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Найважливіші дорожНі шляхи:
№ 17 (Warszawa-львів)
№ 19 (Białystok-Rzeszów)
№ 12 (жари- Dorohusk)

як потрапити в любліН: 
залізничним шляхом: 
www.pkp.pl 
автобусом: 
www.polskiexpress.pl, www.pks.lublin.pl
бусом: 
www.busy-lublin.pl, www.busy.info.pl 
прокат автомобілів: 
www.staypoland.com

МіжНародНі коНтрольНо-пропускНі пуНкти  
з україНою в любліНськоМу воєводстві:
Dorohusk (автомобільний і залізничний), тел. +48 82 566 10 07
Zosin (автомобільний), тел. +48 82 651 41 84
Hrebenne (автомобільний і залізничний), тел. +48 84 667 41 70

МіжНародНі коНтрольНо-пропускНі пуНкти  
з білорусією в любліНськоМу воєводстві:
Terespol (автомобільний і залізничний), тел. +48 83 375 30 12
Koroszczyn (автомобільний), тел. +48 83 376 36 76
Sławatycze (автомобільний), тел. +48 83 378 34 89

авіаційНі порти МіжНародНого зНачеННя:
Warszawa (161 км), www.lotnisko-chopina.pl
Rzeszów (169 км), www.lotnisko-rzeszow.pl
Kraków (269 км), www.lotnisko-balice.pl

Люблін, найбільше місто на сході Польщі, є столицею Люблінського 
воєводства і нараховує близько 350 тисяч жителів. Крім постійного 
міського населення тут проживають ще декілька десятків тисяч 
студентів. З огляду на географічне розташування міста на сході 
Європейського Союзу, воно становить важливий осередок співпраці 
між країнами Східної та Західної Європи. 
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Вітаємо в Любліні

Місто має велику, 
багатовікову історію,
яку переховують стіни кам’яниць, 

Старого міста, що дуже добре зберегло-
ся та його унікальний урбаністичний 

комплекс. Історична спадщина Любліна, 
переповнена ягелонською традиці-

єю, переплітанням народів, культур і 
релігій, створила чарівний клімат, який 
можна відчути і побачити на власні очі.

Каса Люблінських Промисловців (1899-1990), на даний час - готель

Скульптура лева, присвяченого обороні  
м. Львова 1918, біля Замку
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Підтвердженням великої популярності куль-
турного життя в Любліні є його участь у кон-
курсі на звання Європейської столиці культури 
в 2016 році.

Люблін є найголовнішим  
науково-академічним осередом східної Польщі. 
Тут розташовані п’ять державних університетів і декілька десятків приватних вузів,  
в яких навчаються не тільки  польські студенти, але й із закордону.  Прикордонне 
місто Люблін зі своєю східною відкритістю, гостинністю і толерантністю став міс-
цезнаходженням Європейського колеґіуму польських і українських університетів. 
З огляду на велику кількість студентської молоді місто Люблін асоціюється з містом 
молодості і активності. Цей творчий потенціал міста успішно використовують науко-
ві осередки та фірми, що займаються пошуком інноваційних технологій. 

Історичне багатство Любліна, його краса приваблює не тільки молодих людей, але 
також артистів і митців, що шукають нового творчого натхнення. Місто Люблін з 
своїми театрами, галереями, музеями, філармонією, оперною сценою становить 
центр культурного життя в цій частині Польщі. Це столиця популярних фестивалів 
міжнародного значення, які відбуваються майже протягом всього року.
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Icтоpiя містa

Люблінський Замок
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Місто Люблін 
має 700-літню багату 

на факти історію, яка змінила 
життя Польщі і Європи. Заможне місто, що 
знайшлося на зіткненні культур Сходу і За-

ходу, було місцем розквіту багатьох народів 
і релігій, місцем перебування Ягеллонів, 

свідком Прусської присяги і Польсько-
литовської Унії. Це місто стало також пер-

шою столицею відродженої після І світової 
війни Речі Посполитої. На протязі недо-

вгого 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.

Місто розташоване на 
узвишшях, в межах Люблінської Височини 

і в оточенні лісових масивів. Розвиток Любліна 
завдячується торгівельному шляху, який його 

протинав, беручи свій початок з берегів 
Чорного моря і прямуючи до Європи через 

Балтійське узбережжя. Вже у XII столітті  
в Любліні з’являється перший замок,  

в першій половині XIII століття до 
нього добудовують муровану башту 

– донжон (збереглася донині), яка 
виконувала оборонну та житлову 

функцію. У XIV столітті, під час царювання Казимира Великого, з огляду 
на постійні напади русинів, ятвягів, литвинів і татар, тут був побудований 

ще один мурований замок із каплицею, а саме місто було  
захищено оборонними стінами. 
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Місто Люблін, що знаходиться  
на шляху, який з’єднує Європу з Азією і Сходом, 
став вагомим торгівельним осередком й місцем відомих ягеллонських ярмарків, 
де брали участь купці зі всього європейського світу, а також Османської імперії. 
Торгівля, ремесло та послуги привабили до люблінського городища нових  
мешканців: русинів, вірменів, німців, чехів, євреїв і татар. Люблін став містом,  
де перетиналися народності, культури та релігії. Багатонаціональна спільнота 
відвідувала свої церкви, зібрання, синагоги та костели. Протягом багатьох століть 
релігійної свободи Люблін сприяв не тільки католикам. Зелене світло для свого 
розвитку отримав аріанський рух, де було утворено кальвінську спільноту,  
потужну групу становили лютерани. Православну віру сповідували заможні  
мешканці міста, зокрема, князі Острозькі чи князі з роду Четвертинських.  
Незважаючи на бурхливу історію Православ’я в Любліні, до сьогоднішнього  
дня тут збереглася XVII-вічна церква Преображення Господнього  
із чудовим старовинним іконостасом.

Загальнопольський Фестиваль Міських Сурмачів

Краківська Брама, зліва Ратуша

Саме тут в 1569 році 
була підписана відома 

Польсько-литовська 
унія, яка покликала до 

життя Річ Посполиту 
Двох Народів.

Про цю подію нагадує сьогоднішній 
пам’ятник Люблінської Унії, розташова-
ний на Литовській площі й відзначений 

Знаком європейської спадщини. 
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Розташування Любліна на шляху  
з Вільнюса до Кракова привернуло  

собливу увагу та зацікавлення Ягелло-
нів, котрі подорожуючи цими землями, 

часто затримувалися в люблінському 
замку. Особливу симпатію до міста від-

чував король Владислав Ягелло. Під на-
глядом Яна Длугоша в замку виховува-

лися діти Казимира Ягеллонського. Біля 
1520 року Зиґмунд Старий розпочав 

перебудову замку на розкішну королів-
ську резиденцію, залучаючи до цього 

італійських майстрів, що перебували на 
той час у Кракові.
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Найбільш відомим 
об’єктом у єврей-

ському кварталі 
була Велика сина-

гога – Махаршала.

Особливо чи-
сельною в Любліні 

була єврейська 
спільнота. Єврейський 

квартал простягався навколо 
замку. Його центральною 

артерією була вул. Широка, 
яка протинає сьогоднішній 

Замковий Майдан, що ймовірно 
була проведена ще до 1564 р.  
В цьому районі будували свої 

домівки найбагатші люди 
міста.  Люблінська єврейська 
спільнота була відома своєю 

Талмудською академією, також 
поза межами Польщі. 

Заходи поновного відкриття Єшіви Хахмей

Мезуза з Єшіви Хахмей Люблін

Відвідувачі цієї споруди були 
вражені її внутрішнім оздоблен-

ням й багатим спорядженням 
(срібні підсвічники та інший 

інвентар), яке закуплялося 
на пожертви найзаможніших 

люблінських євреїв. 
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Icтоpiя містa
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Руками злочинців тут було стра-
чено близько 40 тис. люблінських 
євреїв, які до 1939 року становили 
третину всіх мешканців міста.

II світова війна принесла загибель люблінських 
євреїв. Гестапівці створили в Любліні гетто для єврей-
ського населення, яке було ліквідоване навесні 1942 
року. Ув’язнених євреїв перевели в концентраційний та-
бір смерті в Белжці. Місце страти виконував також конц-
табір, що знаходився на передмісті Любліна – Майданек.

Державний Музей на Майданеку

Єврейське кладовище на Каліновщизні, 
фрагмент надгробного памятника

Сьогодні на місці колишнього гітлерівського концтабору 
знаходиться Державний музей на Майданку. Мавзолей  
з людським попелом та монументальний пам’ятник заги-
блих, в оточенні колючого дроту, з бараками та сторожо-
вими баштами, увіковічнює мученицьку смерть декількох 
десятків тисяч людей різних національностей. 
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У Любліні жив, зокрема, Яків Іцхак Хоровиц, який вважа-
ється батьком хасидизму в Польському королівстві і якого 
звали «Той хто бачить з Любліна». Ще за життя цієї людини 

була розповсюджена думка про її дар ясновидства. Люблін-
ське коріння має також лауреат Нобелевської премії, Ісак 

Зінґер, автор такого твору як «Штукар із Любліна». Сьогодні 
вже не має вулиці Широкої та Ятечної, а на місці Великої 

синагоги розміщений невеликий обеліск. 
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СТАРE
МІСТО

Люблінське Старе місто є одним з найгарні-
ших в Польщі. Воно вражає своїм середньовічним просторовим 
розташуванням та розкішним орнаментним оформленням старовинних 

кам’яниць. Захоплення викликає також автентичність та клімат, що віє історією. 
Вхід в це чарівне місце стереже стародавня Брама Краковська, яку разом 

з оборонними стінами побудували в XIV столітті. Брама Краковська це 
один з архітектонічних символів Любліна. В межах історичних стін Старого 

міста знаходиться багато пам’яток архітектури різних епох. Дивують око роз-
кішно оформлені ренесансні кам’яниці, зокрема Конопниців  на вул. Ринек 

12, Клоновиця на вул. Ринек 2 та Любомельських на вул. Ринек 8. 

Пам’ятки apxiтeктypи 
тa визнaчні тypиcтичні мicця

Панорама Старого Міста

Краківська Брама

Кам’яниця Конопниців, пл. Ринок 12
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В центрі Старого міста розташо-
ваний Коронний Трибунал. Сьогодні 

тут працює Управління цивільного 
стану.  Трибунал був встановлений в 

Любліні в 1578 році і виконував функ-
ції судової інстанції малопольської 

шляхти. З Трибуналом пов’язана одна 
з найвідоміших люблінських легенд. 

Згідно з нею, в 1673 році тут мав місце 
«бісівський суд», який в справі бідної 

вдови та багатого шляхтича виніс 
справедливіше рішення, ніж рішення 

перекупних суддів. Доказом бісівсько-
го втручання є «чортова лапа», яка 

випалена в столі, що знаходиться  
у холі Люблінського музею в Замку. 

ТРИБУНАЛ 
КОРОННИЙ 

Коронний Трибунал
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Це один з найцінніших сакральних 
об’єктів Любліна. Костел і монастир був зведений в 1342 році 
на кошти короля Казимира Великого. У стінах храму в 1569 році, після 
підписання Литовської Унії, була відправлена подячна служба, в який взяв 
участь король Зиґмунд Август. Вже тоді костел був відомий у міжнарод-
ному світі з огляду на перебування в ньому однієї з найбільших частин 
Хреста Господнього. З цією святинею пов’язана широка низка незвичай-
них і чудодійних подій. Згідно з одним переказом, хресний хід з хрестом-
релікварієм врятував місто від трагічної пожежі у 1719 році. На жаль ця 
святиня, що знаходилася тут протягом століть, була вкрадена у 1991 році. 
Монастирський комплекс Домініканців в Любліні є пам’ятником архітекту-
ри, який був відзначений Знаком європейської спадщини. 

БАЗИЛІКА 
ОО. ДОМІНІКАНЦІВ

Каплиця Святої Трійці

Люблінські Домініканці
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Пам’ятки apxiтeктypи 
тa визнaчні тypиcтичні мicця
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ПІДЗеМеЛЛЯ 
200 метровий коридор, що 

проходить під Старим містом, 
розпочинається в підвалах 

Коронного Трибуналу. Він 
складається з 14-ти загадкових 
приміщень. Під час прогулянки 
люблінським підземеллям, його 
відвідувачі знайомляться з істо-
рією Любліна та його пожежею, 
що сталася 2 червня 1719 року, 

представленою у вигляді мульті-
медійної презентації. Підземелля 

які ще варто було б побачити  
в Любліні - це крипта в Кафе-

дральному соборі. Тут знаходять-
ся гроби люблінських єпископів 
та іншого духовенства місцевої 

римо-католицької єпархії. 

Один з найцінніших пам’ятників середньо-
вічної архітектури Польщі і Європи, отримав 
знак європейської спадщини. Каплиця Святої 
Трійці в люблінському Замку була зведена 
королем Казимиром Великим, а її внутріш-
нім оздобленням до цієї пори залишаються 
русько-візантійські розписи, які були зро-
блені завдяки королю Владиславу Ягелло. 
Каплиця становить одне з найдивовижніших 
місць Європи. Це живий доказ взаємопро-
никнення Східної і Західної культур, оскільки 
готичний римо-католицький храм прикра-
шають зображення отців Східної Церкви. 

СВЯТОї ТРІЙЦІ 
КАПЛИЦЯ 

Коридор в підземеллі /прохід/
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Пам’ятки apxiтeктypи 
тa визнaчні тypиcтичні мicця

Колишня Школа мудреців Любліна є свідченням великих впливів 
довоєнної єврейської діаспори в Любліні. Цю велику будівлю, яку  

віддали у користування в 1930 році, побудували з внесків єврейської 
спільноти зі всього світу. Вищий навчальний заклад спирався на плід-

них традиціях талмудської науки, що почали наново розвиватися  
в Любліні в старопольський період. Це був один з найбільших і найва-
гоміших раввіністичних навчальних закладів у світі, який сприймався 
міжнародною єврейською спільнотою як найсучасніший. Випускники 

Школи мудреців Любліна були найбільш бажаними та шуканими  
раввінами. Викладання в школі велося на івриті, а в щоденному  

житті використовувалася мова їдиш. Вуз працював до 1939 року.  
До сьогодні збереглася тогочасна аудиторія, яка свого часу виконува-
ла роль синагоги. Після ІІ світової війни будинок був відданий у розпо-
рядження Медичної Академії. Декілька років тому його було передано 

єврейській спільноті. 

ЄШІВАС    
ХАХМеІ ЛЮБЛІН
(ШКОЛА МУДРеЦІВ ЛЮБЛІНА)

Сінокос, Музей Люблінськьго Села

Єшіва Хахмей Люблін
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БОТАНІЧНИЙ
САД УМКС

МУЗеЙ 
ЛЮБЛІНСьКОГО СеЛА

В районі Славінек на 27 гектарах було зібрано унікальну експозицію, що пред-
ставляє повсякденне життя колишніх мешканців люблінського регіону. Тут 
можна побачити вражаючі старі млини, хати із солом’яним дахом, які проміню-
ють життям підчас сінокосів, жнив і дожинок. Прогулюючись посеред рясної 
зелені полів і в оточенні ставів можна отримати враження, що час затримався 
на місці. Це враження ще більш в нас зросте, якщо ми приймемо участь в різ-
них світських та релігійних заходах, що дуже часто тут відбуваються. 

Зелений оазис розташо-
ваний в долині та на берегах річки  

Чехівки, де можна сховатися від місь-
кого галасу. Він простягається на 25 

гектарів та містить 6,5 тисяч ґатунків 
рослин зі всього світу. Сад має не 

тільки чарівні рослинні насадження, 
загадкові стежки, що зникають в лісо-
вій гущавині, глибокі яри, співи птахів 

і дзюрчання струмка, але й чарівний 
Двір Костюшків. Тут можна організува-

ти різні пленерні заходи. 

Ботанічний Сад
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КАРТА ЛЮБЛІНА

1. Костел Св. Миколая
2. Кафедральна православна церква Преображення Господнього  
3. Люблінський замок (Музей історії міста Люблін), 3a. Каплиця Св. Трійці
4. Костел Св. Войцеха 
5. Осередок Брама Ґродцка – Театр NN 
6. Базиліка Чесного Хреста Господнього оо. Домініканців  
7. Трибунал Коронний 
8. Вхід до підземної туристичної траси під Старим Містом 
9. Люблінський центр туристичної інформації
10. Театр ім. Ґ. Х. Андерсена
11. Тринітарська вежа
12. Архікафедральний собор (акустична ризниця, крипта)
13. Брама Краковська 
14. Нова ратуша 
15. Костел Св. Йосифа та монастир оо. Кармелітів  
16. Колишній Бернардинський костел Навернення Св. Павла  
17. Костел Вознесіння Діви Марії - Переможниці 
18. Державний театр ім. Ю. Остерви
19. Пам’ятник Люблінської Унії 
20. Євангелічно-аугсбурзький костел Св. Трійці
21. Державна філармонія ім. Г. Венявського
22. Музичний театр 
23. Музей люблінського села 
24. Ботанічний сад 
25. Єшівас Хахмеі Люблін
26. Державний музей на Майданку

найважливіші об’єкти

пам’ятники архітектури

головні міські артерії 

інші міські вулиці

пішохідна зона

алеї

костели, церкви
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Шанувальникам більш екстремаль-
ного спорту місто Люблін пропонує 

канатний витяг водних лиж на тому 
ж самому Зембожицькому озері. 

Cпoрт / peкpeaцiя

Для тих, хто любить активно проводити свій вільний час, Люблін 
може запропонувати різні види неповторного відпочинку у будь-

яку пору року. Відпочинок біля води в приміській зоні є можливим 
завдяки Зембожицькому озеру та прилеглим до нього пляжам, неве-
ликому гастрономічному комплексу, дитячим майданчикам, басейну 

для дітей і комплексу сучасних басейнів. Тут знаходиться також 
пункт прокату водного спорядження: байдарок, водних велосипедів 

і пляжних аксесуарів. Байдаркою можна поплинути з озера  
у неповторний водний рейс по Любліні річкою Бистрицею.

Місто створило декілька 
велосипедних трас. Найпопу-
лярніша траса траса пробігає вздовж Бистриці 
і навколо озера, наступна – від меж міста 
до Наленчува й далі через Вонвольницю до 
унікального містечка Казімеж Дольни на річці 
Вісла. Траса складає 62 кілометри. Для тих хто 
шукає більших вражень, люблінський аеро-
клуб в містечку Радавець пропонує польоти 
літаком на замовлення. На польоти аеропла-
ном запрошує містечко Свідник.

Взимку в місті можна кататися на ков-
занах на штучній ковзанці, або випробувати 
250 метровий лижний спуск, а також менший 
для недосвідчених лижників. Біля ковзанки і 
спусків розташований пункт прокату. 

Це єдиний на всю країну об’єкт, який має відповідну гомолога-
цію для проведення змагань, як національних, так і міжнародних  

за класифікацією Кубка Європи. 

Люблінський Кафедральний Собор

Зембожицькa  Затока
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Вечорами жителі міста і наукова люблінська молодь відвід-
ують Старе місто. Це чарівне місце манить до себе чарами 
завулків та історичних кам’яниць зі своїми елегантними 
ресторанами і кафетеріями, які працюють практично до  
світанку. 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 
сади вже з обідньої пори сприяють  зустрічам, розмовам  
та чудовим розвагам. 

Люблін - місто молодих, дина-
мічних та відкритих людей. Велика 

кількість міських театрів, галерей, студентських клубів, 
арт-кафе створюють широкі можливості для розваг. 

Тут відбуваються концерти, покази, події, фестивалі, які 
пожвавлюють Люблін протягом всього року. 

Poзваги

Фестиваль Театрів Східної Європи Сусіди

Фестиваль Театрів Східної Європи Сусіди

Презентація орієнтальної кухні, Гранд Готель Люблінянка
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Люблін - це найважливіший 
осередок культурного життя 

в Польщі.

Життєвий ритм Любліна визначається цілою низкою культурних подій у театрах, 
філармонії та оперній сцені. Щороку тут проводяться Міжнародний театральний фес-

тиваль „Театральні конфронтації”, Фестиваль безперервної гітарної музики, Міжнародні 
дні документального фільму «На перехресті Європи», Фестиваль театрів Центральної 
Європи «Сусіди», Міжнародний конкурс молодих скрипалів, Міжнародні фольклорні 

зустрічі, які не тільки притягують у місто відомих артистів зі всього світу, але й перетво-
рюють вулиці у багатонаціональний натовп, що розмовляє різними мовами.

Kyльтурa

Ярмарка Святого Антонія

Ніч Івана Купали
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Місто розташо-
ване на кордоні 
Європейського 

Союзу із східною 
Європою, має широкі 

зв’язки з Україною, Біло-
русією та багатьма країнами 

Західної Європи. Протягом 
багатьох років місто Люблін 
було столицею престижних 

міжнародних кінематографіч-
них та музичних фестивалів. 

Неповторне різноманіття 
культурного життя Любліна 
надає можливість отримати 

звання Європейської столиці 
культури у 2016 році.
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Люблін - це місто, в якому історія переплітається із 
сучасністю, а багата культурна спадщина впливає на що-
денне життя. Прикладом цього стану речей є виняткова 

стіна із розписами, що з’явилися тут після першого 
Люблінського фестивалю ґраффіті. Внаслідок художньої 

роботи найкращих європейських художників ґраффіті, 
тут з’явились копії та авторське бачення фресок, що 

оздоблюють Каплицю Святої Трійці у люблінському Зам-
ку. Неповторну стіну, що єднає традиції міста з сучасною 

творчістю незалежних митців з Європи та Польщі, можна 
побачити в центрі міста на вул. Пеовяків. 

В Любліні динамічно розвивається альтернативна куль-
тура. Неповторні проекти, які реалізує «Сцена пластич-
на» Католицького люблінського університету, Осередок 
театральної практики Ґардженице чи Осередок Брама 
Ґродцка – Театр NN, здобули міжнародну славу і по-
пулярність.

Потужно розвиваються міські студентські клуби, театри 
і кабаре, відомі не тільки в Польщі, але й поза її межами. 
Один раз в рік студенти всіх вузів Любліна переймають 
владу у місті. В цей період тут проходять Дні студент-
ської культури. 

Театр Ґардзєніце

Люблінський Фестиваль Ґраффіті
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Micтo кiнo

Автентичність та чарівний, інтимний 
клімат міста привабив у Люблін видатних 

режисерів. Тут знімалися сцени польсько-ізраїльського фільму 
«Весна 1941». На вулицях Стaрого міста сценізувалися драматичні події 

часів Холокосту з участю Джозефа Файнса, відомого своєю грою у світо-
вому фільмі «Закоханий Шекспір»

Старе місто привернуло особливу увагу продюсерів. В фільмі «Aryan 
Coupe» Люблін виступив в ролі угорського міста часів ІІ світової війни. 

У Старому місті знімалися сцени популярного серіалу «Чорні хмари». 
Підчас зйомок фільму «Сенсації ХХ століття» тут знімався Париж, а сиві 
вулиці становили сценографію для польського фільму «Шопен – праг-

нення кохання». 

Люблін був також місцем для зйомок кримінального серіалу «Детер-
мінатор». Події фільму відбувалися в різних частинах міста. На вулицях 
Любліна можна було побачити відомих акторів: Роберта Гонеру, едиту 

Ольшувку, Яна Вєчорковського та Кшиштофа Ґлобіша. 

Кінематографічні успіхи Любліна будуть 
продовжені завдяки спільному промоу-
шингу Любліна і Львова, а також польсько-
українського прикордоння серед продюсе-
рів. Історична архітектура та різноманітні 
пленери Польщі і України становлять 
досконалі місця для зйомок. Проект був 
підтриманий представниками середовища 
кінематографів, зокрема, Анджйом Вайдою, 
Янушом Заорськім та Польським інститу-
том мистецтва кінематографії.

18

Зйомки фільму «Весна 1941»

Зйомки фільму «Весна 1941»
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Випускником ЛКУ був також Примас тисячоліття, кардинал 
Стефан Вишинські. У 1944 році був створений Університет ім. 
Марії Кюрі-Склодовської, один із найбільших вузів у Польщі. 
З УМКС повстали наступні люблінські вузи: Медична академія 
(сьогодні Медичний університет) та Сільськогосподарська 
академія (сьогодні Університет природи).

Найстаршим люблінським вузом 
міжнародного значення є Люблін-
ський католицький університет, 
відкритий у 1918 році. Протягом 
багатьох років тут викладав 
проф. Кароль Войтила, у подаль-
шому Іван Павло ІІ. 

Люблін - це найбільший 
науково-академічний осеред-
ок на сході Польщі. Молодих людей 

притягує на навчання в люблінських вузах неповтор-
ний клімат, цінні наукові кадри та різноманітність 

навчальних напрямків: від технічних і медичних до 
гуманітарних і художніх. 

В люблінських державних та приватних вузах 
міжнародного значення вчаться 100 тисяч студен-

тів з Польщі і закордону. Люблінський Медичний 
університет проводить англомовне навчання для 

іноземців, натомість в Європейському колеґіумі 
польських і українських університетів на навчання в 

аспірантурі приїздить молодь в основному з України.

ЛЮБЛІН   
місто університетів
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Студентське містечко, Пл. Ім. Марії Кюрі- Склодовської
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Контактам з Україною сприяє Гене-
ральне консульство України в Любліні 
та Європейський колеґіум польських і 
українських університетів. Це польсько-
український навчальний осередок, 
метою якого є виховування молодих, від-
критих на культурні та історичні різниці 
людей. Роки навчання в міжнародному 
середовищі та науково-дослідницькі 
проекти найбільш суттєвим шляхом 
впливають на інтеграцію молоді з 
Польщі, України, а також інших країн 
Центрально-Східної  Європи. 

Брама Європи на Схід

Географічне положення Любліна протягом століть впливало на 
його розвиток. Люблін, який знайшовся на зіткненні Сходу і Заходу, був 

місцем, де зустрічалися різні культури, вірування та релігії, з’явилися 
центри обміну думок і товарів. Своє географічне розташування місто 

використовує й сьогодні. Широкі зв’язки були налагоджені із східними 
містами. Сьогодні Люблін пране відігравати роль брами Європи на Схід. 

Кафедральний Собор Преображення Господнього

Святий Вечір Різдва Христового, Парафіяльна Церква св Митрополита Петра Могили, Музей Люблінського Села

Європейські Дні Євросусідства, Гміна Долгобичів
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ІнформацІя

ЛюбЛІнський центр туристичної 
ІнформацІї 
вул. Jezuicka 1/3 , 20-113 Люблін 
тел. 48 81  532 44 12 
Години роботи: Понеділок – П’ятниця 9.00 – 
17.00 (влітку 9.00-18.00), Субота 10.00 – 16.00 
Неділя (тільки влітку) 10.00 – 15.00
 www.loit.lublin.pl 

бюро з обсЛуговування туристичних 
потокІв PTTK
Rynek 8, 20-112 Люблін
тел. 48 81 532 37 58
bort.pttk.lublin@wp.pl

ДержавнІ структури

ЛюбЛІнське мІське управЛІння 
www.lublin.eu, www.um.lublin.eu 

управЛІння маршаЛа 
ЛюбЛІнського воєвоДства
www.lubelskie.pl

ЛюбЛІнське воєвоДське управЛІння 
www.lublin.uw.gov.pl

земеЛьне управЛІння в ЛюбЛІнІ
www.powiat.lublin.pl

аДреси консуЛьських установ
в регІонІ 

британське консуЛьство в ЛюбЛІнІ
вул. Beskidzka 9, 20-869 Люблін
тел.: 48 81 742 01 01;
факс 48 81 742 91 30

генераЛьне консуЛьство україни 
в ЛюбЛІнІ 
вул. Kunickiego 24, 20-417 Люблін
тел. 48 81 531 88 89; 48 81 531 88 01
факс 48 81 531 88 88

почесне консуЛьство феДераЛьної 
респубЛІки нІмеччини в ЛюбЛІнІ
вул. Rynek 7
тел. 48 81 743 65 43

почесне консуЛьство бразиЛІї 
в ЛюбЛІнІ
Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
тел. 48 81 537 28 10

отеЛІ

Grand HoTel lublinianKa ****
Krakowskie Przedmieście 56
тел. 48 81 446 61 00
www.lublinianka.com

HoTel euroPa****
Krakowskie Przedmieście 29
тел. 48 81 533 20 61
www.Hoteleuropa.pl

HoTel Mercure unia***
Вул. Al.  Racławickie 12
тел. 48 81 533 20 61
www.orbis.pl

HoTel VicToria***
вул. Narutowicza 58/60
тел. 48 81 532 70 11
www.Hotel.victoria.lublin.pl 

HoTel Huzar***
вул. Spadochroniarzy 7
тел. 48 81 531 84 00
www.Hotelhuzar.pl

HoTel caMPanile**
вул. Lubomelska 14
тел. 48 81 531 84 00
www.campanile.com.pl

rezydenc ja WaKsMan
вул. Grodzka 19
тел. 48 81 532 54 54
www.waksman.pl

HoTels lublin
вул. Podzamcze 7
тел. 48 81 747 44 07
www.Hotel-lublin.pl

MoTel PzMoT
вул. Prusa 8
тел. 48 81 533 82 85

ДІм вчитеЛя
вул. Akademicka 4
тел. 48 81 533 82 85

шкІЛьний осереДок моЛоДІ 
(протягом всього року)
вул. Długosza 6
тел. 48 81 533 06 28

кІно

кІнотеатр cineMa ciTy
вул. Lipowa 13
тел. 48 81 535 25 25
www. cinema-city.pl 

кІнотеатр ba jKa
вул. Radziszwskiego 8
тел. 48 81 533 88 72
www.bajka.kina.lublin.pl

кІнотеатр KosMos
вул. Króla Leszczyńskiego 60
тел. 48 81 533 00 97
www.kosmos.maxfilm.com.pl

кІнотеатр WyzWolenie
вул. Peowiaków 6
тел. 48 81 532 24 16
www.wyzwolenie.maxfilm.com.pl

кІнотеатр cHaTKa ŻaKa
вул. Radziszewskiego 16
тел. 48 81 533 58 41
www.chatkazaka.kina.lublin.pl

театри

Державний театр 
Ім. ю. остерви
вул. Narutowicza 17 
тел. 48 81 532 29 35 
тел./факс 48 81 532 44 36 
www.teatrosterwy.pl

театр Ім. Ґ. х. анДерсена
вул. Dominikańska 1 
тел. 48 81 532 16 28 
факс 48 81 534 36 11 
www.teatrandersena.pl

музичний театр 
вул. Skłodowskiej 5 
тел. 48 81 532 76 13 
тел./факс 48 81 532 25 21 
www.teatrmuzyczny.eu

«сцена пЛастична» Kul
вул. Al. Racławickie 14
тел. 48 81 445 45 02
www.kul.lublin.pl/scena

осереДок театраЛьної 
практики «ҐарДженІце»
вул. Grodzka 5a
тел. 48 81 532 98 40
www.gardzienice.art.pl

театр ProVisoriuM
вул. Peowiaków 12
тел. 48 81 536 03 20
www.provisorium–kompania.pl

KoMPania “TeaTr”
вул. Peowiaków 12
тел. 48 81 536 03 20
www.provisorium–kompania.pl

театр iTP
Вул. Pawłowa 34
тел. 48 81 744 42 93
www.kul.lublin.pl/1950.html

сцена PraPreMier inViTro
вул. Peowiaków 12
тел. 511 171 988
invitro@scenainvitro.com 
www.scenainvitro.com 

осереДки куЛьтури

 стуДентський осереДок 
куЛьтури „cHaTKa ŻaKa”
Вул. Radziszewskiego 16
тел. 48 81 533 32 01
факс 48 81 533 58 41

осереДок куЛьтури  
 Вул. Peowiaków 12
 тел. 48 81 536 03 11
факс 48 81 536 03 12
sekretariat@ck.lublin.pl
www.ck.lublin.pl

осереДок «брама   гроДцка – театр nn»
вул. Grodzka 21
тел. 48 81 532 58 67
факс 48 81 534 61 10
www.tnn.lublin.pl

фІЛармонІя

Державна фІЛармонІя 
Ім. г. венявського
вул. Skłodowskiej 5 
тел. 48 81 532 44 21
www.filharmonialubelska.pl

музеї

ЛюбЛІнський музей - замок
вул. Zamkowa 9 
тел./факс 48 81 532 17 43 
середа-субота в год. 9-16, неділя в год. 9-17

Відділення:

1) музей ІсторІї мІста ЛюбЛІн
(в брамІ краковськІй)
Площа Łokietka 3
тел. 48 81 532 60 01 

2) музей мартироЛогІї 
пІД гоДинником 
вул. Uniwersytecka 1 
тел. 48 81 533 36 78 
середа-субота в год. 9-15.30, неділя в год. 9-17 

3) музей ЛІтератури Ім. й. чеховича
вул. Złota 3 
тел. 48 81 442 35 14 
середа-субота в год. 9-16, неділя в год. 9-17 

4) музей ДвІр вІнцента поЛя  
вул. Kalinowszczyzna 13 
тел. 48 81 747 24 13 
середа-субота в год. 9-16, неділя в год. 9-17 

архІєпархІаЛьний музей 
реЛІгІйного мистецтва  
вул. Filaretów 7 
тел. 48 81 444 74 50 
вівторок-субота в год. 10-17, неділя в год. 9-17

аптека – музей аптекарської справи 
вул. Grodzka 5a 
вівторок- п’ятниця в год. 10-16   

Державний музей на майДанку 
вул. Droga Męczenników Majdanka 67 
тел/факс 48 81 744 26 47 
в год. 8-15 – після телефонної реєстрації 
48 81 744 19 55

музей ЛюбЛІнського сеЛа 
вул. Al. Warszawska 96 
тел. 48 81 533 31 37 
в год. 9-17

паЛата пам’ятІ ЛюбЛІнських євреїв 
вул. Lubartowska 3 
тел. 48 81 525 01 41 
неділя 13.00-15.00 

гаЛереї 

бюро хуДожньої виставки 
– «ҐроДцка гаЛерея»  bWa
вул. Grodzka 5a
тел. 48 81 532 56 00

гаЛерея ЛабІринт 2 bWa
вул. Grodzka 3

бІЛа гаЛерея центру куЛьтури
вул. Peowiaków 12
тел. 48 81 536 03 25

гаЛерея союзу поЛьських митцІв 
«Pod PodłoGą»
вул. Krakowskie Przedmieście 62
тел. 48 81 532 68 57
www.zpap.lublin.pl

хуДожня гаЛерея 
«сцена пЛастична» Kul
вул. Rynek 8
тел/факс 48 81 445 45 02

гаЛерея «Przy braMie» товариство 
шануваЛьникІв хуДожнього 
мистецтва 
вул. Grodzka 34
тел. 48 81 532 28 31

andzelM Gallery – гаЛерея сучасно-
го мистецтва 
вул. Krakowskie Przedmieście 2
тел/факс 48 81 532 48 65

гаЛерея «Po scHodacH» MdK nr 2
вул. Bernardyńska 14a
тел/факс 48 81 532 08 53

аварІйнІ теЛефони

ЦеНТр ряТУВАЛьНОї іНфОрМАЦії - 112 
ШВиДКА ДОПОМОГА  - 999 
ПОжежНА СЛУжБА - 998 
ПОЛіЦія - 997 
МіСьКА ВАрТА - 986
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