
Майстерня культури в Любліні запрошує до участі в акції «Літо в місті 2022»,  під час якої
будуть організовані пізнавальні заняття для дітей з опікунами.

Назва заходу: Пристань Святого Миколая 

У рамках світлиці для людей з України ми організовуємо майстер-класи для дітей з Польщі та
України: 

Майстер-класи для дітей з Польщі та України: 

Стіни говорять | малюємо графіті та створюємо стикери

Коли графіті є мистецтвом, а коли – звичайним вандалізмом? На це запитання ми відповімо, 
знайомлячись із історією графіті – від доісторичних малюнків у печерах до сучасних муралів 
на стінах будинків. Учасники майстер-класу матимуть змогу спробувати свої сили у різних 
формах вуличного мистецтва. У спеціально підготованому просторі ми малюватимемо власні 
графіті, познайомимося з технікою малювання шаблонів і створимо наліпки-стикери на основі 
власного проєкту.  
Під час майстер-класу буде доступний перекладач. 
Практична інформація:
Коли: 11 червня 2022,  11:00–13:00 год.
Де: Майстерня культури в Любліні (ul. Grodzka 7), внутрішній двір 
Реєстрація: майстер-клас для дітей віком 5–12 років разом із повнолітнім опікуном, 
реєстрація через електронну форму, доступну на сайті www.warsztatykultury.pl, участь 
безкоштовна, кількість місць обмежена.

Відкриваємо Люблін | подорож Старим містом слідами зниклого скарбу
Майстер-клас проводиться у формі зустрічі з гідом. Ми розпочнемо від розповіді про Люблін – 
його історію, цікаві місця та легенди. Учасники отримають спеціальний план Старого міста 
з зазначеними пунктами. Завданням дітей буде знайти всі місця, в яких захована інформація 
про Люблін. Під час екскурсії гід розповість цікаві факти, пов’язані з відвідуваними місцями. 
Наприкінці подорожі на сміливих мандрівників чекатиме захований скарб! 
Під час майстер-класу буде доступний перекладач. 
Практична інформація:
Коли: 12 червня 2022,  11:00–13:00 год.
Де: початок – Майстерня культури в Любліні (ul. Grodzka 7), внутрішній двір 
Реєстрація: майстер-клас для дітей віком 5–12 років разом із повнолітнім опікуном, 
реєстрація через електронну форму, доступну на сайті www.warsztatykultury.pl, участь 
безкоштовна, кількість місць обмежена.

Світ догори ногами | будуємо фотоапарат
Майстер-клас є вступом до магічного світу аналогової фотографії. Ми звернемося до початків 
фотографії, що дізнатися, як мандрує світло і що таке перспектива. Ми перевіримо, на чому 
полягає світлочутливість та як проявити і зафіксувати зображення, яке ми хочемо зберегти 
у пам’яті. Учасники самостійно створять прототип фотографічного апарату, тобто стеноп. 
Також вони експериментуватимуть із фотопапером, використовуючи фіксаж i проявник. 
Під час майстер-класу буде доступний перекладач. 



Практична інформація:
Коли: 25 червня 2022, 12.30–14.30
Де: початок – Фотомайстерня у провулку Гартвіґів, закінчення – Майстерня культури 
в Любліні, вул. Ґродська 7, зал 204 – 3-й поверх
Реєстрація: майстер-клас для дітей віком 5–12 років разом із повнолітнім опікуном, 
реєстрація через електронну форму, доступну на сайті www.warsztatykultury.pl, участь 
безкоштовна, кількість місць обмежена.

Місто мрій | створюємо місто з наших снів
Темою майстер-класу є сучасна архітектура і мистецтво проєктування місць, приязних людям. 
На зустрічі ми подивимося на різноманітний світ архітектури, познайомимося з найцікавішими 
будинками сучасного світу і поміркуємо про те, як має виглядати приязне місто. Ми 
звернемося також до світу природи, шукаючи прикладів нестандартних будівель – зазирнемо 
до мурашника і пташиного гнізда, а також до вулика і кролячої нори. Ми ввімкнемо креативне 
мислення і збудуємо місто наших мрій. В рамках майстер-класу будуть створені макети 
міських просторів згідно з задумом учасників.  
Під час майстер-класу буде доступний перекладач. 
Практична інформація:
Коли: 26 червня 2022, 11:00–13:00 год.
Де: Майстерня культури в Любліні (ul. Grodzka 7), зал 204 – 3 поверх 
Реєстрація: майстер-клас для дітей віком 5–12 років разом із повнолітнім опікуном, 
реєстрація через електронну форму, доступну на сайті www.warsztatykultury.pl, участь 
безкоштовна, кількість місць обмежена.

Проєкт  співфінансований Фундацією Святого Миколая в рамках програми «Пристань 
Святого Миколая».

Термін / Тривалість / Дата і година події: 
Майстер-класи  відбуватимуться в  період  від  11  червня  до 31  серпня  2022  р.  Детальна
програма на червень подана вище. Програми на липень і серпень будуть доступні упродовж
попереднього місяця. 

Вартість:
Усі заходи безкоштовні.

Примітки: 
Кількість місць обмежена, діти беруть участь у заходах під опікою повнолітнього опікуна, на всі
майстер-класи обов’язкова попередня реєстрація.

Реєстрація українською мовою за номером телефону +48 451 192 442 з понеділка по п’ятницю
від 09:00 до 15:00 год.
Кількість місць обмежена. 

Проєкт  співфінансований Фундацією Святого Миколая в рамках програми «Пристань Святого 
Миколая».


