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   Szanowni Państwo, 

    

 Dnia 15 lipca 2018 roku, w niedzielę,  na schodach głównych, przed 

Zamkiem  – siedzibą Muzeum Lubelskiego w Lublinie, ul. Zamkowa 9, odbędzie się 

historyczne Wydarzenie CAŁY LUBLIN ŚPIEWA ROTĘ, w ramach zadania 

MIASTO KULTURY 2018. 
 

 Zwracamy się do Państwa z gorącym zaproszeniem do udziału w tym 

Wydarzeniu, oraz przekazaniu informacji w Państwa Placówce.  
 

 Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek, całe rodziny,  dzieci, 

młodzież, seniorów,  stowarzyszenia, związki,  zespoły folklorystyczne, schole, 

chóry, zespoły wokalne,  mile widziane stroje ludowe, historyczne. Rozdamy 

uczestnikom ulotki z tekstem pieśni i krótką informacją o wydarzeniu. 

Mamy nadzieję, iż mimo okresu urlopowego, uda nam się zgromadzić  wszystkich 

chętnych, aby w ten sposób uczcić 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI Naszej 

Ojczyzny.  
 

WSZYSTKICH CHĘTNYCH PROSIMY O GROMADZENIE SIĘ NA 

SCHODACH GŁÓWNYCH  PRZED ZAMKIEM OD GODZ 14.00. 

Impreza rozpocznie się o godz. 15.00 (Powitanie Gości, przedstawienie, słowo 

wstępne, odśpiewanie Roty) do ok. 15.30. 

Chóry, schole, zespoły oraz zorganizowane grupy,  prosimy o przesłanie zamiaru 

uczestnictwa na adres: kontakt@eduartte.pl , abyśmy mogli wszystkich przedstawić.  
 

  Wydarzenie  będzie polegało na wspólnym odśpiewaniu pieśni ROTA, na schodach 

Zamku Lubelskiego, w dniu 15 lipca , który to dzień  jest datą zwycięstwa w Bitwie pod 

Grunwaldem. Również w 2018 roku przypada 110 rocznica powstania i opublikowania tej,  jakże 

ważnej dla naszej historii pieśni. Pragniemy, aby na wzór pierwszego wykonania, w dniu  15 lipca 

1910 r., kiedy to   Feliks Nowowiejski, kompozytor utworu, zorganizował podobną imprezę w 

Krakowie, podczas odsłonięcia pomnika Grunwaldzkiego , również Lublin, mógł zaintonować te 

podniosłe strofy , będące ikoną niezłomnego polskiego Ducha. Nie bez przyczyny zaśpiewamy pod 

Lubelskim Zamkiem , który był katownią polskich patriotów. 
  Impreza jest projektem realizowanym dzięki wsparciu Miasta Lublin, w ramach zadania 

Miasto Kultury 2018. Impreza jest ogólnodostępna dla publiczności. Na najwyższym poziomie 

schodów będzie ustawiony chór, poniżej zespół instrumentalny Stowarzyszenia Polskich Artystów 

Muzyków oddziału  lubelskiego, oraz  soliści  – czołowi lubelscy śpiewacy , jako głosy  wiodące . 

Mamy nadzieję że Wydarzenie otworzą   przedstawiciele Władz Miasta i zaproszeni Goście. Na 

kolejnych stopniach schodów poniżej,  dołączą się do wspólnego śpiewania wszyscy chętni:  chóry , 

schole , turyści   i mieszkańcy Lublina. 

 

Patronat medialny nad Wydarzeniem sprawują: TVP3 LUBLIN, Radio Lublin, Kurier Lubelski.  

 

 

Z nadzieją na wspólne śpiewanie , łączymy wyrazy szacunku ,  

Leszek Winniewski ~ Prezes Fundacji, Mariola Zagojska ~  opiekun artystyczny Wydarzenia 
                      


