
12 KOLEKCJA KURIERA 7 września 2012 | www.kurierlubelski.pl | Polska Kurier Lubelski 

Do 17 października będziemy dołączać wizualizacje wraz z opisami historycznymi 

Odkrywamy Lublin sprzed lat 
M a r t a Linkowska 
m.linkowska@kurierlubelski.pl 

Już za tydzień zaproponujemy 
Państwu pierwszą wizualizację 
z naszej niepowtarzalnej kolek-
cji pn. „Odkrywamy Lublin". Jest 
ona efektem wspólnego pro-
jektu Kuriera Lubelskiego we 
współpracy z Ośrodkiem Brama 
Grodzka Teatr NN. 

W ramach kolekcji chcemy 
pokazać Państwu 15 wizuali-
zacji przedstawiających Lublin 
i jego budowle, począwszy od 
XIV wieku. Między innymi za-
mieścimy kolejno trzy rekon-
strukcje, będą to widoki naszego 
miasta z XIV, XVI i XVIII wieku. 

Pierwszą repro-
dukcją, którą do-
łączymy 14 wrze-
śnia, będzie widok 
Lublina z XIV w. 

Rekonstrukcje, które dołą-
czymy do gazety, są autentycz-
nymi, potwierdzonymi histo-
rycznie obiektami (pod wzglę-
dem usytuowania i przeobrażeń 
architektonicznych), a nie wyo-
brażeniami artystów, np. mala-
rzy. Chcemy pokazać, jak zmie-
niał się Lublin i jego architektura 
na przestrzeni kilku wieków. 

Rekonstrukcja dziejów miasta 

Tak wyglądał Lublin w XIV wieku. Rekonstrukcja na podstawie badań historycznych 

Dlatego w naszej kolekcji znaj-
dziecie Państwo jedne z ciekaw-
szych wizualizacji lubelskich 
budowli i prześledzicie etapy 
ich przebudowy i rozbudowy. 
Opowiemy również, dlaczego 
niektóre z nich zostały zburzo-
ne, np. fara św. Michała Archa-
nioła (zamieścimy dwie wizua-
lizacje z XIV i XVI w.). 

Rekonstrukcje, które znaj-
dziecie Państwo w Kurierze, 
z jednej strony sąujęciami ogól-
nymi, np. Zamek Lubelski wraz 
z ul. Szeroką i budowlami znaj-
dującymi się na niej z XX wieku. 
Z drugiej zaś, są to ujęcia węższe 
- prezentujące konkretny obiekt 
z jego najbliższym architekto-
nicznym sąsiedztwem, np. kla-

sztor Dominikanów w XIV w., 
hotel Victoria w XX w. czy koś-
ciół św. Pawła w XVIII w. 

Pokażemy także Zamek Lu-
belski w różnych okresach jego 
istnienia w: XIV, XVI, XVIII i XX 
wieku. W kolekcji znajdą się też 
widoki Bramy Krakowskiej z 
XIV wieku oraz rynku i ratusza 
z XVI w. 

• Joanna Zętar z Ośrodka 
Brama Grodzka - Teatr NN. 
Wszystkie wizualizacje, 
które się pojawią w tej serii, 
są wynikiem projektu „Lub-
lin 2:0. Interaktywna rekon-
strukcja dziejów miasta". 
W ramach tego projektu 
powstały cztery makiety 

Pierwszą reprodukcją, którą 
dołączymy w piątek, 14 wrześ-
nia, będzie widok Lublina z XIV 
w. wraz z opisem historycznym. 
Kolejne będziemy dołączać od 
wtorku, 18 września. W każdy 
wtorek, środę i czwartek znaj-
dziecie Państwo kolejne wizua-
lizacje z opisem. Aż do 17 paź-

aernika. 

przedstawiające rozwój Lub-
lina. Są to makiety: XIV, XVI, 
XVIII wiek i XX-lecie między-
wojenne. Oprócz tych 
makiet powstały także 
modele 3 D wybranych 
obiektów, np. kościoła farne-
go, Trybunału. Uzupełnie-
niem całości projektu jest 
interaktywny spacer 
po Lublinie z Józefem 
Czechowiczem. Wizualiza-
cje, które ukażą się w Kurie-
rze Lubelskim, oparte są 
na badaniach archeologów, 
historyków, historyków sztu-
ki i kartografów. Są one 
w pewnym sensie zbiorem 
badań w formie wizualnej, 
przy dotychczasowym, naj-
częstszym publikowaniu 
w formie tradycyjnej - papie-
rowej. 
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