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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 «Брама 
Гродська – Театр NN»
Домініканська базиліка Древа Хреста Гоподнього
Коронний трибунал
Вхід до підземної траси під Старим містом
Підвал під Фортуною

Старий театр у Любліні
Люблінський центр туристичної і культурної  
інформації
Театр ім. Г. К. Андерсена
Тринітарська вежа
Люблінська архікатедра (акустична ризниця, крипти)
Краківська брама
Нова ратуша
Дім слів – Палата друкарства
Костел св. Йосипа і кармелітський монастир
Бернардинський костел навернення 
св. апостола Павла

Костел Вознесіння Пресвятої Діви Марії  
Переможної
Театр ім. Юліуша Остерви
Пам’ятник Люблінській унії
Лютеранська кірха Святої Трійці
Музей люблінського села
Ботанічний сад
Єшива Хахмей Люблін
Державний музей на Майданеку
Міст культури
Центр культури в Любліні
Концертна мушля
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МіжНАрОДНі ФОЛьКЛОрНі зуСТрічі 
іМ. іґНАЦи ВАХОВяКА
11–17 липня 2015 
Міжнародні фольклорні зустрічі – це найстарший люблінський фестиваль, 
у якому щороку беруть участь численні ансамблі з різних країн світу. захід 
належить до найважливіших ініціатив цього роду в Польщі. «зустрічі» 
організовуються під патронатом CIOFF – Міжнародної ради організацій 
фольклорних фестивалів і традиційних мистецтв. у фестивалі щороку 
беруть участь почергово дорослі й дитячі ансамблі. Його програма включає 
вуличні паради, концерти в Любліні, Наленчові та інших містах регіону, 
а також спеціальні концерти для дітей із люблінської Дитячої клінічної 
лікарні. В рамках «зустрічей» відбуваються танцювальні й музичні май-
стер-класи, на яких молоді артисти навчаються польської музики й народ-
них та національних танців.

Майстерня культури   т: +48 81 533 08 18  e: carnaval@warsztatykultury.pl  i: www.sztukmistrze.eu

КАрНАВАЛ шТуКАріВ 
23–26 липня 2015 
«Карнавал штукарів» − це час великих видовищ на межі театру і нового 
цирку в міському просторі. До міста з’їжджаються артисти і майстри в галузі 
циркового мистецтва з багатьох країн Європи, котрі, окрім магічних спек-
таклів і видовищ, від яких аж дух запирає, проводять цикл майстер-класів 
для професіоналів та адептів, що роблять перші кроки в цьому мистецтві. 
у рамках заходу відбувається Urban Highline Festival, тобто змагання 
з ходіння по линві. Назва події відсилає до постаті штукаря з Любліна – 
героя роману нобелівського лауреата ісаака Башевіса зінґера. «Карнавал 
штукарів» є найбільшим і найважливішим фестивалем мистецтва нового 
цирку в цій частині Європи.

Майстерня культури  т: +48 81 533 08 18  e: biuro@jarmarkjagiellonski.pl  i: www.jarmarkjagiellonski.pl

яГеЛЛОНСьКиЙ ярМАрОК 
14–16 серпня 2015 
ягеллонський ярмарок − мистецько-купецька подія, концепція якої поєднує 
презентацію рукодільних та ремісничих виробів, створених народними 
майстрами, зокрема, з Польщі, україни та Білорусі, із багатою програмою 
культурних подій. ідея ягеллонського ярмарку відсилає до знаменитих 
люблінських ярмарків, котрі на межі XV i XVI століть були однією з найвідомі-
ших міжнародних торгівельних подій. Суттєву роль в цьому заході відіграють 
мистецькі й історичні видовища, відбувається також лицарський турнір. 
Невід’ємною частиною ярмарку є вечірні концерти фольклорних гуртів, які 
приваблюють тисячі учасників, а також традиційне народне танцювання на 
свіжому повітрі.

Асоціація «Кресова академія смаку»  т: +48 605 848 848  e: waldek.sulisz@gmail.com  i: www.europejskifestiwalsmaku.pl

ЄВрОПеЙСьКиЙ ФеСТиВАЛь 
СМАКу 
28 серпня – 6 вересня 2015 
Європейський фестиваль смаку з великим упіхом демонструє багатокуль-
турність і кулінарну спадщину Люблінщини. Це також найбільше кулінарне 
свято регіону, яке приваблює винятковим поєднанням культурних подій із 
традицією люблінської кухні. Це прекрасна нагода для відпочинку і знайом-
ства з різноманітними благами Люблінщини. Організатори прагнуть, аби 
гості затрималися на хвильку, сповільнили крок і замислилися над смаками 
й запахами, що їх оточують. заряджені позитивною атмосферою різноманіт-
них страв, туристи повернуться до своїх домівок відпочилими й задоволе-
ними. розпізнавальним знаком фестивалю є багата кулінарна програма, яка 
включає, серед іншого, концерти балканської й української музики, виставки 
і вернісажі, конкурси і майстер-класи кулінарного мистецтва.

Art’N’MUsIC ФеСТиВАЛь 
«СХіД КуЛьТури іНші зВуКи»
8–12 липня 2015
Фестиваль «інші звуки» у своєму задумі має представляти найцікавіші 
та найбільш вартісні музичні явища з пограниччя різних жанрів, не 
обмежуючись до одного конкретного музичного напрямку. Фестиваль 
просуває цікавих артистів, що працюють у сферах ворлд м’юзік, реґі, 
джазу, електро, а також класичної музики чи року. Надихає те, що роз-
ташоване на межі, десь на стику жанрів, традицій та культурних впливів. 
Організатори роблять ставку на оригінальність, високу мистецьку якість 
та незабутні естетичні враження. До цього часу на сценах «інших звуків» 
виступили такі музиканти й гурти, як «Morcheeba», «tinariwen», «Asian 
Dub Foundation», «Balkan Beat Box», «Goldfrap», «Arrested Development», 
ебо Тейлор чи «tiger Lilies». Фестиваль супроводжує цикл дискусій про 
європейську ідентичність, а також майстер-класи, виставки та спеціальна 
програма «Малі інші звуки», підготована для дітей. 

КАрТА ЦеНТру ЛЮБЛіНА
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Центр культури в Любліні  т: +48 81 466 61 09  e: impresariat@ck.lublin.pl  i: www.ck.lublin.pl

ЦеНТрАЛьНиЙ іГрОВиЙ МАЙДАНчиК
1–31 серпня 2015 
Центральний ігровий майданчик – це інтердисциплінарний проект, який 
завдяки залученню різних міських середовищ творить інтерактивний простір 
для різноманітних заходів у сфері мистецтва, соціально-культурної анімації, 
освіти та спорту. Вони мають служити інтеграції та пропагуванню і роз-
витку креативного, продуктивного, активного проведення часу, поєднаного 
з культурною і мистецькою освітою. Територія проекту охоплює ділянку біля 
Центру культури в Любліні, площу ім. Леха Качинського із прилеглими до 
неї ігровими майданчиками, а також оригінально облаштований внутрішній 
двір Центру культури. Кожен може включитися в організовані тут анімаційні 
заходи, покази, майстер-класи, демонстрації, концерти, заходи для дітей, 
молоді, дорослих та літніх людей. Центральний ігровий майданчик – це 
легкодоступна альтернатива для дотеперішнього рутинного проведення 
дозвілля, а також нагода для особистого розвитку завдяки можливості взяти 
участь у творчих іграх та освітніх, мистецьких і спортивних заходах.
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Ансамбль пісні і танцю «Люблін» ім. В. Каньор  т: +48 81 532 78 43  e: kaniorowcy@lublin.net.pl  i: www.zpit.lublin.pl

Майстерня культури  т/ф: +48 81 533 08 18  e: innebrzmienia@warsztatykultury.pl  i: www.innebrzmienia.pl
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Осередок міжкультурних творчих ініціатив «Роздоріжжя»  т: +48 81 466 61 67  e: info@opencity.pl  i: www.opencity.pl

Центр культури в Любліні  т: +48 81 466 61 22  e: szymon.pietrasiewicz@ck.lublin.pl  i: www.ck.lublin.pl

 КінОтеАтРи і теАтРи 

КіНОТеАТр «БАЙКА» 
ul. radziszewskiego 8 
www.kinobajka.nazwa.pl 

CINeMA CIty
ul. Lipowa 13, www.cinema-city.pl  

MULtIkINO
al. spółdzielczości Pracy 36 
www.multikino.pl

ТеАТр іМ. Ю. ОСТерВи
ul. Narutowicza 17, www.teatrosterwy.pl 

ОСереДОК ТеАТрАЛьНиХ ПрАКТиК 
«ґАрДзеНіЦе»
ul. Grodzka 5a, www.gardzienice.org

ТеАТр іМ. Г. К. АНДерСеНА 
ul. Dominikańska 1, www.teatrandersena.pl

МузичНиЙ ТеАТр 
ul. Grenadierów 13,  
www.teatrmuzyczny.eu  
(тимчасова адреса)

СТАриЙ ТеАТр у ЛЮБЛіНі
ul. Jezuicka 18, www.teatrstary.eu

 Музеї і гАЛеРеї 

ЛЮБЛіНСьКиЙ МузеЙ
ul. Zamkowa 9, www.muzeumlubelskie.pl 

ВіДДіЛи ЛЮБЛіНСьКОГО МузеЮ:
- МузеЙ іСТОрії МіСТА ЛЮБЛіНА 
 (Краківська брама) 
- МузеЙ МАрТирОЛОГії   
«Під годинником» (ul. Uniwersytecka 1) 
- ЛіТерАТурНиЙ МузеЙ  
 ім. Ю. чеховича (ul. Złota 3) 
- МАЄТОК ВіНЦеНТія ПОЛя  
 (ul. kalinowszczyzna 13)

ПіДВАЛ ПіД ФОрТуНОЮ
ul. rynek 8, www.piwnica.lublin.eu

АрХиДіЄЦезіАЛьНиЙ МузеЙ 
реЛіГіЙНОГО МиСТеЦТВА 
ul. królewska 10 (у Тринітарській вежі)

ДержАВНиЙ МузеЙ НА 
МАЙДАНеКу 
ul. Droga Męczenników Majdanka 67 
www.majdanek.eu 

МузеЙ ЛЮБЛіНСьКОГО СеЛА
al. Warszawska 96, www.skansen.lublin.pl  

ДіМ СЛіВ – ПАЛАТА ДруКАрСТВА 
ul. Żmigród 1, www.izbadrukarstwa.tnn.pl  

 

ГАЛерея «БіЛА» – ЦеНТр 
КуЛьТури
ul. Peowiaków 12, www.biala.art.pl

ГАЛерея «ЛАБіриНТ»
ul. ks. Popiełuszki 5, www.labirynt.com 

ГАЛерея СПіЛКи ПОЛьСьКиХ 
ХуДОжНиКіВ «ПіД ПіДЛОГОЮ»
ul. krakowskie Przedmieście 62 
www.zpaplublin.pl

МиСТеЦьКА ГАЛерея 
ПЛАСТичНОї СЦеНи ЛКу
rynek 8, www.kul.pl

ГАЛерея «ґАрДзеНіЦе»
ul. Grodzka 5a, www.gardzienice.art.pl

ГАЛерея «При БрАМі» 
ТОВАриСТВА ДрузіВ МиСТеЦТВА
ul. Grodzka 34, www.tpsp-lublin.pl

ГАЛерея СучАСНОГО МиСТеЦТВА 
«ANDZeLM GALLery»
ul. krakowskie Przedmieście 2 
www.andzelmgallery.pl

ГАЛерея МиСТеЦТВА «ВіриДАріЙ»
ul. Grodzka 19, www.wirydarz.com.pl 

 інші устАнОВи КуЛьтуРи 

ЦеНТр КуЛьТури В ЛЮБЛіНі
ul. Peowiaków 12, тел. +48 81 466 61 00 
www.ck.lublin.pl

рАЙОННиЙ БуДиНОК КуЛьТури 
«БрОНОВіЦе»
ul. krańcowa 106, тел. +48 81 744 16 38 
www.ddkbronowice.pl

рАЙОННиЙ БуДиНОК КуЛьТури 
«ВеНґЛіН»
ul. Judyma 2a, тел. +48 81 466 59 10 
www.ddkweglin.pl

МіСьКА ПуБЛічНА БіБЛіОТеКА 
іМ. іЄрОНіМА ЛОПАЦіНСьКОГО
ul. Peowiaków 12, тел. +48 81 466 62 00  
www.mbp.lublin.pl

ОСереДОК «БрАМА ГрОДСьКА – 
ТеАТр NN»
ul. Grodzka 21, тел. +48 81 532 58 67 
www.teatrnn.pl

ОСереДОК МіжКуЛьТурНиХ 
ТВОрчиХ іНіЦіАТиВ «рОзДОріжжя»
ul. Peowiaków 12, тел. +48 81 466 61 67 
www.rozdroza.com

МАЙСТерНя КуЛьТури
ul. Grodzka 5a, тел. + 48 81 466 59 08 
www.warsztatykultury.pl

АНСАМБЛь ПіСНі і ТАНЦЮ 
«ЛЮБЛіН» іМ. ВАНДи КАНьОр 
ul. I Armii Wojska Polskiego 3,  
тел. +48 81 532 78 43 
www.zpit.lublin.pl

ФіЛАрМОНія 
іМ. ГеНриКА ВеНяВСьКОГО
(тимчасова адреса) 
ul. Obrońców Pokoju 2,  
тел. +48 81 531 51 20  
www.filharmonialubelska.pl

ВОЄВОДСьКА ПуБЛічНА БіБЛіОТеКА 
іМ. іЄрОНіМА ЛОПАЦіНСьКОГО
ul. Narutowicza 4, тел. +48 81 528 74 00 
www.hieronim.wbp.lublin.pl

ВОЄВОДСьКиЙ ОСереДОК 
КуЛьТури
ul. Dolna Panny Marii 3, 
тел.+48 81 532 42 08  
www.wok.lublin.pl

АКАДеМічНиЙ ЦеНТр КуЛьТури 
уМКС «ХАТКА жАКА» 
ul. radziszewskiego 16, 
тел. +48 81 533 32 01 
www.ack.lublin.pl
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МіСТ КуЛьТури 
6 червня – 31 серпня 2015
Міст культури – це інтердисциплінарний проект, що вводить мистець-
ко-організаційну діяльність освітнього характеру в простір, який досі не 
використовувався для культурних заходів. Місцем подій є старовинний міст 
ім. інженера Маріана Лютославського на річці Бистшиці. Міст, окрім свого 
символічного виміру – об’єднання різних середовищ, також сполучає чотири 
різні райони, яким адресована програма: Середмістя, Броновіце, Косьмінек 
і за Цукровнею. Саме до мешканців цих мікрорайонів скерована програма 
Мосту культуру, що готується у співпраці з місцевою громадськістю та 
радами мікрорайонів – своєрідне «місцеве свято». Цей історичний міст на 
три літні місяці стає місцем майстер-класів, концертів, виставок, кіносеансів 
та вже культових танцювальних вечорів. Вакаційна програма подій на Мості 
культури призвела до культурної активізації й оживлення цієї частини міста, 
а міст став популярним місцем зустрічей та інтеграції мешканців Любліна.

Ніч КуЛьТури 
6/7 червня 2015
Ніч культури надихає на те, щоб відкрити клімат міста, оживлюючи витво-
рами мистецтва вулиці, провулки, райони, незнані й забуті місця, пробуджу-
ючи в учасниках художню вразливість, спонукаючи до активної участі в куль-
турному житті. Під час Ночі культури всі культурні установи пропонують 
безкоштовний вхід і особливі цікаві елементи програми, а публіка до ранку 
прогулюється вулицями міста. Найважливішою сценою подій Ночі культури є 
публічний міський простір, де театри світової слави стають на рівні з вулич-
ними артистами, а симфонічна музика переплітається з джазом, фолком, 
роком і танцювальною електронікою. Відбутися може все: концерти на 
дахах будинків, у подвір’ях і на площах, перформанси й гепенінги у скверах 
i провулках, художні інсталяції на головній артерії міста, спектаклі у брамах 
чи міських фонтанах, покази моди на сходах адміністративних споруд, 
автокінотеатр і кіносеанси в залах ратуші. усі ці події щороку приваблюють 
десятки тисяч учасників – як мешканців міста, так і туристів.

Майстерня культури  т: +48 81 533 08 18  e: info@nockultury.pl  i: www.nockultury.pl

ЛіТНіЙ ФОруМ СучАСНОГО ТАНЦЮ 
26–28 червня 2015
Літній форум сучасного танцю – це цикл презентацій, вистав 
і танцювальних майстер-класів, доповнених лекціями та кінопоказами, 
адресований широкій аудиторії, в основному − мешканцям Любліна 
та регіону. Щороку перед самими канікулами артисти танцю з Польщі 
або з-за кордону проводять інтенсивні мистецько-навчальні заходи, 
організовані у різних просторах міста. завдяки ближчому знайомству 
з мистецтвом танцю глядачі й учасники майстер-класів можуть 
познайомитися з найновішими тенденціями у мистецтві танцю та 
з секретами роботи хореографа і його групи.

ФеСТиВАЛь МиСТеЦТВА  
В ПуБЛічНОМу ПрОСТОрі 
«ВіДКриТе МіСТО»
25 червня – 24 липня 2015
Люблінський фестиваль «Відкрите місто» − це одна з найважливіших пре-
зентацій сучасного мистецтва у Польщі й найбільша виставка такого типу 
на сході країни. Фестиваль спирається на ідею звільнення твору мистецтва 
від стерильного й позбавленого контексту музейного простору і перене-
сення його у мінливе міське оточення. упродовж місяця митці пропонують 
свої роботи для оцінки й рефлексії мешканців міста і туристів. Мистецтво, 
таким чином, наражене як на леткі емоції глядачів, так і на змінні погодні 
умови. Вписане в історичний контекст і сучасні проблеми міського простору, 
воно стає для них коментарем, а водночас черговим розділом історії міста. 
Додатковою цінністю фестивалю є повна документація мистецьких втілень 
у формі каталогу актуального мистецтва, а такoж праці, які залишаються 
в міському просторі після закінчення фестивалю.

туРистиЧнА інФОРМАЦіЯ
ЛЮБЛіНСьКиЙ ЦеНТр ТуриСТичНОї 
і КуЛьТурНОї іНФОрМАЦії 
ul. Jezuicka 1/3, тел. +48 81 532 44 12  
www.lublintravel.pl  
www.lubelskietravel.pl  

БЮрО ОБСЛуГОВуВАННя 
ТуриСТичНОГО руХу ПТКТ
ul. krakowskie Przedmieście 78 
тел. +48 693 272 040 
www.bortpttklublin.pl 

VIA JAGIeLLONICA – ЦеНТр 
ТуриСТичНОГО ОБСЛуГОВуВАННя
ul. M.C. skłodowskiej 3/15 
тел. +48 81 441 11 18 
www.szlakjagiellonski.pl

еКстРені теЛеФОни
Поліція - 997 
швидка медична допомога - 999 
Пожежна охорона - 998 
Міська охорона - 986 
Європейський екстрений номер - 112
нАйВАжЛиВіші АВтОшЛЯхи: 
№17 Варшава – Гребенне  
(львівський напрямок) 
№19 Білосток – ряшів 
№12 жари – Дорогуськ

ДОїзД ДО ЛюбЛінА:
залізницею: www.rozklad-pkp.pl  
автобусом: www.lla.com.pl 
мікроавтобусом: www.busy.info.pl,   
www.lublin.rozkladyjazdy.pl/busy

МіжнАРОДний АеРОпОРт:
Аеропорт «Люблін»  www.airport.lublin.pl 

ПрАКТичНА іНФОрМАЦія

Центр культури в Любліні  т: +48 81 466 61 22  e: muszla@ck.lublin.pl  i: www.ck.lublin.pl 

КОНЦерТНА МушЛя
3 травня – 30 вересня 2015
Концертна мушля розташована в мальовничому оточенні відновленого 
Саксонського саду, розбитого в центрі міста поруч із трьома люблінськими 
університетами, між найбільшими районами Любліна. завдяки доскона-
лому розташуванню, сцені під дахом, амфітеатру на понад 1000 місць 
і технічній базі Концертна мушля є ідеальним місцем для організації 
літнього відпочинку для мешканців нашого міста. Концерти, театральні 
вистави, кіносеанси, родинні гуляння та багато інших розваг є досконалою 
пропозицією для цілих сімей, а для багатьох мешканців Любліна – єдиним 
шансом на контакт із театром, кінематографом чи серйозною музикою. 
Діяльність Концертної мушлі має на меті пропагування сімейної, культурної 
та безпечної моделі дозвілля.

Фото: Марцін Пєтруша

Фото: роберт Пранаґаль

Фото: Мацей рукаш

Фото: Томаш Кульбовський

Фото: Марцін Мошинський

Люблінський театр танцю – Центр культури в Любліні  т: +48 81 466 61 46  e: taniec@ck.lublin.pl  i: www.ltt.art.pl Фото: Мацей рукаш

ЛіТО з КуЛьТурОЮ В ЛЮБЛіНі


