodzaj międzynarodowego 
wakacyjnego Centrum Spotkań Młodzieży. Byłyby to cztery dwutygodniowe turnusy. W każdym turnusie 
uczestniczyłoby pięćdziesięciu uczniów z Lublina i regionu oraz pięćdziesięciu z Europy. W ciągu wakacji 
będzie to około czterystu uczestników programu. Działające przez dwa miesiące Centrum Spotkań Młodzieży 
byłoby rodzajem szkoły letniej połączonej z aktywnymi działaniami jej uczestników polegającymi na realizacji 
przygotowanych wcześniej projektów z zakresu teatru, literatury, sztuki wizualnej, muzyki, dziennikarstwa, 
nowoczesnych technologii, filmu. Wykładowcami i opiekunami prowadzącymi praktyczne zajęcia 
z uczestnikami będą zaproszone osoby z Polski i Europy.
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 W Polsce działa wiele instytutów kultury krajów Unii Europejskiej, ale też innych. Większość ma 
swoje siedziby w Warszawie. CSK stworzy specjalny program prezentacji oferty kulturalnej przygotowywanej 
przez te instytuty. Wymieńmy niektóre z nich: Austriackie Forum Kultury, Bułgarski Instytut Kultury, Czeskie 
Centrum, Duński Instytut Kultury, Instytut Cervantesa, Instytut Słowacki, Łotewskie Centrum Kultury 
i Informacji, Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury, Rumuński Instytut Kultury, Włoski Instytut Kultury, Węgierski 
Instytut Kultury. Dodajmy że w Lublinie znajdują się następujące oddziały tych instytutów: British Counsil 
(Wielka Brytania), Alliance Française (Francja), Instytut Goethego (Niemcy), Instytut Camoesa (Portugalia).
 W Lublinie studiuje coraz więcej obcokrajowców. Centrum Spotkań Kultur powinno stać się 
naturalnym miejscem prezentacji ich kultury mieszkańcom miasta.

Propozycje unikatowych działań dla programu CSK
 Zanim przejdziemy do omówienia całościowego programu Centrum Spotkań Kultur, postaramy 
się wskazać unikatowe elementy odróżniające CSK od innych instytucji kultury. Tą unikatową, bardzo 
indywidualną część programu Centrum Spotkań Kultur nazwaliśmy „Centrum Spotkań Kultur – opowieść 
miejsca”. Złożą się na nią:

▶  opowieść o idei CSK (powstanie wspólnej Europy);
▶  opowieść o budynku CSK przez pryzmat: 
istniejącej w nim przestrzeni teatralnej;
jego wpływu na środowisko naturalne;
jego wpływu na przestrzeń miasta;
▶  opowieść o miejscu CSK w przestrzeni geograficznej (CSK – Axis Mundi);
▶  CSK jako miejsce spotkań bohaterów literackich.

Opowieść o idei CSK – powstanie wspólnej Europy
 Idea Centrum Spotkań Kultur wyrasta z tego, że po dziesiątkach lat konfliktów i wojen kraje tworzące 
Europę potrafiły znaleźć drogę dialogu i kompromisu. Powstała w ten sposób Unia Europejska, nowy byt 
polityczny, dzięki któremu Europie udaje się uniknąć wielkich konfliktów. CSK powstaje tylko dlatego, że 
istnieje Unia Europejska. Żeby mogło dojść do zjednoczenia Europy musiała ona od czasów II wojny światowej 
przejść przez wiele dramatycznych zdarzeń i procesów związanych między innymi z narodzinami dwóch 
wielkich totalitaryzmów. Wymieńmy najważniejsze zdarzenia.

▶  Narodziny totalitaryzmów:
faszyzm;
komunizm.

▶  II wojna światowa:
Zagłada;
zniszczenia miast (między innymi Warszawa, Drezno);
wysiedlenia (między innymi Polacy, Ukraińcy, Niemcy);

▶  mur berliński;
▶  Rok 1956 (Węgry, Poznań);
▶  Upadek kolonii i związane z tym konflikty (między innymi wyjście Francji z Algierii);
▶  Reżim Franco w Hiszpanii;
▶  Grecja (rządy „czarnych pułkowników”);
▶  Rok 1968 (Czechosłowacja);
▶  Gdańsk 1970;
▶  „Solidarność” (1980–1989);
▶  Jesień Ludów (1989);
▶  Wojna w Jugosławii (pierwsza połowa lat dziewięćdziesiątych).

 Często z każdym z tych zdarzeń związane są w sposób symboliczny losy konkretnych osób, które 
swą postawą potrafiły przeciwstawić się złu, a często oddać nawet swoje życie w imię obrony humanitarnych 
wartości. Szczególnie dramatyczne są historie ludzi, którzy decydowali się na akt samospalenia, protestując 
wobec zła jakie ich otaczało.
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„Ściana Pamięci – 36 Sprawiedliwych”
 Proponujemy budowę instalacji artystycznej, która będzie próbą symbolicznego odczytania znaczenia 
idei powstającego Centrum Spotkań Kultur. Instalacja ta została nazwana „Ścianą Pamięci – 36 Sprawiedliwych”. 
Będzie to również rodzaj ścieżki edukacyjnej opowiadającej o dramatycznych losach Europy w XX wieku.
 Na jednej z wewnętrznych ścian CSK (ściana wschodnia) wzdłuż prowadzącego tam korytarza (na 
poziomach -1, 0, 1, 2, 3) zostanie zbudowana symboliczna instalacja odnosząca się do wybranych losów 36 
osób. O tych ludziach możemy powiedzieć, że byli Sprawiedliwymi – tymi, którzy w trudnych czasach potrafili 
dać świadectwo człowieczeństwa, heroizmu i odwagi. Istnieje talmudyczna opowieść o tym, że w każdym 
pokoleniu jest nie mniej niż 36 Sprawiedliwych, dzięki którym świat wciąż istnieje. Gdyby kiedyś zabrakło 
choćby jednego z nich i ich liczba obniżyła się do 35 – świat natychmiast przestałby istnieć. Powstanie w ten 
sposób historia Europy w XX wieku opowiedziana przez losy ludzi, którzy potrafili znaleźć w sobie siłę na 
sprzeciwienie się totalitarnemu państwu, dyktaturze, czystkom etnicznym czy konfliktom religijnym w różnym 
czasie i w różnych miejscach. Zostanie zbudowana żywa i poruszająca młodych ludzi opowieść o historii Europy 
ze szczególnej, często niedostrzegalnej perspektywy losów konkretnych ludzi. Tak opowiedziana historia 
Europy będzie też historią rodzenia się nowej wspólnej Europy.
 Wędrówka przez przestrzenie instalacji zaczynać się będzie od poziomu -1 znajdującego się pod ziemią. 
Na tym poziomie, i poziomie 0, będzie zbudowana opowieść o wymienionych zdarzeniach. Na następnych 
trzech poziomach będą przedstawione losy 36 Sprawiedliwych. Przejście przez całą instalację od dołu do góry, 
będzie kończyć się wyjściem na dach budynku, gdzie zaprojektowany jest ogród.

Nagroda Memoria lustrum
 Bezpośrednio z tym projektem wiązałaby się nagroda Memoria lustrum (chwała sprawiedliwym). 
Jest to nawiązanie do idei medalu zaproponowanego kilka lat temu przez arcybiskupa Józefa Życińskiego, aby 
nagradzać w ten symboliczny sposób Ukraińców ratujących Polaków na Wołyniu w czasie II wojny światowej. 
Nagroda przyznawana przez CSK obejmowałaby swoim zasięgiem całą Europę i wszystkie dramatyczne 
wydarzenia z jej historii w XX wieku.

Opowieść o budynku Centrum Spotkań Kultur

CSK jako przestrzeń teatru
 W budynku CSK najbardziej charakterystycznym i dominującym elementem przestrzeni jest 
przestrzeń sali teatralnej. Postaramy się odkryć głębszy sens tego miejsca. Zrobimy to, tworząc programy 
edukacyjne poświęcone urządzeniom scenicznym oraz przestrzeni teatralnej.

▶  Maszyneria teatralna
Za każdym przedstawieniem granym na scenie kryje się wielka maszyneria teatralna. Często są to 
niezwykłe urządzenia techniczne wykształcone już w starożytności w celu uzyskania konkretnych efektów 
scenicznych. Mechanizmy będące częścią sceny, tworzące teatralną iluzję staną się punktem wyjścia 
do edukacyjnej opowieści o historii maszynerii teatralnej. Wykorzystamy do tego makiety pokazujące 
najciekawsze urządzenia służące do tworzenia efektów scenicznych.
▶  Przestrzeń teatralna
Zostanie zbudowana ścieżka edukacyjna o historii przestrzeni teatralnej, począwszy od narodzin teatru 
w Grecji aż do współczesności. Chcieliśmy, aby każdy kto przez nią przejdzie, potrafił oczami wyobraźni 
zobaczyć w sali teatralnej CSK grecki amfiteatr a nie tylko rzędy foteli. Dzięki temu pokażemy, że jednym 
z filarów wspólnej Europy jest kultura antycznej Grecji. Dodajmy jeszcze, że w ramach stałego projektu 
CSK zatytułowanego „Antyczne źródła teatru” będą odbywać się prezentacje tragedii antycznych.

Budynek CSK w środowisku naturalnym – opowieść ekologiczna
 Będzie to ekologiczna ścieżka edukacyjna pokazująca, że każdy obiekt materialny stworzony przez 
człowieka staje się częścią środowiska naturalnego i ma na nie wpływ. Wprowadzenie takiego obiektu, jak 
budynek CSK, w środowisko naturalne i połączenie go z nim poprzez instalację wodno-kanalizacyjną, 
ogrzewanie, elektryczność jest zburzeniem pewnej równowagi w przyrodzie. 
 Wychodząc od opisu tej sytuacji, Centrum stworzy ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży 
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w obszarze tematów związanych z ekologią. Będzie to opowieść o obecności siedziby Centrum Spotkań Kultur 
w środowisku naturalnym. Wykorzystane zostaną również ogrody znajdujące się na dachu budynku, jak też 
znajdujący się w pobliżu Ogród Saski.
 Na dachu CSK, w otoczeniu znajdującej się tam zieleni, planujemy umieszczenie pszczelej pasieki 
z kilkoma tak zwanymi ulami obserwacyjnymi. Pszczoły są symbolem ekologicznego środowiska i ważnym 
elementem ekosystemu. Lubelszczyzna jest zagłębiem pszczelarskim, tu znajduje się jedyne w Europie 
Technikum Pszczelarskie. Opowieści o życiu i zwyczajach pszczół staną się elementem ekologicznej ścieżki 
edukacyjnej. Dwa razy w roku odbywać się będzie miodobranie (koniec maja, początek sierpnia) stając się 
częścią programu „Festiwal Smaku” odbywającego się w tym samym czasie.
 W każdym roku program edukacji ekologicznej będzie dedykowany jednemu dużemu tematowi, 
poprzez który opowiadać będziemy o problemach ekologicznych:

▶  2015: woda (w latach 2003–2015 trwa dekada ogłoszona przez ONZ „Woda dla życia”);
▶  2016: ogień;
▶  2017: człowiek;
▶  2018: powietrze;
▶  2019: ziemia.

Budynek CSK w przestrzeni miasta
 Budynek CSK stał się częścią przestrzeni urbanistycznej i architektonicznej miasta. To też będzie 
przedmiotem naszej opowieści, którą rozpocznie sam architekt CSK, wprowadzając nas w główne założenia 
projektu i etapy jego powstawania. Będzie to wstęp do programu edukacyjnego uczącego rozumienia przestrzeni, 
która nas otacza (architektura, urbanistyka, krajobraz). Będziemy chcieli pomagać dzieciom i młodzieży 
odkrywać otoczenie, w którym żyją, uczyć ich rozumieć znaczenie architektury dla człowieka, kształtować 
w nich odpowiedzialność za przestrzeń publiczną.

Wszyscy żyjemy w środowisku fizycznym, dlatego architektura jest dla każdego z nas bardzo ważna 
– ma ogromny wpływ na nasze zachowanie i nastrój, może nasze życie uprzyjemniać lub uprzykrzać. 
Nie wolno zatem zapominać, że budowanie to działanie brzemienne w skutki i że decyzje dotyczące 
projektowania i kształtowania naszego środowiska zewnętrznego – podejmowane nie tylko przez 
architektów, lecz także przez komisje, w których zasiadają politycy – wymagają rozległej i rzetelnej 
wiedzy. Dlatego, moim zdaniem, edukacja w dziedzinie architektury powinna być częścią edukacji 
powszechnej.

 W programach edukacyjnych związanych z tą tematyką będziemy pracować wykorzystując, między 
innymi, tradycyjne makiety.

Axis Mundi – opowieść o miejscu CSK w przestrzeni geograficznej
 Budynek Centrum Spotkań Kultur znajduje się w konkretnym miejscu w przestrzeni geograficznej, 
które określone jest przez przecięcie równoleżnika i południka. Przecięcie równoleżnika i południka 
w przestrzeni CSK, jego Axis Mundi, zostanie wyróżnione specjalną metalową płytą, tworząc miejsce 
symboliczne. Przebiegające przez CSK równoleżnik i południk również zostaną oznaczone.

Podróż
 W przestrzeni CSK pojawiają się dwie „drogi” prowadzące w świat: jedna wzdłuż równoleżnika, 
druga wzdłuż południka. Te dwie „drogi” otwierają CSK na świat, zachęcają do podróży. 
 Podróż, wyprawa jest jedną z charakterystycznych cech życia człowieka, ale też kultury europejskiej 
– wiele mówiącą o mentalności mieszkańców Europy. W naturze człowieka jest coś, co każe mu poszukiwać 
i wędrować. Dzięki temu i naszej ciekawości świata mogła rozwinąć się cywilizacja. Wspomnijmy poszukiwanie 
Ziemi Obiecanej, wyprawy Kolumba, podróż na Księżyc, czy też odkrycia naukowe. Nasze życie jest wieczną 
wędrówką, poszukiwaniem nowych horyzontów i możliwości, ale też poznawaniem samego siebie i innych.
 Motyw podróży będzie obecny w wielu programach edukacyjnych Centrum Spotkań Kultur, którego 
idea jest wręcz zaproszeniem do podróży.
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Podróże wyobraźni – literatura
 Podróżowanie inspirowało i wciąż inspiruje artystów. Motyw podróży jest szczególnie widoczny 
w literaturze, gdzie pojawia się już od samego jej początku. Przypomnijmy chociażby wędrówkę Odyseusza do 
Itaki. Literatura jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych części wspólnego kulturowego dziedzictwa 
europejskiego. Tożsamość europejską w dużej mierze określa właśnie literatura.
 Przestrzeń CSK stanie się miejscem, gdzie będziemy mogli spotkać najsławniejszych, nieśmiertelnych 
literackich bohaterów z powieści europejskiej, ale również z innych kręgów kulturowych. Ich historie, które 
wielokrotnie prowokowały dyskusje i inspirowały do działania, są ważną częścią europejskiej kultury. Ci 
bohaterowie byli i są mieszkańcami wielkiej, ponadczasowej krainy wyobraźni tworzonej przez literaturę. 
O ich sile oddziaływania świadczy to, że dla nich nigdy nie istniały granice między państwami. Przez te postacie 
można lepiej zrozumieć Europę i jej historię. 
 W Centrum Spotkań Kultur prezentować będziemy bohaterów wielkich dzieł europejskiej literatury, 
autorstwa między innymi Williama Szekspira, Johanna Wolfganga von Goethego, Franza Kafki, Miguela de 
Cervantesa, Jaroslava Haška, Bohumila Hrabala, Brunona Schulza, Isaaca Babla, Nikołaja Gogola, Güntera 
Grassa, Michaiła Bułhakowa, Jamesa Joyce’a. Wśród nich będą również bohaterowie pierwszych wielkich 
tekstów literackich, tacy jak: Hiob, Odyseusz, Antygona, Edyp. Nie zabraknie bohaterów literatury dla dzieci 
i młodzieży: Małego Księcia, Kubusia Puchatka, Alicji, Muminków, Pinokia, Kapitana Nemo. Zaproszeni 
też będą bohaterowie comedii dell΄arte: Arlekin, Brighella, Capitano, Kolombina oraz bohaterowie teatru 
lalkowego: Pulcinella (Włochy), Poliszynel (Francja), Punch (Anglia), Hanswurst (Niemcy), Guignol (Francja), 
Pietruszka (Rosja).
 Będziemy prezentować miejsca, w których żyją bohaterowie literaccy. Wymieńmy niektóre z nich: 
La Mancha (Miguel de Cervantes – Don Kichot), Dublin ( James Joyce – Ulisses), Gdańsk (Günter Grass 
– Blaszany bębenek), Odessa (Isaac Babel – Opowiadania), Drohobycz (Bruno Schulz – Opowiadania), Rzym 
(Alberto Moravia – Rzymianka, Giovanni Battista Piranesi – Carceri), Praga (Bohumil Hrabal, Franz Kafka), 
Lublin (Isaac Bashevis Singer – Sztukmistrz z Lublina), Moskwa (Michaił Bułhakow – Mistrz i Małgorzata), 
Wielopole (Tadeusz Kantor – Wielopole, Wielopole), Wenecja (Thomas Mann – Śmierć w Wenecji), Kopenhaga 
(Hans Christian Andersen Baśnie), Lizbona (Carlos Ruiz Zafón Cień wiatru), Stambuł (Orhan Pamuk 
Stambuł).
 Wśród tych miejsc znajdą się również nieistniejące krainy i miejsca opisane przez Dantego, Kafkę, 
Calvino, Piranesiego, Kubina czy też innych wielkich artystów europejskich.

Festiwal „Lublin Babel. Spotkania z literackimi bohaterami”
 Wokół książki i postaci literackich zostanie stworzony festiwal „Lublin Babel – spotkanie z literackimi 
bohaterami”, który byłby swego rodzaju świętem literatury, świętem czytania. Przez cały miesiąc w przestrzeni 
CSK, ale też w przestrzeni miasta i w szkołach odbywać się będą różne, duże i małe zdarzenia odnoszące się 
do konkretnych książek czy też pisarzy. Prowadzone będą różnorodne działania animatorskie, edukacyjne 
i artystyczne poświęcone wybranym książkom, bohaterom literackim i miejscom, z którymi te postacie są 
związane (teatr, film, słuchowiska radiowe, muzyka, spotkania).

Wirtualne podróże
 Tradycyjny motyw podróży przeniesiemy w obszar przestrzeni wirtualnej. Będzie to próba 
nowego odczytania i ożywienia tradycji przez wykorzystanie sieci internetowej. Co roku z Lublina w ramach 
„internetowych regat” będą wyruszać w wirtualną podróż zespoły, które przystąpią do tego konkursu. W ramach 
podróży do konkretnych miejsc lub wzdłuż określonego szlaku młodzi ludzie dostaną do wykonania różne 
zadania. Swoje odkrycia będą dokumentować na specjalnych stronach internetowych, które będą miały formę 
dawnych dzienników podróży.
 Proponujemy następujące podróże:

▶  „Kraniec nie znaczy margines – wirtualna podróż wokół granic Unii Europejskiej”
W projekcie tym zapraszamy do wirtualnej podróży wzdłuż granic Unii Europejskiej, w ramach której 
będziemy zbierać opowieści ludzi żyjących w tych miejscach. Najciekawsze opowieści zostaną włączone do 
planowanej książki, zatytułowanej Opowieści z krańców Europy.
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Jednym z celów tej wirtualnej podróży jest pokazanie, że w regionach leżących na krańcach Europy, na jej 
peryferiach, rozwija się bogate cywilizacyjnie i kulturowo życie, a mieszkający tam ludzie nie muszą uważać 
się za obywateli drugiej kategorii. Chcielibyśmy pokazać, że te miejsca również dają dużo zjednoczonej 
Europie – wiarę w nią, we wspólnotę, nową energię, wspaniałe, często nie odkryte dziedzictwo kultury, ale 
też swoją historię. Chcemy, aby Europa potrafiła odkryć te miejsca dla siebie.

▶  Wirtualne podróże do miejsc, w których mieszkają bohaterowie książek
Biorący udział w tej podróży będą mieli za zadanie opisać każde miejsce literackie w kontekście dziejącej się 
tam akcji książki lub żyjącego w tym miejscu autora książki. W każdym z miejsc powinien być znaleziony 
partner (szkoła, klasa, osoba), który będzie przewodnikiem po tym mieście.

▶  Wirtualna podróż wzdłuż południka i równoleżnika
Uczestnicy podróży będą mieli za zadanie prowadzić dziennik podróży, w ramach którego będą opisywać 
miejsca, do których dotarli (dziedzictwo kulturowe, materialne i duchowe, współczesność).

Podróż dookoła granic Europy
 Jest to projekt przewidziany do realizacji przez CSK w ramach programu ESK 2016. Pierwszego 
stycznia 2015 roku z Lublina, z Centrum Spotkań Kultur wyruszy w podróż dookoła Europy grupa młodych 
osób. Trasę podróży wyznaczą granice Unii Europejskiej. Uczestnicy będą ambasadorami miejsca, z którego 
wyruszyli. Wyprawa odbywać się będzie w specjalnym samochodzie, w którym będzie można również spać.
 Obok lubelskiej części ekipy będzie w zespole kilka osób-przewodników zmieniających się w krajach, 
przez które będzie przebiegać podróż. 
 Codziennie z miejsca, w którym będzie przebywać ekipa będzie nadawana bezpośrednia relacja. 
Podróż będzie dokumentowana, a jej uczestnicy będą prowadzić internetowe dzienniki podróży. Powstanie 
w ten sposób opowieść o Europie widzianej z perspektywy jej najdalszych krańców i prowincji.
 Mamy nadzieję, że dzięki podróży dookoła granic Europa odkryje te miejsca dla siebie.

Edukacja 
 Główne kierunki programowe Centrum Spotkań Kultur to: edukacja kulturalna i animacja, 
popularyzacja nauki i sztuka.

Edukacja kulturalna 
 Działalność CSK związana z edukacją kulturalną będzie obejmować następujące obszary tematyczne: 
architektura, media, historia, historia sztuki, literatura, muzyka, plastyka, taniec, teatr. 
 Program edukacji kulturalnej będzie prowadzony przez środowiska działające w CSK związane 
z muzyką folkową, fantastyką, Nowym Cyrkiem, chórami, komiksem, graffiti, szachami, współpracujące z nim, 
ale też przez wyspecjalizowane pracownie: kultury przestrzeni i designu, oraz radia i dźwięku.

Pracownia kultury przestrzeni i designu
 Główne kierunki działania tej pracowni to tworzenie programów edukacyjnych poświęconych 
przedmiotom codziennego użytku. Pokazywanie jak bardzo ważny w naszym codziennym życiu jest design, 
jak bardzo wpływa na psychikę oraz obyczaje. Zauważmy, że elementem spotkania kultur jest też wzajemne 
przenikanie się mód i stylistyk. Design pozwala nam lepiej zrozumieć mieszkańców innych krajów, ich obyczaje 
i mentalność. W programie pracowni będziemy inspirować się istniejącymi w wielu krajach Europy Muzeami 
Sztuk Stosowanych (Museum of Applied Art).

▶  Tworzenie programów edukacyjnych poświęconych otaczającej nas przestrzeni. Zostały one 
przedstawione już wcześniej.
▶  Uczenie umiejętności projektowania stron internetowych pozwalających na lepszą komunikację 
z odbiorcami.
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Pracownia radia i dźwięku
Radio
 W ramach projektu „Słuchanie” będzie pokazywane radio jako nowoczesne medium wciąż ważne 
i atrakcyjne dla odbiorcy. Będą prezentowane głównie polskie i zagraniczne radiowe dokumenty artystyczne. 
Na warsztatach radiowych będzie można nauczyć się między innymi tworzenia audycji i ścieżek dźwiękowych.

Dźwięk
 Będziemy pokazywać rolę i miejsce dźwięku we współczesnej kulturze. Powstanie studio muzyki 
elektronicznej i akustycznej pracujące metodą improwizacji.

Popularyzacja nauki (ekologia, nowoczesne technologie)
 Wiodącymi tematami w programach popularyzujących naukę będą: ekologia i energia oraz 
technologia. Tematy te są bardzo mocno eksponowane w strategiach rozwoju Lublina i Lubelszczyzny, czego 
wyrazem jest Lubelski Klaster Ekoenergetyczny. Jego misja to: 

Wspieranie wszelkich działań związanych ze zrównoważonym wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii w oparciu o potencjał województwa lubelskiego poprzez opracowanie i wdrażanie informacji 
technologicznych, produkcyjnych i procesowych oraz popularyzację odnawialnych źródeł energii 
w regionie. 

▶  Ekologia
Gwałtowny rozwój cywilizacji i związane z tym niekontrolowane eksploatowanie naturalnych bogactw 
Ziemi poczyniło na naszej planecie olbrzymie szkody. Ochrona przyrody i racjonalne wykorzystanie jej 
zasobów to problemy, które stały się sprawą całej ludzkości. Dlatego też tak wielkiego znaczenia nabiera 
edukacja ekologiczna oraz ochrona środowiska. Jest to szczególnie ważne tu, na Lubelszczyźnie, gdzie 
ekologia staje się jednym z ważnych elementów w strategii rozwoju miasta i regionu. Ekologicznymi 
atutami Lubelszczyzny jest duża ilość lasów, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody, czystych 
ekologicznie pól. Na wzór kalifornijskiej „Doliny Krzemowej” ma powstać lubelska „Dolina Ekologiczna”. 
Charakteryzować ją będzie między innymi energetyka alternatywna, produkcja ekologicznej żywności, 
ekologiczny styl życia, propagowanie zdrowego odżywiania. 

▶  Energia 
Z ekologią wiążą się oczywiście odnawialne źródła energii, dlatego cześć programu edukacyjnego 
związanego z ekologią dedykujemy tematowi „Energia z przyrody”.
 Poświęcony będzie on energii odnawialnej, a więc następującym tematom: wiatr, woda, słońce, rośliny 
energetyczne, źródła geotermalne.
 Dodajmy jeszcze, że na Lubelszczyźnie odkryto gaz łupkowy, który w perspektywie może stać się 
bogactwem tego regionu ale też zagrożeniem. Dlatego zostanie stworzony program edukacyjny poświęcony 
temu tematowi.

▶  Technologia (robotyka)
W ramach popularyzacji nowoczesnych technologii chcielibyśmy położyć nacisk na robotykę ze względu 
na jej atrakcyjność i interdyscyplinarność. Innym ważnym obszarem popularyzacji będzie także astronomia. 
W tworzeniu programu edukacyjnego CSK związanego z popularyzacją nauki i nowoczesnej technologii 
oprzemy się na doświadczeniach tzw. pedagogiki i zabawy. Ta gałąź pedagogiki podkreśla wyjątkowe 
wartości zabawy, traktując ją jako nieodzowny element wychowania i nauczania. Dzięki zajęciom 
edukacyjnym zbudowanym w oparciu o zabawę dziecko nie stresuje się i nie zamyka się na wiedzę, jest 
w stanie przyjąć o wiele więcej informacji niż w czasie klasycznych zajęć szkolnych.
 Atrakcyjność robotyki bierze się stąd, że ma ona związki między innymi z mechaniką, automatyką, 
elektroniką, cybernetyką i informatyką oraz z badaniami nad sztuczną inteligencją. W programie budowy 
i programowania robotów wykorzystamy klocki Lego. Są one uniwersalnym produktem-zabawką, dającym 
wprost nieograniczone możliwości w edukacji. Na świecie zdobyły swoją pozycję dzięki dobrej jakości oraz 
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wielkim zaletom dydaktycznym. Klocki Lego mogą być wykorzystane w wielu programach edukacyjnych 
CSK.
 Do programów edukacyjnych ukierunkowanych na popularyzację nowoczesnych technologii będą 
używane klocki z gamy produktów Lego („Lego Mindstorms Robotics Invention System 1.5”). 
 Popularyzacja nowoczesnych technologii (robotyka) będzie odbywać się w ramach działalności 
Medialabu znajdującego się w wydzielonej przestrzeni Centrum Spotkań Kultur. Jego zadaniem będzie 
prowadzenie programów edukacyjnych z wykorzystaniem nowych mediów i technologii (komputer, 
telefon komórkowy), tak żeby dotrzeć w ten sposób do młodego odbiorcy.
 Zostanie też zbudowana multimedialna interaktywna wystawa poświęcona historii robotów. Na 
wystawie mogą być wykorzystane lubelskie akcenty dotyczące tego tematu. Z Chełmem związana jest 
legenda o Golemie, sztucznym człowieku stworzonym przez rabina, a z Hrubieszowa pochodził Abraham 
Stern, wybitny konstruktor, który zbudował tzw. machinę rachunkową będącą jednym z pierwszych 
kalkulatorów mechanicznych na świecie. W Strzyżowie koło Hrubieszowa urodził się 25 maja 1905 
roku Mieczysław Bekker, twórca pojazdu księżycowego Lunar Roving Vehicle (LVR) – w skrócie Rover 
(Wędrowiec), który wziął udział w misji Apollo.
 Dodajmy, że na Politechnice Lubelskiej istnieje ośrodek robotyki, z którym zostanie podjęta 
współpraca. Program związany z robotyką (między innymi wystawa) może być wsparty przez środowisko 
miłośników fantastyki.

▶  Astronomia 
Wiedzę o astronomii chcielibyśmy popularyzować między innymi poprzez budowę małego obserwatorium 
astronomicznego na dachu budynku. Będzie ono zbudowane według projektu tak zwanej astrobazy, 
przyszkolnego obserwatorium astronomicznego wyposażonego w czternastocalowy teleskop optyczny, 
ruchomą kopułę, komputery, astronomiczne kamery. Takie astrobazy powstają już w województwie 
kujawsko-pomorskim.
 Będzie też dostępne objazdowe planetarium działające również po rozłożeniu w wybranych 
pomieszczeniach CSK.

Współpraca w ramach popularyzacji nauki
 Wiele ważnych działań prowadzonych w CSK, mających za zadanie popularyzację nauki i nowoczesnej 
technologii związanych będzie ze współpracą z ważnymi i ciekawymi inicjatywami:

▶  Uniwersytetem Dziecięcym (Unikids)
Takie uniwersytety działają w całej Europie. Dla wielu dzieci zabawa w studiowanie to jedyna możliwość 
spotkania się z naukowcami, zobaczenia laboratoriów czy też wzięcia udziału w  ciekawym eksperymencie. 
Ideą Uniwersytetów Dziecięcych jest nie nauczać ale zainteresować. W czasie zajęć dzieci poszerzają swoją 
wiedzę o tematy, których nie obejmuje tradycyjne nauczanie w szkole. Wykłady są prowadzone w formie 
zabawy, nie ma teorii, jest dużo zajęć praktycznych.
▶  Lubelskim Festiwalem Nauki 
Jest to cykliczna impreza popularyzująca naukę. W deklaracji założycielskiej festiwalu możemy przeczytać 
o jego idei:

Nauka jest tą dziedziną życia, która w coraz większym stopniu wpływa na kształt cywilizacji, kultury, 
procesów społecznych oraz życia pojedynczego człowieka. Nowoczesne społeczeństwo potrzebuje 
nauki jako głównego narzędzia rozwoju. Dlatego tak doniosła jest potrzeba popularyzacji wiedzy 
o badaniach naukowych, narzędziach, technologiach a nade wszystko o problemach, z jakimi próbują 
zmierzyć się uczeni. Od rezultatów ich pracy zależy w ogromnej mierze los przyszłych pokoleń.

Program Ogólnopolskiego festiwalu „Nauki przyrodnicze na scenie”
 Ogólnopolski festiwal „Nauki przyrodnicze na scenie” związany jest z europejskim festiwalem 
„Science on Stage” będącym forum wymiany doświadczeń nauczycieli w zakresie nauczania przedmiotów 
przyrodniczych.
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Animacja
 Lubelszczyzna to region typowo wiejski i małomiasteczkowy. Brak w nim rozbudowanej i dobrze 
działającej infrastruktury edukacyjno-kulturalnej, a małe miasteczka są często obrazem zacofania cywilizacyjnego 
bez dobrze rozpoznanych możliwości i kierunków swojego rozwoju.
 Dlatego też Centrum Spotkań Kultur będzie prowadzić i wspierać różnorodne programy animatorskie 
realizowane na obszarze regionu lubelskiego (miasta, miasteczka, wsie), jak też w samym Lublinie. Będą to:

▶  artystyczne, edukacyjne i animatorskie działania o charakterze społecznym;
▶  działania wspierające działające tam instytucje kultury (biblioteki, domy kultury) w procesie ich 
transformacji w nowoczesne centra kultury;
▶  programy wspierania aktywnych środowisk i liderów.

 W ramach tak określonych celów będą podejmowane przez CSK najważniejsze działania, takie jak:
1. Tworzenie Małych Centrów Kreatywności
W regionie będzie organizowana sieć ośrodków popularyzujących nowoczesne technologie, tak zwane 
Małe Centra Kreatywności. Zadaniem ich będzie aktywizowanie lokalnych społeczności i propagowanie 
nowoczesnych technologii. Zostaną wykorzystywane możliwości, jakie stworzy w tych miejscach dostęp do 
szerokopasmowego internetu. Naturalnym oparciem dla tych Małych Centrów Kreatywności będą szkoły 
i świetlice.
 Program ten może być skonfigurowany z projektem tworzenia tak zwanych Świetlików – nowoczesnych 
klubów dla dzieci i młodych ludzi, oraz Koperników – regionalnych centrów nauki, które mają przez zabawę 
zachęcać dzieci i młodzież do nauki i innowacyjności. 
 Chcielibyśmy również poprzez te programy dotrzeć do najzdolniejszej młodzieży, tworząc dla 
nich specjalny program indywidualnego rozwoju. W ramach tego programu działałby również fundusz 
stypendialny.

2. Organizowanie festiwalu „Szlakiem Sztukmistrza”
Szczególną rolę w ożywianiu małych lubelskich miasteczek może spełnić festiwal „Szlakiem Sztukmistrza”.
 Jedną z charakterystycznych cech lubelskich małych miasteczek była wielokulturowość, która 
tworzyła wyjątkowy w skali europejskiej krajobraz kulturowy tego regionu. Wspomnijmy tu o rozpoznawalnym 
w Europie Kazimierzu Dolnym nad Wisłą, który należy też do europejskiej sieci miast-kolonii artystycznych 
i jest rodzajem „ikony” tego rodzaju miasteczek.
 W lokalnych społecznościach nie ma świadomości tego, jak duży kapitał dziedzictwa kulturowego 
związany jest z miejscem, w którym żyją. Wykorzystanie tego kapitału może stać się motorem przemian 
i rozwoju małych miejscowości. Dlatego proponujemy festiwal „Szlakiem Sztukmistrza”, który będzie 
odwoływać się do dziedzictwa kulturowego małych miasteczek. Festiwal budowałyby ramy organizacyjne 
dla wielu przedsięwzięć artystycznych, które w okresie wakacyjnym (lipiec, sierpień) organizowane są już 
na Lubelszczyźnie, między innymi: Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, Letnia 
Akademia Filmowa w Zwierzyńcu, Festiwal Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym, Festiwal 
Trzech Kultur we Włodawie, Zamojskie Lato Teatralne. 
 Będzie to próba stworzenia marki i wizerunku Lublina i Lubelszczyzny wokół idei wędrowania 
ze Sztukmistrzem przez region lubelski w czasie dwóch letnich miesięcy. Idea wędrówki ze Sztukmistrzem 
łączyłaby te różne działania w pewną spójną całość. Postać samego Sztukmistrza, bohatera książki Singera, 
jest tutaj bardzo ważna. Dzięki temu, że był kuglarzem i magikiem osią, wokół której będziemy budować jego 
podróż przez miasteczka i miasta Lubelszczyzny będzie cyrk i zabawa.
 Projekt ten ma bardzo mocno podkreślić wielokulturowe dziedzictwo naszego regionu związane 
między innymi z małymi miasteczkami, w których przed wojną żyli obok siebie Polacy, Żydzi, Ukraińcy. To 
one mają tworzyć rodzaj scenografii dla wędrówek Sztukmistrza.
 Wyjątkową rolę we wszystkich działaniach festiwalu mogą pełnić animatorzy. To oni potrafią 
„zaczarować” i odmienić każde miejsce, porywają za sobą innych i potrafią być „czarodziejami” (sztukmistrzami). 
Festiwal stwarzałby dla nich wiele możliwości do działania. Zaprośmy tych najlepszych z całego świata z ich 
niezwykłymi pomysłami i niestandardowymi sposobami działania. Niech przyjadą do nas, niech wciągną do 
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„gry” setki młodych lubelskich studentów z kulturoznawstwa, animacji kultury, pedagogiki czy też z innych 
kierunków studiów. 
 Projekt „Szlakiem Sztukmistrza” mógłby zainicjować proces porządkowania i ukierunkowywania 
setek do tej pory nieskoordynowanych działań w obszarze oferty kulturalnej Lubelszczyzny na rzecz osiągnięcia 
głównego celu, którym powinno być stworzenie rozpoznawalnej kulturalnej marki Lublina i Lubelszczyzny. 
 Projekt „Szlakiem Sztukmistrza” mógłby stać się początkiem budowy przez Centrum Spotkań Kultur 
zupełnie nowego, ponadregionalnego produktu turystycznego „Europejskiego Szlaku Sztetli”. Lublin mógłby 
stać się liderem tego projektu.

3. Propagowanie ruchu Slow Cities 
Ważnym elementem festiwalu „Szlakiem Sztukmistrza” będzie propagowanie pewnego stylu życia związanego 
z prowincją.
 Europa przeżywa obecnie czas przebudzenia prowincji, która akcentuje swój odrębny charakter, własną 
historię, krajobraz i klimat. Prowincja jest idealnym miejscem, w którym znajduje swoje oparcie rozwijający się 
w Europie ruch Slow Cities – żyć powoli. 
 Oto stare, małe i średnie miasta europejskie, które miały dość wielkiego ruchu pojazdów, hałasu, 
natarczywych reklam zakrywających piękne budynki powołały do życia ruch Slow Cities.
 Miasta te redukują ruch, budują deptaki, promują ruch rowerowy, zachęcają by sklepy sprzedawały 
zdrową żywność kupowaną od rolników z okolicy. Narzucającą się ideą jest wkomponowanie niektórych miast 
i miasteczek Lubelszczyzny w ruch Slow Cities. 
 Z projektem tym związana może być planowana budowa sieci tras rowerowych w całym regionie. 
Dodatkową atrakcją tych tras będzie bliska obecność zadbanych, pięknych małych miasteczek. 
 Dwa razy w roku (maj, sierpień–wrzesień) będzie odbywać się w CSK „Festiwal Smaku” propagujący 
kuchnię regionalną (Lubelszczyzna i Polska) oraz z różnych regionów Europy. Będzie to też forma promocji 
zdrowego odżywiania i stylu życia.

Sztuka
 W Centrum Spotkań Kultur prowadzony będzie program tradycyjnych zdarzeń muzycznych, 
teatralnych, filmowych i literackich organizowany między innymi w sali głównej CSK (przedstawienia 
operowe i teatralne, recitale piosenki autorskiej). Wielofunkcyjność niektórych przestrzeni Centrum pozwoli 
na organizację różnego rodzaju przeglądów filmów, kameralnych koncertów muzycznych, spotkań.

I Program teatralny „Teatr w Budowie”
1. Wydarzenie teatralne (prezentacja dużego przedstawienia – raz w roku)

Prezentacji towarzyszy:
▶  program edukacyjny związany z tematem prezentowanej sztuki;
▶  wystawa poświęcona przedstawieniu (sylwetka reżysera, aktorzy, praca nad przedstawieniem);
▶  spotkanie z twórcami przedstawienia po jego prezentacji.

2. „Antyczne źródła teatru” (prezentacje tragedii antycznych)
▶  prezentacja na scenie wybranej tragedii antycznej;
▶  program edukacyjny poświęcony pokazanej tragedii: rozmowy, dyskusje, spotkania, projekcje filmów 
(adaptacje, dokumenty z innych realizacji) ;
▶  agon teatralny – trzech zaproszonych młodych reżyserów pod okiem mistrza (reżyser zaprezentowanego 
spektaklu) – przygotuje własną sceniczną prezentację wybranego fragmentu tragedii pokazanej na scenie. 
Widzowie i mistrz po dyskusji wybiorą tę realizację, którą uznają za najlepszą.

3. „Małe prezentacje teatralne” (scena kameralna)
▶  teatr społecznie zaangażowany;
▶  teatr eksperymentalny – przekraczanie granic.
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4. Teatr tańca
▶  Międzynarodowy Dzień Tańca – „W światłach wielkiej sceny” (29 kwietnia);
▶  Projekt edukacyjny „Taniec jako wehikuł zmiany społeczno-kulturalnej”.

5. „Teatr przed południem” (lektury szkolne, spektakle dla emerytów, teatr dla dzieci). Prezentacja – w ramach 
programów dla szkół – spektakli opartych na tekstach lektur szkolnych. Towarzyszyć temu będą zajęcia związane 
z prezentowanym tekstem – wykłady, warsztaty.

6. Prezentacje teatru obrzędowego

7. Festiwale teatralne
▶  „Zwierciadła”;
▶  „Wyżyna teatralna”;
▶  „Teatry niewielkie”;
▶  Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca;
▶  Letnie Forum Tańca Współczesnego;
▶  „Festiwal opowiadaczy”.

8. Opowiadanie historii (między innymi prezentacje baśni i legend z całego świata)

9. Konkursy recytatorskie

10. Program edukacyjny „Wielcy twórcy współczesnego teatru” (między innymi Jerzy Grotowski, Tadeusz 
Kantor)

▶  prezentacje zapisów video ich przedstawień;
▶  spotkania i dyskusje;
▶  wystawy.

 Każdy rok dedykowany byłby jednemu twórcy lub tematowi związanemu z teatrem (na przykład 
eksperyment w teatrze, teatr zaangażowany społecznie).

11. Czytanie dramatów (raz w miesiącu)
Do wspólnego czytania zapraszamy mieszkańców miasta (politycy, urzędnicy, nauczyciele, biznesmeni, 
studenci, uczniowie). Czytanie będzie prowadzone przez lidera, który komentuje akcję, streszcza pomijane 
fragmenty sztuki. Dzięki temu całość będzie miała bardzo dynamiczną formę. Przed czytaniem zawsze będzie 
robione wprowadzenie w temat sztuki i okoliczności jej powstania. Będą czytane następujące teksty:

▶  klasyka dramatu (Polska, Europa, świat);
▶  współczesna dramaturgia.

12. Warsztaty dla tłumaczy dramaturgii z Europy Środkowo-Wschodniej na język polski. Rezultatem projektu 
będzie prezentacja przetłumaczonych tekstów w formie czytania dramatów, wydanie z nich antologii 

II Program muzyczny
1. Przedstawienia operowe
Prezentacji każdego przedstawienia towarzyszyć będzie program edukacyjny pokazujący różne konteksty 
związane z wybraną operą. Będą to spotkania, wystawy, projekcje. Biorąc pod uwagę wielkość przedstawień 
będą prezentowane opery:

▶  duże (raz w roku);
▶  kameralne (dwa, trzy razy w roku).

2. Chóry
 Program wydarzeń chórów uczelnianych i uczniowskich:
▶  prezentacje chórów w ramach Programu Rozwoju Chórów Szkolnych „Śpiewająca Polska” (grudzień, 
czerwiec);
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▶  warsztaty chóralne połączone z koncertem finałowym (kwiecień, październik);
▶  koncert kolęd (styczeń);
▶  Festiwal chórów amatorskich.

Program wydarzeń chóru Kairos:
▶  Festiwal Bożego Narodzenia;
▶  Program „Memorare”: „Pieśń Pamięci” (2015) – 100. rocznica ludobójstwa Ormian; Lux Mundi 
(2016) – 800 lat zakonu dominikanów; „Musicae Lubliniana” (2017) – 700 lat Lublina; „Pieśń pokoju” 
(2018); 100 rocznica niepodległości Polski; „Proxima Proximuim” (2019) – 450. rocznica zawarcia unii 
polsko-litewskiej;
▶  Program „Universum” dedykowany różnym kulturom: kultura ormiańska (2015), kultura żydowska 
(2016), kultura słowiańska (2017), muzyka cerkiewna (2018), muzyka krajów Basenu Morza Śródziemnego 
(2019);
▶  Program „In.Between” o charakterze eksperymentu artystycznego. Będą to działania cykliczne: „Pieśń 
wieczności” (luty); „Przestrzenie wokalne – tajemnice światów” (maj–wrzesień); „Karnawał: Królestwo 
Sztuk” (styczeń–luty); „Ars Slavica” (lipiec), Salon Polsko-Rosyjski Borysa Somerschafa.

3. Muzyka Folkowa – Orkiestra św. Mikołaja
Program wydarzeń:
▶  „Mikołajki Folkowe” Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej (grudzień);
▶  prezentacje „Między Wschodem i Zachodem”;
▶  Scena Ad Hoc (między innymi hip-hop);
▶  Szkoła Tradycji;
▶  Festiwal Cudów i Ceremonii;
▶  Festiwal Kultury Żydowskiej;
▶  folklor a muzyka poważna.

4. Laboratorium dźwięku (muzyka elektroniczna i akustyczna)

5. Piosenka autorska – prezentacje (w tym bardowie)

III Program filmowy
Elementami upowszechniania kultury filmowej będą:
1. Kino studyjne

2. Międzynarodowy konkurs filmów studenckich „Młode kino” zrealizowanych w szkołach filmowych 
i artystycznych z całej Europy

3. Organizowanie warsztatów:
▶  scenariopisarstwa;
▶  digital storytelling;
▶  animacji filmowej.

4. Akademia Centrum Spotkań Kultur (spotkania, debaty)
W Centrum Spotkań Kultur będą organizowane regularne spotkania z wybitnymi pisarzami, poetami, myślicielami 
i naukowcami. Będą odbywać się w ramach Akademii Centrum Spotkań Kultur. Wszystkie spotkania będą 
rejestrowane i udostępnione na witrynie internetowej Akademii, dzięki czemu będą dostępne dla tych wszystkich, 
którzy z różnych względów (odległość, koszty przyjazdu, brak czasu) nie mogą brać bezpośredniego udziału 
w spotkaniach Akademii. Wzorem może tu być portal „Wszechnica. Internetowa baza wykładów video”.

Program literacki Akademii Centrum Spotkań Kultur
 W ramach programu literackiego Akademii Centrum Spotkań Kultur będą odbywać się spotkania 
z wybitnymi pisarzami, krytykami, poetami. Często spotkania te będą organizowane w związku z ważnymi 
rocznicami. Wymieńmy niektóre z nich:
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2015
Jules Verne (1828–1905) – 100. rocznica śmierci pisarza
Przemiana Franz Kafka (1915) – 100 lat od ukazania się książki
Danielo Kiš (1935–1989) – 80. rocznica urodzin pisarza
Ogród, popiół Danielo Kiš (1965) – 50 lat od ukazania się książki

2016
Mistrz i Małgorzata Michaił Bułhakow (1966) – 50 lat od ukazania się pierwszego odcinka książki
Herbert George Wells (1866–1946) – 150. rocznica urodzin pisarza
Jack London (1876–1916) – 100. rocznica śmierci pisarza
William Szekspir (1564–1616) – 400. rocznica śmierci pisarza
Miguel de Cervantes (1547–1616) – 400. rocznica śmierci pisarza
Josif Brodski (1940–1996) – 20. rocznica śmierci poety

2017 
Zbyt głośna samotność (1977) Bohumil Hrabal (1914–1997) – 40 lat od ukazania się książki; 20. rocznica 
śmierci pisarza
Heinrich Böll (1917–1985) – 100. rocznica urodzin pisarza
Sto lat samotności Gabriel Garcia Marquez (1967) – 50 lat od ukazania się książki
Smuga cienia Joseph Conrad (1917) – 100 lat od ukazania się książki
Sanatorium pod klepsydrą Bruno Schulz (1937) – 80 lat od ukazania się książki
Wielka Elegia do Johna Donna Josif Brodski (1967) – 50 lat od powstania wiersza

2018 
Guillaume Apollinaire (1880–1918) – 100. rocznica śmierci pisarza
Czarnoksiężnik z Archipelagu Ursula Le Guin (1968) – 50 lat od ukazania się książki
Muminki Tove Jansson (1948) – 70 lat od ukazania się pierwszej książki z cyklu
Frankenstein Mary Shelley (1818) – 200 lat od ukazania się książki
2001: Odyseja Kosmiczna Artur Clarke (1968) – 50 lat od ukazania się książki
Oddział chorych na raka Aleksander Sołżenicyn (1968) – 50 lat od ukazania się książki
Krąg pierwszy Aleksander Sołżenicyn (1968) – 50 lat od ukazania się książki

2019
Sztukmistrz z Lublina Isaac Bashevis Singer (1959) – 60 lat od ukazania się pierwszego odcinka książki
Robinson Crusoe Daniel Defoe (1719) – 300 lat od ukazania się książki
Moskwa-Pietuszki Wieniedikt Jerofiejew (1969) – 50 lat od ukazania się książki
Rzeźnia numer pięć Kurt Vonnegut (1969) – 50 lat od ukazania się książki
Danielo Kiš (1935–1989) – 30. rocznica śmierci pisarza
Dziadek do orzechów Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (1819) – 200 lat od wydania książki
Herman Melville (1819–2019) – 200. rocznica urodzin pisarza
Primo Levi (1919–1987) – 100. rocznica urodzin pisarza

 Spotkanie lub sesja poświęcone konkretnej rocznicy może być uzupełnione zorganizowaniem 
wystawy, projekcją filmu, prezentacją przedstawienia teatralnego.
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Organizacja działalności programowej Centrum Spotkań Kultur. Tematy
 Działalność programowa CSK może być porządkowana i organizowana na kilka sposobów, między 
innymi przez zasadę dedykowania każdego roku konkretnemu ważnemu tematowi. Wiodące tematy dla CSK 
w każdym roku (szczególnie dla wybranych działów):

▶  rok 2015: wolność;
▶  rok 2016: innowacja – postęp – technologia;
▶  rok 2017: miasto;
▶  rok 2018: tajemniczy Wschód;
▶  rok 2019: utopie.

 Omówimy teraz każdy z tych tematów, przedstawiając konkretne idee, wokół których można będzie 
tworzyć program.

Rok 2015: wolność
 W roku 2015 będziemy obchodzić 35. rocznicę Lubelskiego Lipca ‘80 i powstania „Solidarności”.
 Narodziny „Solidarności” w sierpniu 1980 roku poprzedziła wielka fala strajków w całej Polsce. 
Najgłośniejsze i największe z nich miały miejsce w Lublinie.
 Lublin ma swój ważny udział w wielkim wolnościowym zrywie polskiego społeczeństwa w 1980 roku. 
Tradycja tych działań związana jest również z powstaniem tu w 1976 roku pierwszej podziemnej drukarni, 
czy też środowiska „Spotkań” wydającego poza cenzurą pismo „Spotkania”. Wspomnijmy też o teatrach 
alternatywnych, Grupie „Zamek”, Galerii BWA. Moglibyśmy ich wszystkich nazwać „buntownikami PRL-u”. 
Dlatego też hasłem przewodnim roku 2015 jest „wolność”, rozumiana jako wolność myśli, wolność dostępu 
do informacji, wolność badań naukowych oraz wyboru drogi życiowej. Będziemy chcieli, żeby w tym roku 
w Centrum Spotkań Kultur odbywały się dyskusje o wolności politycznej, osobistej i artystycznej. Proponowane 
działania i tematy:

1. Podróż wagonem (Wagon2015.lublin.pl)

2. Prezentacja filmów odnoszących się do tematyki wolności

3. Czym jest wolność dzisiaj (sesja)

4. Muzyka dla wolności: bardowie, rock

5. Festiwal Społeczeństwa Obywatelskiego
▶  prawa człowieka punktacja;
▶  dobre przykłady ze świata.

6. Europejskie drogi do wolności (teatr, literatura)
▶  wychodzenie z komunizmu;
▶  wychodzenie z dyktatur.

7. Wolne oprogramowanie, dostęp do treści w internecie

Rok 2016: innowacje – postęp – technologia 
 W związku z tym, że w 2016 roku będziemy obchodzić kilka ważnych rocznic związanych z nowymi 
wynalazkami (70 lat od wynalezienia komputera, 35 lat od premiery pierwszego komputera osobistego PC 
firmy IBM, który zrewolucjonizował świat, 60 lat od wykonania pierwszego prototypu telefonu komórkowego 
oraz 15 lat od powstania Wikipedii), proponujemy aby ten rok był związany z tematem „innowacje – postęp  
– technologia”.
 Obok komputera, telefonu komórkowego oraz Wikipedii nasza uwaga skoncentruje się głównie na 
internecie, który nie powstałby gdyby nie było komputera. Z kolei Wikipedia istnieje dzięki internetowi.
 Nowe technologie stały się częścią codziennego życia ludzi na całym świecie. Tak na przykład sieć 
internetowa jest jedną z najważniejszych przestrzeni w obszarze kultury – generowane są w niej nowe zjawiska 
i idee, spotykają się tu miliony młodych użytkowników. Sieć ma wielki wpływ na ich sposób postrzegania 
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i rozumienia rzeczywistości. Powstają jakościowo nowe sposoby uczestnictwa w kulturze. To wszystko warte 
jest refleksji i dyskusji. Pokażemy też jak motyw postępu i nowoczesnych wynalazków znajduje swoje odbicie 
w sztuce (literatura, teatr, film).
 Ważnym tematem, wokół którego będzie budowany program, to motyw sztucznego człowieka 
(Golem, frankenstein, robot).
 Chcielibyśmy aby punktem odniesienia do dyskusji o postępie i rozwoju cywilizacji był dramat 
Faust Johanna Wolfganga von Goethego. Motyw faustowski jest odwiecznym tematem dążenia człowieka 
do nieśmiertelności, do zapanowania nad czasem, poznania tajemnic życia i śmierci. Człowiek jest gotów do 
sojuszu ze złem, w imię osiągnięcia maksymalnej wiedzy i zrealizowania swoich celów.

Rok 2017: miasto 
 Punktem wyjścia do programu poświęconego miastu będzie 700. rocznica lokacji Lublina. W 2017 
roku moglibyśmy dokonać drugiej, symbolicznej lokacji naszego miasta. Byłby to rodzaj zwieńczenia 
rozpoczętego 700 lat temu procesu wrastania Lublina w krąg cywilizacji europejskiej i rodzenia się społeczeństwa 
obywatelskiego, niezwykle aktywnie zmieniającego swoje miasto dzięki kulturze. Pokażemy, że takie miejsca 
jak Lublin, leżące na odległych krańcach Europy również wnoszą swój wkład w kulturę europejską i potrafią 
wykorzystać szansę jaką stała się dla nich Unia Europejska.
 Możemy spojrzeć na miasto jak na jedno z wielkich dzieł (wynalazków) człowieka. Z jednej strony 
stało się ono źródłem rozwoju cywilizacji, z drugiej – przyczyną wielu problemów ludzkości. 
 W 1961 roku socjolog Levis Mumford w swoim studium poświęconym historii miasta zadał wciąż 
aktualne pytanie:

Czy miasto zniknie, czy cała planeta stanie się wielkim ulem miejskim? (...) Czy potrzeby i pragnienia, 
które skłaniały człowieka do zamieszkania w mieście, mogą przywrócić – na poziomie jeszcze 
wyższym – wszystko to, co kiedyś, jak się wydaje, obiecywały Jerozolima, Ateny lub Florencja? Czy 
nadal istnieje wybór między Nekropolią a Utopią w sensie możliwości zbudowania nowego rodzaju 
miasta, wyzwolone od wewnętrznych sprzeczności, wzbogaci w sensie pozytywnym oraz wesprze 
rozwój ludzkości?

 Jednym z ważnych elementów programu poświęconego miastu będzie sesja „Miasto przyszłości”. 
Przez cały rok, w ramach projektu „Obrazy miasta w dziełach literatury”, będziemy pokazywać miasta przez 
pryzmat literatury.

Rok 2018: tajemniczy Wschód
 W 1418 roku zostały ukończone bizantyńsko-ruskie freski w kaplicy Świętej Trójcy. W 2018 roku 
minie 600 lat od tamtej daty. W sposób naturalny kieruje to naszą uwagę na Wschód. Tematy, które będziemy 
chcieli w tym roku poruszać to między innymi:
1. Kresy Wschodnie zapomniane dziedzictwo Rzeczypospolitej wielu narodów
2. Rzeczpospolita Obojga Narodów 
3. Cesarstwo Bizantyńskie
4. Rosja i Ukraina wobec Polski i Europy

Rok 2019: utopie
 W Lublinie w 1569 roku zawarto unię polsko-litewską. W 2019 roku obchodzimy 450. rocznicę 
tamtego wydarzenia, w efekcie którego na wschodnich rubieżach Europy narodziło się nowe, olbrzymie 
państwo – Rzeczpospolita Obojga Narodów. Był to rodzaj utopii w realiach tamtego świata, prawdopodobnie 
od samego początku skazanej na klęskę. Wychodząc od tego zdarzenia, postanowiliśmy dedykować rok 2019 
tematowi utopii. Czas, w którym żyjemy to czas kryzysu myślenia utopijnego, dlatego warto się zastanowić nad 
rolą utopii w historii Europy. Warto zwrócić uwagę, jak wielkim motorem postępu bywały utopie, ale też jak 
wielkie niebezpieczeństwa ze sobą niosły.
 Motyw utopii związany jest między innymi z odwiecznym poszukiwaniem przez człowieka idealnego 
miejsca, w którym mógłby żyć. Utopie umiejscawiane były w różnych przestrzeniach. Mogła to być przestrzeń 
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dzikiej natury, przestrzeń miasta ale też całego państwa. Utopia jest projektem idealnego ustroju politycznego, 
opartego na zasadach sprawiedliwości, solidarności i równości. Pierwsze utopie powstały już w starożytności 
(na przykład Państwo Platona). Sam termin pochodzi od dzieła Tomasza Morusa Utopia z 1516 roku.
 Wskażmy jeszcze na kilka innych „utopijnych” wątków w historii Lublina. To w tym mieście 
zrodziły się wizjonerskie pomysły Szymona Czechowica, jednego z przywódców braci polskich, który w swych 
wystąpieniach nawoływał do przeciwstawiania się wszelkim formom przemocy człowieka nad człowiekiem. 
 W 1817 roku Wojciech Gutkowski, jeden z lubelskich masonów, napisał w Lublinie swoją książkę 
Podróż do Kalopei – pierwszą polską utopię. 
 Wojna na zawsze odcisnęła w Lublinie ślady zbrodniczych utopii – faszyzmu i komunizmu. 
Kilkadziesiąt lat później miała w Lublinie swój początek zupełnie inna utopia, bo związana z narodzinami 
w sierpniu 1980 roku „Solidarności”. W lipcu 1980 roku doszło w Lublinie do słynnych lipcowych strajków. 
 W obszarze architektury swoich realizacji doczekały się dwa „utopijne” projekty: „Zamość  
– miasto idealne” oraz dzielnica mieszkaniowa zaprojektowana przez wielkiego wizjonera architektury Oskara 
Hansena.
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Bębniarze, rycerze, motocykliści. Jak Lublin walczył o ESK
Jaś Kapela

Jaś Kapela: Czytałem, że był pan pewien, że Lublin zostanie Europejską Stolicą Kultury.
Tomasz Pietrasiewicz: Tak nie mówiłem. Mówiłem, że mamy bardzo dużą szansę zdobyć tytuł. I że robimy 
wszystko, żeby go dostać. Reszta już nie jest w naszych rękach, zależy od jurorów i okoliczności.

Podobno na lubelskim rynku mnóstwo ludzi czekało na wynik konkursu na ESK. W Warszawie czy Wrocławiu 
chyba nie budziło to aż tak powszechnych emocji, na wynik czekali tylko bezpośrednio zaangażowani w pisanie 
projektu. 
Plac farny w centrum Starego Miasta był tego dnia pełen ludzi, którzy przyszli specjalnie, żeby wysłuchać 
ogłoszenia wyników. Wszyscy mieli poczucie, że w Lublinie dzieje się coś ważnego i miasto zasługuje na ten 
tytuł. Stało się inaczej.

Jak pan ocenia powody?
Nie chcę szukać przyczyn na zewnątrz. Może to myśmy przypadkiem czegoś nie dopełnili? Czy rzeczywiście 
wykonaliśmy wszystko na dwieście procent? 
 Teraz najważniejsze są odpowiedzi na kilka pytań: Czy stworzyliśmy mocne fundamenty, na których 
będziemy potrafili zbudować coś ważnego? Czy nasze pomysły będą mogły być dalej rozwijane? Czy to wszystko, 
co się wydarzyło było tylko słomianym zapałem, jednorazowym, pięknym zrywem, rewolucją, która już gaśnie? 
Czy wola wspierania kultury, wyrażana przez władze, nie była koniunkturalna i związana tylko z konkursem?
 Ta nowa sytuacja, w której musimy się odnaleźć, jest dla mnie fascynująca. Musimy to, co się stało 
potraktować jako szansę, a nie dramat. Przestać narzekać, że przegraliśmy i że wszystko się kończy, że znowu 
nas oszukali, znowu wschód, prowincja, Polska B. Przecież naprawdę dużo osiągnęliśmy, bo zaczęto o Lublinie 
mówić, postrzegać nasze miasto w pozytywnym świetle.
 Nie ma jeszcze uzasadnienia decyzji jurorów, a to ona może być podstawą poważnej analizy. Nie chcę 
zgodzić się na rozpamiętywanie naszej przegranej w kategoriach, że zwyciężyła polityka, bo Minister Kultury 
jest z Wrocławia. Myślę, że to nie odgrywało zasadniczej roli.

A na ile zwycięstwo Wrocławia było zwycięstwem pewnej wizji kultury? Wrocław wynajął agencję PR, która 
przygotowała ładny prospekt referujący wszystkie zalety miasta. Marketingowo rozegrali to bardzo dobrze.
Świetnie to rozegrali. Wrocław już jest europejskim miastem kultury. Co do tego nie ma wątpliwości. Ma dobrą 
infrastrukturę, dzieje się tam wiele. I wiele może się wydarzyć – za o wiele większe pieniądze niż wpisaliśmy 
w lubelskim projekcie ESK. 
 My mogliśmy przeciwstawić temu przede wszystkim niebywałą energię społeczną, którą udało się 
obudzić poprzez ten konkurs. 
 Ta energia naprawdę dawała jakieś szanse naszemu miastu. Na naszych oczach zaczęło się budowanie 
w Lublinie kapitału społecznego, którego tak bardzo brakuje w tej części Polski. Wszystkie badania pokazują, 
jak bardzo jest on niski szczególnie tu, na ścianie wschodniej. Wierzę że po tym doświadczeniu w Lublinie 
ludzie zrozumieli, że działając razem możemy zrobić naprawdę dużo.

Kolega z Lublina mówił, że konkurs o ESK obudził wiele osób, które zaczęły coś robić. Czyli nie tylko 
powstawały plany, ale cały czas coś się działo w kulturze Lublina?
I to nie tylko w centrum czy na Starym Mieście, ale w różnych dzielnicach Lublina, w klubach i bibliotekach 
osiedlowych. Ujawniło się też wielu społeczników. 
 Bardzo pozytywną rolę odegrały media i środowiska, które wcześniej były niedostrzegane. Na 
przykład grupy fanowskie jak miłośnicy kolei, folku czy fantastyki, bębniarze, nowi mieszczanie, rycerze czy 
motocykliści. Oni wszyscy stworzyli wspólny front batalii o tytuł ESK. To było fascynujące. 
 Kiedy zobaczyłem te grupy, dotarło do mnie, że nie znam miasta, w którym żyję. Zobaczyłem też siebie, 
gdy byłem w alternatywie teatralnej lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, w ruchu teatrów zaangażowanych, 
sprzeciwiających się temu co się wtedy działo w Polsce. Ten rodzaj sprzeciwu wobec otaczającej rzeczywistości 
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i szukanie własnej drogi w życiu odnalazłem właśnie w ludziach tworzących te środowiska. Oni nie definiują 
swojej niezgody w kategoriach politycznych, ale jest w nich coś ujmującego i bardzo autentycznego. Pomyślałem, 
że ja, który wyrastam z generacji, która budowała pierwszą „Solidarność”, powinienem coś zrobić, żeby szerzej 
pokazać te działania i je zdokumentować.
 No i udało się, dosłownie na kilka dni przed wizytą ekspertów z konkursu ESK w Lublinie Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN” wydał książkę Kultura szeroka – księga wyjścia. Chciałem bardzo żeby zobaczyli 
ten wielobarwny i energetyczny Lublin, który był naszą siłą. Książka miała temu pomóc.
 Starania Lublina o tytuł ESK poparli też politycy, była zgoda na budżet przygotowany pod kątem ESK. 
Zaangażował się nie tylko prezydent miasta, ale też marszałek województwa. Większość lokalnych polityków 
zaczęła postrzegać kulturę jako coś ważnego, a nie tylko marzenia pięknoduchów. Coraz więcej osób zaczęło 
rozumieć, że kultura jest istotnym elementem życia miasta – tworzy jego infrastrukturę, tak jak wodociągi czy 
internet. Mam nadzieję, że teraz już nie będę się musiał tłumaczyć z tego, że nasza praca jest potrzebna. 
 Jurorzy, którzy przyjechali, zobaczyli Lublin „w budowie” – w wielu miejscach trwają remonty 
istniejących instytucji kultury oraz budowa nowych. W 2016 wszystko na pewno byłoby gotowe.

Jak wyglądały przygotowania do walki o tytuł ESK? Powstały jakieś nowe instytucje, koalicje?
Powstało Biuro ESK, które organizowało pracę nad aplikacją. Nasz projekt miał cztery osie programowe: 
„Miasto i wieś”, „Pamiętanie i antycypacja”, „Wobec Wschodu” i „Kultura wiedzy”. Nie wszystkie były 
przypisane do konkretnych instytucji. I tak „Kultura wiedzy” była związana ze środowiskiem uniwersyteckim. 
Zapraszaliśmy ekspertów z zagranicy, którzy oceniali naszą pracę. Odbyły się też między innymi warsztaty 
zorganizowane przez Res Publikę Nową w ramach ich projektu „DNA Miasta”. Doszło wtedy do stworzenia 
sztandarowego lubelskiego pomysłu, czyli Spoko, nieformalnej społecznej grupy różnych aktywistów i osób 
związanych z konkretnymi instytucjami, którzy zaczęli realnie wpływać na tworzenie aplikacji.
 Do tego wszystkiego dochodziła wymiana myśli na forach internetowych. Momentami tak dużo osób 
dyskutowało, że było to nie do objęcia.
 Biuro ESK poprosiło też o składanie projektów do aplikacji, nie tylko przez mieszkańców Lublina. 
Część z tych projektów została do niej włączona. To nie był konkurs, ale pomysł na jeszcze większe uspołecznienie 
aplikacji. Takich projektów było kilkaset. To pokazuje, jak dużo osób się zaangażowało.

Trochę mi żal, że Lublin nie wygrał właśnie dlatego, że zauważalny był ten rozkwit działań oddolnych. 
Rozumiem, że wspieranie takich działań ma być jednym z celów powstającego właśnie Centrum Spotkań 
Kultur, którego program ma pan pisać?
Centrum Spotkań Kultur z definicji miało być głównie rozumiane jako centrum spotkań kultur etnicznych. 
Ten tytuł powstał wiele lat temu i dziś właściwie niewiele znaczy, bo każda instytucja kultury powinna mieć 
kontakty międzynarodowe, to zupełnie naturalne, skoro jesteśmy w Unii Europejskiej. Dziesięć, piętnaście lat 
temu mogło to być coś wyróżniającego, dziś to jest norma. 
 Dlatego pomyślałem, że należy w jakiejś części zredefiniować ten tytuł. To powinno być miejsce 
spotkań, ale takich kultur, które możemy zobaczyć tuż obok siebie, które są w mieście. Z jednej strony 
deskorolkowcy czy grafficiarze, z drugiej Nowy Cyrk i dziesiątki innych grup. Bardzo bym chciał, żeby udało mi 
się otworzyć tą nową instytucję właśnie na te społeczności, żeby gdzieś u samego jej fundamentu było wielkie 
otwarcie na te środowiska.

W aplikacji było wiele różnych pomysłów na działania. Czy będą one realizowane?
Dyskutowaliśmy o tym zaraz po ogłoszeniu wyników. Były takie szalone pomysły, że zrealizujemy cały program 
zapisany w aplikacji. Ale to nie ma sensu. Wiele przemawia za tym, że należałoby pozostawić wspomniane 
już pracownie jako ważny czynnik porządkujący projekty, które zostały zapisane w aplikacji Lublin ESK 
2016. Tematy tych pracowni w jakiś sposób ogarniają wielowątkową tożsamość Lublina i są efektem długiej 
dyskusji, jaka odbyła się w trakcie prac nad projektem Lublin ESK 2016. Mam nadzieję, że nie zmarnujemy 
tego wielkiego dorobku. Ukierunkowanie kulturalnego potencjału Lublina na nowy wielki cel, powinno 
jednocześnie wpisywać się w przygotowywaną właśnie strategię rozwoju kultury w Lublinie.
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 Program aplikacji Lublin ESK 2016 ukierunkowany był na cel, jakim było zdobycie dla Lublina tytułu 
ESK. Teraz trzeba postawić nowy cel. W sposób naturalny może on wynikać z faktu, że w 2017 roku będziemy 
obchodzić 700 lat lokacji miasta. 
 W XXI wieku, w 700. rocznicę pierwszej lokacji naszego miasta, kilka lat po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej mógłby powstać projekt Lublin 2017 będący jakby symboliczną drugą lokacją Lublina. Byłby 
to rodzaj zwieńczenia rozpoczętego 700 lat temu wrastania Lublina w krąg cywilizacji europejskiej i rodzenia 
się świadomości wśród jego mieszkańców bycia obywatelami, niezwykle aktywnie zmieniającą poprzez kulturę 
swoje miasto.
 Program Lublin 2017 potwierdziłby naszą obecność w Europie i pokazał, że takie miejsca jak Lublin, 
leżące na odległych krańcach Europy, również wnoszą swój wkład w jej kulturę i potrafią wykorzystać szansę, 
jaką stała się dla nich Unia Europejska.
 W 2017 roku mogłaby się odbyć symboliczna druga lokacja miasta, tym razem oparta o kulturę. 
Kulturę pojętą jako narzędzie wielkiej, cywilizacyjnej zmiany dla Lublina.

„Krytyka Polityczna”, 8 lipca 2011
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To nie agencja PR odpowiada za sukces Wrocławia
Adam Chmielewski

 W wywiadzie z Tomaszem Pietrasiewiczem pod tytułem Bębniarze, rycerze, motocykliści. Jak Lublin 
walczył o ESK Jaś Kapela wypowiada stwierdzenie: „Wrocław wynajął agencję PR, która przygotowała ładny 
prospekt referujący wszystkie zalety miasta”.
 W odpowiedzi informuję, że Wrocław nie wynajął „agencji PR” do przygotowania aplikacji naszego 
miasta. Do napisania aplikacji o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław zatrudnił zespół, z którym 
jakakolwiek zawodowa, krajowa czy zagraniczna „agencja PR”, nie mogła konkurować. Aplikacja Wrocławia 
jest bowiem rezultatem ciężkiej pracy wykonanej przez kilkunastoosobowy zespół złożony w znacznej mierze 
z ludzi, którzy przed podjęciem pracy dla Instytucji Kultury Wrocław 2016 byli bezrobotnymi magistrantami, 
magistrami i doktorantami kierunków humanistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, głównie filozofii. 
Nazwiska tych osób znajdują się w opublikowanej aplikacji Wrocławia. To oni byli katalizatorami procesu 
intelektualnego, kulturalnego i społecznego, dzięki któremu powstała nasza aplikacja. Jest przedmiotem mojej 
osobistej dumy, że kieruję tym zespołem.
 Sukces Wrocławia jest również dziełem zarządców wrocławskich i dolnośląskich instytucji 
kultury, wchodzących w skład Wrocławskiej Rady Kultury, artystów, uczonych, stowarzyszeń, organizacji 
pozarządowych, związków zawodowych, przedsiębiorców oraz licznych mieszkańców Wrocławia. Do tego 
sukcesu przyczynili się także działacze kultury z czeskiego miasta Hradec Kràlove i niemieckiego Görliz. Jest to 
także sukces prezydenta Wrocławia, Rafała Dutkiewicza, który osobiście oraz za pomocą agend Urzędu Miasta 
intensywnie wspierał prace nad przygotowaniem kandydatury Wrocławia.

„Gazeta Wyborcza”, 14 lipca 2011
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Mark Borkowski, What’s In A Name?, http://www.markborkowski.co.uk/whats-in-a-name/#more-9600,  stan na 19 kwietnia 2012
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Czym jest nazwisko? To pytanie, które zadaję sobie w tym tygodniu
Mark Borkowski

 Dawno temu pomyślałem, że świetnym pomysłem byłoby prowadzenie biznesu pod własnym 
nazwiskiem. Niektórzy uznali to za zarozumiałość, ale właśnie myśl o założeniu rodzinnego interesu była 
moją największą inspiracją. Byłem dumny z mojego ojca i doceniałem jego poświęcenia, które umożliwiły mi 
swobodę myśli i przekonań, pozwalającą na zostanie publicystą. Moja matka nigdy do końca nie zrozumiała, na 
czym polega moja codzienna robota. Zastanawiała się, dlaczego, skoro tak bardzo kocham media, nie staram 
się o bezpieczną pracę w BBC. Włóczenie się z dziwnym, jarmarcznym towarzystwem było dla niej powodem 
do zmartwień, szczególnie ten ekscytujący, wędrowny tłum, który pociągał benzynę i żonglował piłami 
mechanicznymi.

 Mnożenie się agencji o dziwacznych czy pomysłowych nazwach będzie zawsze modnym trendem. 
Ja jednak pozostałem nieugięty i nawet zarejestrowałem znak firmowy. Ostatni tydzień podkreślił jeszcze 
wyraźniej, dlaczego jestem dumny z mojego nazwiska.

 Miasto Lublin stara się zostać Europejską Stolicą Kultury. Udało mi się wygrać fantastyczne doradztwo 
– mam im pomóc w budowaniu platformy społecznej. Jestem głośno nazywany doradcą kreatywnym. W drodze 
na pierwsze spotkanie, udało mi się zahaczyć o rodzinę w Warszawie. Wziąłem ze sobą mojego najstarszego 
syna, Janka, żeby wysłuchać i udokumentować warszawską historię mojego ojca. Mój kuzyn Marek pracował 
w warszawskim Muzeum Powstania, a teraz, na emeryturze, systematyzuje historię Borkowskich. 

 Być może, kiedy będę miał więcej czasu, zajmę się tym świadectwem bardziej szczegółowo w innym 
blogu. Mówiąc w skrócie: seria heroicznych czynów, w połączeniu z absolutną determinacją aby przeżyć, 
zaowocowała utrzymaniem się przy życiu nazwiska Borkowski. Dzięki jakiemuś ogromnemu łutowi szczęścia 
i szeregowi zbiegów okoliczności oddycham czystym powietrzem na wolności. 

 Kultura, którą próbuję tworzyć, związana jest z silniejszym poczuciem istnienia, jakie ten fakt 
wzbudza. Gdy przyjmuję zlecenie, to nie jest mechaniczna robota, tylko praca nad kampanią, której efektem 
ma być coś nietuzinkowego. OK, może nie za każdym razem mi to wychodzi, ale kiedy już się udaje, to ma to 
swoje znaczenie. 

 Część mojego pobytu związana była z projektem Bramy Grodzkiej. To nie tyle muzeum, ile żywe 
archiwum, które w sposób wirtualny odbudowało lubelskie getto. Zdumiewający wyczyn twórczej woli 
i geniuszu. Wyzywam każdego, goja czy żyda, kto nie byłby głęboko poruszony tym doświadczeniem. Dwóch 
nadzwyczajnych mężczyzn odtworzyło, siłą miłości, pamięć o pół milionie lubelskich Żydów, eksterminowanych 
przez nazistów. 

 Jeśli ten nieznany zakątek Europy nie wygra przetargu na zostanie Europejską Stolicą Kultury, to 
będzie to zbrodnia. Brama Grodzka jest dowodem na to, że nawet przy bardzo skromnych zasobach można 
powołać do życia coś o ogólnoświatowym znaczeniu. Już samo to zasługuje na uhonorowanie. Ale jest tutaj 
o wiele więcej rzeczy, które też są tego warte.

 Dwieście osób stłoczyło się w sali wykładowej, aby wysłuchać ostatniego wieczoru mojego wykładu 
o nowym świecie PR-u. Dzięki mojemu ojcu i zaciętemu przekonaniu, że moje nazwisko powinno oznaczać 
pewien styl pracy, byłem w stanie pozostać na bieżąco ze zmianami. Stąd czerpię wiedzę i inspirację do myślenia. 
Ewangelia BORKOWSKICH będzie nieukończoną księgą, wciąż redagowaną i dopisywaną, ponieważ bez 
ciekawości oraz wiary w zmianę i rozwój duch przetrwania rodziny Borkowskich nie mógłby rozkwitnąć.

Tłumaczenie Agnieszka Zachariewicz



Mark Borkowski, The Evil That Men Do, http://www.markborkowski.co.uk/the-evil-that-men-do/, stan na 19 kwietnia 2012
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Zło, które czyni człowiek
Mark Borkowski

 Po powrocie z Polski, gdzie na nowo odnajdywałem, z zadziwiającą jasnością i ilością szczegółów, 
własne korzenie, trudno mi włączyć się w primaaprilisowy nastrój – podczas gdy na świecie jest, jak się zdaje, 
tak wiele zdolności do czynienia zła. 

 Czy ludzkość jest z gruntu niegodziwa? Czy naprawdę tacy się rodzimy? Trudno powiedzieć 
jednoznacznie, ale jak w ogóle można żartować, kiedy nie wiemy, co się dzieje na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 
albo gdy na ziemi grasują gwałciciele czy mordercy, albo teraz, kiedy jest tu [w Wielkiej Brytanii –  przyp. 
tłum.], z  powodów politycznych, Musa Kusa. Został tu z pewnością zwabiony, aby pomóc osłabić Kadafiego, 
a nie tylko po to, by starać się o azyl. Musa Kusa prawie na pewno wie, co spowodowało zamach bombowy 
nad Lockerbie i kto zabił posterunkową Yvonne Fletcher. Mógł nawet w obu tych sprawach maczać palce. Zna 
mnóstwo brudnych libijskich sekretów. Czy powinniśmy jednak pozwalać na dialog z człowiekiem, który wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa spowodował tyle zła? Cień jego obecności tutaj rozrasta się jak złośliwy rak, 
w kontekście tego, co zobaczyłem w Polsce.
 
 Nie mogę tak po prostu włączyć się w tę żywiołowość, w krążące po Twitterze i w mediach żarty 
z okazji prima aprilis. Nie teraz, po tym jak zobaczyłem pozostałości żydowskiego getta w Lublinie oraz Bramę 
Grodzką – nadzwyczajny projekt upamiętnienia, stworzony przez dwóch nie-Żydów, którzy niewiarygodnie 
skutecznie wykorzystali nazistowskie archiwalne fotografie wyburzonego getta i świadectwa setek ocalałych, 
oraz przyjaciół lubelskich Żydów, tworząc miejsce, w którym o zmarłych można pamiętać z zadziwiającą 
szczegółowością. Samo miejsce jest niewielkie, ale szczelnie wypełnione nadzwyczajnymi detalami i ustnymi 
świadectwami tysięcy ludzi – od podłogi aż po strych.

 Trudno mi żartować po tym, jak byłem w obozie koncentracyjnym na Majdanku, zaledwie cztery mile 
za Lublinem, w otoczeniu upiornej pustki. Zważywszy, że obóz ten ma wielkość dużego angielskiego miasteczka 
i mieścił setki tysięcy osób, zastanawiam się, jak ludzie mogą posunąć się tak daleko w swoim okrucieństwie. 

 Projekt Bramy Grodzkiej daje przynajmniej trochę nadziei. Pozwala rzucić okiem na życia ludzkie 
poza zimnymi, skutecznie zatartymi statystykami i umożliwia lepsze zrozumienie ogromu Holocaustu – połowa 
Lublina uległa zatracie z powodu nazistowskiej nienawiści. Nawet dom Anny Frank blednie przy tym miejscu. 
Jedną z najbardziej poruszających części jest historia Henia Żytomirskiego, małego żydowskiego chłopca, 
którą możecie przeczytać [tutaj] i która pięknie wyraża istotę tego miasta oraz człowieczeństwa w najlepszym 
wydaniu.
 Z każdym dniem coraz więcej ludzi włącza się w te działania i wyłaniają się zaskakujące skarby, 
podkreślając fakt, iż nazistowski cel – wymazanie Żydów z pamięci – był wojną niemającą nigdy szans na 
zwycięstwo. Brama Grodzka jest ilustracją ducha miasta ubiegającego się o rok kultury, ze względu na to, że 
ma w sobie tak wiele życia i nadziei. Jak możemy stworzyć taką nadzieję w reszcie tego brutalnego, szarpanego 
wojnami świata?

Tłumaczenie Agnieszka Zachariewicz
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