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KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH 

LUBELSKIE 2023 

 

 

Ponad 100 propozycji wydarzeń, które odbędą się w 2023 roku w województwie lubelskim, znajdziesz w 
kalendarzu przygotowanym przez Lubelską Regionalną Organizację Turystyczną. 

Sprawdź kiedy odbędą się takie imprezy jak Noc Kultury, Inne Brzmienia Art'n'Music Festival, Carnaval 
Sztukmistrzów, Re:tradycja - Jarmark Jagielloński i Europejski Festiwal Smaku w Lublinie, Arlekinada, 
Eurofolk i Jarmark Hetmański w Zamościu, Chmielaki w Krasnymstawie, Międzynarodowe Zawody Balonowe 
w Nałęczowie, Festiwal Trzech Kultur we Włodawie, Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym i Janowcu czy 
Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyńcu.  

Razem z nami zaplanuj wyjątkową wizytę. Lubelskie zaprasza. Do zobaczenia!  
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KALENDARZ WYDARZEŃ – LUBELSKIE 2023: 
 

 

XXXIV Bieg Hetmański 

Tomaszów Lubelski, 5 lutego 2023 

W Siwej Dolinie w Tomaszowie Lubelskim odbędzie się kolejna edycja popularnego narciarskiego Biegu 

Hetmańskiego. Na starcie staną zawodnicy z regionu i całej Polski. Będą oni rywalizować w kilku kategoriach 

wiekowych. 

Więcej informacji: lozn.org.pl 

 

17. Festiwal Teatrów Niewielkich 

Lublin, 25 – 27 lutego 2023 

Biuro Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie (Centrum Spotkania Kultur) po raz kolejny zaprasza do 

uczestnictwa w Festiwalu Teatrów Niewielkich. Spektakle wystawiane w ramach wydarzenia przeznaczone 

są dla jednego lub dwojga aktorów. 

Więcej informacji: spotkaniakultur.com 

 

27. Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM 

Zamość, 26 lutego – 2 marca 2023 

Sacrofilm, czyli projekcje filmowe o tematyce religijnej, spotkania i wykłady. 

Więcej informacji: sacrofilm.pl 

 

XXI Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich "O Pierścień Księżnej Izabeli" 

Puławy, 3 – 5 marca 2023 

Pary taneczne z całego kraju przybędą do Puław, aby zawalczyć o pierścień słynnej Księżnej Izabeli. 

Rywalizacja odbędzie się w kilkunastu klasach tanecznych. 

Więcej informacji: domchemika.pl 

 

Jarmark Wielkanocny 

Włodawa, 25 marca 2023 

Jak niegdyś przygotowywano się do Świąt Wielkiej Nocy? Czym przystrajano domostwa oraz czym 

zastawiano stoły? Obrzędy wielkanocne w tradycji ludowej poznamy dzięki włodawskiemu projektowi 

„WIELKANOC” - Jarmark Wielkanocny. 

Więcej informacji: muzeumwlodawa.eu 

 

Świąteczny Jarmark Rękodzieła 

Nałęczów, 26 marca 2023 

Szukając wielkanocnych inspiracji warto wybrać się na nałęczowski Jarmark Rękodzieła. Prezentowane 

wyroby zachwycą nie jednego. 

Więcej informacji: noknaleczow.pl 

 

http://www.lozn.org.pl/
https://www.spotkaniakultur.com/pl/node/4076
http://www.sacrofilm.pl/
https://domchemika.pl/
https://www.muzeumwlodawa.eu/
https://www.noknaleczow.pl/
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Kiermasz Wielkanocny | Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną 

Zamość, 2 kwietnia 2023 

Kolorowe kramy pełne pisanek, baranków, serwetek i innych rozmaitości w otoczeniu renesansowej 

architektury Rynku Wielkiego w Zamościu. Twórcy ludowi nie tylko zaprezentują swoje prace, ale również 

zdradzą tajniki ich wyrobu. 

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl 

 

Pokaz Orki Konnej i Wiosennych Prac Polowych 

Lublin, 16 kwietnia 2023* 

Konie od wieków towarzyszyły człowiekowi. Dzięki tym pięknym zwierzętom codzienna praca stawała się 

lżejsza, mówiąc po ludzku – bardziej znośna. W połowie kwietnia w lubelskim skansenie będzie można 

podejrzeć te majestatyczne stworzenia przy pracy. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie. Aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

IV Festiwal Przez Świat. Spotkania z podróżą 

Lublin, 14 – 16 kwietnia 2023 

Odwiedź Chatkę Żaka i weź udział w jednym z najmłodszych festiwali podróżniczych. W trakcie trzydniowego 

wydarzenia odkryjesz piękno świata i dasz się oczarować dalekim, jak i bliskim zakątkom, które z pewnością 

zechcesz odwiedzić. No to w drogę! 

Więcej informacji: facebook.com/przezswiatlublin 

 

XVI Tradycyjna Majówka z karpiem 

Krasnystaw, 1 lub 3 maja 2023* 

Przed Wami szesnasta edycja krasnostawskiej Majówki z Karpiem. W programie między innymi konkurs na 

najlepszą potrawę z karpia, występy kapel podwórkowych i zabawy dla najmłodszych. Nie zabraknie także 

regionalnych specjałów czy rękodzieła. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: facebook.com/KrasnostawskiDomKultury 

 

Spotkania z archeologią | inauguracja sezonu w skansenie archeologicznym w Żmijowiskach 

Grodzisko Żmijowiska, 1 – 3 maja 2023 

Wiosną we wsi Żmijowiska odbędą się tradycyjne Spotkania z Archeologią. Wehikuł czasu przeniesie nas do 

wczesnego średniowiecza, abyśmy mogli podejrzeć jak żyli nasi przodkowie. 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

XVII Majówka Roztoczańska 

Krasnobród, 1 - 3 maja 2023 

Weekend majowy w jednej z piękniejszych roztoczańskich miejscowości. Na odwiedzających Krasnobród 

czeka moc atrakcji. Znajdzie się coś dla kulinarnych koneserów, czy zapalonych rowerzystów. Do tego 

koncerty, zabawy dla najmłodszych i czar Roztocza. 

Więcej informacji: kultura.krasnobrod.pl 

 

http://zdk.zamosc.pl/page/22/kiermasz-wielkanocny.html
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
https://www.facebook.com/przezswiatlublin/
https://www.facebook.com/KrasnostawskiDomKultury
https://mnkd.pl/
https://www.kultura.krasnobrod.pl/


Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2023 / www.lubelskie.travel 

Polonez dla Lublina 

Lublin, 3 maja 2023 

W dniu Narodowego Święta Trzeciego Maja, Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” oczaruje zgromadzonych na placu 

Litewskim tradycyjnym polonezem oraz tańcami narodowymi i regionalnymi. Jak co roku, do tańca zostaną 

zaproszeni mieszkańcy i goście Koziego Grodu. 

Więcej informacji: zpit.lublin.pl 

 

Millennium Docs Against Gravity Film Festival 

Lublin, 12 – 21 maja 2023 

Prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników filmów dokumentalnych. Przed nami dziewiętnasta edycja 

festiwalu. 

Więcej informacji: mdag.pl 

 

Noc Muzeów z archeologią na Zamku w Janowcu  

Janowiec, 13 maja 2023 

Muzeum Nadwiślańskie uchyli przed nami rąbka tajemnicy i zdradzi sekrety janowieckiego zamczyska. 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

Noc Muzeów w warsztacie złotnika 

Kazimierz Dolny, 13 maja 2023 

Odwiedź w majową noc Muzeum Nadwiślańskie i poznaj tajniki pracy złotnika. 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

Festiwal Sztuk Krasnych 2023 

Krasnystaw, 19 - 20 maja 2023 

Kolejna edycja muzyczno-literackiego Festiwalu im. Stanisława Bojarczuka. W programie koncerty, spotkania 

z pisarzami oraz  wystawy. 

Więcej informacji: kultura.krasnystaw.pl 

 

Szturm Twierdzy Zamość 

Lublin, 19 – 21 maja 2023 

"Szturm Twierdzy Zamość" to zorganizowana z rozmachem inscenizacja obrony zamojskiej twierdzy przed 

wrogimi wojskami w 1648 oraz 1656 roku. Jest to również prezentacja bractw rycerskich z całego kraju i 

dawnego dworskiego życia (np. pokazy władania szablą, turnieje łucznicze, popisy jeździeckie czy pokazy 

historycznych tańców). Wydarzeniu towarzyszy między innymi barwny Jarmark Szturmowy. 

Więcej informacji: facebook.com/SzturmTwierdzy 

 

VIII Lubelski Maraton Turystyczny 

lubelskie, 20 maja 2023 

To już ósma edycja Lubelskiego Maratonu Turystycznego, imprezy kolarskiej dedykowanej miłośnikom 

dwóch kółek i piękna regionu. Tegoroczne edycja wydarzenia odbędzie się pod hasłem „W krainę 67 jezior”. 

Więcej informacji: facebook.com/LubelskiMaratonTurystyczny 

https://zpit.lublin.pl/pl/strona-glowna/
https://mdag.pl/20/pl/Lublin/homepage
https://mnkd.pl/
https://mnkd.pl/
http://www.kultura.krasnystaw.pl/
https://www.facebook.com/SzturmTwierdzy/
https://www.facebook.com/LubelskiMaratonTurystyczny
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III Bieg z Flagą o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego 

Janowiec, 21 maja 2023 

Radosne, sportowo – patriotyczne wydarzenie skierowane do dzieci i młodzieży. Do biegu, gotowi, start! 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

Studencka Wiosna Teatralna 

Lublin, 24 – 28 maja 2023 

Chatka Żaka zaprasza na ogólnopolski festiwal teatrów studenckich. 

Więcej informacji: umcs.pl 

 

XIII Święto Wina 

Janowiec, 27 – 28 maja 2023 

Wina... białe, czerwone, różowe, wytrawne, słodkie. Nie tylko od procentów, ale i mnogości rodzajów tego 

trunku może zakręcić się w głowie. 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

Majówka z Panem Prusem 

Nałęczów, 28 maja 2023 

Cofnijmy wskazówki zegara i przenieśmy się w czasy dawnego Nałęczowa, gdzie uliczki miasteczka 

przemierzał między innymi sam Bolesław Prus. 

Więcej informacji: zamek-lublin.pl/muzeum-boleslawa-prusa 

 

7. Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w budowie” 

Lublin, maj – lipiec 2023* 

To już siódma edycja Festiwalu Scenografii i Kostiumów "Scena w Budowie" w Centrum Spotkania Kultur. W 

programie prezentacje form teatralnych o szczególnych walorach scenograficznych i kostiumograficznych. 

Spektaklom towarzyszą wystawy, spotkania z twórcami, pokazy filmowe i warsztaty. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: spotkaniakultur.com 

Dwa Teatry | Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej 

Zamość, maj/czerwiec 2023* 

Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” po raz trzeci w Zamościu - 

renesansowym mieście idealnym. Jak co roku zostaną wyłonione najcenniejsze słuchowiska oraz spektakle 

telewizyjne. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: polskieradio.pl 

 

10. Półmaraton Solidarności 

Świdnik – Lublin, 3 czerwca 2023 

Do biegu, gotowi, start! Tradycyjny półmaraton upamiętniający Lubelski Lipiec 1980. Trasa biegu obejmie 

ważne historycznie miejsca, takie jak WSK PZL Świdnik - gdzie 8 lipca 1980 wybuchł strajk będący 

początkiem lipcowych wydarzeń. 

Więcej informacji: pkopolmaratonsolidarnosci.pl 

https://mnkd.pl/
https://www.umcs.pl/pl/studencka-wiosna-teatralna,24196.htm
https://mnkd.pl/
https://zamek-lublin.pl/muzeum-boleslawa-prusa/majowka-z-panem-prusem/
https://spotkaniakultur.com/
https://gdansk.tvp.pl/64538104/festiwal-dwa-teatry-po-raz-trzeci-w-zamosciu
https://pkopolmaratonsolidarnosci.pl/
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Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Wojskowej 

Nałęczów, 3 czerwca 2023 

Melodie w mundurze, czyli Międzynarodowy Przegląd Piosenki Harcerskiej i Wojskowej w Nałęczowie. Czuj, 

czuj, czuwaj! 

Więcej informacji: noknaleczow.pl 

 

Noc Kultury 

Lublin, 3/4 czerwca 2023 

Co roku w czerwcową noc Lublin proponuje niepowtarzalne wydarzenie - Noc Kultury. Ten cykliczny projekt 

zaskakuje swoim rozmachem i dynamiką oraz ujawnia olbrzymi potencjał kulturalny miasta. 

Więcej informacji: nockultury.pl 

 

XIX Jarmark Hetmański 

Zamość, 3 - 4 czerwca 2023 

Jarmark Hetmański stanowi wspaniałą okazję do poznania charakteru Zamościa i jego okolic poprzez 

produkty lokalnych artystów, kucharzy i rzemieślników. 

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl 

 

Sianokosy 

Lublin, 4 czerwca 2023* 

Czas zakasać rękawy i ruszyć na łąki. Przed nami sianokosy! Tradycyjne sposoby koszenia będzie można 

podejrzeć w lubelskim skansenie w pierwszą niedzielę czerwca. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie - aktualnej informacji należy szukać na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

Moto-Forszmak Party 

Zaułek Nadrzeczny, 9 - 10 czerwca 2023 

Ogólnopolski zlot motocyklistów organizowany przez Krasnostawską Grupę Motocyklową Free-Wings. 

Więcej informacji: kultura.krasnystaw.pl 

 

Spotkania z historią | Życie XVII-wiecznym zamku 

Janowiec, 9 – 11 czerwca 2023 

Z wypiekami na twarzy śledzisz przygody sienkiewiczowskich bohaterów? W takim razie w pierwszej 

połowie czerwca odwiedź zamek w Janowcu i zobacz na własne oczy wojaków i rycerzy w lśniących zbrojach. 

Muzealnicy i grupy rekonstrukcyjne przybliżą widzom codzienne życie sprzed wieków. 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

II Nałęczowski Plener Sztuk Pięknych 

Nałęczów, 9 – 14 czerwca 2023 

Sztuka przez wielkie „S” w klimatycznym, uzdrowiskowym miasteczku. 

Więcej informacji: noknaleczow.pl 

 

https://www.noknaleczow.pl/
https://nockultury.pl/
http://zdk.zamosc.pl/page/21/jarmark-hetmanski.html
https://skansen.lublin.pl/pl/wydarzenia/sianokosy5-czerwca-2022/
http://kultura.krasnystaw.pl/
https://mnkd.pl/
http://www.noknaleczow.pl/
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Zamojska Arlekinada 

Zamość, 10 czerwca 2023 

Karnawał wenecki na Rynku Wielkim w Zamościu! Widowisko artystyczne Zamojska Arlekinada co roku 

zachwyca turystów i mieszkańców „Padwy północy”. 

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl 

 

XI Nałęczowskie Spotkania z Poezją 

Nałęczów, 10 czerwca 2023 

Zachwycające słowo wybrzmią w równie zachwycającym Nałęczowie. Czysta poezja! 

Więcej informacji: noknaleczow.pl 

 

160-LECIE Powstania Styczniowego 

Krasnystaw, 11 czerwca 2023 

Rekonstrukcja bitwy z Powstania Styczniowego z okazji 160. rocznicy jego wybuchu. 

Więcej informacji: kultura.krasnystaw.pl 

 

Festiwal Danuty Szaflarskiej "Śleboda / Danutka" 

Lublin, 14 – 17 czerwca 2023 

„Śleboda / Danutka” to jedno z najmłodszych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Inspiracją do utworzenia 

festiwalu była uwielbiana przez pokolenia Danuta Szaflarska a także jej serdeczne związki z Teatrem Starym. 

W czasie wydarzenia Lublin odwiedzi liczne grono ludzi kultury, znanych z pierwszych stron gazet. W ramach 

festiwalu zostanie wręczona nagroda Gong Danutki. Pierwszym w historii laureatem festiwalowej nagrody 

był Janusz Gajos. 

Więcej informacji: teatrstary.eu 

 

Wielokulturowy Lublin 

Lublin, 15 – 18 czerwca 2023* 

Artystyczna prezentacja mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych oraz wyznaniowych istniejących w 

Lublinie. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie. Aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: facebook.com/wielokulturowylublin 

 

Noc Świętojańska 

Zamość, 17 czerwca 2023 

Święto ognia i wody, słońca i księżyca. Obchody letniego przesilenia funkcjonują w tradycji ludowej pod 

różnymi nazwami - Noc Kupały, Sobótka czy Noc Świętojańska. Bez względu na nazewnictwo, od zawsze 

stanowiły jedne z ważniejszych obrzędów ludowych, choć ze względu na region różniły się swoim 

przebiegiem. Jak wyglądała kupalnocka w tradycji słowiańskiej? Dowiemy się tego uczestnicząc w 

wydarzeniu organizowanym w zamojskim Parku Miejskim. 

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl 

 

 

 

http://zdk.zamosc.pl/page/26/zamojska-arlekinada.html
http://www.noknaleczow.pl/
http://kultura.krasnystaw.pl/
https://www.teatrstary.eu/index/aktualnosci.html
https://www.facebook.com/wielokulturowylublin
http://zdk.zamosc.pl/
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Palinocka Pod Światowidem 

Krasnystaw | Zaułek Nadrzeczny, 17 czerwca 2023 

Krasnostawskie Sobótki, czyli czas na koncerty, widowiska obrzędowe, warsztaty, ogniska i radość z 

nadchodzącego lata. 

Więcej informacji: kultura.krasnystaw.pl 

 

Europejskie Dni Archeologii 2023 

Chodlik - Kazimierz Dolny - Żmijowiska, 17 - 18 czerwca 2023 

Weź udział w tegorocznych Europejskich Dniach Archeologii i odkryj w sobie Indiana Jones'a. Na 

odwiedzających w Kazimierzu Dolnym będzie czekać wystawa zabytków z badań grodziska w Kłodnicy, zaś w 

Chodliku zaplanowano tradycyjne "Wianki nad Chodelką" oraz II Przegląd Filmów Archeologicznych. 

Więcej informacji: journees-archeologie.fr 

 

Piknik Rodzinny przy Wieży Ariańskiej 

Wojciechów, 18 czerwca 2023 

Tańce, śpiew i rodzinna atmosfera w cieniu wojciechowskiej Wieży Ariańskiej. 

Więcej informacji: gokwojciechow.pl 

 

Jarmark Koński 

Lublin, 18 czerwca 2023* 

Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza na inscenizację sławnych targów łęczyńskich i piaseckich, które niespełna 

sto lat temu przyciągały rzesze kupców, klientów a niekiedy drobnych złodziejaszków. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie - aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

Noc Św. Jana 

Lublin, 23 czerwca 2023* 

Noc, w czasie której światło wygrywa z ciemnością, magia miesza się z wiarą a kwiat paproci obdarza 

dobrobytem tych szczęśliwców, którzy go odnajdą. Wszyscy ciekawi dawnych wierzeń i zwyczajów Nocy 

Świętojańskiej powinni przybyć 23 czerwca do lubelskiego skansenu i dać się zauroczyć czarowi ognia, wody 

i lata. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie - aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

57. Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych 

Kazimierz Dolny, 23 – 25 czerwca 2023 

Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych może poszczycić się ponad 50-letnią tradycją. Rokrocznie malownicze 

miasteczko nad Wisłą staje się stolicą muzyki ludowej. 

Więcej informacji: facebook.com 

 

 

 

 

http://kultura.krasnystaw.pl/
https://journees-archeologie.fr/c-2023/accueil
http://gokwojciechow.pl/
https://skansen.lublin.pl/pl/wydarzenia/jarmark-konski12-czerwca-2022/
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063330634722
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5. Maraton kajakowy na Wieprzu 

Rzeka Wieprz, 24 czerwca 2023 

Kajakiem po Wieprzu – ahoj przygodo! 

Więcej informacji: zielonypierscien.eu 

 

Sobótki Poleskie 

Włodawa, 24 czerwca 2023 

Najkrótsza noc w roku. Zwycięstwo światła, nad mrokiem. Świętuj ten wyjątkowy moment w iście poleskim 

stylu. 

Więcej informacji: muzeumwlodawa.eu 

 

Festiwal Orkiestr Dętych 

Nałęczów, 24 – 25 czerwca 2023 

Nałęczów rozbrzmi dźwiękami trąbek, puzonów i werbli. Wydarzenie w ramach obchodów 60-lecia nadania 

praw miejskich. 

Więcej informacji: noknaleczow.pl 

 

48. Zamojskie Lato Teatralne 

Zamość,  24 czerwca – 8 lipca 2023 

Kilkanaście dni teatralnej uczty! Miłośnicy sztuk teatralnych z pewnością nie mogą tego przegapić. 

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl 

 

XXIX Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie 

Wojciechów, 27 czerwca – 9 lipca 2023 

W Wojciechowie Ci, którzy okiełznali ogień i metal będą szkolić młodych adeptów tego niezwykłego zawodu. 

Więcej informacji: kowale.com.pl 

 

MetalArt Festiwal 

Wojciechów, 2 lipca 2023 

Po raz kolejny w stolicy polskiego kowalstwa odbędzie się MetalArt Festiwal. Impreza obfitująca w mnóstwo 

atrakcji związanych z kowalstwem zapewni doskonałą zabawę rodzinom z dziećmi oraz wszystkim 

miłośnikom sztuki kowalskiej. W programie między innymi pokazy kucia, warsztaty czy występy artystyczne. 

Najmłodszych zaciekawi podwórko zabaw kowalskich oraz opowieści bajek i legend o kowalach. 

Więcej informacji: gokwojciechow.pl 

 

Wschód Kultury – Inne brzmienia 

Lublin, 6 – 9 lipca 2023 

Festiwal, który ukazuje nietuzinkowe oblicze świata muzyki oraz innych dziedzin sztuki. 

Więcej informacji: innebrzmienia.eu 

 

 

https://www.zielonypierscien.eu/aktualnosci
https://www.muzeumwlodawa.eu/
http://www.noknaleczow.pl/
http://zdk.zamosc.pl/page/27/zamojskie-lato-teatralne.html
http://www.kowale.com.pl/
https://gokwojciechow.pl/
https://www.innebrzmienia.eu/
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Ogólnopolskie Targi Sztuki Kowalskiej 

Wojciechów, 8 – 9 lipca 2023 

Dziś kowalstwo to nie rzemiosło, to sztuka. Kunszt kowali – artystów będzie można podziwiać w czasie 

lipcowych Ogólnopolskich Targów Sztuki Kowalskiej w Wojciechowie. W programie wydarzenia między 

innymi konkursy kucia artystycznego, pokazy podkuwania koni, kiermasz sztuki ludowej a także występy 

artystyczne. 

Więcej informacji: kowale.com.pl 

 

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka 

Lublin, 8 - 12 lipca 2023 

Folklor w najlepszym wydaniu. Zespoły z różnych zakątków świata przybędą do województwa lubelskiego, 

aby zaprezentować rodzimą tradycję ludową. 

Więcej informacji: zpit.lublin.pl 

 

14. Lublin Jazz Festiwal 

Lublin, 10 – 16 lipca 2023* 

Jazz na najwyższym światowym poziomie nada miastu niepowtarzalny klimat już latem. Tegoroczna odsłona 

festiwalu odbędzie się w lipcu. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie - aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: lublinjazz.pl 

 

XX Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Eurofolk” 

Zamość, 10 – 16 lipca 2023 

Roztańczony i rozśpiewany Zamość, czyli kolejna edycja Festiwalu Eurofolk. 

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl 

 

Kazimiernikejszyn 

Kazimierz Dolny, 12 – 15 lipca 2023 

Kazimiernikejszyn, czyli muzyka, odpoczynek, rekreacja, radość i piękno Kazimierza Dolnego. 

Więcej informacji: kazimiernikejszyn.pl 

 

XXVI Międzynarodowy Festiwal i Kurs Pianistyczny 

Nałęczów, 17 – 30 lipca 2023 

Cykl koncertów w wykonaniu światowej sławy pianistów połączony z warsztatami. 

Więcej informacji: noknaleczow.pl 

 

XVI Dni Jakuba Wędrowycza 

Wojsławice, 21 - 23 lipca 2023 

Kolejna edycja dni Jakuba Wędrowycza - fikcyjnej postaci z serii książek Andrzeja Pilipiuka. 

Więcej informacji: facebook.com/dnijakubawedrowycza 

 

 

http://www.kowale.com.pl/
http://zpit.lublin.pl/pl/festiwal/
http://lublinjazz.pl/
http://zdk.zamosc.pl/page/24/miedzynarodowy-festiwal-folklorystyczny-quoteurofol.html
http://www.kazimiernikejszyn.pl/
http://www.noknaleczow.pl/
https://www.facebook.com/dnijakubawedrowycza/
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Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera 

lubelskie, lipiec 2023* 

Lublin i Lubelszczyzna były ulubionymi miejscami akcji opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla - Izaaka 

Baszewisa Singera. Ten wyjątkowy pisarz swoją twórczością rozsławił nasz region. Dzięki jego opowiadaniom 

znane są w całym świecie nazwy takich miast jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj czy Lublin. Jak w 

rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni 

mieszkańcy? Te pytania skłaniają do wyruszenia w wyjątkową podróż – śladami I.B. Singera. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: teatrnn.pl/sladamisingera 

 

Żniwowanie 

Lublin, 23 lipca 2023* 

Tym razem wehikuł czasu przeniesie nas na dawną, lubelską wieś - w jeden z ważniejszych momentów w 

roku jakim były żniwa. Będzie można podglądać kosiarzy czy podbieraczki przy pracy, napawać się zapachem 

świeżo skoszonego zboża i bawić się doskonale. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie. Aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

Carnaval Sztukmistrzów 

Lublin, 27 – 30 lipca 2023 

Carnaval Sztukmistrzów to czas wielkich widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku, którego sceną jest 

przestrzeń miasta. W różnych miejscach Lublina można spotkać buskerów - ulicznych performerów, 

muzyków, żonglerów, ekwilibrystów, kuglarzy. 

Więcej informacji: carnavallublin.eu 

 

Festiwal Ulica Literacka 

Zamość, 28 - 29 lipca 2023 

Doskonała wiadomość dla fanów literatury. Pod koniec lipca odbędzie się zamojski Festiwal Ulica Literacka. 

Bohaterem pierwszoplanowym będzie oczywiście Zamość. 

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl 

 

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 

Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą, 29 lipca –  6 sierpnia 2023 

Wielkie święto kina w malowniczej, nadwiślańskiej scenerii. Festiwal ma na celu poszerzenie wiedzy 

publiczności na temat sztuki filmowej, zwrócenie uwagi na te obszary kreacji twórczej, które składają się na 

dzieło filmowe: literaturę, sztuki plastyczne, muzykę, fotografię. 

Więcej informacji: facebook.com/FestiwalDwaBrzegi 

 

XI Festiwal Produktu Lokalnego 

Nałęczów, 30 lipca 2023 

Posmakuj miejscowych specjałów podczas jedenastej edycji Festiwalu Produktu Lokalnego w nałęczowskim 

Parku Zdrojowym. 

Więcej informacji: zielonypierscien.eu 

 

https://teatrnn.pl/sladamisingera/
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
https://carnavallublin.eu/
http://zdk.zamosc.pl/page/19/festiwal-ulica-literacka.html
https://www.facebook.com/FestiwalDwaBrzegi
https://www.zielonypierscien.eu/
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VIII Międzynarodowy Festiwal Sztuki Wokalnej Viva il Cantare 

Nałęczów, 31 lipca – 6 sierpnia 2023 

Najpiękniejsze arie, duety i operetki wybrzmią w urokliwym Nałęczowie. 

Więcej informacji: noknaleczow.pl 

 

18. Międzynarodowe Zawody Balonowe 

Nałęczów, 3 - 6 sierpnia 2023 

Po raz kolejny niebo nad Nałęczowem wypełni się wieloma barwami. Wszystko za sprawą 

Międzynarodowych Zawodów Balonowych. Ekipy z różnych zakątków globu będą rywalizować o miejsca na 

podium. Wrażenia niezapomniane! 

Więcej informacji: naleczow.pl 

 

4. Festiwal Kultury Żydowskiej w Lublinie  – Lubliner Festival 

Lublin, 5 - 13 sierpnia 2023* 

Choć w Lublinie nie ma już dzielnicy żydowskiej, zabytkowe kamienice pamiętają czasy kiedy miasto żyło 

wielokulturowością a na ulicach język polski przeplatał się z jidysz. Dzięki Lubliner Festival poznamy bliżej 

tradycję, kulturę i historię naszych niegdysiejszych sąsiadów. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie - aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: lublinerfestival.pl 

 

Letnia Akademia Filmowa 

Zwierzyniec, 6 – 15 sierpnia 2023 

LAF – czyli kino z różnych stron świata u wrót zachwycającego Roztoczańskiego Parku Narodowego. 

Więcej informacji: facebook.com/LetniaAkademiaFilmowa 

 

Pride of Poland. Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich 

Janów Podlaski, 13 – 14 sierpnia 2023 

Cyklicznie w sierpniu w Wygodzie k. Janowa Podlaskiego odbywają się Dni Konia Arabskiego, połączone z 

prestiżową aukcją koni Pride of Poland oraz Summer Sale. Impreza przyciąga miłośników tych zwierząt z 

najodleglejszych zakątków świata. 

Więcej informacji: prideofpoland.eu 

 

Ogólnopolskie Warsztaty Złotnicze dla Muzealników  

Kazimierz Dolny, 14 – 18 sierpnia 2023 

Muzeum Sztuki Złotniczej, jeden z oddziałów Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, zaprasza 

muzealników na wyjątkowe warsztaty złotnicze. Poczuj się jak dawny alchemik i daj się uwieść magii złota. 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

Odpust na Matki Boskiej Zielnej 

Lublin, 15 sierpnia 2023 

Prawdziwy odpust w lubelskim skansenie. Kolorowe kramy wypełnione świecidełkami, zabawkami czy 

smakołykami. Połączenie współczesnych obchodów z ukazaniem tradycji ludowej. 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

http://www.noknaleczow.pl/
https://naleczow.pl/
https://www.lublinerfestival.pl/
https://www.facebook.com/LetniaAkademiaFilmowa
https://prideofpoland.eu/index2.php?option=news&lang=pl
https://mnkd.pl/
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
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Festyn Miodowo-Ziołowy 

Lublin, 15 sierpnia 2023* 

Medycyna ludowa w głównej mierze oparta była o dary natury. Odkryj moc ziół i miodów oraz poznaj dawne 

praktyki odwiedzając lubelski skansen. W ramach wydarzenia będzie można wysłuchać ciekawych opowieści 

na temat ziołolecznictwa a także doposażyć nasze domowe apteczki na kiermaszu produktów zielarskich. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie – aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

II Jarmark Królewski | Święto Miodu i Ziół w Lubyczy Królewskiej 

Lubycza Królewska, 15 sierpnia 2022 

Wtorek 15 sierpnia w Lubyczy Królewskiej upłynie pod znakiem pysznego miodu oraz ziół. 

Więcej informacji: facebook.com 

 

103. rocznica Bitwy Warszawskiej  

Janowiec, 15 sierpnia 2023 

Uroczyste wspomnienie Bitwy Warszawskiej. Wydarzenie odbędzie w obrębie janowskiego zamku. 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

11. Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” 

Zamość, 17 – 19 sierpnia 2023 

Festiwal dedykowany filmom o tematyce historycznej. Najlepsi twórcy filmów dokumentalnych i reportaży 

są nagradzani Perłami Renesansu. 

Więcej informacji: zamoscfilmfestival.pl 

 

Re: tradycja - Jarmark Jagielloński 

Lublin, 18 – 20 sierpnia 2023 

Kolorowe stragany kuszące rękodzielniczymi cudeńkami, regionalne smaki, koncerty i wieczorne potańcówki 

– to tylko niektóre z atrakcji Festiwalu Re: tradycja (Jarmark Jagielloński) w Lublinie. 

Więcej informacji: retradycja.eu 

 

Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie” 

Krasnystaw, 18 – 20 sierpnia 2023 

Prawdziwa gratka dla smakoszy złotego trunku. Smaczne piwo i dobra zabawa gwarantowane. 

Więcej informacji: chmielaki.pl 

 

Ogólnopolski Festiwal Kultury i Sztuki Ludowej 

Krasnystaw | Dworek Starościński, 19 - 20 sierpnia 2023 

Wielkie święto rękodzieła i wyrobów tradycyjnych na jednym z największych w kraju kiermaszów sztuki 

ludowej. 

Więcej informacji: kultura.krasnystaw.pl 

 

 

https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100077256443195
https://mnkd.pl/
http://www.zamoscfilmfestival.pl/
https://retradycja.eu/pl/
http://www.chmielaki.pl/
http://kultura.krasnystaw.pl/


Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2023 / www.lubelskie.travel 

Dożynki dworskie 

Lublin, 20 sierpnia 2023* 

Dożynki to niezwykle ważny moment w roku. Swoją historią sięgają jeszcze do wieków pogańskich. Jest to 

czas wytchnienia po ciężkiej pracy. Czas podziękowań za dary natury. Po prostu czas świętowania. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie – aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

Nałęczowskie Spotkania z Motoryzacją Dawną 

Nałęczów, 20 sierpnia 2023 

Samochody z duszą, motoryzacyjne cacuszka i mechaniczne perełki minionych dekad. No to jazda! 

Więcej informacji: noknaleczow.pl 

 

XVII Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej „Per Artem ad Astra” 

Krasnobród, 20 – 26 sierpnia 2023 

Porywająca muzyka organowa w zabytkowych wnętrzach krasnobrodzkich świątyń. 

Więcej informacji: kultura.krasnobrod.pl 

 

Dożynki Wojewódzkie 2023 

lubelskie, 27 sierpnia 2023 

Czas podziękować naturze za wszystkie plony. Gdzie odbędą się tegoroczne Dożynki Wojewódzkie? 

Dowiemy się tego wkrótce. 

Więcej informacji: lubelskie.pl 

 

Niedziela z lnem 

Lublin, 27 sierpnia 2023* 

Ostatnia niedziela sierpnia w Muzeum Wsi Lubelskiej będzie poświęcona niezwykle użytecznej roślinie, jaką 

jest len. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji i spora dawka ciekawych informacji! 
*termin wydarzenia może ulec zmianie. Aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

XXII Janowieckie Interpretacje Muzyki im. Jakuba Walaska 

Janowiec, sierpień 2023* 

Międzynarodowy mistrzowski kurs muzyczny w Janowcu nad Wisłą. Wydarzeniu towarzyszą liczne koncerty 

organizowane w interesujących przestrzeniach. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: jimkurs.pl 

 

Kryminalia Lubyckie | Festiwal Horroru i Kryminału w Lubyczy Królewskiej 

Lubycza Królewska, 1 - 3 września 2023 

Punkt obowiązkowy w kalendarzu wszystkich miłośników literatury z dreszczykiem. Powiało grozą...! 

Więcej informacji: facebook.com/Kryminalia-Lubyckie 

 

https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
http://www.noknaleczow.pl/
https://www.kultura.krasnobrod.pl/
https://www.lubelskie.pl/
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
https://www.jimkurs.pl/
https://www.facebook.com/Kryminalia-Lubyckie-111606201660682/
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Białe Czerwone – II Winobranie w Zamku w Janowcu  

Janowiec, 2 – 3 września 2023 

Zamek w Janowcu zaprasza na winobranie. Zainteresowani będą mogli samodzielnie zerwać winogrona 

przystrajające zamkową, renesansową winnicę i przypatrzeć się procesowi tłoczenia moszczu winnego. 

Więcej informacji: bialeczerwonewinobranie.pl 

 

Europejski Festiwal Smaku 

Lublin,  4 – 10 września 2023 

Festiwal, dzięki któremu nie przemierzając setek kilometrów można poznać różnorodne smaki Europy. 

Imprezie towarzyszą koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne. 

Więcej informacji: europejskifestiwalsmaku.pl 

 

Pardes Festival 

Kazimierz Dolny | Janowiec | Zamość, 6 – 10 września 2023 

Przed nami kolejna edycja Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Przybądźmy do malowniczego 

Kazimierza nad Wisłą oraz urokliwego Janowca i dajmy się oczarować atmosferze wielokulturowości. W 

czasie festiwalu mieszkańcy i turyści będą mieli możliwość bliższego poznania kultury i tradycji żydowskiej. 

W programie wiele interesujących wydarzeń, w tym spotkania, prezentacje oraz koncerty. W tym roku 

Festiwal zawita także do Zamościa, miasta idealnego z pięknie zachowaną po dziś dzień renesansową 

synagogą. 

Więcej informacji: facebook.com/PardesFestival 

 

Słowiańskie Babie Lato | zakończenie sezonu w skansenie archeologicznym w Żmijowiskach  

Grodzisko Żmijowiska, 9 września 2023 

Historyczne rzemiosło, dawne zwyczaje i magia jesiennej równonocy. Kierunek Grodzisko w Żmijowiskach! 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

XXIII Festiwal Trzech Kultur 

Włodawa, 15 – 17 września 2023 

Włodawa jest miejscem, gdzie karty historii zapisane są dziejami różnorodnej społeczności. Festiwal 

przybliża przeszłość i tradycje miasta, gdzie współistniały trzy religie – katolicyzm, judaizm i prawosławie. 

Więcej informacji: muzeumwlodawa.eu 

 

Festiwal Smaki Babiego Lata 

Wojciechów, 17 września 2023 

Prezentacja lokalnych specjałów, konkurs kulinarny i ciekawe warsztaty, czyli czas na smakowity Festiwal w 

cieniu wojciechowskiej Wieży Ariańskiej. 

Więcej informacji: gokwojciechow.pl 

 

 

 

 

https://bialeczerwonewinobranie.pl/
http://www.europejskifestiwalsmaku.pl/
http://www.facebook.com/PardesFestival/
https://mnkd.pl/
https://www.muzeumwlodawa.eu/
https://gokwojciechow.pl/
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XXIV Święto Jesieni 

Kazimierz Dolny, 23 września 2023 

Lato zawsze kończy się szybciej niż tego chcemy. Jednak nie ma powodu do smutku. Przed nami jesień! Czas 

bogactwa darów natury, kolorowych liści i gwarnej krzątaniny w królestwie zwierząt. Świętujmy wspólnie w 

Kazimierzu Dolnym nadejście tej pięknej, wielobarwnej pory roku. 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

Wykopki kartoflane 

Lublin, 24 września 2023* 

Początek jesieni to czas, w którym Matka Natura odwdzięcza się człowiekowi za wysiłek i trud włożony w 

uprawę ziemi. To czas zbierania plonów i przygotowań do nadchodzącej zimy. Wśród jesiennych prac 

polowych nie może zabraknąć wykopków – również w lubelskim skansenie. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie – aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

Ojce i Dziatki | Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej 

Lublin, wrzesień 2023* 

Największa impreza promująca czytelnictwo wśród dzieci i ich opiekunów zawita na Lubelszczyznę już we 

wrześniu. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: festiwalliteraturydzieciecej.pl 

 

28. Konfrontacje Teatralne 

Lublin, 30 września – 22 października 2023* 

W ramach festiwalu prezentowane są dokonania najciekawszych osobowości teatralnych, które 

przedstawiają nowy sposób rozumienia teatru. „Konfrontacje Teatralne” to także szereg imprez 

towarzyszących - m.in. cykl filmowy, koncerty, wystawy oraz spotkania i debaty z twórcami. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie – aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: konfrontacje.pl 

 

Obieraczki Kapuściane 

Lublin, 1 października 2023* 

Bigos, gołąbki, kapuśniak … - kapusta to ważny składnik lubelskiej i polskiej kuchni. Wszystkich smakoszy 

oraz entuzjastów ludowej spuścizny zainteresuje wydarzenie organizowane w lubelskim skansenie. W 

programie między innymi pokaz tradycyjnego kiszenia kapusty. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie – aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

IV Spotkanie z kulturą węgierską 

Lublin, październik 2023* 

Centrum Spotkania Kultur zaprasza na "spotkanie z kulturą węgierską". W ramach wydarzenia odbędą się 

między innymi liczne koncerty czy projekcje filmowe. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: spotkaniakultur.com 

https://mnkd.pl/
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
https://festiwalliteraturydzieciecej.pl/
http://konfrontacje.pl/
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
https://spotkaniakultur.com/
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Cyrkulacje | Festiwal Sztuki Cyrku Współczesnego 

Lublin, październik 2023* 

Cyrkulacje, czyli Festiwal Sztuki Cyrku Współczesnego a także konkurs etiud nowocyrkowych. Artyści 

oczarują widownię swoim talentem, sprytem, wdziękiem i wytrzymałością. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: spotkaniakultur.com 

 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Studenckiej i Turystycznej Bakcynalia 

Lublin, 3 – 5 listopada 2023 

Czy można wyobrazić sobie jesień w Lublinie bez Festiwalu Bakcynalia? Oczywiście, że nie. W tym roku 

odbędzie się trzydziesta siódma edycja wydarzenia. Przed nami trzy dni poświęcone piosence i podróżom. 

Więcej informacji: bakcynalia.art.pl 

 

27. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca 

Lublin, 9 - 12 listopada 2023* 

Jeden z najbardziej renomowanych festiwali tańca w Europie. Ideą Festiwalu jest wzajemne poznanie i 

wymiana doświadczeń oraz inspiracja odmiennością kulturową pomiędzy Polską i krajami Europy Środkowo-

Wschodniej, Europy Zachodniej i innymi częściami świata. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie – aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: mstt.pl 

 

Koncerty Galowe z okazji jubileuszu 75-lecia Zespołu Pieśni i Tańca „LUBLIN” Im. Wandy Kaniorowej 

Lublin, 16 – 18 listopada 2023 

Barwne i radosne świętowanie 75-lecia artystycznej działalności „Kaniorowców”. Na scenie pojawi się ponad 

600 wykonawców. To trzeba zobaczyć! 

Więcej informacji: zpit.lublin.pl 

 

Retrospekcje | Festiwal Retro 

Lublin, 17 – 18 listopada 2023 

Pora wskoczyć w wehikuł czasu i odkryć prawdziwy klimat minionych dekad. 

Więcej informacji: umcs.pl 

 

Lubelski Festiwal Filmowy 

Lublin, 17 - 25 listopada 2023* 

Lubelski Festiwal Filmowy jest sukcesorem i rozwinięciem Festiwalu Filmowego Złote Mrówkojady. Pierwsza 

edycja festiwalu miała miejsce w 2007 roku. Obecnie festiwal jest wydarzeniem międzynarodowym i 

przyciąga autorów oraz fanów kina z różnych zakątków świata. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie – aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: facebook.com/lublinfilmfestival 

 

 

 

 

https://spotkaniakultur.com/
https://www.bakcynalia.art.pl/
https://mstt.pl/
https://zpit.lublin.pl/pl/strona-glowna/
https://www.umcs.pl/pl/chatka.htm
https://www.facebook.com/lublinfilmfestival
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Nowe Przestrzenie | Festiwal Teatrów Amatorskich 

Lublin, 23 - 26 listopada 2023 

Festiwal dramaturgii współczesnej dedykowany amatorskim grupom teatralnym. Wydarzenie ogólnopolskie 

skierowane jedynie do dorosłych. 

Więcej informacji: spotkaniakultur.com 

 

Opowieści Andrzejkowe 

Lublin, 26 listopada 2023* 

Magia andrzejkowej wieczornicy wypełni po strzechy chaty lubelskiego skansenu. Na gości czekają wróżby i 

urzekające opowieści. 
*termin wydarzenia może ulec zmianie – aktualnej informacji należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl 

 

Przegląd Filmowy Alchemia Kina 

Zamość, listopad 2023* 

Punkt obowiązkowy w kalendarzu wszystkich kinomanów. Alchemia Kina to cykl wydarzeń poświęconych 

sztuce filmowej oraz kinematografii. W programie nie zabraknie spotkań z twórcami, krytykami czy 

filmoznawcami. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: alchemiakina.pl 

 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe“  

Lublin, 7 – 10 grudnia 2023 

Grudniowe spotkania z kulturą ludową. W programie konferencje, warsztaty, koncerty i wiele innych 

atrakcji. 

Więcej informacji: mikolajki.folk.pl 

 

Święta z Muzeum 

Włodawa, 9 grudnia 2023 

Muzeum Zespół Synagogalny we Włodawie zaprasza do wspólnego świętowania nadchodzącego Bożego 

Narodzenia. W programie wydarzenia między innymi Jarmark Świąteczny, warsztaty, prelekcje oraz wystawy. 

Więcej informacji: muzeumwlodawa.eu 

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy 

Krasnystaw, 17 grudnia 2023 

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Krasnymstawie. Świąteczne stragany wypełnią między innymi słodkie 

pyszności i choinkowe dekoracje. 

Więcej informacji: kultura.krasnystaw.pl 

 

 

 

 

https://spotkaniakultur.com/
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
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XVI Kazimierski Jarmark Świąteczny 

Kazimierz Dolny, grudzień 2023* 

Na jarmarku nie zabraknie regionalnych przysmaków, wyrobów rękodzieła artystycznego czy innych, licznych 

atrakcji. Najmłodszych ucieszy wizyta Świętego Mikołaja! 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: kazimierz-dolny.pl 

 

II Lubelski Jarmark Bożonarodzeniowy na Zamku w Janowcu 

Janowiec, grudzień 2023* 

Magiczna atmosfera świąt wypełni janowieckie zamczysko. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: mnkd.pl 

 

Festiwal Bożego Narodzenia 

Lublin, grudzień 2023 – styczeń 2024* 

Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy bożonarodzeniowej szopki, miejskiej choinki oraz pięknych, 

świątecznych iluminacji. Jak każdego roku złożymy sobie życzenia podczas Wigilii Starego Miasta. W 

programie Festiwalu znajdziemy wiele ciekawych wydarzeń, takich jak świąteczne warsztaty, koncerty czy 

konkursy. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: lublin.eu 

 

Sławatyccy Brodacze | Wybory Brodacza Roku 2023 

Sławatycze, 29 – 31 grudnia 2023* 

Narzekasz na brak szczęścia? Koniecznie odwiedź Sławatycze pod koniec grudnia a fortuna z pewnością 

będzie Ci sprzyjać. Od dawien dawna w tej niewielkiej miejscowości trzy ostatnie dni roku to czas pełen 

radości i zabawy. Wszystko za sprawą słynnych sławatyckich brodaczy, którzy gwarantują pomyślność 

napotkanym mieszkańcom a także gościom. 
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce 

Więcej informacji: slawatycze.pl 

 

 

*Kalendarz przedstawia wstępne terminy lubelskich imprez turystyczno-kulturalnych. Aktualnej informacji należy szukać 

bezpośrednio na stronie organizatora. *Kalendarz aktualizowany. 
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