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Podró�e w czasie to specjalno�� uczniów ... 

Autor: Uczniowie II LO

Uczniowie Zamoya przygotowuj� happening przy ul. Ogrodowej w Lublinie

Zamoy w Lublinie: „Ogrody sztuk” przy ul. Ogrodowej

Dodane 2010-05-25 07.40 , komentarzy 3 

Kategorie: Wiadomo�ci Miejsce: Lublin, �rodmie�cie, Stare Miasto, Wieniawa, Tagi: ogrody sztuk zamoy, ogrody 
sztuk 2 lo, ogrody sztuk II LO, miasto poezji lublin ogrody sztuk, ogrody sztuk lo im zamoyskiego lublin, ogrody sztuk 
lublin, ogrody sztuk w lublinie, 

Kameralna kawiarenka, stroje z lat 20., czarno-białe zdj�cia wy�wietlane na �cianach kamienic 

– dzi�ki takim detalom, uczniowie z Zamoya, chc� przypomnie� czasy �wietno�ci ulicy 

Ogrodowej, przy której mie�ci si� ich szkoła.

„Ogrody sztuk”, projekt przygotowywany przez 

uczniów II LO, to cz��� festiwalu Miasto Poezji. 

- Ogrodowa była kiedy� jedn� z najbardziej 

presti�owych ulic w Lublinie. Mieszkali tu znani 

architekci, wybitni lekarze i wzi�ci prawnicy. Chcemy 

w pi�tek (28 maja) na dwie godziny przenie�� si� w 

tamte czasy i poczu� ich klimat  - tłumaczy Magdalena 

Kowalska, koordynatorka projektu.  

Uczniowie II LO im. Zamoyskiego zapraszaj�

wszystkich do udziału w projekcie. Mile widziane 

przebrania i stylizacje na lata 20. i 30. ubiegłego

wieku.  

- Aby odda� klimat minionych lat, wy�wietlimy na �cianach budynków czarno-białe zdj�cia naszej 

ulicy. Wyznaczeni uczniowie b�d� oprowadza� przechodniów po Ogrodowej i opowiada� histori�
poszczególnych budynków. Na ko�cu tej trasy znajdzie si� klimatyczna kawiarenka w której go�cie 

b�d� mieli na sobie ubrania z lat 20. i 30. – tłumaczy Kowalska.  

I dodaje: – Na nasz happening zapraszamy wszystkich mieszka�ców Lublina. Szczególnie mile 

widziane s� osoby w przebraniach. Panie mog�, wi�c pokusi� si� o krótk� fryzurk� z 

charakterystyczn� fal�, panowie powinni pomy�le� o garniturze, kapeluszu i r�kawiczkach – wyja�nia 

Kowalska.  

Uczniowie chc� poł�czy� zabaw� z pomoc� dla kolegów, których rodziny ucierpiały w czasie 

powodzi.  

- Okazało si�, �e kilkoro uczniów naszej szkoły nie mo�e wzi�� udziału w zabawie, bo ich 

miejscowo�ci znalazły si� pod wod�. Postanowili�my, wi�c �e pieni�dze, które zbierzemy ze 

sprzeda�y kwiatów i waty cukrowej, przeka�emy na pomoc dla nich – tłumaczy Kowalska.  

Pocz�tek imprezy w pi�tek o godz. 17 na ul. Ogrodowej.
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