
BIESIADA RAZ JESZCZE 

 

Lubcie Lublin !!! 

To miasto, które ma wiele do zaoferowania i zawsze z radością wita przybyszów.  
To tutaj diabelski sąd wyrok sprawiedliwy wydał, a na znak tego wydarzenia odcisk 
czarciej łapy na stole pozostawił.  Teraz również można czartów przychylność uzyskać, 
gdy życzenie się wypowie, dłoń położywszy na diabelskim znaku.  

Lubcie Lublin …  

 

pełen urokliwych zakątków                                     
z magicznym klimatem, który tworzy 
unikatowe,  posiadające własną duszę 
Stare Miasto. Spacer zabytkowymi 
podziemiami staromiejskim, już sam                   
w sobie dostarcza emocji zwiedzającym 
i jest jednocześnie wędrówką w historię 
miasta.   

 

 

Zwiedzając Lublin, nie można ominąć zamkowej kaplicy Trójcy Świętej.  We 
wnętrzu tej gotyckiej świątyni w 1418 roku wykonano bezcenne malowidła bizantyńsko-
ruskie, które każdego potrafią zachwycić. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spacer po Starówce dostarcza wiele wrażeń. Uroda kamieniczek                                     
i kościołów  na długo pozostaje w pamięci. A może wreszcie kogut na Wieży Trynitarskiej 
zapieje, gdy dziewica przez bramę pod wieżą przejdzie ?  



 

Wieża Trynitarska to miejsce, 
które koniecznie trzeba zobaczyć.                  
Do pokonania czeka  przeszło 200 
stopni, ale widok jaki roztacza się ze 
szczytu wynagrodzi trud wchodzenia po 
schodach! A widać stąd całe miasto!  

 

 

Lubcie Lublin.  

Nigdzie więcej nie spróbujecie wspaniałych cebularzy, które najlepiej smakują                               
z lubelską „Perłą”, szczególnie przy ognisku w zielonej Dąbrowie, która niespodzianek 
wiele kryje. 

A jeśli chcecie doznać innych rozkoszy podniebienia, to koniecznie musicie wziąć 
udział w Europejskim Festiwalu Smaków. W dniach 6-8 września 2013 roku wokół 
Trybunału Koronnego na Starym Mieście stanie miasteczko straganów, obfitujących                       
w jadło i napitki wszelakie. Oj, będzie się działo… 

 

Lubcie Lublin …  

i przyjeżdżajcie na IX Biesiadę Kuratorów. Organizatorzy zadbali o  wiele atrakcji. 
Harców i wesołej zabawy na pewno nie zabraknie. Po lubelsku i z przytupem, poznacie 
zwyczaje i  gościnność lubelską.  Wywieziecie stąd wspaniałe wrażenie, które długo 
wspominać będziecie. 

Wierząc, że brać kuratorska bawić się lubi i do Lublina tłumnie nadciągnie, 
dla wszystkich niezdecydowanych termin zgłoszeń                                         

na IX Biesiadę Kuratorów przedłużony zostaje do 20 kwietnia 2013 roku. 

   

 Przypominamy, że zgłoszenie udziału w Biesiadzie, zawierające następujące dane:  

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwa sądu,                     
numer telefonu kontaktowego,  

należy przesłać na adres e-mail: biesiada9@wp.pl po dokonaniu pierwszej wpłaty                                         
w kwocie  300, - zł na rachunek: w BPH :25 1060 0076 0000 3130 0029 4888  

podając w tytule przelewu „Biesiada”, a jako odbiorcę wskazując Ewę Cichocką. 

 Pozostała kwota (260,-zł) winna wpłynąć do dnia 31 lipca 2013 roku.                                 
Szczegółowe informacje pod nr telefonu:   607 704 498. 

                      


