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Найважливіші дорожНі шляхи:
№ 17  Варшава – Хребене (Львівський напрямок)
№ 19  Білосток – Жешув 
№ 12  Жари – Дорогуськ

як доїхати до любліНа:
потягом 
www.pkp.pl 
автобусом
www.pkswschod.pl
бусом
www.busy.info.pl, www.lublin.rozkladyjazdy.pl/busy

МіжНародНі коНтролЬНо-ПроПУСкНі ПУНкти 
З УкраїНою в любліНСЬкоМУ воЄводСтві: 
Дорогуськ (автомобільний і залізничний), тел. +48 82 566 62 00
Зосін (автомобільний), тел. +48 82 696 64 00
Хребене (автомобільний і залізничний), тел. +48 84 667 45 00

МіжНародНі коНтролЬНо-ПроПУСкНі ПУНкти 
З білорУССю в любліНСЬкоМУ воЄводСтві:
Тереспіль (автомобільний і залізничний), тел. +48 83 376 43 00
Корощин (автомобільний), тел. +48 83 376 34 74
славатиче (автомобільний), тел. +48 83 376 72 00

МіжНародНий аЕроПорот:
аеропорт Люблін
www.airport.lublin.pl

Завдяки тому, що знаходиться біля самого 
східного кордону Європейського союзу, Люблін 
є важливим осередком співробітництва між 
країнами східної та Західної Європи.
історичні та освітні ресурси міста Любліна, та його відкритість 
і гостинність притягують сюди і молодь, котра хоче 
інтелентуально розвиватися, і людей творчих професій – артистів 
та митців – для пошуку натхнення. Люблін – з його пропозицією 
театрів, галерей, музеїв, філармонії, сценою опери та оперети 
– це, безсумнівно, центр культурного життя в цій частині Польщі. 
Це місто популярних фестивалів міжнародного значення, які 
відбуваються майже протягом всього року. 

саме це багацтво і різноманіття культурних подій 
в Любліні дозволило йому боротися за звання 
Європейської столиці культи у 2016 році.

Люблін – це місто, що вирізняється 
своєю щедрою, багатовіковою 
історією. мури та стіни будинків 
унікального старого міста, яке 
добре збереглося до сьогодні 
приховують її сліди.

історична спадщина Любліна – насищена 
традицією Ягеллонів, змішуванням 
народів, взаємним проникненням культур 
та релігій – створює чарівну атмосферу, 
котра стає джерелом різноманітних 
вражень та натхненням до творчості.

Люблін – візитна  
картка міста

відСтаНі до НайбілЬших 
ПолЬСЬких МіСт:

відСаНі до дЕякихУ МіСт 
У СУСідНіх країНах:

білосток 254 км
Гданськ 504 км
катовіце 352 км
Краків 273 км
лодзь 250 км
Познань 442 км
жешув 168 км
Шчецін 695 км
варшава 168 км
Вроцлав 435 км

Москва 1239 км
мінськ 507 км
вільнюс 598 км
Київ 598 км
львів 220 км
Братислава 765 км
Прага 844 км
Берлін 735 км

Люблін – це найбільше місто у східній частині 
Польщі та центр Люблінського воєводства. 

нараховує близько 350 тис. жителів.

Грант Готель Люблінянка у Любліні – колишня 
каса люблінських промисловців від 1899 р.

Краковське Передмістя – вид з Вежі Тринітаріїв
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Люблін – місто, яке має 
700-літню історією.

місто, що лежить на перехресті культур сходу 
і Заходу, було місцем розквіту багатьох народів 

та релігій. місцем перебування Ягеллонів, 
свідком Прусської присяги а перед усім – місцем 

підписання дуже важливої для історії нашої 
державності Польсько-литовської унії. Це місто 

стало також першою столицею відродженої 
після і світової війни речі Посполитої. Протягом 
недовгого часу Люблін був столицею Польської 

народної республіки та містом, з якого в липні 
1980 року розпочалися робітничі протести, що 

призвели до незалежності країни після війни.

Слідами минулого

місто розташоване на узвишшях, 
в межах Люблінської височини 
своїм розвитком завдячує 
положенню на торговому шляху. 

Проходив він від чорного моря до Балтійського і в глиб 
Європи. уже в XII столітті на пагорбі було побудовано 
перший замок, а в середині XIII століття, домуровано 
до нього цегляну житлово-оборонну вежу (Донжон), 
що збереглася до наших днів. у XIV столітті, за часів 
правління Казимира Великого, через численні напади 
русинів, ятвягів, литвинів і татар, був зведений кам'яний 
замок із каплицею, а саме місто було захищено 
оборонними стінами.

розташування Любліна на шляху з Вільнюса до Кракова 
привернуло собливу увагу та зацікавлення Ягеллонів, 
котрі подорожуючи цими землями, часто затримувалися 
в Люблінському замку. особливу симпатію до міста 
відчував король Владислав Ягайло. Під наглядом 
Яна Длугоша в замку виховувалися діти Казимира 
Ягеллонського. Близько 1520 р. Зиґмунд старий розпочав 
перебудову замку на розкішну королівську резиденцію, 
залучаючи до цього зокрема італійських майстрів, 
що перебували на той час у Кракові.

В 1569 р. В Любліні 
було підписано Польсько-
литовську унію, в наслідок якої 

утворилася річ Посполита обох народів. 
сьогодні про цю подію нагадуює пам'ятник 

Люблінської унії на Литовській площі, 
відзначений Знаком європейської спадщини.

інтер'єр Каплиці святої Трійці у Люблінському замку

Пам'ятник люблінської унії, Барельеф  
проекту проф. Павла малінського

Кафедральна православна церква Преображення Господнього

Люблінський замок

Люблін знаходився на шляху, що 
з'єднує Європу з азією та сходом, 
став важливим осередком торгівлі 
та місцем відомих ярмарків, на які 
приїжджали купці з усієї Європи та 
навіть з османської імперії.
Торгівля, ремесла та послуги приваблювали до 
городища нових мешканців: русинів, вірменів, німців, 
чехів, євреїв і татар. Таким чином, Люблін став містом, 
в якому співіснували народи, культури та релігії. 
Багатонаціональна спільнота відвідувала свої церкви, 
зібрання, синагоги та костели.

Люблін протягом довгих років релігійної свободи сприяв 
не лише католикам. В місті вільно розвивався аріанський 
рух, було засновано спільноту кальвіністів, міцною була 
також лютеранська спільнота. Православну релігію 
сповідували впливові жителі міста: князі острозькі чи 
князі з роду четвертинських. і хоча історія православної 
Церкви в Любліні була бурхливою, тут до сьогодні 
функціонує XVI-вічна православна церква Преображення 
Господнього, непоказна на вигляд, вона має чудовий 
інтер'єр – історичний  іконостас.
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особливо чисельною у місті 
була еврейська спільнота.

Єврейський квартал розміщувався довкола замку.  
його центральним трактом була вул. Широка, котра 
проходила по середині Замкової площі, прокладена,  

ймовірно, ще до 1564 року. Тут будували свої будинки 
найзаможніші мешканці. Люблінська спільнота євреїв 
славилася, своєю Талмудичною академією навіть за 

межами Польщі.

найвідомишим об'єтком у еврейському кварталі була 
велика синагога махаршала. Її відвідувачів вражав 

внутрішній вистрій та багате оздоблення (срібні 
підсвічники та інший інвентар подарований синагодзі 

найзаможнішими євреями).

Друга світова війна закінчилася 
винищенням люблінських евреїв.

німці створили в Любліні гетто, котре було ліквідоване 
у 1942 році. Більшість люблінських евреїв перевезли 

до табору смерті у місцевості Белжец, де вони загинули 
у газових камерах, а біля 8 тис. було закатовано 

у концентраційному таборі на передмістях Любліна – 
майданеку. Тоді тут втратило життя біля 80 тис. осіб. 

Крім євреїв та поляків загинули люди різних 
національностей із 26 країн Європи – найбільше серед 

них було росіян, білорусів та українців.

сьогодні на місці колишнього гітлерівського табору 
знаходиться  Державний музей у майданеку.

Територія колишнього табору разом з бараками та 
сторожовими баштами огороджена колючим дротом. 
монументальний пам'ятник та мавзолей з людським 

попелом загиблих увіковічнюють тут мученицьку смерть 
жертв гітлерівського терору.

Також в Любліні проживав, зокрема, 
Яків іцхак Хоровиц, який вважається батьком 
хасидизму в Польському королівстві.
його називали Провидець із Любліна, бо ще за життя вважалося, 
що він має дар ясновидіння. Також був пов'язаний з Любліном 
лауреат нобелівської премії ісак Башевіс Зінґер – письменник, 
автор твору «чарівник з Любліна».

сьогодні вже не має вулиць Широка та Ятечна, а на місці 
Великої синагоги розміщений невеликий обеліск.

Єшівас Хахмеі Люблін

Державний музей у майданеку

Єшівас Хахмеі Люблін

музей пам'яті Люблінських евреїв, колишня синагога 
Chewra Nosim, вул. Любартовська 10
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сТарЕ місТо
Люблінське старе місто – одне 
з найкрасивіших у Польщ.
Відрізняється своїм середньовічним просторовим 
розташуванням та неповторним орнаментним 
оформленням старовинних  кам’яниць, серед котрих 
особливо привертають увагу розкішно оформлені 
ренесансні, зокрема Конопниців на вул. ринек 12, 
Клоновиця на вул. ринек 2 та Любомельських на 
вул. ринек 8. Захоплення викликає також автентичність 
старого міста та клімат, що віє історією. Вхід в це 
чарівне місце охороняє стародавня Краківська Брама 
– один з архітектонічних символів Любліна. Її, разом 
з оборонними мурами побудували в XIV столітті.

КаПЛиЦЯ сВЯТоЇ 
ТрійЦі

Каплиця святої Трійці 
у Люблінському замку – 

це один з найцінніших 
пам'ятників середньовічної 

архітектури не лише 
в Польщі, але і у Європі.

Вона отримала відзначення Знак європейської 
спадщини. Каплицю побудував король Казимир 

Великий, а її внутрішнім оздобленням до цієї пори 
залишаються русько-візантійські розписи, які 

були зроблені завдяки королю Владиславу Ягайлі. 
Каплиця становить одне з найдивовижніших місць 

Європи. Це живий доказ взаємопроникнення 
східної і Західної культур, оскільки готичний 

римо-католицький храм прикрашають 
зображення отців східної Церкви.

Туристичний Люблін

ПиВниЦЯ ПіД 
форТуноЮ

Пивниця під фортуною зниходиться 
у старовинній кам'яниці Любомельських 

(вул. ринек 8). має 10 кімнат: у девяти з них 
знаходиться сучасна виставка, що складається 

з мультимедійної презентації, візуалізації та 
експонатів, все це знайомить нас з історією 

Любліна. Десята кімната – то колишня винярня, 
стіни котрої покриті ренесансовими фресками – 

винятковими для Польщі  малюнками на світську 
тему. Десять картин, розміщених на стінах, 

порталі каміна і на склепінні,  містять численні 
посилання на давню культуру (міфологію, 
літературу) та звичаї епохи Відродження.

ДонЖон
Головна вежа люблінського замку,  
побудована на південному схилі пагорба. Вона повстала 
як житлово-оборонна будова. Є цінним пам'ятником 
романського мистецтва, одна з найстаріших будівель 
на Люблінщині та найстаріший, повністю збережений, 
об'єкт мурованої архітектури Любліна. Донжон має три 
поверхи та стіни товщиною майже три з половиною 
метри. До недавнього часу вежу можна було оглядати 
лише ззовні, а з 2012 року вона стала доступною також 
із середини. Хто подолає нестандартні сходи та висоту 
біля 30 м., може милуватися містом з оглядового 
майданчика, на вершині Донжону.

настінні поліхромії XVI ст., Пивниця під фортуною

Кам'яниця Конопниців, вул. ринек 12
Краківська Брама

Донжон, Люблінський замок

Wnętrze Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskimінтер'єр Каплиці святої Трійці у Люблінському замку
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Коронний ТриБунаЛ
В центрі старого міста розташований будинок Коронного 
Трибуналу. Тепер у ньому знаходиться  Відділ реєстрації 

актів цивільного стану. Трибунал був встановлений 
в Любліні в 1578 році і виконував функції найвищої 

судової інстанції малопольської шляхти. З ним пов’язана 
одна з найвідоміших люблінських легенд. Згідно неї, 

в 1637 році тут відбувся «бісівський суд», який в справі 
бідної вдови та багатого шляхтича виніс справедливіше 

рішення, ніж підкупні судді. Доказом бісівського 
втручання є «чортова лапа», яка випалена в столі, що до 
сьогодні знаходиться у холі Люблінського музею в Замку.

арХіКафЕДраЛЬний
соБор

Будівлю ренесансно-барокового стилю зведено 
у 1586- 1625 роках для езуїтського ордену на основі 
проекту римського костелу іль Джезу. Вражаючого 

розміру нави оточують бічні каплиці. у 1824 році 
до костелу добудували класицистичний портик 

з колонами за проектом антоніо Корацці. склепіння 
собору прикрашає ілюзійна поліхромія. особливістю 

собору є акустична ризниця. Варто також спуститися 
у підземелля з гробами заслужених церковних служителів.

ВЕЖа ТриніТаріЇВ
неоготична вежа є найвищим історичним 
оглядовим пунктом у Любліні. З висоти 40 метрів 
можна побачити прекрасну панораму міста. назва 
будівлі походить від ордену тринітаріїв, які після 
касації езуїтів перебували у їх монастирі. у вежі 
рознаходиться архієпархіальний музей релігійного 
мистецтва з колекцією історичних об'єктів 
релігійного призначення: образи, ікони, статуї, 
дзвони, в тому числі найбільший дзвін Любліна – 
марія, у який дзвонять тільки на великі свята.

сТарий ТЕаТр 
Це найстаріша після Краківського старого театру театральна будівля, 
котра збереглася – побудована в 1822 році. спочатку в ньому 
розміщувався Люблінська сцена драми та опери, а у XX ст. також 
кінотеатр. Від часу останнього сеансу в 1981 році він був занепадбаний 
та руйнувався, аж поки в 2007 році не перейшой під опіку міста. 
Протягом кількох останніх років, його, щоб врятувати з руїн, повністю 
модернізували. Завдяки цьому знову став місцем різних культурних 
заходів: виставок, концертів, а також зустрічей, дебатів та освітніх заходів 
для дітей. Відвідувачі можуть побачити сцену та театральні куліси, 
а у фойє – археологічну виставку.

ПіДЗЕмЕЛЛЯ
Понад двістіметровий коридор, що проходить під 

старим містом, розпочинається в підвалах Коронного 
Трибуналу. Шлях складається з 14-ти загадкових 

приміщень. Прогулянка люблінським підземеллям, 
знайомить відвідувачів з історією Любліна та дає 

можливість стати учасником мультимедійного показу 
його пожежі, котра сталася 2 червня 1719 року. 

Базиліка отців Домініканців

старий театр, вул. Єзуіцка 18

Кафедральний собор. св. івана Хрестителя і св. івана Богослова

Коронний трибунал на фоні Вежі Тринітаріїв

БаЗиЛіКа оТЦіВ 
ДомініКанЦіВ
Це один з найцінніших 
сакральних об’єктів у Любліні.
Костел і монастир був зведений в 1342 році за 
кошти короля Казимира Великого. у стінах храму 
в 1569 році, після підписання Люблінської унії, була 
відправлена подячна свята меса, в якій брав участь 
сам король Зиґмунд август. Вже тоді костел славився 
у всьому світі завдяки тому, що тут знаходилися 
реліквіЇ Хреста Господнього – одна й найбільших 
в світі частин. З цією святинею пов’язана широка 
низка незвичайних і чудодійних подій. одна із легенд 
розповідає як хресний хід з хрестом-релікварієм 
врятував місто від трагічної пожежі у 1719 році. 
на жаль ці реліквії, що знаходилися тут протягом 
століть, було вкрадено у 1991 році. монастирський 
комплекс Домініканців в Любліні є пам’ятником 
архітектури, також відзначений Знаком європейської 
спадщини. Він майже весь відкритий для 
відвідування туристів, разом із картинною галереєю 
та монастирською скарбницею.
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ЄШіВас ХаХмЕі 
ЛЮБЛін (ШКоЛа 
муДрЕЦіВ ЛЮБЛіна)
Колишня Школа мудреців 
Любліна є доказом великого впливу довоєнної 
єврейської спільноти в Любліні. Цю велику будівлю, 
яку віддали у користування в 1930 році, побудували 
з внесків євреїв зі всього світу. Вищий навчальний 
заклад опирався на плідних традиціях талмудської 
науки, яка розвивалася в Любліні в старопольський 
період. Це був найбільший та найпрестижніший 
серед раввіністичних навчальних закладів у світі. 
Вважався одним із найпрестижніших навчальних 
закладів такого типу, а випускники Школи 
мудреців Любліна були найбільш цінованими 
раввінами. Викладання в школі велося на івриті, 
а в щоденному  житті використовувалася мова 
їдиш. навчальний заклад працював до 1939 року. 
До сьогодні збереглася тогочасна аудиторія, яка 
свого часу виконувала роль синагоги. Після іі 
світової війни будинок віддали у розпорядження 
медичної академії. а декілька років тому його 
передали єврейській спільноті.

муЗЕй 
ЛЮБЛінсЬКоГо сЕЛа
В районі славінек, на 27 гектарах зібрано 
унікальну експозицію, котра представляє 
повсякденне життя колишніх мешканців 
люблінського регіону. Тут можна побачити 
вражаючі старі млини та хати під солом’яною 
стріхою. Вони наповнюються життям під час 
сінокосів, жнив і дожинок, що організовує музей. 
Поряд мов виринає з землі «провінційне містечко 
Центральної Європи» - воно складається 
із 46 архітектурних об'єктів подібних до 
тих, що будували у 30-х роках XX століття 
в маленьких містах Південно-східної Польщі 
та у сусідніх регіонах. музей Люблінського села 
– це місце, в якому неможливо не піддатися 
враженню, що час ніби зупинився.

Дім сЛіВ –  
муЗЕй ДруКарсТВа

Цим музеєм, що знаходиться на вулиці Жмігрод 
1 в приміщені довоєнної друкарнЇ «Популярна» 

опікується осередок «Ґродська Брама – Театр NN»,  
Завдяки винятковим старовинним машинам, 
друкарському, верстальному та палітурному 

обладнанню, котре знаходится тут на експозиції, 
це  місце набирає виняткового характеру. сьогодні 

музей друкарства є автором програми охорони 
культурної спадщини пов'язаного із книжкою. 

Тут представлені тимчасові виставки та проводяться 
освітні заняття для дітей та молоді. Їх учасники можуть 

самостійно виготовляти папір, складати текст або 
витискати друк на друкарському пресі. Важливим 
елементом музею стала виставка «сила вільного 

слова», котра розповідає про незалежний видавничий 
рух у Любліні. на його основі заснували «Дім слів» 

- міждисциплінарна установа, котра показує 
фундаментальне значення мовленого та друкованого 

слова в культурі та суспільному житті.

Єшівас Хахмеі Люблін

музей Люблінського села

Ботанічний сад умКс

Дім слів – музей друкарства

БоТанічний саД умКс
Зелений оазис розташований в долині та на берегах 

річки чехівки, де можна сховатися від міського галасу. 
Він простягається на 25 гектарів та містить 6,5 тисяч 

ґатунків рослин зі всього світу. сад зачаровує не 
лише своїми винятковими рослинними насадженнями, 

загадковими стежками, що зникають у лісовій гущавині, 
глибокими ярами, співом птахів та дзюрчанням струмка, 

але й чарівною, старовинною садибою Костюшків. 
Тут можна організовувати заходи під відкритим небом.
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Костел св. миколая
Кафедральна православна церква 
Преображення Господнього
Люблінський замок (Люблінський музей)
3a. Каплиця святої Трійці, 3b. Донжон
Костел св. Войцеха
Гродська брама, осередок «Гродська брама 
– Teatr NN»
Базиліка Дерева святого Христа отців 
Домініканців
Коронний Трибунал
Вхід у підземелля під старим містом
Пивниця під фортуною
старий Театр
Люблінський центр туристичної та культурної 
інформації
Театр ім. Г. К. андерсена
Вежа Тринітаріїв
архікафедральний собор (акустична ризниця, 
крипта)
Краківська Брама
нова ратуша
Дім слів – музей друкарства
Костел св. йосипа та монастир Кармелітів
Колишній Бернардинський костел навернення 
св. Павла 
Костел Вознесіння Діви марії - Переможниці 
Державний театр ім. Ю. остерви 
Пам’ятник Люблінської унії
Євангелічно-аугсбурзький костел св. Трійці
філармонія ім. Г. Венявського
музичний театр 
музей Люблінського села
Ботанічний сад
Єшівас Хахмеі Люблін
Державний музей у майданеку
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найважливіші об'єкти

пам’ятники архітектури

головні міські артерії

інші міські вулиц

пішохідна зона

алейки

костели, церкви

Карта ценру Любліна
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Люблін – місто людей 
відкритих на нові 
знайомства та приязнь.
сумувати не дозволить тут велика 
кількість міських театрів (у тому числі 
альтернативних), галерей, студентських 
клубів та арткафе. В місті  відбуваються 
концерти, покази, події, фестивалі, 
які пожвавлюють Люблін протягом 
всього року.

Шанувальники більш екстримальних 
видів спорту можуть  покататися по 
озері на водних лижах. Це єдиний на 
всю країну об’єкт, який має відповідну 
гомологацію для проведення змагань, 
і національних, і міжнародних за 
класифікацією Кубка Європи.

Для пошуківачів повітряних 
вражень люблінський аероклуб в містечку 
радавець підготував туристичні польоти літаком. 
а політати аеропланом запрошує сусіднє 
містечко свіднік.

у будь-яку пору року Люблін може запропонувати 
різноманітні розваги для тих, що люблять активно 

проводити вільний час.

Для велосипедистів місто приготувало 
чимало велосипедних доріжок. найпопулярніша траса 

пролягає вздовж р. Бистриці і навколо озера. інша – 
довжиною 62 км – веде від меж міста до наленчува 
й далі через Вонвольницю до унікального містечка 

Казімеж Дольни на Віслі. Трохи інші розваги пропонує 
Bike Park – найбільший професійний трек в Польщі. 

Взимку в місті можна кататися на ковзанах 
на штучній ковзанці, або випробувати лижний спуск. 

Біля споритвного комплексу Глобус. Там є  два лижні 
спуски: більший – завдовжки 250 м. та менший – для 

недосвідчених лижників. Біля ковзанки і спусків 
знаходяться пункти прокату.

Культурний 
Люблін

Відпочинок біля води в приміській 
зоні можливий завдяки Зембожицькому озеру 
та прилеглим до нього пляжам і невеликому 
гастрономічному комплексу. Тут є місця для 
мангалів та дитячі майданчики.

Також розташувався тут «сонячний Вроткув» - 
осередок з комплексом сучасних басейнів, водних 
гірок, маленьких басейників та островом піратів 
для дітей. Біля озера є пункт прокату водного 
спорядження: байдарок, водних велосипедів 
і пляжних аксесуарів. Байдаркою можна поплисти 
з озера у неповторний водний рейс по річці Бистриця.

Це чарівне місце манить до себе чарами завулків 
та історичних кам’яниць зі своїми стильними 

ресторанами і кафетеріями. Декотрі з них розташовані 
в багаторівневих середньовічних підвалах.

старе місто, а також місцевий «бродвей», що тягнеться вздовж 
Краківського Передмістя, особливо у теплі дні набувають 

свого неповторного колориту. споруджені літні дворики сприяють 
зустрічам, розмовам та чудовим розвагам. 

старе місто, фестиваль Urban Highline  
в рамках карнавалу Штукарів 

Зембожицьке озеро

інші звучання Art'n'Music Festival

неоготичний міст на р. Бистриця,  
міст культури в рамках ночі культури 

Вечорами жителі міста та 
студенти, що навчаються у Любліні 

виходять у старе місто.

Активний Люблін
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В Любліні динамічно 
розвиваються осередки, 
що виросли з авангардної та 
альтернативної культури. 
неповторні проекти, реалізує мистецька сцена 
Католицького Люблінського університету, осередок 
міжкультурних творчих ініціатив чи осередок Брама 
Ґродська – Театр NN. Вони здобули міжнародну славу 
і популярність. Також активно діє альтернативна 
театральна сцена з Театром Provisorium, сценою 
Prapremier In Vitro i neTTheatre на чолі.

Люблін – то простір високої 
культури.

а все завдяки  низці культурних подій у театрах, 
філармонії, на єдиній на правому березі Вісли сцені 

опери та оперети, музеях та галереях.

у місті проходять величезні культурні явища, такі як 
фестиваль музичної традиції та авангарду «Коди», 

ніч культури, інші звучання, Art'n'Music Festival, 
Карнавал Штукарів, Ягеллонський ярмарок або ж 

фестиваль Театральні конфронтації. Вони не тільки 
притягують у місто відомих артистів зі всього світу, але 

й перетворюють вулиці у багатонаціональний натовп, 
що розмовляє різними мовами.

фестиваль «Театральні конфронтації»інші звучання Art'n'Music Festivalфестиваль «Театральні конфронтації»
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Карнавал Штукарів

Внутрішній двір Державного архіву, нічне читання «чарівника з Любліна»  
в рамках карнавалу Штукарів
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Люблін - це найбільший науково-
академічний осередок на сході 
Польщі, в котрому кожного року 
навчається біля 100 тисяч судентів. 

Люблін – одне з найкрасивіших польських міст може 
багато запропонувати кіноіндустрії. незвичайне старе 
місто, брами, таємничі подвір'я, завулки, розкішна 
архітектура, нарешті цікавий індустріальний простір та 
мальовничі краєвиди біля Зембожицького озера – все 
це якості, завдяки котрим Люблін вже багато років 
приваблює знімальні групи. незаперечним магнітом для 
режисерів є богатокультурність Любліна та цілого регіону, 
котра може бути неповторним фоном у кадрах фільму.

Люблін може похвалитися своєю 
акторською участю у великих 
міжнародних проектах: 
в оскарному «читач», сцени до котрого знімали 
у Державному музеї у майданнеку, в американсько- 
британському «Aryan Couple», в котрому старе місто 
перевтілилося в угорське містечко з часів Другої світової 
війни, в польсько-ізраїльському «Весна 1941», де на 
вуличках старого міста розвивалися драматичні історії 
з часів Голокосту, в відомих польських художніх фільмах: 
«Хроніка любовних пригод» а. Вайди, «слава і хвала» 
К. Кутца, у фільмі Є. антчака «Шопен – прагнення 
кохання», «Вогнем та мечем», режисера – Єжи Гофмана, 
«Каміння на шанець» р. Глінського і нарешті у відомих 
серіалах: «чорні хмари», «моджеєвська»,«Детермінатор» 
та «Все ще попереду».

найстаршим люблінським  
університетом 

міжнародного значення 
є Люблінський католицький 
університет івана Павла іі, 

заснований у 1918 році. 
Протягом багатьох 
років тут викладав 

проф. Кароль Войтила, 
у подальшому іван Павло іі.

у місті є кільканадцять державних та приватних навчальних 
закладів, серед них аж п'ять університетів. молодих людей  
притягує на навчання до люблінських вузів неповторна 
атмосфера, цінні наукові кадри та різноманітність навчальних 
напрямків: від технічних і медичних до гуманітарних і творчих.

у 1944 році був створений університет ім. марії Кюрі-
склодовської, один із найбільших вузів у Польщі. сьогодні 
університет проводить науково-дослідну роботу на 
десяти факультетеах. на 39 спеціальностях та більш ніж 
120 спеціалізаціях щороку навчається біля 31тисячі студентів.

у Любліні також є медичний університет, 
сільськогосподарський університет та Люблінська політехніка, 
котрі постійно збільшують свою наукову та дослідну базу.

З кожним роком у Любліні більшає іноземних 
студентів, завдяки чому він займає п'яте  

місце у Польщі по кількості студентів з-за 
кордону. найбільше іноземців навчається 

у медичному універсиеті.

Про славу Любліна у кіно від 2009 р. 
дбає Люблінський фонд кіно. саме 
з його ініціативи Люблін відвідала 

знімальна група знятого у 2013 році 
художнього фільму «Carte Blanche», 
в котрому знімалися відомі польські 

кіноактори, у тому числі анджей Хира, 
адам ференци, Войцєх Пшоняк та 

уршуля Грабовська.

Люблін – місто кіно Люблін – місто 
університетів

фільмовий план „Весна 1941”, площа перед 
Державним театром ім. Ю остерви

фільмовий план « Бігти в сторону Ти», Площа фарна

міська сцена, Площа біля Замку

The Meeting of Styles

Внутрішній двір Католицікого  
Люблінського університету івана Павла II
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 іНФорМаЦія   
ЛЮБЛінсЬКий ЦЕнТр Ти-
рисТичноЇ Та КуЛЬТурноЇ 
інформаЦіЇ
вул. Jezuicka 1/3, 20-113 Люблін,  
тел. +48 81 532 44 12 
www.lublintravel.pl     
www.lubelskietravel.pl  

БЮро З оБсЛуГоВуВаннЯ 
ТурисТичниХ ПоТоКіВ 
PTTK
вул. Krakowskie Przedmieście 78, 
20-076 Люблін 
тел. +48 81 532 87 04  
e-mail: bort.pttk.lublin@wp.pl 

ЦЕнТр ПромоЦіЇ ЛЮБЛін-
сЬКоГо ВоЄВоДсТВа
вул. Krakowskie Przedmieście 41, 
20-076 Люблін 
тел. +48 81 525 28 83 
www.lubelskie.pl 

VIA JAgIeLLoNICA – ЦЕнТр 
ТурисТичноГо  
оБсЛуГоВуВаннЯ
вул. M.C. Skłodowskiej 3/15,  
20-029 Люблін 
тел. +48 81 441 11 18 
www.szlakjagiellonski.pl

 дЕржавНі СтрУктУри   
ЛЮБЛінсЬКЕ місЬКЕ  
уПраВЛіннЯ
тел. +48 81 466 10 00 
www.um.lublin.eu, www.lublin.eu

уПраВЛіннЯ марШаЛКа 
ЛЮБЛінсЬКоГо  
ВоЄВоЄВоДсТВа
тел. +48 81 44 16 600 
www.lubelskie.pl 

ЛЮБЛінсЬКЕ ВоЄВоДсЬКЕ 
уПраВЛіннЯ
тел. +48 81 74 24 308 
www.lublin.uw.gov.pl   

ЗЕмЕЛЬнЕ уПраВЛіннЯ 
В ЛЮБЛіні
тел. +48 81 528 66 00 
www.powiat.lublin.pl

  ГотЕлі   
THe AgIT CoNgReSS  
& SPA HoTeL ***
вул. Wojciechowska 29 
тел.  +48 81 470 72 87  
www.agithotel.pl

ГоТЕЛЬ  BeLLIS ***
вул. Dębówka 28B 
тел. +48 81 742 61 06 
www.hotelbellis.pl 

ГоТЕЛЬ CAMPANILe**
вул. Lubomelska 14 
тел. +48 81 531 84 00 
www.campanile-lublin.pl 

ГоТЕЛЬ eURoPA****
вул. Krakowskie Przedmieście 29 
тел. +48 81 535 03 03 
www.hoteleuropa.pl   

 

 
ГоТЕЛЬ eURoPA****
вул. Krakowskie Przedmieście 29  
тел. +48 81 527 00 44  

вул. Skowronkowa 2 
тел. +48 81 466 70 66 
www.hotelfocus.pl 

ГранД ГоТЕЛЬ LUBLINIANKA****
вул. Krakowskie Przedmieście 56 
тел. +48 81 446 61 00 
www.lublinianka.com 

ГоТЕЛЬ HUZAR***
вул. Spadochroniarzy 9 
тел. +48 81 533 05 36

ГоТЕЛЬ ILAN ****
вул. Lubartowska 85 
тел. +48 81 745 03 47  
www.hotelilan.pl

ГоТЕЛЬ LoCoMoTIVA***
вул. Północna 28c 
тел. +48 81 44 11 999  
www.locomotiva.com.pl 

ГоТЕЛЬ LUXoR***
Al. Warszawska 175a  
тел. +48 887 185 185  
www.hotelluxor.pl  

ГоТЕЛЬ MeRCURe UNIA***
Al. Racławickie 12 
тел. +48 81 533 20 61 
www.mercure.com 

ГоТЕЛЬ MłyN***
Al. Racławickie 23A 
тел. +48  81 536 70 20 
www.hotel-mlyn.lublin.pl  

ГоТЕЛЬ VICToRIA***
вул. Narutowicza 58/60 
тел. +48 81 532 70 11 
www.victoria.lublin.pl

VANILLA HoTeL***
вул. Krakowskie Przedmieście 12 
тел. +48 81 536 67 20 
www.vanilla-hotel.pl 

 кіНотЕари і тЕатри   
КіноТЕаТр BAJKA
вул. Radziszewskiego 8   
www.kinobajka.nazwa.pl 

КіноТЕаТр CINeMA CITy
вул. Lipowa 13   
www.cinema-city.pl  

КіноТЕаТр MULTIKINo
Al. Spółdzielczości Pracy 36 
www.multikino.pl

ЛЮБЛінсЬКий ТЕаТр ТанЦЮ 
вул. Peowiaków 12
тел. +48 81 536 03 28 
www.ltt.art.pl 

осЕрЕДоК ТЕаТраЛЬноЇ 
ПраКТиКи «gARDZIeNICe»
вул. grodzka 5a 
тел. +48 81 532 98 40 
www.gardzienice.art.pl

 
ДЕрЖаВний ТЕаТр  
ім. Ю осТЕрВи 
вул. Narutowicza 17  
тел. +48 81 532 42 44 
www.teatr.lublin.pl 
www.teatrosterwy.pl

мисТЕЦЬКа сЦЕна KUL
Al. Racławickie 14  
тел. +48 81 445 45 02 
www.kul.pl/scena-plastyczna-kul 

ТЕаТр ім. Г. К. анДЕрсЕна 
вул. Dominikańska 1  
тел. +48 81 532 16 28 
www.teatrandersena.pl 

муЗичний ТЕаТр 
вул. grenadierów 13   
тел. +48 81 532 76 13  
www.teatrmuzyczny.eu  

ТЕаТр ЦЕнТраЛЬний –  
– ЦЕнТр КуЛЬТури
вул. Peowiaków 12 
тел. +48 81 536 03 11 
www.teatrcentralny.eu

сТарий ТЕаТр у ЛЮБЛіні
вул. Jezuicka 18  
тел. +48 81 466 59 25 
www.teatrstary.eu 

 кУлЬтУрНі УСтаНови   
аКаДЕмічний ЦЕнТр  
КуЛЬТури умКс «ХаТКа ЖаКа»
вул. Radziszewskiego 16 
тел. +48 81 533 32 01  
www.ack.lublin.pl 

ЦЕнТр КуЛЬТури В ЛЮБЛіні
вул. Peowiaków 12 
тел. +48 81 536 03 11 
тел. +48 81 532 87 00 
www.ck.lublin.eu 

осЕрЕДоК «ГроДсЬКа 
Брама – ТЕаТр NN»
вул. grodzka 21 
тел. +48 81 532 58 67  
www.teatrnn.pl

осЕрЕДоК міЖКуЛЬТурниХ 
ТВорчиХ ініЦіаТиВ  
«роЗДоріЖЖЯ»
вул. Krakowskie Przedmieście 39 
тел. +48 81 466 59 89 
www.rozdroza.com 

ДЕрЖаВна фіЛармоніЯ  
ім. Г. ВЕнЯВсЬКоГо 
вул. Marii Curie-Skłodowskiej 5 
тел. +48 81 531 51 12 
www.filharmonialubelska.pl 

майсТЕрнЯ КуЛЬТури 
вул. grodzka 5a 
тел. +48 81 533 08 18 
www.warsztatykultury.pl

 МУЗЕї   
ЛЮБЛінсЬКий  
муЗЕй – ЗамоК 
вул. Zamkowa 9  
тел. +48 81 532 50 01 
www.zamek-lublin.pl 

Відділи:
 
1) муЗЕй ісТоріЇ місТа 
ЛЮБЛін  
Площа łokietka 3  
(в Краківській Брамі) 
тел. +48 81 532 60 01
 
2) муЗЕй марТироЛоГіЇ  
«ПіД ГоДинниКом»
вул. Uniwersytecka 1 
тел. +48 81 533 36 78

3) муЗЕй ЛіТЕраТури  
ім. й. чЕХоВича
вул. Złota 3 
тел. +48 81 532 30 90 do 91 
 
4) муЗЕй ДВір ВінЦЕнТа ПоЛЯ  
вул. Kalinowszczyzna 13 
тел. +48 81 747 24 13

арХіЄПарХіаЛЬний муЗЕй 
рЕЛіГійноГо мисТЕЦТВа  
вул. Królewska 10  
(Вежа Тринітаріїв) 
тел. +48 444 74 50

ДЕрЖаВний муЗЕй  
у майДанЕКу 
вул. Droga Męczenników 
Majdanka 67  
тел. +48 81 710 28 21 
www.majdanek.eu 

муЗЕй ЛЮБЛінсЬКоГо  
сЕЛа (сКансЕн)
аl. Warszawska 96  
тел. +48 81 533 85 13  
www.skansen.lublin.pl 

ПиВниЦЯ ПіД форТуноЮ
вул. Rynek 8,  
тел. +48 81 444 55 55 
www.piwnica.lublin.eu

муЗЕй ДруКарсТВа 
вул. Żmigród 1,  
тел. +48 81 534 52 33  
www.izbadrukarstwa.tnn.pl 

муЗЕй ісТоріЇ фармаЦіЇ
вул. grodzka 5a  
тел. +48 81 532 88 20 

муЗЕй Пам'ЯТі  
ЛЮБЛінсЬКиХ ЄВрЕЇВ
вул. Lubartowska 10 
тел. +48 602 473 118,  
+48 501 836 048 

 ГалЕрЕї   

ГаЛЕрЕЯ БіЛа – ЦЕнТр 
КуЛЬТури
вул. Peowiaków 12 
тел. +48 81 536 03 12 
www.biala.art.pl 

 
ГаЛЕрЕЯ ЛаБіринТ
вул. Popiełuszki 5 
тел. +48 81 466 59 20 
www.labirynt.com 

ГаЛЕрЕЯ соЮЗу  
ПоЛЬсЬКиХ миТЦіВ  
«PoD PoDłogą»
вул. Krakowskie Przedmieście 62 
тел. +48 81 532 68 57 
www.zpaplublin.pl 

ХуДоЖнЯ ГаЛЕрЕЯ «мис-
ТЕЦЬКа сЦЕна» KUL
Al. Racławickie 14 
тел. +48 81 445 45 02 
www.kul.pl/galeria-sztuki- 
sceny-plastycznej-kul 

ГаЛЕрЕЯ «PRZy BRAMIe»  
ТоВарисТВо ШануВаЛЬниКіВ 
ХуДоЖнЬоГо  
мисТЕЦТВа
вул. grodzka 34/36 
тел. +48 81 532 28 31

ANDZeLM gALLeRy – 
– ГаЛЕрЕЯ сучасноГо 
мисТЕЦТВа
вул. Krakowskie Przedmieście 2 
тел. +48 81 532 48 65 
www.andzelmgallery.pl 

ГаЛЕрЕЯ «Po SCHoDACH» 
мДК № 12
вул. Bernardyńska 14a 
тел. +48 81 532 08 53 
www.mdk2.lublin.pl 

ВіриДаЖ – ГаЛЕрЕЯ  
сучасноГо мисТЕЦТВа 
ПіоТра ЗЄЛінсЬКоГо
вул. grodzka 19 
тел. +48 81 441 33 50 
www.wirydarz.com.pl 

ГаЛЕрЕЯ gARDZIeNICe
вул. grodzka 5a 
тел. +48 81 532 98 40 
www.gardzienice.art.pl

ГаЛЕрЕЯ-ЛаБораТоріЯ  
сучасноГо мисТЕЦТВа 
«SoS мисТЕЦТВа»
вул. grodzka 36a/4 
тел. +48 692 280 253

ГаЛЕрЕЯ LIPoWA 13
вул. Lipowa 13 
тел. +48 503 002 807 
www.zacheta.lublin.pl 

 аварійНі тЕлЕФоНи  

Центр аварійного  
сповіщення - 112

Швидка допомога - 999

Пожежна служба - 998

Поліція - 997

міська варта - 986

Контактам з україною сприяє Генеральне 
консульство україни в Любліні. співпраця 

з україною почалася завдяки створенню 
Європейського колеґіуму польських 

і українських університетів, на основі котрого 
розвинувся Центр східної Європи умКс 

– науково-дослідний осередок, займаєься 
проблематикою східної Європи.

тісна співпраця знаходить своє 
відображення у циклічному проекті 
– конгресі ініціатив Східної Європи. 

У 2011році цій події передував конгрес 
культури Східного Парнерства – подія 
Європейського значення, організував 

її Центр Східних компетенцій – аналітичний 
центр, котрий заснував президент любліна, 

Маршалек люблінського воєводства та 
директор Програми розвитку організації 

об'єднаних Націй (UNDP) у Польщі.

своє виняткове географічне 
положення Люблін використовував 
у минулому, робить це й тепер. 
особливо дбає про добрі стосунки 
з містами у країнах на схід від 
Польщі та прагне відігравати роль 
брами Європи на схід.

Люблін – брама Європи на Схід

Кафедральна православна церква Преображення Господнього
Кафедральна православна церква Преображення Господнього
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Департамент спорту та туризму,  
Люблінське міське управління

магдалена смолень-Вавжусішин

Лукаш Борковскі, івона Бурдзановська, Ярослав Дудзяк, 
роберт Граблевскі, анна Кацперська, Цупріян Левандовскі, 
міколай мійда, мацєй рукаш, Яцек Шерер, 
Емілія сівєц, агнєшка Вєхнік 

kamuzi | Каміля Бартузі-монаган

Standruk

ISBN  978-83-62997-31-2

КонсуЛЬТаЦіЇ:

 
рЕДаКЦіЯ і КорЕКТа: 

сВіТЛини:  

 
 

ГрафічнЕ оформЛЕннЯ: 

ДруК:

маркетинг міста
Люблінське міське управління
тел. +48 81 466 19 50
e-mail: marketing@lublin.eu
вул. Rynek 8, 20-111 Lublin


