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Tworzy Lubelską Przestrzeń Kultury Studenckiej, czyli Lubelski PKS, projekt dla wszystkich studentów i studentek, 
tworzącą przestrzeń do wspólnego działania we wszystkich możliwych formach kulturalnej aktywności. Chatka 
Żaka jest organizatorem wielu imprez kulturalnych, festiwali, koncertów, spotkań z artystami, przeglądów filmo-
wych i teatralnych. W Chatce działają zespoły taneczne i teatralne takie jak: Grupa taneczna zMYsł, Zespół Tańca 
Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego, Teatr Imperialny oraz muzyczne – Chór Akademicki UMCS 
im. Jadwigi Czerwińskiej.

Akademickie Centrum Kultury i Mediów działa w ramach 6 linii programowych: RUCH, DŹWIĘK KADR, SŁOWO, 
LIFESTYLE, VISUAL ART, które prowadzą eksperci w danych dziedzinach.

Instytucja wspiera również kompetencje dziennikarskie studentów, którzy mogą zdobyć doświadczenie medialne 
w Akademickim Radiu Centrum i TV UMCS.

Академічний центр культури та медіа УМКС Хатка Жака
Хатка Жака є організатором багатьох культурних заходів, фестивалів, 
концертів, зустрічей з артистами, кіно- та театральних оглядів. У 
Хатці діють танцювальні та театральні гуртки, такі як: танцювальна 
група „зМИсл”, Академічний колектив народного танцю УМКС ім. Ста-
ніслава Лещинського, „Імперський театр”,  академічний хор Універси-
тету Марії Кюрі-Склодовської ім. Ядвіги Червінської.
Академічний центр культури та медіа працює за 6 програмними на-
прямками: РУХ, ЗВУК, КАДР, СЛОВО, СТИЛЬ ЖИТТЯ, ВІЗУАЛЬНЕ МИС-
ТЕЦТВО, якими керують фахівці у цих сферах, у т.ч. Томаш Момот, На-
талія Вільк, Пауліна Зарембська, Богдан Браха та Пшемислав Буксін-
ський.
Також Центр підтримує та розвиває журналістські навички студентів, 
які можуть отримати медіа-досвід у Академічному Радіо „Центр” та ТБ 
УМКС. Центр творить Люблінський студентський культурний про-
стір, проект для всіх студентів і студенток, що забезпечує простір для 
спільних дій у всіх можливих формах культурної діяльності.

”Chatka Żaka” Academic Cultural and Media Centre
Chatka organises many cultural events, festivals, concerts, meetings 
with artists, film and theatre screenings. Chatka is home to dance 
and theatre groups such as: zMYsł dance company, Stanisław 
Leszczyński Folk Dance Ensemble of Maria Curie-Sklodowska 
University in Lublin, the Imperial Theatre and various choirs —
 Jadwiga Czerwińska University Academic Choir included. The Aca-
demic Cultural and Media Centre has 6 main pillars in its scope of ac-
tivity: MOVEMENT, SOUND, FILM FRAME, WORDS, LIFESTYLE, 
VISUAL ARTS, led by experts in the given field, among others: 
Tomasz Momot, Natalia Wilk, Paulina Zarębska, Bogdan Bracha or 
finally Przemysław Buksiński. The institution also supports student 
journalism. Academic Radio Centrum and TV UMCS are there for stu-
dents to practice skills in question. The Centre also carries out a pro-
ject named ‘Lublin Student Cultural Space, or Lublin PKS’ It is 
an open-for-all project for artistic expression. All forms of cultural ac-
tivity welcomed.


