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Trwa Rok Renesansu Lubelskiego: wykłady i szlak turystyczny 

Promować się superarchitekturą 
Małgorzata Sztachetka 
m.szlachetka@kxirierlubelski.pl 

Powstaje szlak turystyczny uka-
zujący zabytki renesansu lubel-
skiego - obejmie w sumie 100 
tablic i 27 obiektów, głównie 
kościołów. 

Pierwsza tablica z tej serii zo-
stała odsłonięta wczoraj na bu-
dynku bazyliki 00. Dominika-
nów przy ul. Złotej w Lublinie. 
Drugim punktem tej uroczy-
stości była promocja albumu 
fotograficznego, pokazującego 

piękno zabytków budowanych 
w stylu renesansu lubelskiego. 
Obok zdjęć zdobionych skle-
pień znalazły się urokliwe de-
tale architektoniczne. 

Fotografie autorstwa Adama 
i Marcina Bujaków do albumu 
„Renesans lubelski" powsta-
wały w ciągu półtora roku. Au-
torzy przyjeżdżali na Lubelsz-
czyznę wielokrotnie, w różnych 
porach roku. - Renesans lubel-
ski jest naprawdę wspaniały, ale 
nieznany poza Lubelszczyzną. 
Mamy nadzieję, że dzięki temu 

albumowi chociaż w pewnym 
stopniu to się zmieni - mówił 
wczoraj Kurierowi Adam Bujak. 

Jego syn Marcin dodał: - Do 
kościoła w Gołębiu weszliśmy, 
kiedy kończył się tam remont, 
dlatego na zdjęciu udało się 
uchwycić pył unoszący się w 
powietrzu i rozpromienione 
światło. 

Album „Renesans lubelski", 
opublikowany przez wydawni-
ctwo Boni Libri, już można ku-
pić w księgarniach. 

Rok Renesansu Lubelskiego 

promuje strona internetowa 
www.renesanslubelski.pl. 
Przez cały rok, m.in. w Kazimie-
rzu Dolnym, odbywają się wy-
kłady z historii sztuki poświę-
cone renesansowi lubelskiemu. 

Urząd Marszałkowski chce 
teraz stworzyć z charaktery-
stycznego dla terenów Lubelsz-
czyzny stylu rozpoznawalną 
w Polsce markę. Elementem 
promocji będzie wspólne ukła-
danie z mieszkańcami innych 
regionów dużych puzzli zdobio-
nych zdjęciami lubelskich zabyt-

ków. Akcja promocyjna obejmie 
jeszcze Gdańsk, Wrocławi War-
szawę. 

A już w sobotę, 25 maja odbę-
dzie się spacer szlakiem rene-
sansu lubelskiego. Początek o 
godzinie 11, zbiórka w Bramie 
Grodzkiej. Jego organizatorem 
jest Teatr NN. Aby wziąć udział 
w spacerze, trzeba mieć przy 
sobie tablet lub smartfon z apli-
kacją Layar. W przypadku braku 
aplikacji organizatorzy zapew-
niają pomoc przy instalacji 
oprogramowania. 
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