
ОСНОВНА ПРОГРАМА
Урочисте відкриття: Молодіжна столиця Європи 2023 (МСЄ)

Середа, 15 березня 2023 р.

15:00 – 17:00 Засідання Молодіжних Міських Рад з Польщі в місці «Hej» Місце: «Hej» 
вул. Peowiaków 11 
(Пеовякув 11)

15:30 – 17:00 Приватна зустріч команди Союзу польських метрополій щодо 
молоді в громадській організації «Baobab»

Місце: «Baobab» 
вул. Krakowskie 
Przedmieście 39b 
(Краковське 
Передмістя 39б)

18:00 – 24:00 Культурна пригода «Давайте познайомимось» Місце: Центр 
Культури в Любліні, 
вул. Peowiaków 12 
(Пеовякув 12)

Четвер, 16 березня 2023 р.

10:00 – 11:30 «Місто, яке дружнє до молоді – найкращі практики в Польщі» 
— панельна дискусія за участю команди з питань молоді 
Медичного університету імені Кароля Марцинковського з 
Познані

Місце: Центр 
Культури в Любліні, 
вул. Peowiaków 12 
(Пеовякув 12)

12:00 – 13:30 «Місто, яке дружнє до молоді – найкращі практики в Європі» –
зустріч з представниками Європейського молодіжного форуму
та Молодіжних столиць Європи (Клайпеда МСЄ 2021 (Литва), 
Тирана МСЄ 2022 (Албанія), Люблін МСЄ 2023 (Польща), 
Гент МСЄ 2024 (Бельгія), Львів МСЄ 2025 (Україна)

Місце: Центр 
Культури в Любліні, 
вул. Peowiaków 12 
(Пеовякув 12)

13:30 – 14:30 «Молодь бере місто в свої руки» – дискусія за участі 
представників і представниць Молодіжних Міських Рад з 
Польщі

Місце: Центр 
Культури в Любліні, 
вул. Peowiaków 12 
(Пеовякув 12)
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16:30 – 17:45 Ознайомлювальні візити в Академічному Центрі Культури 
УМКС «Хатка Жака» – ознайомлення з культурою 
люблінського студента

Місце: Академічний 
Центр Культури 
УМКС «Хатка Жака», 
вул. Radziszewskiego 
16

17:45 – 19:30 Церемонія відкриття Молодіжної столиці Європи Люблін 
2023

Місце: Академічний 
Центр Культури 
УМКС «Хатка Жака», 
вул. Radziszewskiego 
16

П’ятниця, 17 березня 2023 р.

10:00 – 12:00 Екскурсія – Відкрий для себе Люблін (за бажанням):
Перший маршрут: ідея Молодіжної столиці Європи, молодіжні 
простори «Hej», «Baobab»
Другий маршрут: Екскурсія містом - знайомство з Любліном - 
оглядова екскурсія – прогулянка Старим Містом

АДРЕСИ:

• «Hej!»
вул. Peowiaków 11, 20-007 Люблін
https://lublin.eu/lublin/esm2023/przestrzenie-
mlodych/hej/hej-co-to-za-miejsce/

• Громадська організація «Баобаб» 
(«Baobab»)
вул. Krakowskie Przedmieście 39 B,
20-076 Люблін
https://baobab.lublin.pl/

• Академічний Центр Культури УМКС «Хатка 
Жака» (ACKiM UMCS Chatka Żaka)
вул. Radziszewskiego 16, 20-031 Люблін
https://www.umcs.pl/pl/chatka.htm

• Центр Культури в Любліні (Centrum Kultury 
w Lublinie)
вул. Peowiaków 12, 20-007 Люблін
https://ck.lublin.pl/en/
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ФЕСТИВАЛЬ ВІДКРИТТЯ
Молодіжної столиці Європи Люблін 2023

– супутні заходи:

Фестиваль дзеркал (Festiwal Zwierciadła)

15 – 17 
березня 2023

Zwierciadła – це фестиваль, орієнтований переважно на 
старшокласників, що складається з вистав, майстер-класів, 
концертів та зустрічей із запрошеними гостями. Захід включає 
в себе вистави, створені групами старшокласників, а також 
супровідні вистави професійних театрів. Zwierciadła мають 
характер конкурсу, що заохочує до більш високих викликів 
і здорової конкуренції. Відкритий фестивальний клуб, який 
знаходиться за адресою: «Hej!» вул. Peowiaków 11 
(Пеовякув 11).

Місце: Середня школа 
ім. гетьмана Яна 
Замойського в 
Любліні, 
вул. Ogrodowa 16 
(Огродова 16)

Організатор: 
Фундація "Teatrikon”

Дні кар'єри

16 березня 
2023

9:00 – 16:00

Торговий ярмарок організовують студенти для студентів та 
випускників. Як однолітки учасників, ми найкраще знаємо 
потреби молодих людей і хочемо дати їм можливість 
побудувати прямі відносини з роботодавцем, порівняти кілька 
пропозицій і вибрати найбільш вигідну. Протягом 30 років ми 
поєднуємо наших однолітків з ТОП-роботодавцями, реагуючи 
на їхні потреби у працевлаштуванні. Дні кар'єри® створені 
членами товариства AIESEC Польща – найбільшої у світі 
організації, якою керує молодь. Саме тому ми найкраще 
знаємо потреби наших однолітків, пов’язані з їхніми 
очікуваннями щодо ринку праці, і ми ефективно поєднуємо їх 
із майбутніми роботодавцями.

Місце: Центр Зустрічі
Культур, Plac 
Teatralny 1, 20-029 
Люблін

Організатор: AIESEC 
та університети

Культурна музична програма

17 березня 
2023

19:00

Проект спрямований на підтримку реалізації та популяризації 
видатних митців Люблінського воєводства. Кожен випуск 
складається з трьох різнопланових концертів, які були зняті 
кількома камерами та професійно змонтовані. Виступатимуть: 
Nowy ślad, Guzik/Chołomiej і Przemysław Jaworucki Quartet.

Місце: Центр 
Культури в Любліні, 
вул. Peowiaków 12, 
Глядацький зал;
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ВХІД ВІЛЬНИЙ

Організатор: Центр 
Культури в Любліні

Ideathon у Варшаві

17 березня 
2023

Фонд «Ważne sprawy» з Варшави є партнером та 
організатором IDEATHON, найбільшого соціального хакатону в
Польщі! Використовуючи перевірену формулу соціального 
хакатону Ideathon, команди молодих людей розроблятимуть 
рішення для боротьби з дезінформацією. Організатори 
відберуть найцікавіші ідеї, щоб потім надати їх авторам та 
авторкам інструменти, навички та фінансування для втілення 
їх у життя.

Місце: Мрійники та 
майстри – Будинок 
соціальних інновацій 
(Marzyciele i 
Rzemieślnicy – Dom 
Innowacji Społecznych),
вул. Брацка (Bracka) 
25, Варшава, 4-й 
поверх

Організатор: Фонд
«Ważne Sprawy»

Антидискримінаційний воркшоп – «Я відвертий, але...»

17 березня 
2023

15:00 – 17:00

Проєкт «Люблінське волонтерство» реалізується у партнерстві
Фонду «Sempre a Frente a Frente» та Асоціації «Homo Faber».

Місце: громадська 
організація «Баобаб», 
вул. Краківське 
Передмістя 39 б 
(Krakowskie 
Przedmieście 39b), 
Люблін, 2-й поверх,  
кімната № 14

Організатор: Місто 
Люблін

«Кругообіг помсти» Театр Паноптикум (Panopticum), режисер Мечислав Войтас 
(Mieczysław Wojtas)

18 березня 
2023

17:00

Вистава за п'єсою Вільяма Шекспіра «Тіт Андронік» є плодом 
10-річної співпраці Мечислава Войтаса, Пьотра Тесаровича та 
Єжи Вжоса. Вистава розповідає про те, як легко можна 
запустити машину помсти, що сіє відчай і смерть. Ключовими 
елементами сюжету є збезчещення і жорстоке каліцтво Лавінії,

Місце: Центр 
Культури в Любліні, 
вул. Peowiaków 12, 
Глядацький зал;
ВХІД ВІЛЬНИЙ
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дочки Андроніка, та канібалізм, коли Тамора їсть страву, 
приготовлену Тітом з тіл своїх синів.

[безкоштовні квитки 
в касі Культурного 
центру в Любліні]

Організатор: Центр 
Культури в Любліні

25-й Національний Перегляд Інсценізацій Фрагментів Творів Вільяма Шекспіра

18 – 19 
березня 
2023

Під час недільного ювілейного гала-концерту театр 
Паноптикум (Panopticum) разом з Люблінським Молодіжним 
культурним центром «Pod Akacją» представить виставу 
«Кругообіг помсти» за п'єсою Вільяма Шекспіра «Тіт Андронік»
за сценарієм Єжи Вжоса, режисера Мечислава Войтаса, на 
музику Пьотра Тесаровича. Після вистави відбудеться 
концерт, на якому звучатимуть найцікавіші пісні та англомовні 
тексти з попередніх років Перегляду. Напередодні, у 
конкурсній частині, виступатимуть представники шкіл з усієї 
Польщі, які представлятимуть свої роботи наживо або у 
кіноверсії.

Місце: Центр 
Культури в Любліні, 
вул. Peowiaków 12, 
Глядацький зал;
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Організатор: 
Молодіжний 
культурний центр 
«Pod Akacją» (MDK 
«Pod Akacją»)

Навчання в Любліні – Молодіжній столиці Європи 2023 – перший день весни

21 березня 
2023

10:00 – 14:00

Місто Люблін разом з люблінськими університетами вирішило 
відкрити свої стіни та запросити цьогорічних абітурієнтів 
уперше на унікальний День відкритих дверей люблінських 
вищих навчальних закладів. Це перший і найбільший у своєму 
роді захід розрахований на абітурієнтів не лише з 
Люблінського воєводства, але й з усієї Польщі. Студенти 
матимуть унікальну можливість дізнатися, як навчатися в 
Любліні та чому варто стати частиною люблінського 
студентського життя. У рамках заходу мерія Любліна та 
люблінські університети представлять власну розважальну 
програму, яка продемонструє академічний потенціал міста та 
його конкретних університетів. Захід стане чудовою нагодою 
ознайомити студентів з реаліями навчання та можливостями 
для їх всебічного розвитку у конкретних університетах.

Місце: плац 
Літевський (Plac 
Litewski)

Організатор: Місто 
Люблін та люблінські 
університети

Джазовий концерт: Мартін Лістабарт – Dedicated
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21 березня 
2023

19:00

Джаз і класична музика напрочуд гармонійно поєднані. У 
своєму другому сольному альбомі "Dedicated" віденський 
піаніст і композитор Мартін Лістабарт культивує звучання, в 
якому ідеально поєднуються мелодійність, радість гри та 
музична майстерність. Музика, що змушує мріяти і 
переноситися в іншу реальність; приємно тепле і величне 
звучання, що хапає нас ніжною рукою і неминуче зачаровує, 
мелодії, які – часами злегка танцювальні і в стилі свінгу, а 
часами мають меланхолійну тональність – оповідають різні 
історії, при цьому не вимовляючи ні слова.

Місце: Люблінська 
Філармонія 
(Filharmonia Lubelska), 
вул. M. Curie-
Skłodowskiej 5;
ВХІД ВІЛЬНИЙ

Організатор: Місто 
Люблін разом з 
Почесне Консульство 
Австрії в Любліні, 
Почесне Консульство 
Австрії у Катовицях, 
Почесне Консульство 
Австрії у Вроцлаві, 
Генеральне 
Консульство в 
Кракові, Австрійський 
Форум Культури

«Ода свободі» Танцювальний колектив «Arabeska» і Театр Паноптикум (Panopticum), 
реж. Мечислав Войтас, хор. Аґнешка Кемпка, Анна Келчиковська

22 березня 
2023

11:30 – 13:00

Спектакль «Ода свободі» – це голос молоді у глобальних 
проблемах людства, що стосуються дотримання прав кожної 
людини, в тому числі й основного права – на свободу. 
У виставі зображено потяг до свободи, якої людство прагне 
з давніх-давен, яку має постійно виборювати. Це спроба 
знайти відповідь на питання – чим є свобода? Чи вона дана 
нам назавжди? Чи в сучасному світі дотримуються прав 
людини? Що призводить до людських трагедій, війн, 
конфліктів? Що ми можемо зробити, щоб почуватися 
вільними? У спектаклі беруть участь танцювальний колектив 
«Arabeska» і театр Паноптикум, разом шукаючи творчі 
відповіді на поставлені питання. Спектакль буде доповнено 
візуальними ефектами і відеозаписами танцюристів, 
зробленими під відкритим небом у Любліні. Виконавці: 
танцювальний колектив «Arabeska» і театр Паноптикум 
Молодіжного Культурного Центру «Pod Akacją».

Місце: Центр 
Культури в Любліні, 
вул. Peowiaków 12, 
Глядацький зал;
ВХІД ВІЛЬНИЙ / 
ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС

Організатор: 
Молодіжний 
культурний центр 
«Pod Akacją» (MDK 
«Pod Akacją»)
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