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RYS. MARIUSZ TARKAWIAN

INTRODUKCJA ZAKAZ RYSOWANIA 3  2

••• KULTURA W MEDIACH / MIŁOSZ ZIELIŃSKI

W ostatnim z „jubileuszowych" wstępniaków chciałbym napisać kilka słów 
o tym, jak przez minione 15 lat zmieniały się lubelskie media oraz ich 
zainteresowanie kulturą. 

Choć dziś trudno w to uwierzyć, ale w czasach, gdy powstawał ZOOM 
lubelska prasa, ale także radia i telewizja dość mocno kibicowały 
wydarzeniom kulturalnym. Oczywiście, w pierwszej dekadzie XXI wieku 
w naszym mieście działo się znacznie mniej, ale nawet pomimo tego 
każda szanująca się gazeta prowadziła, często dość rozbudowany, dział 
kulturalny. Recenzowano spektakle teatralne, dużo pisano o wystawach 
i koncertach. To pod koniec XX i na początku XXI wieku powstawały 
najlepsze teksty takich autorów, jak Andrzej Molik, Mirosław Haponiuk 
czy Grzegorz Józefczuk. 

Co ciekawe, choć w tamtych czasach o kulturze pisało się więcej, to 
środowiskom twórczym było i tak mało. Pamiętam znamienne słowa 
Janusza Opryńskiego, który będąc promotorem idei stworzenia informatora 
kulturalnego, powiedział: – Jeśli sami o sobie nie zaczniemy pisać, to 
wkrótce nikt o nas nie napisze. Na realizację jego proroctwa długo nie 
trzeba było czekać. Z roku na rok tematyka kulturalna stawała się coraz 
mniej seksi. I choć Lublin złapał wiatr w żagle, liczba wydarzeń rosła 
lawinowo, tego samego nie można powiedzieć o zainteresowaniu mediów. 
Działy kulturalne stawały się coraz mniejsze, „starzy wyjadacze" odchodzili 
na emeryturę lub do innych zadań, a na ich miejscach nie pojawiali się 
nowi. Dziś coraz trudniej przeczytać na przykład recenzję teatralną, drzewiej 
zdarzało się, że gazety publikowały dwie recenzje dwóch różnych autorów 
z tej samej premiery.

ZOOM próbował wypełniać tę lukę. Od 2008 roku zmieniliśmy formułę 
naszego wydawnictwa, mocno stawiając na publicystykę. Wprowadziliśmy 
numery tematyczne, publikowaliśmy wiele wywiadów, esejów i oczywiście 
recenzji. I tu muszę przyznać, że wpadliśmy w podobne tarapaty, co inne 
media – z czasem zaczęło nam brakować rąk do pisania, coraz trudniej 
nam było pozyskać nowych recenzentów, a także pojawiły się problemy 
z... miejscem. Po prostu, w Lublinie tak radykalnie wzrosła liczba wydarzeń, 
że w Informatorze brakło nam stron. 

W przyszłym roku do recenzji i publicystyki spróbujemy jednak powrócić. 
Chcemy, aby ZOOM zawsze był pismem nie tylko „od informowania", ale 
także „do poczytania". No i współcześnie coraz bardziej mamy poczucie, 
że „jeśli my o was nie napiszemy, to nikt o was nie napisze" ;).

PS. Jubileuszowy, 15 rok na rynku, minął nam... tak sobie. Nie dość, że 
musieliśmy anulować jeden numer, to jeszcze rażąco obcięliśmy część 
publicystyczną. I kiedy już myśleliśmy, że wyszliśmy na prostą i nic złego 
się nie wydarzy... okazało się, że będą zmiany w redakcji. W związku 
z objęciem funkcji zastępcy dyrektora Centrum Kultury w Lublinie 
z ZOOM-em rozstała się Gabriela Żuk. Gabriela pracowała z nami przez 
15 lat, od pierwszego numeru współtworzyła pismo i nadawała mu 
oryginalności. Napisała tysiące stron, dziesiątki świetnych recenzji 
i wywiadów. Bez wątpienia będzie nam jej brakować. Niemniej jednak, 
gorąco witamy na pokładzie Dorotę Stochmalską, która przejmie 
obowiązki Gabi.
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••• XXIX MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL MUZYKI 
LUDOWEJ MIKOŁAJKI FOLKOWE
AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UMCS „CHATKA ŻAKA” / UL. RADZISZEWSKIEGO 16 / 

WWW.MIKOLAJKI.FOLK.PL 

1.12 / niedziela

Koncert
MAŁA SALA WIDOWISKOWA / BILET: 25/30 ZŁ

godz. 18.00 – Namgar

Warsztaty
KLUB FESTIWALOWY / HOL / WSTĘP WOLNY

godz. 11.00 – Świecidełka – ozdoby bożonarodzeniowe
godz. 12.00 – Maciej Lubaś – Dźwięki z korzenia – didgeridoo 
godz. 13.00 – Marta i Krzysztof Butrynowie – Zagraj mi muzyczko – 4-6 lat 
godz. 14.30 – Marta i Krzysztof Butrynowie – Zagraj mi muzyczko – 7-10 lat 

Namgar (Burcja)
Czteroosobowa grupa muzyczna 
wykonująca tradycyjną muzykę 
buriacką i mongolską. Liderka zespołu 
Namgar Lhasaranova pochodzi ze 
wschodniego pogranicza, gdzie 
spotykają się trzy kraje: Rosja, 
Mongolia i Chiny. Poza wyjątkowym, 
tradycyjnym śpiewem z Burcji, którym 
posługuje się Namgar, usłyszeć można 
takie instrumenty jak morin khuur, 
chanza, tradycyjną mongolską perkusję. 

Świecidełka
Warsztaty ozdób choinkowych są 
okazją do własnoręcznego wykonania 
prostych, tradycyjnych ozdób choinko-
wych, kartek świątecznych, miniaturo-
wych Mikołajów z koralików pod 
kierunkiem „Pana Koralika” i lalek – 
motanek.

Dźwięki z korzenia
Warsztaty Macieja Lubasia gry na 
didgeridoo, tradycyjnym, pochodzącym 
z Australii instrumentem wykorzy-
stywanym przez Aborygenów. To 
drewniana trąba o charakterystycznym, 
głębokim, wibrującym dźwięku, która 
może powstać naturalnie w wyniku 
działalności termitów. W naszych 
warunkach didgeridoo tworzy się 
poprzez ręczne lub mechaniczne 
drążenie. 

••• FESTIWAL JAZZ BEZ 2019
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL / 

KASA: PON.-PT. W GODZ. 10.00-19.00 ORAZ NA 1 GODZ. PRZED KONCERTAMI / 

81 466 61 40 / BILET NA 1 DZIEŃ FESTIWALU: 25 ZŁ

6-7.12 / piątek-sobota
Ten międzynarodowy festiwal nazywany bywa czasami festiwalem wędrującym, 
ponieważ muzycy przemieszczają się z koncertami pomiędzy miastami. Pierwszy 
dzień lubelskiej edycji poświęcony jest zmarłemu w maju Markijanowi 
Ivaszczyszynowi – animatorowi kultury Lwowa, założycielowi legendarnego klubu 
Dzyga, pomysłodawcy festiwalu Jazz Bez jako sieci, propagatorowi muzyki 
jazzowej po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Drugi dzień, pod hasłem 
Modern Music Weekend, ukaże unikalne, najnowsze zjawiska obecne w muzyce 
współczesnej różnych gatunków. 

6.12 / piątek
godz. 19.00 – PKP Trio / Hnydyn / Kushniruk – Tribute to Markijan 
SALA WIDOWISKOWA

godz. 21.00 – Anesthesis Trio / Szuszkiewicz – jam session 
PIWNICE

7.12 / sobota
godz. 18.00 – Piotr Sałajczyk / Mihkel Poll – recital podwójny 
SALA WIDOWISKOWA / WSTĘP WOLNY

godz. 20.00 – LOTTO 
PIWNICE

godz. 21.00 – 1988 
PIWNICE

PKP Trio (Polska) / Hnydyn 
(Ukraina) / Kushniruk 
(Ukraina)
Piotr „Łycha” Łyszkiewicz – 
saksofon, elektronika; Karol Gadzało – 
bas; Piotr Gwadera – perkusja; 
Marcin Zabrocki – klawisze; Taras 
Kushniruk – gitara; Igor Hnydyn – 
perkusja
Zespół został powołany specjalnie, by oddać hołd, zmarłemu w maju, wielkiemu 
fanowi jazzu Markijanowi Ivaszczyszynowi. Zespół tworzą wieloletni przyjaciele 
i wychowankowie Markijana z Polski i Ukrainy. PKP Trio – ich sekcja rytmiczna 
o punkowych korzeniach daje mocną podstawę dla żywiołowej improwizacji 
saksofonu. Przejmujące granie na granicy noise'u w ich wykonaniu nie jest 
jednak pozbawione melodii. Warstwa tworzona przez instrumentarium tradycyj-
nego tria jazzowego wzbogacana jest ponadto o elektronikę i niekonwencjonalne 
źródła dźwięku. Igor Hnydyn to najlepszy ukraiński perkusista młodego pokolenia, 
współzałożyciel Lwowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Współczesnej, uczestnik wielu 
międzynarodowych festiwali i laureat konkursów – zarówno perkusyjnych, jak 
i jazzowych. Taras Kusniruk to jeden z czołowych gitarzystów jazzowych młodego 
pokolenia na Ukrainie. Członek licznych zespołów m.in.: Mark Tokar Belveder 
Group, ShockolaD, Lviv Hammond Trio. Wielokrotnie występował na festiwalach 
Na Ukrainie i poza jej ganicami.

Anesthesis Trio (Polska) / Szuszkiewicz (Polska)
Łukasz Prokop – perkusja; Jacek Steinbrich – bas; Tadeusz Cieślak – 
saksofon, klarnet; Kamil Szuszkiewicz – trąbka
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CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL / 

KASA: PON.-PT. W GODZ. 10.00-19.00 ORAZ NA 1 GODZ. PRZED KONCERTAMI / 

81 466 61 40 / BILET NA 1 DZIEŃ FESTIWALU: 25 ZŁ

6-7.12 / piątek-sobota
Ten międzynarodowy festiwal nazywany bywa czasami festiwalem wędrującym, 
ponieważ muzycy przemieszczają się z koncertami pomiędzy miastami. Pierwszy 
dzień lubelskiej edycji poświęcony jest zmarłemu w maju Markijanowi 
Ivaszczyszynowi – animatorowi kultury Lwowa, założycielowi legendarnego klubu 
Dzyga, pomysłodawcy festiwalu Jazz Bez jako sieci, propagatorowi muzyki 
jazzowej po obu stronach granicy polsko-ukraińskiej. Drugi dzień, pod hasłem 
Modern Music Weekend, ukaże unikalne, najnowsze zjawiska obecne w muzyce 
współczesnej różnych gatunków. 

6.12 / piątek
godz. 19.00 – PKP Trio / Hnydyn / Kushniruk – Tribute to Markijan 
SALA WIDOWISKOWA

godz. 21.00 – Anesthesis Trio / Szuszkiewicz – jam session 
PIWNICE

7.12 / sobota
godz. 18.00 – Piotr Sałajczyk / Mihkel Poll – recital podwójny 
SALA WIDOWISKOWA / WSTĘP WOLNY

godz. 20.00 – LOTTO 
PIWNICE

godz. 21.00 – 1988 
PIWNICE

PKP Trio (Polska) / Hnydyn 
(Ukraina) / Kushniruk 
(Ukraina)
Piotr „Łycha” Łyszkiewicz – 
saksofon, elektronika; Karol Gadzało – 
bas; Piotr Gwadera – perkusja; 
Marcin Zabrocki – klawisze; Taras 
Kushniruk – gitara; Igor Hnydyn – 
perkusja
Zespół został powołany specjalnie, by oddać hołd, zmarłemu w maju, wielkiemu 
fanowi jazzu Markijanowi Ivaszczyszynowi. Zespół tworzą wieloletni przyjaciele 
i wychowankowie Markijana z Polski i Ukrainy. PKP Trio – ich sekcja rytmiczna 
o punkowych korzeniach daje mocną podstawę dla żywiołowej improwizacji 
saksofonu. Przejmujące granie na granicy noise'u w ich wykonaniu nie jest 
jednak pozbawione melodii. Warstwa tworzona przez instrumentarium tradycyj-
nego tria jazzowego wzbogacana jest ponadto o elektronikę i niekonwencjonalne 
źródła dźwięku. Igor Hnydyn to najlepszy ukraiński perkusista młodego pokolenia, 
współzałożyciel Lwowskiej Szkoły Jazzu i Muzyki Współczesnej, uczestnik wielu 
międzynarodowych festiwali i laureat konkursów – zarówno perkusyjnych, jak 
i jazzowych. Taras Kusniruk to jeden z czołowych gitarzystów jazzowych młodego 
pokolenia na Ukrainie. Członek licznych zespołów m.in.: Mark Tokar Belveder 
Group, ShockolaD, Lviv Hammond Trio. Wielokrotnie występował na festiwalach 
Na Ukrainie i poza jej ganicami.

Anesthesis Trio (Polska) / Szuszkiewicz (Polska)
Łukasz Prokop – perkusja; Jacek Steinbrich – bas; Tadeusz Cieślak – 
saksofon, klarnet; Kamil Szuszkiewicz – trąbka
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Zespół Anesthesis Trio został 
stworzony z najbardziej aktywnych 
muzyków na lubelskiej scenie jazzu 
eksperymentalnego. Ich twórczość 
wymyka się klasyfikacjom gatunko-
wym. Oparta jest na zasadzie fusion, 
czyli miksowi różnych stylów, np. jazz, 
punk, noise, funk, a wszystko 
w improwizowanej odsłonie. Do grupy 
dołączył kompozytor i trębacz Kamil 
Szuszkiewicz związany m.in. z zespołami Zebry a Mit, WIO, Profesjonalizm.

Piotr Sałajczyk (Polska) / 
Mihkel Poll (Estonia)
Piotr Sałajczyk – pianino; Mihkel 
Poll – pianino
Pianista, kameralista i pedagog Piotr 
Sałajczyk przez krytyków jest zaliczany 
do grona najwybitniejszych polskich 
wykonawców swojej generacji. W kręgu 
jego zainteresowań pozostaje zarówno 
muzyka najnowsza jak i nieznana 
muzyka polskiego romantyzmu. Laureat nagrody fonograficznej Fryderyk oraz 
nagrody Orfeusz przyznanej „za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskiej”. 
Artysta został też nominowany do Paszportów Polityki (2017). Mihkel Poll 
pochodzi z Tallina. Wygrał liczne międzynarodowe konkursy, zdobywając między 
innymi nagrody na międzynarodowych konkursach pianistycznych: Rina Sala Gallo 
we Włoszech oraz w Tallinie. Pianista występował na scenach Europy oraz 
Ameryki. 

LOTTO (Polska)
Mike Majkowski – gitara basowa; 
Łukasz Rychlicki – gitara; Paweł 
Szpura – perkusja
Zespół założony pod koniec 2012 r., 
skupiający trzech kreatywnych muzy-
ków, eksplorujących granice takich 
gatunków jak improv, country, noise, 
minimalizm, tworzy muzykę hipno-
tyczną i wzruszającą jednocześnie. Jak dotąd wydał cztery albumy. Grupa zagrała 
wiele koncertów na festiwalach w Polsce i zagranicą, m.in. UNSOUND Festival 
w Krakowie, OFF Festival w Katowicach, Tauron Nowa Muzyka w Katowicach, 
Nickelsdorf Konfrontationen w Austrii, Umlaut Festival w Paryżu. 

1988 (Polska)
Przemysław Jankowiak – produkcja, 
wokal
Pochodzący ze Szczecina, mieszkający 
obecnie w Gdyni producent, kompo-
zytor, muzyk. Współtwórca duetu Syny, 
z którym wydał dwie płyty „Orient” 
oraz „Sen”. Autor solowej płyty 
„Gruda”. Pracował z wieloma 
czołowymi postaciami polskiej sceny 
hiphopowej oraz niezależnej, z jego produkcji korzystali m.in. Lotto, Pezet, 
Rosalie, Włodi czy Jetlagz.

••• TEATR IM. H.CH. ANDERSENA
BUDYNEK CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / SALA KAMERALNA / 

81 532 16 28 / WWW.TEATRANDERSENA.PL / INFO@TEATRANDERSENA.PL / 

BILET: 20-30 ZŁ / KASA: WTOREK-PIĄTEK GODZ. 11.00-15.00 ORAZ 2 GODZ. PRZED 

SPEKTAKLAMI / 81 532 32 25

Historie naturalne, czyli o przedziwnych żyjątkach 
OD 8 LAT

1.12 / niedziela / godz. 12.00
3.12 / wtorek / godz. 9.30, 11.30
4.12 / środa / godz. 9.30, 11.30
5.12 / czwartek / godz. 9.30, 11.30
6.12 / piątek / godz. 9.30, 11.30
7.12 / sobota / godz. 16.00
8.12 / niedziela / godz. 12.00

Muminki 
OD 5 LAT

12.12 / czwartek / godz. 9.30, 11.30
13.12 / piątek / godz. 9.30, 11.30
14.12 / sobota / godz. 16.00
15.12 / niedziela / godz. 12.00
17.12 / wtorek / godz. 9.30, 11.30
18.12 / środa / godz. 9.30, 11.30

Lekcje niegrzeczności, czyli Łysol i Strusia
OD 5 LAT

21.12 / sobota / godz. 16.00
22.12 / niedziela / godz. 12.00
28.12 / sobota / godz. 16.00
29.12 / niedziela / godz. 12.00
31.12 / wtorek / godz. 18.00 / SYLWESTER / REZERWACJE / BILET: 90 ZŁ 

Historie naturalne, czyli 
o przedziwnych żyjątkach
scenariusz, dramaturgia: Hubert 
Sulima; reżyseria: Jędrzej 
Piaskowski; scenografia, kostiumy: 
Hanka Podraza
Kosmitka, Chłopiec-Dinozaur, Jeż, 
Małża, Nietoperz i Drzewo chcąc 
odzyskać las, ich dawny dom i „raj 
utracony”, wyruszają w przedziwną 
podróż w głąb pamięci i wyobraźni. Okrywają prawa rządzące rzeczywistością 
i mierzą się z tym, co w życiu nieuniknione – smutkiem, doświadczeniem straty, 
przemijaniem. Poznając nawzajem swoje historie, przełamują poczucie 
samotności i zaczynają tworzyć wspólnotę, która pozwala im odzyskać radość 
i nadzieję.

Muminki
na podstawie książek Tove Jansson; scenariusz, reżyseria: Jerzy Jan Połoński; 
scenografia: Marika Wojciechowska; muzyka: Michał Kowalczyk; choreografia: 
Urszula Pietrzak; projekcje wideo: Bogusław Byrski
Z zbioru opowieści o rodzinie fińskich trolli twórcy spektaklu wybrali te 
najbardziej „magiczne”. Bohaterowie urządzają podniebne wyścigi na chmurach, 
zamieniają wodę w rzece w malinowy sok, a dolinę w prawdziwą egzotyczną 
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BILET: 20-30 ZŁ / KASA: WTOREK-PIĄTEK GODZ. 11.00-15.00 ORAZ 2 GODZ. PRZED 

SPEKTAKLAMI / 81 532 32 25

Historie naturalne, czyli o przedziwnych żyjątkach 
OD 8 LAT

1.12 / niedziela / godz. 12.00
3.12 / wtorek / godz. 9.30, 11.30
4.12 / środa / godz. 9.30, 11.30
5.12 / czwartek / godz. 9.30, 11.30
6.12 / piątek / godz. 9.30, 11.30
7.12 / sobota / godz. 16.00
8.12 / niedziela / godz. 12.00

Muminki 
OD 5 LAT

12.12 / czwartek / godz. 9.30, 11.30
13.12 / piątek / godz. 9.30, 11.30
14.12 / sobota / godz. 16.00
15.12 / niedziela / godz. 12.00
17.12 / wtorek / godz. 9.30, 11.30
18.12 / środa / godz. 9.30, 11.30

Lekcje niegrzeczności, czyli Łysol i Strusia
OD 5 LAT

21.12 / sobota / godz. 16.00
22.12 / niedziela / godz. 12.00
28.12 / sobota / godz. 16.00
29.12 / niedziela / godz. 12.00
31.12 / wtorek / godz. 18.00 / SYLWESTER / REZERWACJE / BILET: 90 ZŁ 

Historie naturalne, czyli 
o przedziwnych żyjątkach
scenariusz, dramaturgia: Hubert 
Sulima; reżyseria: Jędrzej 
Piaskowski; scenografia, kostiumy: 
Hanka Podraza
Kosmitka, Chłopiec-Dinozaur, Jeż, 
Małża, Nietoperz i Drzewo chcąc 
odzyskać las, ich dawny dom i „raj 
utracony”, wyruszają w przedziwną 
podróż w głąb pamięci i wyobraźni. Okrywają prawa rządzące rzeczywistością 
i mierzą się z tym, co w życiu nieuniknione – smutkiem, doświadczeniem straty, 
przemijaniem. Poznając nawzajem swoje historie, przełamują poczucie 
samotności i zaczynają tworzyć wspólnotę, która pozwala im odzyskać radość 
i nadzieję.

Muminki
na podstawie książek Tove Jansson; scenariusz, reżyseria: Jerzy Jan Połoński; 
scenografia: Marika Wojciechowska; muzyka: Michał Kowalczyk; choreografia: 
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dżunglę. Jednak nawet z marzeniami może być kłopot, zwłaszcza kiedy zaczną 
wymykać się spod kontroli. 

Lekcje niegrzeczności, czyli 
Łysol i Strusia
według książki „Łysol i Strusia. 
Lekcje niegrzeczności” Marcina 
Wichy; reżyseria: Jacek Papis
Strusia jest najgrzeczniejsza w klasie, 
nie będzie jej jednak łatwo wygrać 
w trwającym międzyszkolnym konkur-
sie grzeczności, bo nagle w jej życiu 
pojawi się kudłaty, lekko śmierdzący 
i zwariowany pies – Łysol. To on stanie się jej prawdziwym przyjacielem 
i udowodni, że przestrzeganie reguł nie zawsze popłaca. 

••• TEATR IM. JULIUSZA OSTERWY
UL. NARUTOWICZA 17 / 81 532 42 44 / WWW.TEATROSTERWY.PL / 

INFO@TEATROSTERWY.PL / KASA: WTOREK-SOBOTA 12.00-19.00, 

NIEDZIELA 16.00-19.00 / 81 532 42 46 / BILET: 15-45 ZŁ

Tramwaj zwany pożądaniem 
1.12 / niedziela / godz. 18.00

Sposób na Alcybiadesa 
5.12 / czwartek / godz. 9.00, 11.30
6.12 / piątek / godz. 9.00, 11.30
7.12 / sobota / godz. 12.00 / SPEKTAKL MIKOŁAJKOWY

Wieczór Trzech Króli 
8.12 / niedziela / godz. 19.00
13.12 / piątek / godz. 12.00, 19.00
14.12 / sobota / godz. 19.00
15.12 / niedziela / godz. 17.00

Wspólne kolędowanie
15.12 / niedziela / godz. 12.00

Emigranci 
SCENA REDUTA 

17.12 / wtorek / godz. 10.00
19.12 / czwartek / godz. 10.00
20.12 / piątek / godz. 19.00

Seks nocy letniej 
18.12 / środa / godz. 19.00 / SPEKTAKL DO SENIORÓW

19.12 / czwartek / godz. 19.00

Kram z piosenkami. Obrazki śpiewające
21.12 / sobota / godz. 19.00 / TEATRALNA GWIAZDKA

22.12 / niedziela / godz. 17.00 / TEATRALNA GWIAZDKA

Ich czworo
31.12 / wtorek / godz. 17.00, 21.00 / SYLWESTER / BILET: 65-145 ZŁ

 

 

Tramwaj zwany 
pożądaniem
reżyseria: Kuba Kowalski; scenografia, 
kostiumy: Kornelia Dzikowska; 
muzyka: Borys Kunkiewicz; 
choreografia: Katarzyna Sikora; 
reżyseria świateł: Damian Pawella; 
współpraca dramaturgiczna, asystent 
reżysera: Łukasz Borkowski
Nowy Orlean, rok 1947. W żadnych 
innych czasach mężczyźni nie byli tak męscy, a kobiety tak kobiece. Z tramwaju 
wysiada rozchwiana emocjonalnie, neurotyczna starzejąca się nauczycielka. 
Zatrzymuje się w domu młodszej siostry i porywczego, prostego, ale obdarzonego 
wdziękiem i witalnością szwagra. Przedłużająca się wizyta prowadzi do zderzenia 
dwóch światów.

Edmund Niziurski – Sposób 
na Alcybiadesa
reżyseria, opracowanie muzyczne: Piotr 
Ratajczak; adaptacja, dramaturgia: 
Piotr Rowicki; scenografia: Matylda 
Kotlińska; kostiumy: Grupa MIXER; 
ruch sceniczny: Arkadiusz Buszko
Choć wciąż zmieniają się systemy 
i programy nauczania, wojna między 
nauczycielami a uczniami pozostaje 
niezmienna. Akcja przedstawienia 
zostaje przeniesiona do czasów współczesnych, do jednej z lubelskich szkół, 
w której uczniowie próbują zdobyć sposób na historyka zwanego Alcybiadesem 
i powstrzymać szalone edukacyjne zapędy ciała pedagogicznego.

William Szekspir – Wieczór 
Trzech Króli
opracowanie tekstu, dramaturgia: 
Hubert Sulima; reżyseria: Łukasz 
Kos; scenografia: Paweł Walicki; 
scenografia multimedialna: Patrycja 
Płanik; kostiumy: Maja Skrzypek; 
muzyka: Dominik Strycharski; ruch 
sceniczny: Katarzyna Sikora
Akcja tej komedii osadzona jest 
w odległej krainie zwanej Ilirią. Zaludniają ją postaci, które za wszelką cenę, 
często niezgrabnie poszukują ciepła i miłości. Rządzona prawem maskarady, 
ukrywania tożsamości i wszechobecnego odgrywania ról Iliria jest niejako 
odbiciem naszej rzeczywistości.

Wspólne kolędowanie
„Bóg się rodzi”, „Anioł pasterzom mówił”, „Dzisiaj w Betlejem” i wiele innych 
pięknych kolęd zaśpiewają aktorzy Teatru Osterwy, zapraszając wszystkich widzów 
do wzięcia udziału we wspólnym kolędowaniu.

Sławomir Mrożek – Emigranci
reżyseria: Franciszek Szumiński; scenografia: Barbara Wołosiuk
Współczesna rzeczywistość stawia przed nami pytania o naturę wolności, która 
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Sławomir Mrożek – Emigranci
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może stać się ciężarem. Emigracja to 
„moment w życiu” czy pewien wymiar 
kondycji ludzkiej, z którą przychodzi się 
mierzyć współczesnemu człowiekowi. 
Bohaterowie dramatu są na siebie 
skazani, zamknięci w ciasnym 
pomieszczeniu. Do jakich kroków się 
posuną, znajdując się na skraju 
rozpaczy?

Woody Allen – Seks nocy 
letniej
reżyseria: Paweł Aigner; scenografia: 
Pavel Hubička; muzyka: Piotr Klimek
Domorosły wynalazca Andrew i jego 
bogobojna żona Adrian, lekarz Maxwell 
i pielęgniarka Dulcy oraz filozof 
Leopold i jego młoda narzeczona Ariel, 
czyli sześciokąt miłosny stworzony 
przez Woody'ego Allena. Podczas 
gorącego weekendu, bohaterowie, kierowani namiętnościami i pożądaniem, 
pozwalają sobie na decyzje, których sami po sobie się nie spodziewali.

Leon Schiller – Kram 
z piosenkami. Obrazki 
śpiewające 
reżyseria: Jerzy Jan Połoński; 
kostiumy, scenografia: Barbara 
Wołosiuk; choreografia: Urszula 
Pietrzak; projekcja wideo: Dawid 
Kozłowski; muzyka: Łukasz 
Demrych; przygotowanie wokalne: 
Aleksandra Mikołajczyk
Pomysł inscenizowania przez Leona Schillera starych piosenek typu szlacheckiego, 
mieszczańskiego i wiejskiego, zrodził się jednocześnie z próbami rekonstruowania 
staropolskich widowisk ludowych. Spektakl według jego słynnych „obrazków 
śpiewających” to przegląd polskich piosenek ludowych, żołnierskich, biesiadnych 
oraz tańców i zabaw towarzyskich.

Gabriela Zapolska – Ich 
czworo
reżyseria: Paweł Aigner; scenografia: 
Magdalena Gajewska; kostiumy: 
Zofia de Ines; muzyka: Piotr Klimek; 
występują: Krzysztof Olchawa, Marta 
Ledwoń, Magdalena Zabel, Wojciech 
Rusin, Magdalena Sztejman, Jowita 
Stępniak, Teresa Filarska, Tomasz 
Bielawiec, Daniel Salman
Historia małżeńskiego trójkąta, o której sama autorka pisała – „tragedia ludzi 
głupich”. Pełna komicznych sytuacji sztuka o typowym trójkącie miłosnym 
i walce o szczęście. Pomimo upływu przeszło stu lat tekst jest wciąż aktualny 
i podejmuje istotny temat kondycji współczesnej rodziny.

••• TEATR MUZYCZNY
UL. SKŁODOWSKIEJ 5 / 81 532 25 21 / WWW.TEATRMUZYCZNY.EU / 

INFO@TEATRMUZYCZNY.EU / KASA: WTOREK-PIĄTEK 10.00-18.00, SOBOTA 16.00-18.00 

ORAZ NIEDZIELA 1 GODZ. PRZED SPEKTAKLEM / 502 662 956

Bajkolandia 
5.12 / czwartek / godz. 10.00
6.12 / piątek / godz. 9.00, 11.30

Kot w butach 
8.12 / niedziela / godz. 15.00

Jaś i Małgosia
W NOWEJ ODSŁONIE / SPEKTAKL GOŚCINNY

9.12 / poniedziałek / godz. 11.00

To tylko sex 
OD 18 LAT / SPEKTAKL GOŚCINNY 

12.12 / czwartek / godz. 19.00

Skrzypek na dachu 
13.12 / piątek / godz. 18.00
14.12 / sobota / godz. 18.00

Nie taki Straszny Dwór – opera w pigułce 
16.12 / poniedziałek / godz. 9.00, 11.00

Pinokio 
18.12 / środa / godz. 10.00 
19.12 / czwartek / godz. 10.00

Od Opola do San Remo 
29.12 / niedziela / godz. 17.00

Przetańczyć całą noc
31.12 / wtorek / godz. 18.00, 21.30 / KONCERT SYLWESTROWY

Bajkolandia
scenariusz, reżyseria: Małgorzata 
Rapa; choreografia: Violetta Suska; 
wybór scenografii, kostiumów: 
Magdalena Baczyńska vel Mróz; 
dyrygent: Łukasz Sidoruk; 
przygotowanie chóru: Grzegorz Pecka; 
reżyseria świateł: Marcin Nogas; 
wizualizacje: Zuzanna Faliszewska
Barwne, rozśpiewane i roztańczone 
widowisko z udziałem solistów, chóru, baletu oraz orkiestry. Niepowtarzalna 
okazja, aby ujrzeć razem na scenie Shreka, Pocahontas, Elsę z Krainy Lodu, Pana 
Kleksa czy wyginającego śmiało ciało króla Juliana.

Kot w butach
inscenizacja, reżyseria: Jerzy Turowicz; muzyka: Janusz Baca; kierownictwo 
muzyczne: Piotr Wujtewicz; choreografia: Iza Krupka
Wzbogacona adaptacja bajki Jana Brzechwy – na scenie najmłodsi mogą 
zobaczyć nieznane dotąd historie o najsłynniejszym kocie. Kot i jego Pan Janek 
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przeżywają niezwykłe przygody, widzowie zaś są zachęcani do wzięcia udziału we 
współtworzeniu spektaklu – dla najodważniejszych przewidziano nagrody.

Jaś i Małgosia
inscenizacja, reżyseria, muzyka: 
Mariola Zagojska; choreografia: 
Beata Kamińska
Czarownica wcale nie musi być taka 
zła. Czasem tylko musi wszystkich 
postraszyć, bo inaczej nie byłaby 
Czarownicą. Jak się okaże po postu 
uwielbia słodycze, tak jak wszystkie 
dzieci. Słodycze lubią też leśne zwie-
rzątka, które popisują się w akrobatycznych układach baletowych, a wszystkiemu 
przygląda się z ukrycia tajemniczy Wilk…

To tylko sex
reżyseria: Giovanni Castellanos; 
opracowanie: Szymon Jachimek; 
występuje: Olga Bołądź
Dlaczego miłość kończy się 
małżeństwem? Czego tak naprawdę 
pragną kobiety? Kto ma większy apetyt 
i na co? Jaka jest najczęstsza fantazja 
seksualna? Olga Bołądź, jako Edyta 
Radzi (#edytaradzi), w roli sex-
eksperta, z dużą dozą pikanterii 
i humoru przedstawi cenne rady i wskazówki, które wzbogacą życie erotyczne 
wszystkich, bez wyjątków. 

Jerry Bock – Skrzypek na 
dachu
reżyseria: Zbigniew Czeski; muzyka: 
Jerry Bock; libretto: Joseph Stein, 
Sheldon Harnick; przekład libretta: 
Antoni Marianowicz; dyrygent: 
Łukasz Sidoruk; scenografia: Anna 
Bobrowska-Ekiert; choreografia: 
Henryk Rutkowski; przygotowanie 
chóru: Włodzimierz Fruziński
Wzruszająca opowieść o mleczarzu Tewje, jego żonie Gołdzie i trzech córkach 
wchodzących w dorosłość w miasteczku Anatewka za czasów carskiej Rosji. 
Tłem dla głównych wydarzeń są losy lokalnej społeczności żydowskiej. Historia 
przepełniona jest muzyką, a sztandarowy utwór spektaklu to szlagier „Gdybym 
był bogaczem”.

Nie taki Straszny Dwór – 
opera w pigułce
współpraca: Centrum Inicjatyw 
Artystycznych; pomysł, inscenizacja, 
reżyseria: Mariola Zagojska; 
adaptacja tekstu, prowadzenie: Paweł 
Świętorecki; kierownictwo muzyczne: 
Agnieszka Schulz-Brzyska
Spektakl przygotowany z okazji 

przypadającej w tym roku 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki, który 
wprowadza młodych odbiorców w piękny świat muzyki i teatru operowego. 
Możliwe, że dla niektórych będzie to pierwsze zetknięcie z muzyką klasyczną, 
dlatego na tę okazję twórcy wybrali operę „Straszny Dwór”, opracowaną w wersji 
kameralnej i skróconej.

Carlo Collodi – Pinokio
reżyseria: Jerzy Turowicz; 
kierownictwo muzyczne: Piotr 
Wujtewicz; muzyka: Janusz Baca; 
scenografia: Ireneusz Salwa; 
choreografia: Marcin Marzec
Drewniany pajac ucieka od swojego 
kreatora – cieśli Dżepetta. Podczas 
wędrówki spotyka parę zachłannych 
cwaniaków – lisa i kota, zostaje 
pochwycony i wzięty na smycz przez krewkiego chłopa, zatrudniony do teatru 
mistrza Ogniojada i ląduje w przepastnym brzuchu ogromnego wieloryba, by 
w końcu wrócić do domu i zmienić się w prawdziwego chłopca. 

Od Opola do San Remo
Przekrój hitów, które wykonywali znani i do dziś uwielbiani artyści tacy jak: 
Maryla Rodowicz, Violetta Villas, Anna Jantar, Danuta Rinn, Jerzy Połomski, 
Andrzej Rosiewicz, Demis Roussos czy zespół Boney M. 

Przetańczyć całą noc 
występują: Orkiestra Kameralna; 
Alicja Węgorzewska – mezzosopran, 
Paulina Janczaruk – sopran, 
Mirosław Niewiadomski – tenor, 
Jakub Gąska – tenor, 
Uczta muzyczna w zaczarowanej 
krainie opery, operetki i musicalu. 
W programie utwory z „Carmen”, 
„My Fair Lady”, „West Side Story”, 
„Cygańskiej Miłości” czy „Hrabiny Maricy”, czyli porywające czardasze, ogniste 
habanery, przebojowe, znane i podziwiane arie.

••• CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL / KASA: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 10.00-19.00 

ORAZ NA 1 GODZ. PRZED SPEKTAKLAMI / 81 466 61 40 / BILET: 15/25 ZŁ / 

KARNET NA 2 SPEKTAKLE: 25/40ZŁ / KARNET NA 3 SPEKTAKLE: 30/60 ZŁ

Lubelski Teatr Tańca – If/Then
SALA WIDOWISKOWA / BILET: 15/25 ZŁ

13.12 / piątek / godz. 19.00

Durski, Kania, Stanek, Ustowska – ONE
SALA CZARNA / BILET: 15/25 ZŁ

14.12 / sobota / godz. 19.00

Teatr ROZBARK – Rozkosz
SALA WIDOWISKOWA / OD 15 LAT / W SPEKTAKLU POJAWIA SIĘ NAGOŚĆ / BILET: 15/25 ZŁ

15.12 / niedziela / godz. 19.00
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••• CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL / KASA: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 10.00-19.00 

ORAZ NA 1 GODZ. PRZED SPEKTAKLAMI / 81 466 61 40 / BILET: 15/25 ZŁ / 

KARNET NA 2 SPEKTAKLE: 25/40ZŁ / KARNET NA 3 SPEKTAKLE: 30/60 ZŁ

Lubelski Teatr Tańca – If/Then
SALA WIDOWISKOWA / BILET: 15/25 ZŁ
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15.12 / niedziela / godz. 19.00
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If/Then
Lubelski Teatr Tańca; pomysł, 
reżyseria, choreografia: Joseph 
W. Alter; muzyka: Aleksander 
Kosciow; projekt oświetlenia: Craig 
Wolf
Tancerze wiedzą „co” nastąpi 
w spektaklu, jednak poszczególne 
elementy tej układanki pozostają 
dla nich do odkrycia w trakcie jego 
trwania. Dzięki temu zachowują stan 
„uważności”, będąc w gotowości do działania względem powstających zależności. 
Aby dokonać tego odkrycia, tancerze muszą stale zadawać sobie pytanie: „Jak to, 
co się wydarza, wpływa na mnie?” oraz „Jak ja wpływam na to co się wydarza?”. 

Durski, Kania, Stanek, 
Ustowska – ONE
koncept, realizacja: Katarzyna Kania, 
Katarzyna Ustowska, Piotr Stanek, 
Patryk Durski; dramaturgia: 
Katarzyna Kania; muzyka: Michał 
Drabczyk; reżyseria świateł: Michał 
Kołodziej
Spektakl rozpoczyna się od tańca, 
a taniec od interakcji ciał, dźwięków 
i obiektów. Ciała i obiekty z kolei rozpoczynają się w cielesnym „kolektywie”, 
a koncentrują się wokół jego twórczej i destrukcyjnej mocy. Powstająca forma 
pozwala na odkrywanie możliwości, dynamik i granic tego „kolektywu”. 

Rozkosz
Teatr ROZBARK (Bytom); 
choreografia: Jakub Lewandowski; 
asystentka choreografa: Dominika 
Wiak; scenografia, kostiumy: Jakub 
Lewandowski; muzyka: Michał Lis; 
reżyseria świateł: Paweł Murlik; 
występują: Dominika Wiak, Wojciech 
Furman, Daniel Leżoń, Oscar Mafa, 
Paweł Urbanowicz, Michał Woźnica
Najeść się, nażreć, „nażyć”, obkupić, żeby urwać z doczesności jak najwięcej. 
Więcej mocy, więcej cali, więcej paneli, więcej pikseli, więcej złota, więcej żarcia, 
więcej, więcej, więcej... Bohaterowie coraz bardziej obnażają swoją naturę, 
odsłaniają wypełniającą ich brzydotę.

••• OŚRODEK PRAKTYK TEATRALNYCH 
„GARDZIENICE”
BIURO OŚRODKA: UL. GRODZKA 5A / 81 532 98 40 / OFFICE@GARDZIENICE.ART.PL / 

KONIECZNA JEST WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA BILETÓW / SPEKTAKLE ODBYWAJĄ SIĘ 

W GARDZIENICACH / BILET: 40/50 ZŁ

Maraton Teatralny 
6.12 / piątek / godz. 19.00
7.12 / sobota / godz. 19.00

Maraton Teatralny jest kompozycją, na którą składają się 2 wybrane spektakle 
z repertuaru Teatru Gardzienice, prezentacja Akademii Praktyk Teatralnych, 
przedstawienie programu Generator Nadziei. Maratonowi towarzyszą projekcje 
multimedialne, wystawy i zdarzenia okolicznościowe.

Wesele
reżyseria, dramaturgia muzyczna, 
scenografia, układ tekstów: 
Włodzimierz Staniewski; muzyka: 
Zygmunt Konieczny 
Arcydramat Wyspiańskiego artyści 
filtrują przez starożytną Grecję. 
Z pierwszego aktu wydobywają jego 
antyczną, dionizyjską tonację, budując 
pomost między serią słynnych spektakli 
lub esejów teatralnych poświęconych tekstom greckim a klasyką polskiej literatury, 
do której sięgali już przed laty. 

Ifigenia w A… 
reżyseria: Włodzimierz Staniewski; układ ruchu: Julia Bui-Ngoc; muzyka: 
Zygmunt Konieczny; światło, dźwięk: Paweł Kieszko; kostiumy: Monika 
Onoszko 
Konieczność złożenia ofiary ludzkiej w celu obrony najwyższych wartości jest 
problemem niezwykle aktualnym we współczesnym świecie. Główni bohaterowie 
jawią się jako postacie rozdarte między politycznym wyborem – zgodą na złożenie 
Ifigenii w ofierze a osobistymi uczuciami. 

Ifigenia w T…
reżyseria: Włodzimierz Staniewski; 
światło, dźwięk: Paweł Kieszko; 
kostiumy: Monika Onoszko; animacja 
napisów: Krzysztof Dziwny; dekoracje: 
Ewa Woźniak
Ifigenia, cudownie ocalała spod noża 
swego ojca, odnajduje się wśród 
Taurów. Ich przywódca Toas wyróżnia 
Ifigenię, czyniąc ją kapłanką Artemidy. 
Niestety dziewczyna sprzeniewierza całe dobro nowego życia przeciw swoim 
darczyńcom, spiskuje i zdradza szlachetnego Toasa. 

Elektra – Cheironomia 
(gesty) / Esej Teatralny
przekład: Jerzy Łanowski; reżyseria: 
Włodzimierz Staniewski; muzyka: 
Maciej Rychły, Anna-Helena 
McLean; animacja: Daniel 
Tumanowicz, Rafał Tumanowicz; 
współpraca: Mariusz Gołaj
Mity w teatrze greckim były bez 
przerwy przerabiane i reinterpretowane. 
Eksperymentowano i wystawiano warianty ze śmiałością, której trudno doszukać 
się w późniejszych epokach. Bardzo niewiele w opowieściach mitycznych jest 
niezmienne i sztywno ustalone. Eurypides i inni nie tylko tworzyli teksty, ale byli 
też kompozytorami, choreografami i reżyserami. 
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Oratorium pytyjskie
idea, reżysera, dramaturgia muzyczna: Włodzimierz Staniewski; kompozycje do 
sentencji Siedmiu Mędrców: Mikołaj Blajda; adaptacja fr. gardzienickiej muzyki 
Starożytnej Grecji: Maciej Rychły; tłumaczenie pieśni: Jerzy Łanowski, Jerzy 
Danielewicz
W kamieniu ryto i słowo, i nutę. Kamień mówił i śpiewał. Od wczesnych czasów 
historycznych, przez wieki kopiowano kamienny stożek z Delf. Sybilla/Pytia 
pojawiała się natomiast w jej kolejnych wcieleniach wszędzie tam, gdzie 
starożytny Helleńczyk postawił swoją stopę.

••• TEATR KAMERALNY
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A / WWW.TEATRKAMERALNY.COM.PL / 

REZERWACJA: 81 741 37 26 GODZ. 8.00-11.00; 81 601 732 57 GODZ. 8.00-22.00 / 

BILET: 16-20 ZŁ

Zemsta
2.12 / poniedziałek / godz. 9.00, 11.30

Edukacja Rity
4.12 / środa / godz. 10.00

Ten obcy
6.12 / piątek / godz. 9.00, 11.30

Antygona
9.12 /poniedziałek / godz. 9.00, 11.30

Odprawa posłów greckich
11.12 / środa / godz. 9.00, 11.30

Aleksander Fredro – Zemsta
reżyseria: Andrzej Żarnecki
Kto nie zna słynnego sporu o mur graniczny między Cześnikiem Raptusiewiczem 
i Rejentem Milczkiem? To komedia o swatach, kłótniach i chciwości, przepełniona 
komizmem sytuacyjnym, a jednocześnie celna krytyka polskich przywar.

Willy Russell – Edukacja 
Rity
przekład: Karol Jakubowicz; reżyseria: 
Jan Wojciech Krzyszczak; muzyka: 
Tomasz Kobiela; scenografia: 
Ireneusz Salwa 
Komediodramat o historii przypadko-
wego spotkania profesora alkoholika 
i niedzielnej studentki. Psychologiczna 
opowieść o przyjaźni i współodczu-
waniu, o różnicach i antagonizmach, o szukaniu siebie.

Irena Jurgielewiczowa – Ten Obcy
adaptacja, reżyseria: Jan Wojciech Krzyszczak; scenografia: Tomasz Kobiela; 
muzyka: Ireneusz Salwa
Historia czwórki przyjaciół, którzy w czasie wakacji odkrywają wyspę i posta-
nawiają ją zaadaptować na swoje potrzeby. Pewnego dnia na wyspie zjawia się 
tajemniczy chłopiec, grupa postanawia się nim zaopiekować. 

Sofokles – Antygona
przekład: Kazimierz Morawski; 
reżyseria: Jan Wojciech Krzyszczak; 
opracowanie dźwięku: Krzysztof 
Duński; scenografia: Ireneusz Salwa
Doskonale znana antyczna tragedia, 
historia klątwy rzuconej na Kreona 
i ród Labdakidów, która po stuleciach 
ziszcza się w Krynkach. Podejmuje 
tematykę władzy, moralności 
i tragicznego konfliktu, jaki rodzi się między prawem boskim a ludzkim.

Jan Kochanowski – Odprawa posłów greckich
reżyseria: Jan Wojciech Krzyszczak
Adaptacja znanego dramatu Jana Kochanowskiego odwołującego się do mitu 
o wojnie trojańskiej. Sztuka uwikłana w politykę, jej inscenizacja sprzyja 
stworzeniu zbiorowego portretu Polaków, których charakteryzuje pewien stały 
rys charakterologiczny. 

••• TEATR STARY 
UL. JEZUICKA 18 / 81 466 59 26 / WWW.TEATRSTARY.EU / 

KASA: PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK 10.00-16.00

The Metropolitan Opera: LIVE in HD – Zaczarowany flet
POWTÓRKA SPEKTAKLU Z 30.12.2006 / BILET: 50-60 ZŁ 

6.12 / piątek / godz. 18.55

Zła matka
PO SPEKTAKLU SPOTKANIE Z TWÓRCAMI / BILET: 15-40 ZŁ

7.12 / sobota / godz. 19.00

Mumio – Taki Miks 
BILET: 20-80 ZŁ

13.12 / piątek / godz. 19.00
14.12 / sobota / godz. 17.00

The Metropolitan Opera: 
LIVE in HD
Wolfgang Amadeus Mozart 
– Zaczarowany flet
dyrygent: James Levine; reżyseria, 
kostiumy: Julie Taymor; scenografia: 
George Tsypin; światło: Donald 
Holder; lalki: Julie Taymor, Michael 
Curry; choreografia: Mark Dendy; 
w rolach głównych: Ying Huang, Erika 
Miklósa, Matthew Polenzani, Nathan Gunn, David Pittsinger, René Pape
The Metropolitan Opera w okresie mikołajkowym przypomina widzom cyklu 
„Zaczarowany flet” – pierwszy spektakl transmitowanym do kin przez Met. 
Przedstawienie familijne z barwnymi kostiumami, bajkowym librettem, akcentami 
komediowymi i wielkimi animowanymi lalkami. Książę Tamino i jego przyjaciel, 
zabawny ptasznik Papageno, muszą przejść próby, by zyskać wtajemniczenie 
i nagrodę: miłość idealnej dziewczyny.
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Zła matka
tekst: Krzysztof Szekalski; reżyseria: 
Karolina Porcari; choreografia: 
Izabela Chlewińska; kostiumy: Olga 
Turczak; muzyka na żywo: Daniel 
Pigoński; występują: Małgorzata 
Bogdańska, Karolina Porcari
Spektakl o matkach, dla których 
macierzyństwo to nie jest szczyt 
marzeń. O kobietach, które nie chcą 
odgrywać ról, jakie im się narzuca i chcą same decydować o sobie. To także 
ironiczna opowieść o relacjach z partnerami, mężami i kochankami. Świat kobiet 
w okresie macierzyństwa, odczuć w czasie porodu i tuż po nim tworzy zabawną 
opowieść o zmaganiach z nową rzeczywistością.

Mumio – Taki Miks
występują: Jadwiga Basińska (na 
ekranie), Dariusz Basiński, Jacek 
Borusiński, Tomasz Drozdek
Mumio pokaże swoisty „the best of”, 
a więc jak piszą twórcy: „przygotowany 
specjalnie dla fanów, limitowany 
i unikatowy ekstrakt Mumiowy”, 
a w nim m.in. „najpopularniejsze 
fragmenty z legendarnego, pierwszego 
spektaklu Kabaret Mumio, który został zagrany 800 albo 900 razy (nie wiadomo), 
a dzięki improwizacji jest ciągle bardzo świeży i inspirujący”. 

••• CENTRUM KONGRESOWE UNIWERSYTETU 
PRZYRODNICZEGO
UL. AKADEMICKA 15

1.12 / niedziela / godz. 17.30 
BILET: 85-95 ZŁ

Daniel Glattauer – Cudowna 
terapia
reżyseria: Dariusz Taraszkiewicz; 
scenografia, kostiumy: Dorota 
Kalitowicz; choreografia: Krzysztof 
Hulboj, Janja Leser; muzyka: 
Krzysztof Matysiak; występują wymiennie: Dominika Ostałowska, Joanna 
Trzepiecińska, Olga Bończyk, Dariusz Kordek, Marcin Kwaśny, Andrzej 
Młynarczyk, Artur Pontek, Dariusz Taraszkiewicz 
Gdzie jest granica wytrzymałości psychoterapeutycznego profesjonalizmu? Kto 
tu jest wariatem: pacjent czy prowadzący terapię? Co takiego może zrodzić się 
kilkadziesiąt metrów pod wodą? Odpowiedzi na te pytania będzie można znaleźć 
w najnowszej inscenizacji spektaklu.

5.12 / czwartek / godz. 18.30 
BILET: 55-85 ZŁ

Teatr Piasku Tetiany Galitsyny – Królowa Śniegu 
Show w wykonaniu gwiazdy „Mam Talent” – Tetiany Galitsyny. Ponadczasowa 
historia opowiedziana śniegiem, piaskiem i światłem, połączona z elementami 
spektaklu teatralnego i technik szybkiego malowania.

6.12 / piątek / godz. 19.00
BILET: 69-85 ZŁ

Kobieta idealna 
scenariusz: Adrianna Biedrzyńska, 
Agnieszka Szygenda; reżyseria: 
Stefan Friedmann, Adrianna 
Biedrzyńska; kostiumy, scenografia: 
Małgorzata Tarasiewicz-Wosik; 
muzyka: Mariusz Telicki; występują 
wymiennie: Adrianna Biedrzyńska, 
Dorota Stalińska, Magdalena Wójcik, Maciej Damięcki, Artur Dziurman, 
Mariusz Czajka, Michał Milowicz, Piotr Dąbrowski, Piotr Skarga, Wojciech 
Majchrzak, Krzysztof Ibisz
Greta i Albert, małżeństwo aktorów, wiedzie szalone życie, walcząc o swoje 
miejsce na scenie i w związku. W ich życiu pojawia się dwóch braci: lekarz 
medycyny estetycznej Modest i jego starszy brat Gerard – mecenas, który repre-
zentuje tylko bogatych i wpływowych klientów. Który z nich skrywa tajemnicę? 

8.12 / niedziela / godz. 16.00 

Tuwimowo, czyli bajkowa kraina Pana Juliana 
BILET: 30-35 ZŁ

scenariusz, reżyseria: Urszula Lewartowicz; scenografia, kostiumy: Mariola 
Zagojska
Dynamiczny spektakl, na który składają się dowcipne inscenizacje takich 
przebojów jak „Lokomotywa”, „Ptasie Radio”, „Słoń Trąbalski” czy „Pan Hilary”. 
Teksty Tuwima przeplatają się tu z uroczymi piosenkami do muzyki Witolda 
Lutosławskiego. Młodych widzów będzie witał Święty Mikołaj, który po spektaklu 
może wręczać dzieciom przygotowane przez opiekunów prezenty.

15.12 / niedziela / godz. 16.00, 19.00
BILET: 80-100 ZŁ 

Ray Cooney – Mayday 2 
przekład: Elżbieta Woźniak; reżyseria: 
Grzegorz Reszka; opieka artystyczna: 
Maciej Wojtyszko; scenografia, 
kostiumy: Agnieszka Sasim; 
występują wymiennie: Marek 
Włodarczyk, Michał Koterski, 
Mariusz Krzemiński, Mateusz Łapka, 
Anna Gzyra-Augustynowicz, Kamila Polak, Katarzyna Polewany
Historia sympatycznego taksówkarza, który postanowił mieć dwie żony i dwa 
ciepłe domy. Udaje mu się prowadzić podwójną grę do momentu, kiedy jego 
dorastające dzieci dowiadują się o sobie w Internecie. Ciekawość i dziwne zbiegi 
okoliczności sprawiają, że młodzież dąży do spotkania. 

••• CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
PL. TEATRALNY 1 / 81 441 56 70 / WWW.SPOTKANIAKULTUR.COM / SALA OPEROWA

2.12 / poniedziałek / godz. 19.00 
BILET: 55-125 ZŁ

Norm Foster – Przygoda z ogrodnikiem 
reżyseria, tłumaczenie: Mirosław Połatyński; kostiumy: Aneta Suskiewicz; 
scenografia: Witold Stefaniak; występują wymiennie: Anna Mucha, Agnieszka 
Włodarczyk, Katarzyna Cichopek, Anna Oberc, Michał Sitarski, Bogdan 
Kalus, Sylwester Maciejewski, Artur Krajewski, Bartek Żukowski
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20 TEATR TEATR 21

Para aktorów po latach pracy 
w teatrze, porzuca ambicje. Zostają 
ekspertami od samodoskonalenia 
osobowości i jeżdżą po świecie ze 
szkoleniami motywacyjnymi. Kiedy są 
na szczycie kariery ich małżeństwo 
powoli się rozpada. Jaki udział ma 
w tym tytułowy ogrodnik?

5.12 / czwartek / godz. 19.00
BILET: 55-120 ZŁ

20 lat po Metrze 
Musical nie jest kontynuacją kultowej produkcji sprzed lat, ale zupełnie nową 
historia osadzoną w dzisiejszych realiach. Na scenie intryga, miłość i współczesny 
show-biznes przeplatają się z problemami dnia codziennego. Całość okraszona 
muzyką, która jest mieszanką typowych melodyjnych piosenek musicalowych oraz 
nowych brzmień elektronicznych. 

8.12 / niedziela / godz. 16.00, 18.30
BILET: 55-125 ZŁ

Marc Fayet – Ludzie 
inteligentni 
przekład: Irma Helt; reżyseria: Olaf 
Lubaszenko; scenografia: Justyna 
Woźniak; kostiumy: Tomasz Jacyków; 
muzyka: Szymon Wysocki; występują 
wymiennie: Szymon Bobrowski, 
Mariusz Witkowski, Magdalena Boczarska, Renata Dancewicz, Magdalena 
Stużyńska, Monika Dryl, Paulina Holtz
David podejmuje decyzję o rozstaniu ze swoją długoletnią partnerką Chloe. 
Przyjaciele mnożą teorie i domysły. Jak w reakcji łańcuchowej, kryzys jednego 
związku wywołuje kolejny

12.12 / czwartek / 
godz. 17.30, 20.15
OD 18 LAT / BILET: 55-125 ZŁ

Stefan Vögel – Pikantni 
reżyseria: Tomasz Gawron; występują 
wymiennie: Barbara Kurdej-Szatan, 
Anna Mucha, Maurycy Popiel, 
Mikołaj Krawczyk, Michał Ziembicki
Dwie znudzone sobą pary małżeńskie 
Alex i Doris oraz Bea i Christoph, 
szukają wrażeń, by podnieść temperaturę swoich związków. Pary poznały się na 
portalu randkowym i postanowiły urządzić wspólną, intymną schadzkę. Spotkanie 
staje się początkiem emocjonujących zmian w życiu całej czwórki.

17.12 / wtorek / godz. 19.00
BILET: 129-169 ZŁ

Piotr Czajkowski – Dziadek 
do orzechów 
Moscow City Ballet; choreografia: 
Victor Smirnov-Golovanov, Ludmiła 
Nerubashchenko
Mała dziewczynka dostaje w prezencie 
tytułowego dziadka do orzechów, który 

w jej śnie staje się księciem z bajki, a ona księżniczką. Obok dopracowanej do 
perfekcji choreografii niewątpliwym walorem spektaklu jest muzyka, która urzeka 
pięknem i subtelnością melodyki.

18.12 / środa / godz. 16.00, 19.30
BILET: 129-169 ZŁ

Piotr Czajkowski – Jezioro 
łabędzie 
Moscow City Ballet; choreografia: 
Victor Smirnov-Golovanov, Ludmiła 
Nerubashchenko
Opowieść o walce dobra ze złem, 
o potędze miłości i uczuciu 
przekraczającym granice życia 
i śmierci. Czarujące walce, dumne rytmy poloneza, ognisty taniec hiszpański 
i pełen temperamentu czardasz hipnotyzują i wprowadzają w niezwykły nastrój.

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN”
UL. JUDYMA 2A / 81 466 59 10 / WWW.DDKWEGLIN.PL / 

REZERWACJA BILETÓW: 81 466 59 14 / BILET: 5 ZŁ

5.12 / czwartek / godz. 18.00

To ja, Telimena
Wieszcz, Wicia, wieszcz 
koncepcja: Mateusz Nowak; reżyseria: 
Ewelina Drzał, Mateusz Nowak; ruch 
sceniczny: Ewelina Drzał; kostiumy: 
Magdalena Franczak; praca nad 
słowem: Barbara Michałowska-
Rozhin; dźwięk, światło: Marcin 
„Kabat” Kowalczuk
Spektakle w wykonaniu uczestniczek Warsztatów Słowa to sceniczne adaptacje 
autorskich wyborów fragmentów polskiej literatury klasycznej. Jakiej trzeba 
odwagi, żeby wziąć je na scenę jak swoje? Odwagi czy brawury. Co jest w nich 
takiego, że warto. Nie wiadomo do samego końca. To, co pewne, to, żeby na scenę 
nie wchodzić bezkarnie.

••• TEATR KLEPISKO
MIESZKANIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU 9/4A / BILET: 30 ZŁ

6, 7, 8.12 / piątek, sobota, niedziela 
/ godz. 19.24 (wejście od 19.00)

Teatr Klepisko – Matka 
reżyseria, adaptacja: Jan Wawrzyniec 
Tuźnik; występują: Diana Grzeszek, 
Konrad Biel
Matka. Osoba, z którą jesteśmy od 
początku najsilniej związani. Relacja 
z nią wpływa na całe życie – to jak 
się zachowujemy, jakich dobieramy 
partnerów, jak wygląda nasz kodeks moralny.. Specyficzna relacja pomiędzy 
synem a matką jest materią, wokół której koncentruje się spektakl, będący 
swoistym laboratorium tej zależności. 
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koncepcja: Mateusz Nowak; reżyseria: 
Ewelina Drzał, Mateusz Nowak; ruch 
sceniczny: Ewelina Drzał; kostiumy: 
Magdalena Franczak; praca nad 
słowem: Barbara Michałowska-
Rozhin; dźwięk, światło: Marcin 
„Kabat” Kowalczuk
Spektakle w wykonaniu uczestniczek Warsztatów Słowa to sceniczne adaptacje 
autorskich wyborów fragmentów polskiej literatury klasycznej. Jakiej trzeba 
odwagi, żeby wziąć je na scenę jak swoje? Odwagi czy brawury. Co jest w nich 
takiego, że warto. Nie wiadomo do samego końca. To, co pewne, to, żeby na scenę 
nie wchodzić bezkarnie.

••• TEATR KLEPISKO
MIESZKANIE PRZY UL. OBROŃCÓW POKOJU 9/4A / BILET: 30 ZŁ

6, 7, 8.12 / piątek, sobota, niedziela 
/ godz. 19.24 (wejście od 19.00)

Teatr Klepisko – Matka 
reżyseria, adaptacja: Jan Wawrzyniec 
Tuźnik; występują: Diana Grzeszek, 
Konrad Biel
Matka. Osoba, z którą jesteśmy od 
początku najsilniej związani. Relacja 
z nią wpływa na całe życie – to jak 
się zachowujemy, jakich dobieramy 
partnerów, jak wygląda nasz kodeks moralny.. Specyficzna relacja pomiędzy 
synem a matką jest materią, wokół której koncentruje się spektakl, będący 
swoistym laboratorium tej zależności. 



••• APTEKA – MUZEUM, PZF „CEFARM” 
LUBLIN S.A.
UL. GRODZKA 5A / 81 532 88 20 / ŚR.-SOB. 10.00-14.30 / WSTĘP WOLNY

W tym specyficznym muzeum możemy zobaczyć jak wyglądała apteka na 
przełomie XIX i XX w. oraz obejrzeć ekspozycję dawnych naczyń laboratoryjnych 
i sprzętu aptekarskiego.

••• ARCHIKATEDRA LUBELSKA
PL. KATEDRALNY / WT.-SOB. 10.00-16.00 / BILET: 3,00/4,00 ZŁ

Powstała w latach 1586-1604 archikatedra to dawny kościół Jezuitów, 
a od 1832 r. siedziba biskupstwa lubelskiego. Zniszczoną w 1939 r. katedrę 
odbudowano w latach 1946-51. Sklepienie skarbca (XVIII w.) zdobi fresk Józefa 
Meyera – najznakomitszy przykład malarstwa iluzjonistycznego epoki późnego 
baroku na naszych ziemiach, zaś w zakrystii akustycznej można usłyszeć 
niezwykłe efekty dźwiękowe. 

wystawa stała:

Skarby Archikatedry
Wystawa najcenniejszych zabytków sztuki sakralnej obejmuje wyroby złotnicze, 
głównie kielichy, monstrancje oraz pastorały biskupów lubelskich, oraz kolekcję 
szat liturgicznych. W podziemiach pokazywana jest część unikatowej w skali 
Polski kolekcji szat grobowych. 

••• BAZYLIKA OO. DOMINIKANÓW 
PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA / SANKTUARIUM RELIKWII DRZEWA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO / UL. ZŁOTA 9 / FURTA.LUBLIN@DOMINIKANIE.PL / INFORMACJE 

O ZWIEDZANIU: BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I WYDARZEŃ KULTURALNYCH / 

PON.-NIEDZ. 10.00-18.00 / 81 532 89 80, 728 429 926

Fundatorem murowanego kompleksu budynków kościoła i klasztoru był Kazimierz 
Wielki. Początkowo w stylu gotyckim, z czasem zmieniono wygląd budowli 
i rozbudowano świątynię m.in. w stylu renesansu i baroku. Gotyckie pozostały 
zakrystie, część kaplicy MB Trybunalskiej, ściany prezbiterium i naw bocznych. 

wystawa stała:

Klasztor w sercu miasta. Dzieje i skarby lubelskich 
dominikanów
Wystawa prezentuje m.in. kolekcję zabytkowych szat liturgicznych i wyrobów 
złotniczych.

••• DOM SŁÓW
UL. ŻMIGRÓD 1 / UL. KRÓLEWSKA 17 / 81 534 52 33 / WWW.TEATRNN.PL/DOMSLOW / 

DOMSLOW@TNN.LUBLIN.PL / PON.-PT. 9.00-17.00 / ZWIEDZANIE IZBY DRUKARSTWA: 

PON-PT. 10.00, 12.00, 14.00, SOB. 12.00, 13.30, 15.00 / BILET: 5,00/7,00 ZŁ / 

BEZPŁATNIE: DZIECI Z PRZEDSZKOLI, SENIORZY, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I OBJĘTE 

PROGRAMEM „INNY LUBLIN”

wystawy stałe:

Izba drukarstwa
Wystawa pokazuje jak działała dawna drukarnia typograficzna i papiernia, jak 
wyglądała praca zecera, drukarza, introligatora. Ekspozycja stała obejmuje 
pracownie: drukarnię z zecernią, introligatornię, papiernię i pracownię graficzną. 

Siła wolnego słowa
Ekspozycja poświęcona utworzeniu i funkcjonowaniu pierwszej niezależnej oficyny 
wydawniczej w Polsce, działającej w Lublinie w latach 1976–89. Punktem 
centralnym są postacie jej twórców, a towarzyszy im opowieść o legendarnym 
powielaczu „Zuzia” oraz prezentowane są ówczesne czasopisma i książki oraz 
sprzęt drukarski. 

wystawa czasowa:

TDC65
Wystawa prezentuje najlepsze projekty 
krojów pism z 2019 r. i typografię 
w książkach, plakatach, identyfikacjach, 
logach, stronach www, filmach, wzor-
nictwie przemysłowym i magazynach. 
Co roku Type Directors Club w Nowym 
Jorku wybiera ponad 200 najlepszych 
prac typograficznych z całego świata, 
które podróżują potem po Ameryce, 
Azji i Europie. / do 

••• IZBA PAMIĘCI ŻYDÓW LUBLINA
UL. LUBARTOWSKA 10 (WEJŚCIE Z BRAMY KAMIENICY NR 8) / 

PAWEL-MATRASHEK@WP.PL / NIEDZ. 13.00-15.00 LUB PO WCZEŚNIEJSZYM 

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 602 473 118

Bóżnica Bractwa Tragarzy Zwłok (Chewra Nosim), powstała pod koniec XIX w. 
jako dom modlitwy i nauk. Bóżnica była czynna do 1984 r., kiedy to z powodu 
małej ilości wiernych, zawieszono nabożeństwa. Po remoncie w 1987 r. urządzono 
tu Izbę Pamięci Żydów Lublina prezentującą fotografie archiwalne, stare księgi 
hebrajskie i sprzęty rytualne. 

wystawa czasowa:

Jesteśmy
Wystawa fotograficzna poświęcona współczesnym Żydom, którzy w latach 
1944-2008 związali swoje losy z Lublinem. Przybliża ich życie rodzinne, 
towarzyskie i religijne. 

••• LUBELSKA TRASA PODZIEMNA
RYNEK, TRYBUNAŁ KORONNY (WEJŚCIE BOCZNE) / 81 534 65 70 / 

PODZIEMIA.TEATRNN.PL / GRUPY ZORGANIZOWANE MIN. 10 OSÓB – WYMAGANA 

REZERWACJA TELEFONICZNA / TURYŚCI INDYWIDUALNI OD PON. DO PT. SĄ DOŁĄCZANI 

DO GRUP / PON.-PT. 10.00-15.00 / SOB.-NIEDZ. 12.00, 13.00, 14.00, 16.00 / 

BILET: 8,00/12,00 ZŁ 

Lubelska Trasa Podziemna to ciąg 
piwnic z XVI i XVII w. prowadzących od 
lochów Trybunału Koronnego przez 
Rynek, ulicami Złotą i Archidiakońską, 
aż do placu Po Farze. Wiedzie przez 
14 sal prezentujących najważniejsze 
okresy rozwoju Lublina. Atrakcją jest 
ruchomy obraz pożaru Lublina, którego 
oryginał znajduje się w bazylice 
Dominikanów. 

27.12 / piątek
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••• APTEKA – MUZEUM, PZF „CEFARM” 
LUBLIN S.A.
UL. GRODZKA 5A / 81 532 88 20 / ŚR.-SOB. 10.00-14.30 / WSTĘP WOLNY

W tym specyficznym muzeum możemy zobaczyć jak wyglądała apteka na 
przełomie XIX i XX w. oraz obejrzeć ekspozycję dawnych naczyń laboratoryjnych 
i sprzętu aptekarskiego.

••• ARCHIKATEDRA LUBELSKA
PL. KATEDRALNY / WT.-SOB. 10.00-16.00 / BILET: 3,00/4,00 ZŁ

Powstała w latach 1586-1604 archikatedra to dawny kościół Jezuitów, 
a od 1832 r. siedziba biskupstwa lubelskiego. Zniszczoną w 1939 r. katedrę 
odbudowano w latach 1946-51. Sklepienie skarbca (XVIII w.) zdobi fresk Józefa 
Meyera – najznakomitszy przykład malarstwa iluzjonistycznego epoki późnego 
baroku na naszych ziemiach, zaś w zakrystii akustycznej można usłyszeć 
niezwykłe efekty dźwiękowe. 

wystawa stała:

Skarby Archikatedry
Wystawa najcenniejszych zabytków sztuki sakralnej obejmuje wyroby złotnicze, 
głównie kielichy, monstrancje oraz pastorały biskupów lubelskich, oraz kolekcję 
szat liturgicznych. W podziemiach pokazywana jest część unikatowej w skali 
Polski kolekcji szat grobowych. 

••• BAZYLIKA OO. DOMINIKANÓW 
PW. ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA / SANKTUARIUM RELIKWII DRZEWA 

KRZYŻA ŚWIĘTEGO / UL. ZŁOTA 9 / FURTA.LUBLIN@DOMINIKANIE.PL / INFORMACJE 

O ZWIEDZANIU: BIURO OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO I WYDARZEŃ KULTURALNYCH / 

PON.-NIEDZ. 10.00-18.00 / 81 532 89 80, 728 429 926

Fundatorem murowanego kompleksu budynków kościoła i klasztoru był Kazimierz 
Wielki. Początkowo w stylu gotyckim, z czasem zmieniono wygląd budowli 
i rozbudowano świątynię m.in. w stylu renesansu i baroku. Gotyckie pozostały 
zakrystie, część kaplicy MB Trybunalskiej, ściany prezbiterium i naw bocznych. 

wystawa stała:

Klasztor w sercu miasta. Dzieje i skarby lubelskich 
dominikanów
Wystawa prezentuje m.in. kolekcję zabytkowych szat liturgicznych i wyrobów 
złotniczych.

••• DOM SŁÓW
UL. ŻMIGRÓD 1 / UL. KRÓLEWSKA 17 / 81 534 52 33 / WWW.TEATRNN.PL/DOMSLOW / 

DOMSLOW@TNN.LUBLIN.PL / PON.-PT. 9.00-17.00 / ZWIEDZANIE IZBY DRUKARSTWA: 

PON-PT. 10.00, 12.00, 14.00, SOB. 12.00, 13.30, 15.00 / BILET: 5,00/7,00 ZŁ / 

BEZPŁATNIE: DZIECI Z PRZEDSZKOLI, SENIORZY, OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I OBJĘTE 

PROGRAMEM „INNY LUBLIN”

wystawy stałe:

Izba drukarstwa
Wystawa pokazuje jak działała dawna drukarnia typograficzna i papiernia, jak 
wyglądała praca zecera, drukarza, introligatora. Ekspozycja stała obejmuje 
pracownie: drukarnię z zecernią, introligatornię, papiernię i pracownię graficzną. 

Siła wolnego słowa
Ekspozycja poświęcona utworzeniu i funkcjonowaniu pierwszej niezależnej oficyny 
wydawniczej w Polsce, działającej w Lublinie w latach 1976–89. Punktem 
centralnym są postacie jej twórców, a towarzyszy im opowieść o legendarnym 
powielaczu „Zuzia” oraz prezentowane są ówczesne czasopisma i książki oraz 
sprzęt drukarski. 

wystawa czasowa:

TDC65
Wystawa prezentuje najlepsze projekty 
krojów pism z 2019 r. i typografię 
w książkach, plakatach, identyfikacjach, 
logach, stronach www, filmach, wzor-
nictwie przemysłowym i magazynach. 
Co roku Type Directors Club w Nowym 
Jorku wybiera ponad 200 najlepszych 
prac typograficznych z całego świata, 
które podróżują potem po Ameryce, 
Azji i Europie. / do 

••• IZBA PAMIĘCI ŻYDÓW LUBLINA
UL. LUBARTOWSKA 10 (WEJŚCIE Z BRAMY KAMIENICY NR 8) / 

PAWEL-MATRASHEK@WP.PL / NIEDZ. 13.00-15.00 LUB PO WCZEŚNIEJSZYM 

UZGODNIENIU TELEFONICZNYM 602 473 118

Bóżnica Bractwa Tragarzy Zwłok (Chewra Nosim), powstała pod koniec XIX w. 
jako dom modlitwy i nauk. Bóżnica była czynna do 1984 r., kiedy to z powodu 
małej ilości wiernych, zawieszono nabożeństwa. Po remoncie w 1987 r. urządzono 
tu Izbę Pamięci Żydów Lublina prezentującą fotografie archiwalne, stare księgi 
hebrajskie i sprzęty rytualne. 

wystawa czasowa:

Jesteśmy
Wystawa fotograficzna poświęcona współczesnym Żydom, którzy w latach 
1944-2008 związali swoje losy z Lublinem. Przybliża ich życie rodzinne, 
towarzyskie i religijne. 

••• LUBELSKA TRASA PODZIEMNA
RYNEK, TRYBUNAŁ KORONNY (WEJŚCIE BOCZNE) / 81 534 65 70 / 

PODZIEMIA.TEATRNN.PL / GRUPY ZORGANIZOWANE MIN. 10 OSÓB – WYMAGANA 

REZERWACJA TELEFONICZNA / TURYŚCI INDYWIDUALNI OD PON. DO PT. SĄ DOŁĄCZANI 

DO GRUP / PON.-PT. 10.00-15.00 / SOB.-NIEDZ. 12.00, 13.00, 14.00, 16.00 / 

BILET: 8,00/12,00 ZŁ 

Lubelska Trasa Podziemna to ciąg 
piwnic z XVI i XVII w. prowadzących od 
lochów Trybunału Koronnego przez 
Rynek, ulicami Złotą i Archidiakońską, 
aż do placu Po Farze. Wiedzie przez 
14 sal prezentujących najważniejsze 
okresy rozwoju Lublina. Atrakcją jest 
ruchomy obraz pożaru Lublina, którego 
oryginał znajduje się w bazylice 
Dominikanów. 

27.12 / piątek
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••• MUZEUM 200-LECIA DIECEZJI LUBELSKIEJ
KURIA METROPOLITALNA / UL. WYSZYŃSKIEGO 2 / 81 532 10 58 W. 349 / 

PON.-PT. 9.00-14.00 / BILET: 2,00/3,00 ZŁ

W muzeum zgromadzono zabytki z zakresu malarstwa, rzeźby i rzemiosła 
artystycznego, pochodzące z kościołów i kaplic z obszaru archidiecezji lubelskiej. 
W kolekcji znajdują się również pamiątki po Stefanie Wyszyńskim, który był 
biskupem lubelskim w latach 40.

••• MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE SZTUKI 
RELIGIJNEJ
WIEŻA TRYNITARSKA / PL. KATEDRALNY / SOB.-NIEDZ. 10.00-17.00 / 

BILET: 5,00/7,00 ZŁ / ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NOCNEGO WEJŚCIA NA WIEŻĘ 

PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI TELEFONICZNEJ 695 475 152

Muzeum mieści się w przystosowanej w latach 1975-76 dzwonnicy katedralnej, 
zwanej wieżą Trynitarską. Ekspozycja stała, rozmieszczona na kilku kondygna-
cjach, obejmuje ponad 80 rzeźb, lichtarzy i obrazów wycofanych z kultu 
i poddanych jedynie konserwacji zachowawczej. Jednym z eksponatów jest 
makieta nieistniejącego kościoła pw. św. Michała.

••• MUZEUM KUL
AL. RACŁAWICKIE 14 / 81 445 40 29 / PON.-PT. 11.00-16.00 / MUZEUM.KUL.PL

Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią uczelni oraz zbiory 
upamiętniające związki Jana Pawła II z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. 
Prezentuje oryginalne pamiątki papieskie, które można oglądać na holu I p. 
w gmachu głównym. Muzeum posiada bogate zbiory artystyczne – m.in. kolekcję 
średniowiecznej rzeźby śląskiej, malarstwa obcego XVI-XIX w. i polskiego 
XIX-XX w., a także szkła i porcelany z najlepszych manufaktur w Europie.

••• MUZEUM LUBELSKIE
UL. ZAMKOWA 9 / 81 532 50 01 / MUZEUMLUBELSKIE.PL

••• ZAMEK LUBELSKI, KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
UL. ZAMKOWA 9 / 81 532 50 01 / EKSPOZYCJE SĄ NIECZYNNE Z POWODU 

REMONTU MUZEUM / KAPLICA: PON.-NIEDZ. 8.00-17.30, WEJŚCIA O PEŁNYCH 

GODZINACH, ZWIEDZANIE PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI TEL. 81 537 96 82 / 

BASZTA: PON.-NIEDZ. 8.00-19.00 / UWAGA: W ZWIĄZKU Z REMONTEM BRAK 

DOSTĘPU DO WIND, NIE JEST MOŻLIWE ZWIEDZANIE KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI CHODZENIE PO 

SCHODACH / BILETY: KAPLICA 15,00/10,00 ZŁ, BASZTA 9,00/7,00 ZŁ 

Zamek został ufundowany przez 
Kazimierza III Wielkiego w miejscu 
wcześniejszej warowni. Z najstarszych 
budowli zachowały się: obronno-
mieszkalna wieża romańska z początku 
XIII w. oraz kaplica Trójcy Świętej 
zbudowana w I poł. XIV w. W latach 
1823-26 na wzgórzu zamkowym 
wybudowano więzienie karne w stylu 
neogotyckim. Podczas II wojny 
światowej zamek pełnił rolę więzienia 

hitlerowskiego. Po wkroczeniu wojsk radzieckich więzienie przejęło NKWD. Od 
1957 r. funkcjonuje tu Muzeum Lubelskie. Obecnie muzeum przechodzi remont 
i nieczynne są ekspozycje, można zwiedzać: kaplicę Trójcy Świętej i donżon.

ODDZIAŁY MUZEUM LUBELSKIEGO

MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLINA
PL. ŁOKIETKA 3 (BRAMA KRAKOWSKA) / 81 532 60 01 / WT.-NIEDZ. 9.00-16.00 / 
BILET: 4,50/5,50 ZŁ / WWW.FACEBOOK.COM/MUZEUM-HISTORII-MIASTA-LUBLINA 

Muzeum mieści się w zabytkowej czternastowiecznej bramie Krakowskiej, 
pozostałości po dawnych murach obronnych.

wystawa stała:

Historia miasta Lublina
Ekspozycja ukazuje dzieje miasta od okresu osadniczego do 1944 r. Historię 
Lublina ilustrują zabytki archeologiczne, ikonograficzne, fotografie, portrety osób 
związanych z naszym miastem, wyroby rzemieślników lubelskich oraz druki 
ulotne.

DWOREK WINCENTEGO POLA
UL. KALINOWSZCZYZNA 13 / 81 747 24 13 / WT.-NIEDZ. 9.00-16.00 / BILET: 4,50/5,50 ZŁ

Muzeum biograficzne Wincentego Pola 
znajduje się w klasycystycznym dworku, 
pochodzącym z końca XVIII w. Budynek, 
przez wiele lat był własnością rodziny 
Polów, a w 1972 r. został przemieniony 
w muzeum. Wystawa stała obejmuje 
ekspozycję spuścizny poety, rękopisy 
i listy, zbiór dokumentów, pamiątek, 
fotografii oraz kolekcję polskojęzycz-
nych globusów Ziemi z XIX i XX w. 

wystawa czasowa:

Piękne i użyteczne
Wystawa sztuki użytkowej XVIII-XIX w., na której prezentowane są eksponaty ze 
zbiorów Muzeum Lubelskiego: meble, zegary, porcelana i majoliki – przedmioty 
stanowiące niegdyś wyposażenie dworów, pałaców i bogatych mieszczańskich 
kamienic.

MUZEUM LITERACKIE JÓZEFA CZECHOWICZA
UL. ZŁOTA 3 / 81 532 30 90 / WT.-NIEDZ. 9.00-16.00 / BILET: 4,50/5,50 ZŁ

Muzeum swoją działalność rozpoczęło w 1968 r. Przez około trzydzieści lat 
mieściło się w zabytkowym poklasztornym budynku przy ulicy Narutowicza 10. 
W 1999 r. utraciło swoją dotychczasową siedzibę i przez trzy lata mieściło się 
w Dworku Wincentego Pola, a obecnie znajduje się przy ulicy Złotej 3, w kamie-
nicy ofiarowanej miastu przez zasłużoną dla Lublina rodzinę Riabininów.

2.12 / poniedziałek / godz. 13.00 / spotkanie
Spotkanie w 147. rocznicę śmierci Wincentego Pola oraz 47. rocznicę otwarcia 
muzeum, w trakcie którego dr Tadeusz Piersiak wygłosi odczyt zatytułowany 
„Mistrz – uczeń. O Wincentym Polu i Zygmuncie Glogerze”.
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••• MUZEUM 200-LECIA DIECEZJI LUBELSKIEJ
KURIA METROPOLITALNA / UL. WYSZYŃSKIEGO 2 / 81 532 10 58 W. 349 / 

PON.-PT. 9.00-14.00 / BILET: 2,00/3,00 ZŁ

W muzeum zgromadzono zabytki z zakresu malarstwa, rzeźby i rzemiosła 
artystycznego, pochodzące z kościołów i kaplic z obszaru archidiecezji lubelskiej. 
W kolekcji znajdują się również pamiątki po Stefanie Wyszyńskim, który był 
biskupem lubelskim w latach 40.

••• MUZEUM ARCHIDIECEZJALNE SZTUKI 
RELIGIJNEJ
WIEŻA TRYNITARSKA / PL. KATEDRALNY / SOB.-NIEDZ. 10.00-17.00 / 

BILET: 5,00/7,00 ZŁ / ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NOCNEGO WEJŚCIA NA WIEŻĘ 

PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI TELEFONICZNEJ 695 475 152

Muzeum mieści się w przystosowanej w latach 1975-76 dzwonnicy katedralnej, 
zwanej wieżą Trynitarską. Ekspozycja stała, rozmieszczona na kilku kondygna-
cjach, obejmuje ponad 80 rzeźb, lichtarzy i obrazów wycofanych z kultu 
i poddanych jedynie konserwacji zachowawczej. Jednym z eksponatów jest 
makieta nieistniejącego kościoła pw. św. Michała.

••• MUZEUM KUL
AL. RACŁAWICKIE 14 / 81 445 40 29 / PON.-PT. 11.00-16.00 / MUZEUM.KUL.PL

Muzeum gromadzi eksponaty związane z historią uczelni oraz zbiory 
upamiętniające związki Jana Pawła II z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim. 
Prezentuje oryginalne pamiątki papieskie, które można oglądać na holu I p. 
w gmachu głównym. Muzeum posiada bogate zbiory artystyczne – m.in. kolekcję 
średniowiecznej rzeźby śląskiej, malarstwa obcego XVI-XIX w. i polskiego 
XIX-XX w., a także szkła i porcelany z najlepszych manufaktur w Europie.

••• MUZEUM LUBELSKIE
UL. ZAMKOWA 9 / 81 532 50 01 / MUZEUMLUBELSKIE.PL

••• ZAMEK LUBELSKI, KAPLICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ
UL. ZAMKOWA 9 / 81 532 50 01 / EKSPOZYCJE SĄ NIECZYNNE Z POWODU 

REMONTU MUZEUM / KAPLICA: PON.-NIEDZ. 8.00-17.30, WEJŚCIA O PEŁNYCH 

GODZINACH, ZWIEDZANIE PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI TEL. 81 537 96 82 / 

BASZTA: PON.-NIEDZ. 8.00-19.00 / UWAGA: W ZWIĄZKU Z REMONTEM BRAK 

DOSTĘPU DO WIND, NIE JEST MOŻLIWE ZWIEDZANIE KAPLICY TRÓJCY ŚWIĘTEJ 

DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI UNIEMOŻLIWIAJĄCYMI CHODZENIE PO 

SCHODACH / BILETY: KAPLICA 15,00/10,00 ZŁ, BASZTA 9,00/7,00 ZŁ 

Zamek został ufundowany przez 
Kazimierza III Wielkiego w miejscu 
wcześniejszej warowni. Z najstarszych 
budowli zachowały się: obronno-
mieszkalna wieża romańska z początku 
XIII w. oraz kaplica Trójcy Świętej 
zbudowana w I poł. XIV w. W latach 
1823-26 na wzgórzu zamkowym 
wybudowano więzienie karne w stylu 
neogotyckim. Podczas II wojny 
światowej zamek pełnił rolę więzienia 

hitlerowskiego. Po wkroczeniu wojsk radzieckich więzienie przejęło NKWD. Od 
1957 r. funkcjonuje tu Muzeum Lubelskie. Obecnie muzeum przechodzi remont 
i nieczynne są ekspozycje, można zwiedzać: kaplicę Trójcy Świętej i donżon.

ODDZIAŁY MUZEUM LUBELSKIEGO

MUZEUM HISTORII MIASTA LUBLINA
PL. ŁOKIETKA 3 (BRAMA KRAKOWSKA) / 81 532 60 01 / WT.-NIEDZ. 9.00-16.00 / 
BILET: 4,50/5,50 ZŁ / WWW.FACEBOOK.COM/MUZEUM-HISTORII-MIASTA-LUBLINA 

Muzeum mieści się w zabytkowej czternastowiecznej bramie Krakowskiej, 
pozostałości po dawnych murach obronnych.

wystawa stała:

Historia miasta Lublina
Ekspozycja ukazuje dzieje miasta od okresu osadniczego do 1944 r. Historię 
Lublina ilustrują zabytki archeologiczne, ikonograficzne, fotografie, portrety osób 
związanych z naszym miastem, wyroby rzemieślników lubelskich oraz druki 
ulotne.

DWOREK WINCENTEGO POLA
UL. KALINOWSZCZYZNA 13 / 81 747 24 13 / WT.-NIEDZ. 9.00-16.00 / BILET: 4,50/5,50 ZŁ

Muzeum biograficzne Wincentego Pola 
znajduje się w klasycystycznym dworku, 
pochodzącym z końca XVIII w. Budynek, 
przez wiele lat był własnością rodziny 
Polów, a w 1972 r. został przemieniony 
w muzeum. Wystawa stała obejmuje 
ekspozycję spuścizny poety, rękopisy 
i listy, zbiór dokumentów, pamiątek, 
fotografii oraz kolekcję polskojęzycz-
nych globusów Ziemi z XIX i XX w. 

wystawa czasowa:

Piękne i użyteczne
Wystawa sztuki użytkowej XVIII-XIX w., na której prezentowane są eksponaty ze 
zbiorów Muzeum Lubelskiego: meble, zegary, porcelana i majoliki – przedmioty 
stanowiące niegdyś wyposażenie dworów, pałaców i bogatych mieszczańskich 
kamienic.

MUZEUM LITERACKIE JÓZEFA CZECHOWICZA
UL. ZŁOTA 3 / 81 532 30 90 / WT.-NIEDZ. 9.00-16.00 / BILET: 4,50/5,50 ZŁ

Muzeum swoją działalność rozpoczęło w 1968 r. Przez około trzydzieści lat 
mieściło się w zabytkowym poklasztornym budynku przy ulicy Narutowicza 10. 
W 1999 r. utraciło swoją dotychczasową siedzibę i przez trzy lata mieściło się 
w Dworku Wincentego Pola, a obecnie znajduje się przy ulicy Złotej 3, w kamie-
nicy ofiarowanej miastu przez zasłużoną dla Lublina rodzinę Riabininów.

2.12 / poniedziałek / godz. 13.00 / spotkanie
Spotkanie w 147. rocznicę śmierci Wincentego Pola oraz 47. rocznicę otwarcia 
muzeum, w trakcie którego dr Tadeusz Piersiak wygłosi odczyt zatytułowany 
„Mistrz – uczeń. O Wincentym Polu i Zygmuncie Glogerze”.
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wystawy stałe:

Józef Czechowicz 1903-1939
Wystawa przybliża biografię literacką Józefa Czechowicza. Prezentuje dokumenty, 
zdjęcia, rękopisy, tomiki poetyckie wydane za życia poety oraz powojenne edycje 
jego twórczości.

Odczytywanie miejsc. Historia kamienicy przy ulicy Złotej 3 
i dzieje rodziny Riabininów
Wystawa prezentuje historię budynku, w którym mieści się muzeum. Znaczną 
część ekspozycji poświęcono wybitnemu historykowi i archiwiście Janowi 
Riabininowi oraz jego synowi – profesorowi Sergiuszowi Riabininowi – 
przyrodnikowi, myślicielowi i poecie.

MUZEUM MARTYROLOGII „POD ZEGAREM”
UL. UNIWERSYTECKA 1 / 81 533 36 78 / WT.-SOB. 9.00-16.00 / WSTĘP WOLNY

Ekspozycja stała skupia się na więźniach aresztu gestapo, ich pobycie 
w więzieniu, a także dalszych losach. Wyjątkową częścią ekspozycji jest Ściana 
Pamięci z wizerunkami osób przetrzymywanych w areszcie, które zginęły – 
zakatowane na miejscu, zamordowane na terenie Lublina lub w obozach 
koncentracyjnych. 

wystawa czasowa: 

Z perspektywy lat, ludzie i wydarzenia. 40. rocznica 
powstania Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” 
Na wystawie rocznicowej prezentowane są dzieje Muzeum Martyrologii 
„Pod Zegarem”. / do 31.12 / wtorek

••• EUROPEJSKIE MUZEUM SEJMU UNII 
LUBELSKIEJ „SEJMOGRAF 1569+”
UL. SKŁODOWSKIEJ 3/15 (NOT / I PIĘTRO) / 81 441 11 18 / VIAJAGIELLONICA@TLEN.PL / 

WWW.ZACHOD-WSCHOD.PL / PON.-PT. 8.00-16.00, SOB. 10.00-13.00 / BILET: 8,00/10,00 

/ OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA / BIEŻĄCE INFORMACJE: 693 272 040

Muzeum prezentuje interaktywną ekspozycję muzealną poświęconą tajemnicom 
wspólnego polsko-litewskiego Sejmu, którego zwieńczeniem było utworzenie 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Lublin sejmowy: zamek i miasto – zwiedzanie dla 
koneserów
PON.-PT. 10.00-14.00, SOB. 11.00-15.00 / BILET: 27,50+12,50 ZŁ/30,00+20,00 ZŁ / 

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA 693 272 040

Program zwiedzania obejmuje wybrane obiekty Parku Turystyczno-Kulturowego. 

••• MUZEUM STARODRUKÓW I SZTUKI 
SAKRALNEJ
WYŻSZE METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE / UL. WYSZYŃSKIEGO 6 / 

PON.,WT., CZW., PT. 9.00-15.00, ŚR. 9.00-17.00

Muzeum udostępnia zabytkowe zbiory biblioteki seminarium założonego 
w 1714 r. Pierwsze zbiory przywieziono z domu księży misjonarzy z Krakowa, 
następnie woluminy gromadzono dzięki licznym ofiarodawcom. 

••• MUZEUM UMCS
BIBLIOTEKA UMCS / UL. RADZISZEWSKIEGO 11 / HOL / 81 537 58 31

Stołówka Akademicka nr 3. Fotografie Krzysztofa 
Witaszka z 2000 r. 
STOŁÓWKA STUDENCKA NR 3 / UL. LANGIEWICZA 16

Wystawa przygotowana jest z okazji otwarcia odremontowanej stołówki i ukazuje 
pracę zatrudnionych tam kobiet. 

12.12 / czwartek / godz. 18.00 / otwarcie wystawy

fotoGRAFIKI Pawła D. Znamierowskiego – Patrząc w górę
Wystawa realizowana jest w ramach projektu stypendialnego dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną. 

••• MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
AL. WARSZAWSKA 96 / 81 533 85 13 / WWW.SKANSEN.LUBLIN.PL / 

WT.-NIEDZ. 9.00-15.00, OSTATNIE WEJŚCIE DO GODZ. 14.00 / 24-31.12 – NIECZYNNE / 

BILET: 6,00/12,00 ZŁ / DZIECI DO LAT 7 WSTĘP WOLNY 

Lubelski skansen prezentuje kulturową 
różnorodność regionu, gromadząc 
eksponaty związane z dawnym życiem 
wsi, dworów oraz miasteczek, a także 
utrwalając wiedzę na temat zwyczajów, 
obrzędów i codziennej pracy ludzi 
minionej epoki. Życie dawnej wsi 
obrazują sektory Wyżyna Lubelska 
oraz Roztocze z charakterystycznym 
wiatrakiem z Zygmuntowa i cerkwią 
greckokatolicką. Centralnym obiektem 
sektora dworskiego jest XVIII-wieczny dwór z Żyrzyna z otaczającym go parkiem. 
Atrakcją skansenu jest również sektor miasteczkowy, będący modelem 
prowincjonalnego miasteczka z lat 30. XX wieku z drewnianym kościołem 
z Matczyna. Do spacerów nad wodą zachęca malowniczy pejzaż sektora Powiśle. 
Od połowy grudnia wybrane muzealne ekspozycje zyskują świąteczny wystrój – 
tradycyjne i charakterystyczne dla Lubelszczyzny ozdoby bożonarodzeniowe, 
m.in. pająki, snopy zboża i ręcznie wykonane ozdoby choinkowe.

••• OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN”
UL. GRODZKA 34 / PON.-PT. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 / BILET: 5,00/7,00 ZŁ / 

GRUPY ZORGANIZOWANE PO REZERWACJI TEL. 81 532 58 67

wystawa stała:

Lublin. Pamięć Miejsca
Wystawa poświęcona wielokulturowe-
mu, przedwojennemu Lublinowi opo-
wiada o życiu Żydów w Lublinie do 
1939 r. oraz pamięci o zagładzie 
społeczności żydowskiej. Wystawa 
została zbudowana na wzór wnętrza 
archiwum z setkami zdjęć i dźwiękami 
przedwojennego miasta, gdzie można 
poczytać o konkretnych domach i ulicach.
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wystawy stałe:

Józef Czechowicz 1903-1939
Wystawa przybliża biografię literacką Józefa Czechowicza. Prezentuje dokumenty, 
zdjęcia, rękopisy, tomiki poetyckie wydane za życia poety oraz powojenne edycje 
jego twórczości.

Odczytywanie miejsc. Historia kamienicy przy ulicy Złotej 3 
i dzieje rodziny Riabininów
Wystawa prezentuje historię budynku, w którym mieści się muzeum. Znaczną 
część ekspozycji poświęcono wybitnemu historykowi i archiwiście Janowi 
Riabininowi oraz jego synowi – profesorowi Sergiuszowi Riabininowi – 
przyrodnikowi, myślicielowi i poecie.

MUZEUM MARTYROLOGII „POD ZEGAREM”
UL. UNIWERSYTECKA 1 / 81 533 36 78 / WT.-SOB. 9.00-16.00 / WSTĘP WOLNY

Ekspozycja stała skupia się na więźniach aresztu gestapo, ich pobycie 
w więzieniu, a także dalszych losach. Wyjątkową częścią ekspozycji jest Ściana 
Pamięci z wizerunkami osób przetrzymywanych w areszcie, które zginęły – 
zakatowane na miejscu, zamordowane na terenie Lublina lub w obozach 
koncentracyjnych. 

wystawa czasowa: 

Z perspektywy lat, ludzie i wydarzenia. 40. rocznica 
powstania Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” 
Na wystawie rocznicowej prezentowane są dzieje Muzeum Martyrologii 
„Pod Zegarem”. / do 31.12 / wtorek

••• EUROPEJSKIE MUZEUM SEJMU UNII 
LUBELSKIEJ „SEJMOGRAF 1569+”
UL. SKŁODOWSKIEJ 3/15 (NOT / I PIĘTRO) / 81 441 11 18 / VIAJAGIELLONICA@TLEN.PL / 

WWW.ZACHOD-WSCHOD.PL / PON.-PT. 8.00-16.00, SOB. 10.00-13.00 / BILET: 8,00/10,00 

/ OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA / BIEŻĄCE INFORMACJE: 693 272 040

Muzeum prezentuje interaktywną ekspozycję muzealną poświęconą tajemnicom 
wspólnego polsko-litewskiego Sejmu, którego zwieńczeniem było utworzenie 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Lublin sejmowy: zamek i miasto – zwiedzanie dla 
koneserów
PON.-PT. 10.00-14.00, SOB. 11.00-15.00 / BILET: 27,50+12,50 ZŁ/30,00+20,00 ZŁ / 

OBOWIĄZUJE WCZEŚNIEJSZA REZERWACJA 693 272 040

Program zwiedzania obejmuje wybrane obiekty Parku Turystyczno-Kulturowego. 

••• MUZEUM STARODRUKÓW I SZTUKI 
SAKRALNEJ
WYŻSZE METROPOLITALNE SEMINARIUM DUCHOWNE / UL. WYSZYŃSKIEGO 6 / 

PON.,WT., CZW., PT. 9.00-15.00, ŚR. 9.00-17.00

Muzeum udostępnia zabytkowe zbiory biblioteki seminarium założonego 
w 1714 r. Pierwsze zbiory przywieziono z domu księży misjonarzy z Krakowa, 
następnie woluminy gromadzono dzięki licznym ofiarodawcom. 

••• MUZEUM UMCS
BIBLIOTEKA UMCS / UL. RADZISZEWSKIEGO 11 / HOL / 81 537 58 31

Stołówka Akademicka nr 3. Fotografie Krzysztofa 
Witaszka z 2000 r. 
STOŁÓWKA STUDENCKA NR 3 / UL. LANGIEWICZA 16

Wystawa przygotowana jest z okazji otwarcia odremontowanej stołówki i ukazuje 
pracę zatrudnionych tam kobiet. 

12.12 / czwartek / godz. 18.00 / otwarcie wystawy

fotoGRAFIKI Pawła D. Znamierowskiego – Patrząc w górę
Wystawa realizowana jest w ramach projektu stypendialnego dla osób 
zajmujących się twórczością artystyczną. 

••• MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
AL. WARSZAWSKA 96 / 81 533 85 13 / WWW.SKANSEN.LUBLIN.PL / 

WT.-NIEDZ. 9.00-15.00, OSTATNIE WEJŚCIE DO GODZ. 14.00 / 24-31.12 – NIECZYNNE / 

BILET: 6,00/12,00 ZŁ / DZIECI DO LAT 7 WSTĘP WOLNY 

Lubelski skansen prezentuje kulturową 
różnorodność regionu, gromadząc 
eksponaty związane z dawnym życiem 
wsi, dworów oraz miasteczek, a także 
utrwalając wiedzę na temat zwyczajów, 
obrzędów i codziennej pracy ludzi 
minionej epoki. Życie dawnej wsi 
obrazują sektory Wyżyna Lubelska 
oraz Roztocze z charakterystycznym 
wiatrakiem z Zygmuntowa i cerkwią 
greckokatolicką. Centralnym obiektem 
sektora dworskiego jest XVIII-wieczny dwór z Żyrzyna z otaczającym go parkiem. 
Atrakcją skansenu jest również sektor miasteczkowy, będący modelem 
prowincjonalnego miasteczka z lat 30. XX wieku z drewnianym kościołem 
z Matczyna. Do spacerów nad wodą zachęca malowniczy pejzaż sektora Powiśle. 
Od połowy grudnia wybrane muzealne ekspozycje zyskują świąteczny wystrój – 
tradycyjne i charakterystyczne dla Lubelszczyzny ozdoby bożonarodzeniowe, 
m.in. pająki, snopy zboża i ręcznie wykonane ozdoby choinkowe.

••• OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN”
UL. GRODZKA 34 / PON.-PT. 9.30, 11.00, 12.30, 14.00 / BILET: 5,00/7,00 ZŁ / 

GRUPY ZORGANIZOWANE PO REZERWACJI TEL. 81 532 58 67

wystawa stała:

Lublin. Pamięć Miejsca
Wystawa poświęcona wielokulturowe-
mu, przedwojennemu Lublinowi opo-
wiada o życiu Żydów w Lublinie do 
1939 r. oraz pamięci o zagładzie 
społeczności żydowskiej. Wystawa 
została zbudowana na wzór wnętrza 
archiwum z setkami zdjęć i dźwiękami 
przedwojennego miasta, gdzie można 
poczytać o konkretnych domach i ulicach.
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wystawa czasowa:

Robert Pranagal – Wystawa 
fotografii
GALERIA OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – 

TEATR NN”

Fotograficzny spacer po miejscach 
znanych i ustronnych zakamarkach 
miasta, nawiązujący do twórczości 
Józefa Czechowicza. To także powrót 
do historycznej techniki fotograficznej – 
oleju. Charakterystyczne jej cechy wykreowały nastrój i klimat dwudziestolecia, 
nadając współczesnym fotografiom zupełnie nowy wymiar. / do 31.12 / wtorek

••• PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 67 / 81 710 28 33 / WWW.MAJDANEK.EU / PUNKT 

INFORMACJI I REJESTRACJI GRUP ORAZ SPRZEDAŻ PUBLIKACJI I KASA – CENTRUM 

OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH / TEREN I OBIEKTY HISTORYCZNE PN.-NIEDZ. 9.00-16.00 / 

BARAKI EKSPOZYCYJNE NR 62, 47 I CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH WT.-NIEDZ. 

9.00-16.00 / ZE WZGLĘDU NA PREZENTOWANĄ TEMATYKĘ ZALECA SIĘ, ABY TEREN 

MUZEUM ZWIEDZAŁY OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 14 LAT / WSTĘP WOLNY 

To pierwsze muzeum tego typu na świecie, utworzone w listopadzie 1944 r. 
na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Ekspozycję urządzono w 9 obiektach 
historycznych, obejmujących: barak łaźni obozowej, bunkier komór gazowych, 
III pole więźniarskie, dawne magazyny gospodarcze i krematorium.

wystawa główna:

Więźniowie Majdanka
BARAK NR 62 / GODZ. 9.00–16.00 / OSTATNIE WEJŚCIE GODZ. 15.30

Ekspozycja przywołuje pamięć o więźniach KL Lublin, których losy skonfronto-
wane z nazistowskimi prześladowaniami składają się na dzieje obozu. Na wysta-
wie oprócz zdjęć, biogramów, osobistych pamiątek, znalazły się audiowizualne 
relacje więźniów oraz nowoczesne aplikacje multimedialne poświęcone historii 
obozu, w tym archiwalny obraz nakręcony w 1944 roku przez sowieckich 
filmowców.

wystawy stałe:

Przybyli do getta… Odeszli w nieznane…
BARAK NR 55 / GODZ. 9.00-16.00

Wystawa ukazuje aspekty i okoliczności masowego mordu na Żydach polskich 
i zagranicznych, dokonanego w ramach „Akcji Reinhardt”, począwszy od 
pierwszych deportacji do obozu zagłady w Bełżcu, po akcję „Erntefest”.

Lublin w czasie okupacji niemieckiej
BARAK NR 44 / GODZ. 9.00-16.00

Historyczne komentarze oraz archiwalne i współczesne zdjęcia przybliżają dzieje 
miejsc i budynków na terenie miasta, które odegrały szczególną rolę podczas 
okupacji niemieckiej.

Majdanek. Przeszłość i teraźniejszość
BARAK NR 43 / GODZ. 9.00-16.00

Ekspozycja składa się z 13 par fotografii archiwalnych i współczesnych, 
prezentujących teren byłego obozu i zmiany jakie zaszły w nim na przestrzeni 
70 lat. 
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wystawy czasowe:

Przeciw wojnie – grafika polska ze zbiorów Muzeum na 
Majdanku
CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH / GODZ. 9.00–16.00

Kolekcja grafiki współczesnej w zbiorach Muzeum liczy prawie cztery tysiące 
dzieł. Powstały one w latach 1962–2004 w ramach cyklicznie odbywających się 
wystaw sztuki „Przeciw wojnie”. Wystawa obejmuje wybór 33 najciekawszych 
prac m.in.: Józefa Pakulskiego, Ryszarda Otręby czy Stanisława Bałdygi.

Rzeźba, która zmieniła krajobraz Lublina. 50 lat pomnika 
Majdanka
PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA PRZED CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH / GODZ. 9.00-16.00

Wystawa prezentuje nagrodzone i wyróżnione projekty pomników, jakie powstały 
w 1967 roku w ramach konkursu na projekt upamiętnienia ofiar 
Konzentrationslager Lublin. Ekspozycja pokazuje ponadto jak w ciągu pięciu dekad 
rozwijała się funkcja użytkowa Pomnika Walki i Męczęństwa – od miejsca 
wielotysięcznych zgromadzeń podczas uroczystości państwowych po obiekt 
wykorzystywany w działaniach religijnych, artystycznych i edukacyjnych. 

Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów 
w okupowanym Lublinie
ŚCIEŻKA HISTORYCZNA WZDŁUŻ III I IV POLA WIĘŹNIARSKIEGO / GODZ. 9.00-16.00

Wystawa ukazuje wielowątkową historię getta na lubelskim Podzamczu, a także 
będącego jego kontynuacją getta szczątkowego w dzielnicy Majdan Tatarski. 

Chleb wolnościowy
PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA PRZED CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH / GODZ. 9.00-16.00

Wystawa prezentuje najnowsze wydawnictwo Państwowego Muzeum na Majdanku 
– komiks „Chleb wolnościowy”. 15 plansz, fragmentów komiksu przybliża 
autentyczne relacje więźniów KL Lublin.

Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
PIERWSZA MUZEALNA EKSPOZYCJA INTERNETOWA / 

LEKARZE-W-PASIAKACH.MAJDANEK.EU

Wystawa próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle możliwe 
było leczenie więźniów w prymitywnych warunkach obozowych. 

••• PODZIEMIA BROWARU PERŁA
UL. BERNARDYŃSKA 15 / PODZIEMIABROWARU@PERLA.PL / 

PERLA.PL/PODZIEMIABROWARU / REZERWACJE I INFORMACJE: 669 611 981 / 

WEJŚCIE DO PODZIEMI PO UPRZEDNIM NABYCIU CEGIEŁKI O WARTOŚCI 10/20/50 ZŁ 

(DO WYBORU PRZEZ ZWIEDZAJĄCEGO) / ZWIEDZANIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH: 

SOB. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (MIN. 10 OSÓB) 

PO INDYWIDUALNYM USTALENIU TERMINU / MIEJSCE ZBIÓRKI: PORTIERNIA 

Podczas zwiedzania można poznać 
bogatą historię Browaru Perła, wyda-
rzenia i postacie z nim związane oraz 
proces produkcji i składniki piwa. Trasa 
wiedzie przez m.in. pomieszczenia 
dawnego klasztoru i kościoła oo. Refor-
matów. Zwieńczeniem wycieczki jest 
degustacja w sali będącej dawną 
leżakownią browaru.



wystawa czasowa:

Robert Pranagal – Wystawa 
fotografii
GALERIA OŚRODKA „BRAMA GRODZKA – 

TEATR NN”

Fotograficzny spacer po miejscach 
znanych i ustronnych zakamarkach 
miasta, nawiązujący do twórczości 
Józefa Czechowicza. To także powrót 
do historycznej techniki fotograficznej – 
oleju. Charakterystyczne jej cechy wykreowały nastrój i klimat dwudziestolecia, 
nadając współczesnym fotografiom zupełnie nowy wymiar. / do 31.12 / wtorek

••• PAŃSTWOWE MUZEUM NA MAJDANKU
DROGA MĘCZENNIKÓW MAJDANKA 67 / 81 710 28 33 / WWW.MAJDANEK.EU / PUNKT 

INFORMACJI I REJESTRACJI GRUP ORAZ SPRZEDAŻ PUBLIKACJI I KASA – CENTRUM 

OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH / TEREN I OBIEKTY HISTORYCZNE PN.-NIEDZ. 9.00-16.00 / 

BARAKI EKSPOZYCYJNE NR 62, 47 I CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH WT.-NIEDZ. 

9.00-16.00 / ZE WZGLĘDU NA PREZENTOWANĄ TEMATYKĘ ZALECA SIĘ, ABY TEREN 

MUZEUM ZWIEDZAŁY OSOBY, KTÓRE UKOŃCZYŁY 14 LAT / WSTĘP WOLNY 

To pierwsze muzeum tego typu na świecie, utworzone w listopadzie 1944 r. 
na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Ekspozycję urządzono w 9 obiektach 
historycznych, obejmujących: barak łaźni obozowej, bunkier komór gazowych, 
III pole więźniarskie, dawne magazyny gospodarcze i krematorium.

wystawa główna:

Więźniowie Majdanka
BARAK NR 62 / GODZ. 9.00–16.00 / OSTATNIE WEJŚCIE GODZ. 15.30

Ekspozycja przywołuje pamięć o więźniach KL Lublin, których losy skonfronto-
wane z nazistowskimi prześladowaniami składają się na dzieje obozu. Na wysta-
wie oprócz zdjęć, biogramów, osobistych pamiątek, znalazły się audiowizualne 
relacje więźniów oraz nowoczesne aplikacje multimedialne poświęcone historii 
obozu, w tym archiwalny obraz nakręcony w 1944 roku przez sowieckich 
filmowców.

wystawy stałe:

Przybyli do getta… Odeszli w nieznane…
BARAK NR 55 / GODZ. 9.00-16.00

Wystawa ukazuje aspekty i okoliczności masowego mordu na Żydach polskich 
i zagranicznych, dokonanego w ramach „Akcji Reinhardt”, począwszy od 
pierwszych deportacji do obozu zagłady w Bełżcu, po akcję „Erntefest”.

Lublin w czasie okupacji niemieckiej
BARAK NR 44 / GODZ. 9.00-16.00

Historyczne komentarze oraz archiwalne i współczesne zdjęcia przybliżają dzieje 
miejsc i budynków na terenie miasta, które odegrały szczególną rolę podczas 
okupacji niemieckiej.

Majdanek. Przeszłość i teraźniejszość
BARAK NR 43 / GODZ. 9.00-16.00

Ekspozycja składa się z 13 par fotografii archiwalnych i współczesnych, 
prezentujących teren byłego obozu i zmiany jakie zaszły w nim na przestrzeni 
70 lat. 
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Konzentrationslager Lublin. Ekspozycja pokazuje ponadto jak w ciągu pięciu dekad 
rozwijała się funkcja użytkowa Pomnika Walki i Męczęństwa – od miejsca 
wielotysięcznych zgromadzeń podczas uroczystości państwowych po obiekt 
wykorzystywany w działaniach religijnych, artystycznych i edukacyjnych. 

Dzielnice zagłady. Niemieckie getta dla Żydów 
w okupowanym Lublinie
ŚCIEŻKA HISTORYCZNA WZDŁUŻ III I IV POLA WIĘŹNIARSKIEGO / GODZ. 9.00-16.00

Wystawa ukazuje wielowątkową historię getta na lubelskim Podzamczu, a także 
będącego jego kontynuacją getta szczątkowego w dzielnicy Majdan Tatarski. 

Chleb wolnościowy
PRZESTRZEŃ EKSPOZYCYJNA PRZED CENTRUM OBSŁUGI ZWIEDZAJĄCYCH / GODZ. 9.00-16.00

Wystawa prezentuje najnowsze wydawnictwo Państwowego Muzeum na Majdanku 
– komiks „Chleb wolnościowy”. 15 plansz, fragmentów komiksu przybliża 
autentyczne relacje więźniów KL Lublin.

Lekarze w pasiakach. Służba medyczna na Majdanku
PIERWSZA MUZEALNA EKSPOZYCJA INTERNETOWA / 

LEKARZE-W-PASIAKACH.MAJDANEK.EU

Wystawa próbuje odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób i czy w ogóle możliwe 
było leczenie więźniów w prymitywnych warunkach obozowych. 

••• PODZIEMIA BROWARU PERŁA
UL. BERNARDYŃSKA 15 / PODZIEMIABROWARU@PERLA.PL / 

PERLA.PL/PODZIEMIABROWARU / REZERWACJE I INFORMACJE: 669 611 981 / 

WEJŚCIE DO PODZIEMI PO UPRZEDNIM NABYCIU CEGIEŁKI O WARTOŚCI 10/20/50 ZŁ 

(DO WYBORU PRZEZ ZWIEDZAJĄCEGO) / ZWIEDZANIE DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH: 

SOB. 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH (MIN. 10 OSÓB) 

PO INDYWIDUALNYM USTALENIU TERMINU / MIEJSCE ZBIÓRKI: PORTIERNIA 

Podczas zwiedzania można poznać 
bogatą historię Browaru Perła, wyda-
rzenia i postacie z nim związane oraz 
proces produkcji i składniki piwa. Trasa 
wiedzie przez m.in. pomieszczenia 
dawnego klasztoru i kościoła oo. Refor-
matów. Zwieńczeniem wycieczki jest 
degustacja w sali będącej dawną 
leżakownią browaru.



••• ACK UMCS CHATKA ŻAKA
UL. RADZISZEWSKIEGO 16 / 81 533 32 01

Barwy natury
Prezentowane akwarele zostaną wykorzystane w kalendarzu na 2020 r. Ich 
autorami są uczestnicy międzynarodowych warsztatów, które odbywały się 
w 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki He Shuifa UMCS. / do 11.12 / środa 

••• BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KUL
UL. CHOPINA 27 / HALL NA PARTERZE

Esperanto i Orient
Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL oraz Lubelskie 
Towarzystwo Orientalistyczne, przypomina 5. rocznicę wpisania języka esperanto 
na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. 

••• BRAIN DAMAGE GALLERY
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / (WEJŚCIE OD UL. SKŁODOWSKIEJ) / 

WT.-SOB. 12.00-17.00

4.12 / środa / godz. 18.00 / 
otwarcie wystawy

Sainer – Modulations
Pierwsza w Polsce indywidualna wy-
stawa Sainera, czołowego muralisty, 
malarza i artysty z kręgu urban artu 
na świecie. Sainer (Przemysław Blejzyk) 
swoją unikalną stylistyką – formowaną 
także w duecie Etam Cru – wprowadził 
w malarstwo wielkoformatowe sym-
biozę elementów realizmu i baśniowości, stając się jednym z najoryginalniejszych 
i zarazem najpopularniejszych twórców nurtu. Wystawie towarzyszy wydawnictwo 
„Sainer. Sketchbook 14–18”, czyli wierna reprodukcja szkicownika artysty. / do 
29.02 / sobota

••• CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKÓW 12

wystawa stała:

Wielokulturowy Lublin. 700 lat historii miasta
PARTER

Multimedialna ekspozycja poświęcona wielokulturowemu dziedzictwu i historii 
Lublina, ujętych z wielu perspektyw, w tym religijnej, społecznej i architekto-
nicznej. Istotne jest osadzenie i kontekst miejsca, czyli budynku dawnego zespołu 
klasztornego wizytek, w którym obecnie mieści się Centrum Kultury. 

wystawa czasowa:

Żywa historia przedsiębiorczości Lublina
I PIĘTRO / HOL SALI KINOWEJ

Multimedialna wystawa prezentuje rozwój i dorobek lubelskiego rzemiosła oraz 
przemysłu lotniczego, motoryzacyjnego, maszynowego i spożywczego. Ekspozycję 
tworzą prezentacje interaktywne, wielkoformatowe fotografie i infografiki oraz 
eksponaty historyczne. 

••• CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
PL. TEATRALNY 1

Wschodni Salon Sztuki. Przestrzeń otwarta – Przestrzeń 
zamknięta
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH / -1 

Ekspozycja poświęcona jest 
twórczości przekraczającej ramy tradycyjnej sztuki i zmuszającej odbiorcę do 
dopełnienia dzieła w sferze mentalnej. / do 29.12 / niedziela

Tadeusz Żaczek
GALERIA SASKA / AL. RACŁAWICKIE / OGRODZENIE OGRODU SASKIEGO 

Tadeusz Żaczek to jeden z najwybitniejszych fotografów polskiego prawosławia, 
który rejestruje relacje styku człowiek – religia. Fascynacja rytuałami Wschodu 
pozwala artyście wydobyć mistyczną atmosferę fotografowanych miejsc. 
/ do 13.01 / poniedziałek

Tożsamość. 100 lat polskiej 
architektury. 1956-1970
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH / +1, CICHE 

KĄTY / WT. 10.00-17.00, ŚR.-PT. 15.00-

19.00, SOB.-ND. GODZ. 11.00-18.00 / 

PATRZ TEŻ: SPOTKANIA

P

 wzbogacają warsztaty 
tematyczne, pokazy filmowe i debaty. / do 15.12 / niedziela

Andreas Hürlimann – Skały 
i piaski. Fotografie 
z siedmiu kontynentów
ALEJA KULTUR / POZIOM / +1

Szwajcarski podróżnik od ponad 40 lat 
fotografuje formacje skalne, poszuku-
jąc najbardziej unikalnych form. Na 
wystawie prezentuje ponad 60 chara-
kterystycznych fotografii. / do 12.12 / 
czwartek

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„CZUBY POŁUDNIOWE”
UL. WYŻYNNA 16 / ZAJECIA@DDKCZUBYPOLUDNIOWE.PL

Pociąg do zieleni – mozaika 
Mozaikę stworzyli mieszkańcy Czubów Południowych oraz pracownicy Społecznej 
Pracowni Mozaiki i DDK „Czuby Południowe”.

Opowieść przechodnia – komiks
Komiks ukazuje pełną przygód podróż po zakątkach Lublina. Poszczególne strony 
stworzyli uczestnicy warsztatów komiksowych.

prac 22 artystów uprawiających różne dziedziny, 

rzykłady architektury i projektowania 
miasta po 1956 r., które wpłynęły na 
tożsamość współczesnego Lublina. 
Budownictwo mieszkaniowe w formie 
nowoczesnych osiedli o przyjaznych mieszkańcom przestrzeniach wspólnych, 
wyposażonych w zieleń i infrastrukturę. Ekspozycję
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autorami są uczestnicy międzynarodowych warsztatów, które odbywały się 
w 2019 r. w Centrum Kultury i Sztuki He Shuifa UMCS. / do 11.12 / środa 

••• BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA KUL
UL. CHOPINA 27 / HALL NA PARTERZE

Esperanto i Orient
Wystawa przygotowana przez Bibliotekę Uniwersytecką KUL oraz Lubelskie 
Towarzystwo Orientalistyczne, przypomina 5. rocznicę wpisania języka esperanto 
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4.12 / środa / godz. 18.00 / 
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Sainer – Modulations
Pierwsza w Polsce indywidualna wy-
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na świecie. Sainer (Przemysław Blejzyk) 
swoją unikalną stylistyką – formowaną 
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w malarstwo wielkoformatowe sym-
biozę elementów realizmu i baśniowości, stając się jednym z najoryginalniejszych 
i zarazem najpopularniejszych twórców nurtu. Wystawie towarzyszy wydawnictwo 
„Sainer. Sketchbook 14–18”, czyli wierna reprodukcja szkicownika artysty. / do 
29.02 / sobota

••• CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKÓW 12

wystawa stała:

Wielokulturowy Lublin. 700 lat historii miasta
PARTER

Multimedialna ekspozycja poświęcona wielokulturowemu dziedzictwu i historii 
Lublina, ujętych z wielu perspektyw, w tym religijnej, społecznej i architekto-
nicznej. Istotne jest osadzenie i kontekst miejsca, czyli budynku dawnego zespołu 
klasztornego wizytek, w którym obecnie mieści się Centrum Kultury. 

wystawa czasowa:

Żywa historia przedsiębiorczości Lublina
I PIĘTRO / HOL SALI KINOWEJ

Multimedialna wystawa prezentuje rozwój i dorobek lubelskiego rzemiosła oraz 
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tworzą prezentacje interaktywne, wielkoformatowe fotografie i infografiki oraz 
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••• CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
PL. TEATRALNY 1

Wschodni Salon Sztuki. Przestrzeń otwarta – Przestrzeń 
zamknięta
GALERIA WYSTAW CZASOWYCH / -1 

Ekspozycja poświęcona jest 
twórczości przekraczającej ramy tradycyjnej sztuki i zmuszającej odbiorcę do 
dopełnienia dzieła w sferze mentalnej. / do 29.12 / niedziela

Tadeusz Żaczek
GALERIA SASKA / AL. RACŁAWICKIE / OGRODZENIE OGRODU SASKIEGO 

Tadeusz Żaczek to jeden z najwybitniejszych fotografów polskiego prawosławia, 
który rejestruje relacje styku człowiek – religia. Fascynacja rytuałami Wschodu 
pozwala artyście wydobyć mistyczną atmosferę fotografowanych miejsc. 
/ do 13.01 / poniedziałek
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architektury. 1956-1970
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KĄTY / WT. 10.00-17.00, ŚR.-PT. 15.00-
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PATRZ TEŻ: SPOTKANIA

P

 wzbogacają warsztaty 
tematyczne, pokazy filmowe i debaty. / do 15.12 / niedziela

Andreas Hürlimann – Skały 
i piaski. Fotografie 
z siedmiu kontynentów
ALEJA KULTUR / POZIOM / +1

Szwajcarski podróżnik od ponad 40 lat 
fotografuje formacje skalne, poszuku-
jąc najbardziej unikalnych form. Na 
wystawie prezentuje ponad 60 chara-
kterystycznych fotografii. / do 12.12 / 
czwartek

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„CZUBY POŁUDNIOWE”
UL. WYŻYNNA 16 / ZAJECIA@DDKCZUBYPOLUDNIOWE.PL

Pociąg do zieleni – mozaika 
Mozaikę stworzyli mieszkańcy Czubów Południowych oraz pracownicy Społecznej 
Pracowni Mozaiki i DDK „Czuby Południowe”.

Opowieść przechodnia – komiks
Komiks ukazuje pełną przygód podróż po zakątkach Lublina. Poszczególne strony 
stworzyli uczestnicy warsztatów komiksowych.

prac 22 artystów uprawiających różne dziedziny, 

rzykłady architektury i projektowania 
miasta po 1956 r., które wpłynęły na 
tożsamość współczesnego Lublina. 
Budownictwo mieszkaniowe w formie 
nowoczesnych osiedli o przyjaznych mieszkańcom przestrzeniach wspólnych, 
wyposażonych w zieleń i infrastrukturę. Ekspozycję
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••• GALERIA BIAŁA
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / 81 466 61 39/ BIALA.ART.PL / 

BIALA@CK.LUBLIN.PL / WT.-SOB. 12.00-18.00

Podróż Ergo Sum
W wystawie biorą udział laureaci 
i finaliści konkursu Artystyczna Podróż 
Hestii: Jakub Danielewicz, Baltazar 
Fajto, Józef Gałązka, Małgorzata 
Goliszewska, Katarzyna Kalinowska, 
Ewa Kasperek, Krzysztof Maniak, 
Renata Motyka, Laura Ociepa, Maryna 
Sakowska, Katarzyna Szymkiewicz, 
Piotr Urbaniec i Natalia Zalewska. 
Punktem wyjścia do prezentacji jest podróż, w którą udają się uczestnicy 
konkursu oraz droga, jaką w mniej lub bardziej dosłowny sposób pokonuje 
kolekcja. To również zaproszenie do refleksji, filozoficznego myślenia poza 
utartymi schematami. Sztuka jawi się tu jako potwierdzenie naszej egzystencji, 
myśli oraz relacji z otoczeniem. / do 31.12 / wtorek

ekspozycja stała:

Mariusz Tarkawian – 
Kolokwium z historii sztuki 
i cywilizacji
Od 2016 r. artysta tworzy monumen-
talną realizację rysunkową czarnym 
tuszem na białych ścianach i sklepieniu 
korytarza o długości 50 m. Projekt 
polega na cyklicznym dodawaniu 
kolejnych wybieranych przez artystę motywów z bieżących wystaw. Utrwala je 
tworząc kolaż, który jest swoistym zapisem historii galerii.

••• GALERIA GALA
UL. FABRYCZNA 2 / OSTATNIE PIĘTRO

Janusz Nusik Powalski – z-Ilustracji
Instalacja multimedialna pokazuje działania Theatre@ARTe – Gallery Projekt 
Poland-World. Zaproszeni artyści prezentują swoje prace na wystawie 
indywidualnej, która staje się jednorodną afirmacją scenografii teatralnej 
i filmowej. Materiał zdjęciowy stanowi dokument fabularyzowany do filmów 
freestyle powstających dla potrzeb m.in. Teatr-ow-Projekt/78. Ponadto „Klimaty 
Paryskie” Tade Makowskiego według Ryszarda Szeligi, malarza z TPSP w Lublinie.

••• GALERIA GARDZIENICE 
UL. GRODZKA 5A / I PIĘTRO / PON.-PT. 12.00-18.00 / 81 532 98 40 / 

OFFICE@GARDZIENICE.ORG 

19.12 / czwartek / godz. 18.00 / otwarcie wystawy

Ikona bez Granic
Wystawa 26 współczesnych ikon pisanych metodą klasyczną, nawiązujących 
tematycznie do świąt Bożego Narodzenia. Grupa autorów swoją działalność 
zapoczątkowała w 2009 r., a warsztaty odbywają się w Domu Kultury „Ruta” 
pod okiem Mykola Sobolivskyi. / do 10.01 / środa

Ryszard Kaja – Teatralny Bar 
Świata Małopolskiego
Zmarły w kwietniu Ryszard Kaja był 
twórcą scenografii do spektakli 
teatralnych, baletowych, operowych 
i telewizyjnych oraz filmów, pracował 
na większości scen operowych w kraju 
oraz za granicą. Wystawa prezentuje 
plakaty, portrety małopolskie, projekty 
kostiumów, scenografii, a także 
fragmenty niezwykłych dzienników artysty. / do 17.12 / wtorek

Stała galeria rzeźb profesora Adama Myjaka
GARDZIENICE / PAŁAC / PODZIEMIA

Kolekcję tworzą prace z różnych okresów twórczości i z licznych cykli, np. Głowy, 
Figury, Inspiracje. Są to zarówno brązy jak i rzeźby ceramiczne.

••• GALERIA KLUBU BDOW 19 BRYGADY 
ZMECHANIZOWANEJ
DOM ŻOŁNIERZA IM. J. PIŁSUDSKIEGO / UL. ŻWIRKI I WIGURY 6 / 26 118 20 55 / 

PON.-PT. 9.00-16.00

Roman Zawacki – Jak miło widzieć to, co rodzisz

5.12 / czwartek / godz. 17.00 / otwarcie wystawy

Plakaty
Wystawa plakatów słuchaczy kierunku grafika Lubelskiej Szkoły Sztuki 
i Projektowania, poświęcona zagadnieniom typograficznym: projekty autorskich 
krojów pism, typografia przestrzenna z użyciem narzędzi 3D, autoportrety 
typograficzne, semantyka w typografii, znak w komunikacie. / do 31.12 / wtorek

KLUB PLASTYKA

Architektura w ruinach i pomniki – Budowle obronne
Wystawa pokonkursowa.
do 10.12 / wtorek

od 12.12 / czwartek

Park Saski i ogrody
/ do 13.01 / wtorek

••• GALERIA KRAŃCOWA 
UL. KRAŃCOWA 106 / WWW.DDKBRONOWICE.PL

14.12 / sobota / godz. 12.00 / otwarcie wystawy

Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii – 
wystawa pokonkursowa
Wystawa prac młodych adeptów fotografii nagrodzonych i wyróżnionych 
w XII Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym. Jego tematem była m.in. 

Na wystawie artysta pokazuje szkice, rysunki i kompozycje malarskie, będące 
zapisem otaczającej autora rzeczywistości oraz sceny symboliczne stanowiące 
próbę ucieczki w świat fantazji. / do 4.12 / środa
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••• GALERIA BIAŁA
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / 81 466 61 39/ BIALA.ART.PL / 

BIALA@CK.LUBLIN.PL / WT.-SOB. 12.00-18.00
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Punktem wyjścia do prezentacji jest podróż, w którą udają się uczestnicy 
konkursu oraz droga, jaką w mniej lub bardziej dosłowny sposób pokonuje 
kolekcja. To również zaproszenie do refleksji, filozoficznego myślenia poza 
utartymi schematami. Sztuka jawi się tu jako potwierdzenie naszej egzystencji, 
myśli oraz relacji z otoczeniem. / do 31.12 / wtorek

ekspozycja stała:

Mariusz Tarkawian – 
Kolokwium z historii sztuki 
i cywilizacji
Od 2016 r. artysta tworzy monumen-
talną realizację rysunkową czarnym 
tuszem na białych ścianach i sklepieniu 
korytarza o długości 50 m. Projekt 
polega na cyklicznym dodawaniu 
kolejnych wybieranych przez artystę motywów z bieżących wystaw. Utrwala je 
tworząc kolaż, który jest swoistym zapisem historii galerii.

••• GALERIA GALA
UL. FABRYCZNA 2 / OSTATNIE PIĘTRO

Janusz Nusik Powalski – z-Ilustracji
Instalacja multimedialna pokazuje działania Theatre@ARTe – Gallery Projekt 
Poland-World. Zaproszeni artyści prezentują swoje prace na wystawie 
indywidualnej, która staje się jednorodną afirmacją scenografii teatralnej 
i filmowej. Materiał zdjęciowy stanowi dokument fabularyzowany do filmów 
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pod okiem Mykola Sobolivskyi. / do 10.01 / środa

Ryszard Kaja – Teatralny Bar 
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interpretacja dzieła wybranego artysty, polegająca na połączeniu techniki 
fotograficznej i komputerowej. / do 30.01 / czwartek

••• GALERIA LABIRYNT
UL. POPIEŁUSZKI 5 / 81 466 59 20 / WWW.LABIRYNT.COM / WT.-NIEDZ. 12.00-19.00 / 

BILET: 1,00 ZŁ / NA PERFORMANS WSTĘP WOLNY / ZAPISY NA WARSZTATY DLA OSÓB 

INDYWIDUALNYCH I GRUP ZORGANIZOWANYCH: 81 466 59 20, EDU@LABIRYNT.COM

Mirosław Bałka 
GALERIA LABIRYNT 2 / UL. GRODZKA 3 / 

WT.-NIEDZ., GODZ. 15.00-18.00

Mirosław Bałka od 30 lat regularnie 
wystawia w Galerii Labirynt. Pierwszą 
jego wystawą w Lublinie była „Rzeka”, 
zapowiadająca odejście od figury. Była 
to też pierwsza wystawa site-specific 
w tej przestrzeni. Obecna ekspozycja 
odwołuje się do realizacji z 1989 r., 
a towarzyszy jej wydawnictwo z rozmową Andy Rottenberg, której oś stanowią 
wystawy artysty w Labiryncie. / do 24.02 / poniedziałek

6.12 / piątek / godz. 19.00 / 
otwarcie wystawy
GALERIA LABIRYNT PLAZA / UL. LIPOWA 13 / 

WT.-NIEDZ. GODZ. 12.00-19.00

Mikołaj Smoczyński – 
The Secret Performance
Mikołaj Smoczyński to jeden z najwy-
bitniejszych artystów lubelskich, przez 
wiele lat związany z Galerią Labirynt. 
Wystawa organizowana 10 lat po 
śmierci artysty, jest pierwszą z cyklu analizującego jego twórczość, 
a prezentowane na niej fotografie pochodzą z kolekcji Galerii Labirynt. 
/ do 5.01 / niedziela

••• GALERIA ODEON
UL. OKRZEI 4 / PON.-PT. 12.00-20.00

Leszek Niewiadomski – Mistyczny Lublin – architektura 
naszych przodków
/ do 13.12 / piątek

••• GALERIA PO 111 SCHODACH
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY NR 2 / UL. BERNARDYŃSKA 14A / 81 532 08 53 / 

PON.-PT. 8.00-20.00, SOB. 8.00-16.00

Irena Lawruszko – Moje znaki
nspiruje się podatną na upływ 

czasu architekturą. Prezentowane 
grafiki powstały podczas odnawiania 
secesyjnej polichromii Czesława 
Miklasińskiego w kościele pw. Jakuba 
Apostoła w Lublinie. / do 11.12 / 
środa

Autorka i

12 12 / czwartek / godz. 12.00 / 
otwarcie wystawy

Stanisław Bałdyga – 
Metafizyka przestrzeni – 
metafizyka ziemi – Linoryty
Artysta w swoim programie twórczym 
dąży do stworzenia autonomicznego 
dzieła, dla którego inspiracją są różne 
struktury. Przestrzeń jest znakiem 
metafizycznym, a wyrażona za pomocą 
znaku graficznego staje się niezależnym bytem. 

od 15.12 / niedziela

Eugeniusz Kwiatkowski – lubelskie wspomnienie

••• GALERIA POMOST 
DZIELNICOWY DOM KULTURY SM „CZECHÓW” / UL. KIEPURY 5A / 81 741 99 11, 

509 35 66 32

12.12 /czwartek/ godz. 18.00 / otwarcie wystawy

Iza Żarska – +39

••• GALERIA SZTUKI NIEPROFESJONALNEJ 
U LEKARZY
UL. CHMIELNA 4 / PON.-PT. 9.00-16.00

VII Ogólnopolski Plener Fotograficzny Lekarzy – 
Kazimierz Dolny 2019
/ do 12.12 / czwartek

14.12 / sobota / godz. 12.00 / otwarcie wystawy
Pokonkursowa wystawa IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego Lekarzy 
i Studentów Medycyny. 

••• GALERIA SZTUKI SCENY PLASTYCZNEJ KUL 
RYNEK 8 / WT.-NIEDZ. 11.00-16.00

Laura Makabresku – 
Fotografie

Fotoreportaż z Sycylii, największej wyspy na Morzu Śródziemnym, przedstawia 
sceny z życia codziennego, zajęcia oraz rytuały mieszkańców. 

Laura Makabresku (Kamila Kansyu) 
uprawia fotografię kreacyjną 
przepełnioną symboliką i nastrojem 
baśni, mitów, a także odniesieniami 
biblijnymi i apokryficznymi. W swoich 
fotografiach buduje metafory wizualne, 
dotykające zagadnień erotyki i sacrum. 
Tworzy obrazy krainy poza czasem, 
w której siły nadprzyrodzone mieszają się z porządkiem świata. / do 16.12 / 
poniedziałek
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jego wystawą w Lublinie była „Rzeka”, 
zapowiadająca odejście od figury. Była 
to też pierwsza wystawa site-specific 
w tej przestrzeni. Obecna ekspozycja 
odwołuje się do realizacji z 1989 r., 
a towarzyszy jej wydawnictwo z rozmową Andy Rottenberg, której oś stanowią 
wystawy artysty w Labiryncie. / do 24.02 / poniedziałek

6.12 / piątek / godz. 19.00 / 
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sceny z życia codziennego, zajęcia oraz rytuały mieszkańców. 

Laura Makabresku (Kamila Kansyu) 
uprawia fotografię kreacyjną 
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••• GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
UL. GRODZKA 19 / 81 441 33 50 / GALERIA@WIRYDARZ.COM.PL / WIRYDARZ.COM.PL / 

PON.-PT. 12.00-18.00, SOB. 12.00-15.00, NIEDZ. 13.00-16.00

Gocha Meg Stankiewicz – 
In Venus Veritas
Artystka uprawia malarstwo, scenopi-
sarstwo, architekturę wnętrz oraz 
prowadzi zajęcia na ASP w Gdańsku. 
W Lublinie pojawia się po raz pierwszy 
i prezentuje najnowsze cykle obrazów 
m.in. „Floris”, „La Donna”. / do 2.12 / 
poniedziałek

6.12 / piątek / godz. 18.00 / 
otwarcie wystawy 

Henryk Waniek – 
Kwadratura koła
Henryk Waniek – artysta malarz, 
prozaik, eseista, krytyk sztuki, twórca 
grafik i projektów scenograficznych, 
znawca zagadnień ezoterycznych – 
zajmuje się malarstwem nasyconym 
symbolami i bliskim surrealizmowi. 
Jego obrazy utrzymane są w konwencji 
realizmu magicznego, a sam autor inspiruje się mistycyzmem, religią, baśniami, 
fantastyką, filozofią oraz ezoteryką. Na wystawie prezentuje obrazy pochodzące 
z ostatniego okresu twórczości. / do 10.02 / poniedziałek

••• GALERIA TAO
KLUB OSIEDLOWY PRZYJAŹNI / UL. PRZYJAŹNI 13

7.12 / sobota / godz. 16.00 / otwarcie wystawy

Sylwia Lis-Persona – Malarstwo
Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS oraz studiów podyplomowych na 
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Oprócz malarstwa zajmuje się też tkaniną 
artystyczną. W czasie wernisażu odbędzie się koncert zespołu „Chodu”.

••• GALERIA TPSP „PRZY BRAMIE”
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH / UL. GRODZKA 34/36 / 81 532 28 31 / 

WWW.TPSP-LUBLIN.PL / TPSP.LUBLIN@GMAIL.COM / WT.-PT. 11.00-17.00, 

SOB. 11.00-16.00, NIEDZ. 11.00-15.00

Wystawa Jubileuszowa

13.12 / piątek / godz. 17.00 / otwarcie wystawy

Przegląd jesienny
Wystawa zbiorowa członków TPSP, na której prezentowane są najlepsze obrazy 
wykonane w ciągu tego roku. Technika i tematyka prac różnorodna. / do 1.01 / 
środa

Ekspozycja zorganizowana w związku z obchodami 55. rocznicy powstania lubel-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W wystawie biorą udział artyści, 
członkowie Towarzystwa, seniorzy i członkowie honorowi. / do 11.12 / środa

••• GALERIA W PASAŻU
UL. HUTNICZA 28A / DDKBRONOWICE.PL

Natalia Kowalik – Kolory fantazji
Na swojej pierwszej wystawie, młoda artystka prezentuje barwne, batikowe 
historie ukazujące  jej wewnętrzny świat i twórczą wyobraźnię. / do 11.12 / 
środa

13.12/ piątek / godz. 17.00 / otwarcie wystawy

Krystyna Staś – Kwiaty
Prace prezentowane na wystawie przedstawiają kolorowy świat roślin widziany 
okiem artystki, który dzięki wyobraźni, jest dla niej źródłem inspiracji i fascynu-
jących doznań twórczych. / do 28.01 / wtorek

••• GALERIA WĘGLIN
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A / DDKWEGLIN.PL

Ciąg dalszy nastąpi...
Praca artystyczna Kamila Kuzki, twórcy monumentalnych murali. 

Spokój – mozaika na ścianie DDK „Węglin”
Tematem przewodnim mozaiki jest natura oraz wąwóz, który znajduje się 
w pobliżu budynku DDK.

Mariusz Tarkawian – Murales dla Węglina
Mural autorstwa Mariusza Tarkawiana namalowany jest na jednej ze ścian domu 
kultury, a jego tematyka odnosi się bezpośrednio do dzielnicy Węglin.

Robert Kuśmirowski – Kulturbox
PRZED DOMEM KULTURY

Skrzynka na kulturalne donosy i propozycje.

••• LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK 
PIĘKNYCH
GALERIA LABIRYNT | PLAZA / UL. LIPOWA 13 / WEJŚCIE OD ULICY OFIAR KATYNIA / 

WT.-NIEDZ. 12.00-18.00

13.12 / piątek / godz. 18.00 / otwarcie wystawy

O codzienności w sztuce
Wystawa dzieł z kolekcji sztuki współ-
czesnej lubelskiej Zachęty, pokazująca 
wieloraki charakter artystycznych i co-
dziennych działań, praktykowanych 
wobec wizualnych i społecznych nawy-
ków. Wśród prac są dzieła autorstwa: 
Cezarego Bodzianowskiego, Wojciecha 
Bruszewskiego, Tomasza Ciecierskiego, 
Tomasza Kowalskiego, Normana Leto, 
Jarosława Modzelewskiego, Anny Orli-
kowskiej, Laury Paweli, Włodzimierza 
Pawlaka, Józefa Robakowskiego, Piotra Sakowskiego, Adama Skóry, Jerzego 
Truszkowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego. / do 19.01 / niedziela
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••• GALERIA SZTUKI WIRYDARZ
UL. GRODZKA 19 / 81 441 33 50 / GALERIA@WIRYDARZ.COM.PL / WIRYDARZ.COM.PL / 

PON.-PT. 12.00-18.00, SOB. 12.00-15.00, NIEDZ. 13.00-16.00

Gocha Meg Stankiewicz – 
In Venus Veritas
Artystka uprawia malarstwo, scenopi-
sarstwo, architekturę wnętrz oraz 
prowadzi zajęcia na ASP w Gdańsku. 
W Lublinie pojawia się po raz pierwszy 
i prezentuje najnowsze cykle obrazów 
m.in. „Floris”, „La Donna”. / do 2.12 / 
poniedziałek

6.12 / piątek / godz. 18.00 / 
otwarcie wystawy 

Henryk Waniek – 
Kwadratura koła
Henryk Waniek – artysta malarz, 
prozaik, eseista, krytyk sztuki, twórca 
grafik i projektów scenograficznych, 
znawca zagadnień ezoterycznych – 
zajmuje się malarstwem nasyconym 
symbolami i bliskim surrealizmowi. 
Jego obrazy utrzymane są w konwencji 
realizmu magicznego, a sam autor inspiruje się mistycyzmem, religią, baśniami, 
fantastyką, filozofią oraz ezoteryką. Na wystawie prezentuje obrazy pochodzące 
z ostatniego okresu twórczości. / do 10.02 / poniedziałek

••• GALERIA TAO
KLUB OSIEDLOWY PRZYJAŹNI / UL. PRZYJAŹNI 13

7.12 / sobota / godz. 16.00 / otwarcie wystawy

Sylwia Lis-Persona – Malarstwo
Absolwentka Wydziału Artystycznego UMCS oraz studiów podyplomowych na 
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Oprócz malarstwa zajmuje się też tkaniną 
artystyczną. W czasie wernisażu odbędzie się koncert zespołu „Chodu”.

••• GALERIA TPSP „PRZY BRAMIE”
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘKNYCH / UL. GRODZKA 34/36 / 81 532 28 31 / 

WWW.TPSP-LUBLIN.PL / TPSP.LUBLIN@GMAIL.COM / WT.-PT. 11.00-17.00, 

SOB. 11.00-16.00, NIEDZ. 11.00-15.00

Wystawa Jubileuszowa

13.12 / piątek / godz. 17.00 / otwarcie wystawy

Przegląd jesienny
Wystawa zbiorowa członków TPSP, na której prezentowane są najlepsze obrazy 
wykonane w ciągu tego roku. Technika i tematyka prac różnorodna. / do 1.01 / 
środa

Ekspozycja zorganizowana w związku z obchodami 55. rocznicy powstania lubel-
skiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. W wystawie biorą udział artyści, 
członkowie Towarzystwa, seniorzy i członkowie honorowi. / do 11.12 / środa

••• GALERIA W PASAŻU
UL. HUTNICZA 28A / DDKBRONOWICE.PL

Natalia Kowalik – Kolory fantazji
Na swojej pierwszej wystawie, młoda artystka prezentuje barwne, batikowe 
historie ukazujące  jej wewnętrzny świat i twórczą wyobraźnię. / do 11.12 / 
środa

13.12/ piątek / godz. 17.00 / otwarcie wystawy

Krystyna Staś – Kwiaty
Prace prezentowane na wystawie przedstawiają kolorowy świat roślin widziany 
okiem artystki, który dzięki wyobraźni, jest dla niej źródłem inspiracji i fascynu-
jących doznań twórczych. / do 28.01 / wtorek

••• GALERIA WĘGLIN
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A / DDKWEGLIN.PL

Ciąg dalszy nastąpi...
Praca artystyczna Kamila Kuzki, twórcy monumentalnych murali. 

Spokój – mozaika na ścianie DDK „Węglin”
Tematem przewodnim mozaiki jest natura oraz wąwóz, który znajduje się 
w pobliżu budynku DDK.

Mariusz Tarkawian – Murales dla Węglina
Mural autorstwa Mariusza Tarkawiana namalowany jest na jednej ze ścian domu 
kultury, a jego tematyka odnosi się bezpośrednio do dzielnicy Węglin.

Robert Kuśmirowski – Kulturbox
PRZED DOMEM KULTURY

Skrzynka na kulturalne donosy i propozycje.

••• LUBELSKIE TOWARZYSTWO ZACHĘTY SZTUK 
PIĘKNYCH
GALERIA LABIRYNT | PLAZA / UL. LIPOWA 13 / WEJŚCIE OD ULICY OFIAR KATYNIA / 

WT.-NIEDZ. 12.00-18.00

13.12 / piątek / godz. 18.00 / otwarcie wystawy

O codzienności w sztuce
Wystawa dzieł z kolekcji sztuki współ-
czesnej lubelskiej Zachęty, pokazująca 
wieloraki charakter artystycznych i co-
dziennych działań, praktykowanych 
wobec wizualnych i społecznych nawy-
ków. Wśród prac są dzieła autorstwa: 
Cezarego Bodzianowskiego, Wojciecha 
Bruszewskiego, Tomasza Ciecierskiego, 
Tomasza Kowalskiego, Normana Leto, 
Jarosława Modzelewskiego, Anny Orli-
kowskiej, Laury Paweli, Włodzimierza 
Pawlaka, Józefa Robakowskiego, Piotra Sakowskiego, Adama Skóry, Jerzego 
Truszkowskiego, Zbigniewa Warpechowskiego. / do 19.01 / niedziela
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••• MANIFEST WINO
UL. PRZECHODNIA 4

8.12 / niedziela / godz. 17.00 / 
otwarcie wystawy

Agnieszka Wójtowicz – 
Kolizje
Wystawa zorganizowana z okazji 
15-lecia pracy twórczej artystki, to cykl 
czternastu nowych obrazów, w których 
zrywa z przedmiotowością i upraszcza 
formę. Zagęszczone białe kreski 
wykonane korektorem na czarnym tle 
tworzą graficzne abstrakcje pobudzające wyobraźnię. / do 5.01 / niedziela

••• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
UL. PEOWIAKÓW 12 / MBP.LUBLIN.PL

GALERIA OKNA
UL. PEOWIAKÓW 12 / I PIĘTRO

Michał Suffczyński – 
Akwarele
Michał Suffczyński jest absolwentem 
Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej i University of Detroit 
Mercy. Obecnie adiunkt w Pracowni 
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Jest jednym z założycieli 
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. 
/ do 31.12 / wtorek

FILIA NR 11
UL. LWOWSKA 6 (WEJŚCIE OD PODWÓRZA) / 81 747 43 54

4.12 / środa / godz. 18.00 / otwarcie wystaw
Wystawa obrazów „Lublin, 450 lat od Unii Lubelskiej”, ekspozycja zdjęć 
wykonanych podczas pleneru przez Małgorzatę Sulisz oraz finisaż prezentacji 
Barbary Bartnik „Kamuflaże”. / do 20.12 / piątek 

FILIA NR 34
UL. JUDYMA 2A / 81 466 59 12

4.12 / środa / godz. 17.00 / otwarcie wystawy

Maria Jeżowska – Moje Anioły 
Maria Jeżowska jest absolwentką Liceum Plastycznego w Lublinie. Mimo 
niezwiązanej z twórczością artystyczną pracy zawodowej po wielu latach 
powróciła do swojej pasji malarskiej, którą rozwija pod okiem Elizy Dudek-
Wójcickiej w Akademii Rysunku i Malarstwa Canaletto Art. / do 7.01 / wtorek

••• OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

24. Wschodni Salon Sztuki Lublin 2019 – Przestrzeń 
otwarta, przestrzeń zamknięta
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PLAC TEATRALNY 1 / GALERIA WYSTAW CZASOWYCH

Wydarzenie poświęcone jest twórczości, która mimo ograniczonej sfery formalnej 
przekracza ramy tradycyjnej sztuki i zmusza odbiorcę do dopełnienia dzieła 
w sferze mentalnej. Na wystawie prezentowane są prace 22 artystów z różnych 
dziedzin sztuki. / do 29.12 / niedziela

5.12 / czwartek / godz. 17.30 / otwarcie wystawy 
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A

Dorota Kulicka – wystawa indywidualna
Dorota Kulicka w 2012 r. ukończyła 
studia na Wydziale Artystycznym 
UMCS. Jest laureatką wielu wyróżnień, 
w tym honorowego na V Międzynaro-
dowym Biennale Obrazu Qadro-Art 
i II nagrody w XIII Ogólnopolskim 
Biennale Twórczości Plastycznej 
Nauczycieli.

6.12 / piątek / godz. 17.30 / 
otwarcie wystawy 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

IM. C.K. NORWIDA / UL. MUZYCZNA 10A

Andrzej Zwierzchowski – wystawa indywidualna
Andrzej Zwierzchowski w latach 
1974-79 studiował w warszawskiej 
ASP na Wydziale Malarstwa. Od 1980 r. 
pracuje w macierzystej uczelni. 
W 2003 r. otrzymał z rąk Prezydenta 
RP nominację na tytuł profesora. 
Wielokrotny prodziekan i kierownik 
Katedry Ogólnoplastycznej na Wydziale 
Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

••• PRACOWNIE 
FRYDERYK
DOM KULTURY „3D – TRZY PRZESTRZENIE KULTURY” / UL. ŻELAZOWEJ WOLI 18 / 

81 741 54 28.

Łukasz Siatkowski – Karambolizacja przestrzeni 
Łukasz Siatkowski przy pomocy 
najtańszych cienkopisów tworzy prace 
rysunkowe, których autorską formę 
graficzną nazywa „karambolizacją 
przestrzeni”. Gęsto upakowane, 
niewielkie elementy budują 
ornamentalną, otwartą kompozycję, 
która zdaje się nie mieć końca. / do 
3.12 / wtorek
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••• MANIFEST WINO
UL. PRZECHODNIA 4

8.12 / niedziela / godz. 17.00 / 
otwarcie wystawy

Agnieszka Wójtowicz – 
Kolizje
Wystawa zorganizowana z okazji 
15-lecia pracy twórczej artystki, to cykl 
czternastu nowych obrazów, w których 
zrywa z przedmiotowością i upraszcza 
formę. Zagęszczone białe kreski 
wykonane korektorem na czarnym tle 
tworzą graficzne abstrakcje pobudzające wyobraźnię. / do 5.01 / niedziela

••• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA 
IM. H. ŁOPACIŃSKIEGO
UL. PEOWIAKÓW 12 / MBP.LUBLIN.PL

GALERIA OKNA
UL. PEOWIAKÓW 12 / I PIĘTRO

Michał Suffczyński – 
Akwarele
Michał Suffczyński jest absolwentem 
Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej i University of Detroit 
Mercy. Obecnie adiunkt w Pracowni 
Rysunku, Malarstwa i Rzeźby Wydziału 
Architektury Politechniki Warszawskiej. 
Jest jednym z założycieli 
Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. 
/ do 31.12 / wtorek

FILIA NR 11
UL. LWOWSKA 6 (WEJŚCIE OD PODWÓRZA) / 81 747 43 54

4.12 / środa / godz. 18.00 / otwarcie wystaw
Wystawa obrazów „Lublin, 450 lat od Unii Lubelskiej”, ekspozycja zdjęć 
wykonanych podczas pleneru przez Małgorzatę Sulisz oraz finisaż prezentacji 
Barbary Bartnik „Kamuflaże”. / do 20.12 / piątek 

FILIA NR 34
UL. JUDYMA 2A / 81 466 59 12

4.12 / środa / godz. 17.00 / otwarcie wystawy

Maria Jeżowska – Moje Anioły 
Maria Jeżowska jest absolwentką Liceum Plastycznego w Lublinie. Mimo 
niezwiązanej z twórczością artystyczną pracy zawodowej po wielu latach 
powróciła do swojej pasji malarskiej, którą rozwija pod okiem Elizy Dudek-
Wójcickiej w Akademii Rysunku i Malarstwa Canaletto Art. / do 7.01 / wtorek

••• OBJAZDOWA GALERIA SZTUKI ZPAP
ZWIĄZEK POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

24. Wschodni Salon Sztuki Lublin 2019 – Przestrzeń 
otwarta, przestrzeń zamknięta
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PLAC TEATRALNY 1 / GALERIA WYSTAW CZASOWYCH

Wydarzenie poświęcone jest twórczości, która mimo ograniczonej sfery formalnej 
przekracza ramy tradycyjnej sztuki i zmusza odbiorcę do dopełnienia dzieła 
w sferze mentalnej. Na wystawie prezentowane są prace 22 artystów z różnych 
dziedzin sztuki. / do 29.12 / niedziela

5.12 / czwartek / godz. 17.30 / otwarcie wystawy 
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A

Dorota Kulicka – wystawa indywidualna
Dorota Kulicka w 2012 r. ukończyła 
studia na Wydziale Artystycznym 
UMCS. Jest laureatką wielu wyróżnień, 
w tym honorowego na V Międzynaro-
dowym Biennale Obrazu Qadro-Art 
i II nagrody w XIII Ogólnopolskim 
Biennale Twórczości Plastycznej 
Nauczycieli.

6.12 / piątek / godz. 17.30 / 
otwarcie wystawy 
ZESPÓŁ SZKÓŁ PLASTYCZNYCH 

IM. C.K. NORWIDA / UL. MUZYCZNA 10A

Andrzej Zwierzchowski – wystawa indywidualna
Andrzej Zwierzchowski w latach 
1974-79 studiował w warszawskiej 
ASP na Wydziale Malarstwa. Od 1980 r. 
pracuje w macierzystej uczelni. 
W 2003 r. otrzymał z rąk Prezydenta 
RP nominację na tytuł profesora. 
Wielokrotny prodziekan i kierownik 
Katedry Ogólnoplastycznej na Wydziale 
Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

••• PRACOWNIE 
FRYDERYK
DOM KULTURY „3D – TRZY PRZESTRZENIE KULTURY” / UL. ŻELAZOWEJ WOLI 18 / 

81 741 54 28.

Łukasz Siatkowski – Karambolizacja przestrzeni 
Łukasz Siatkowski przy pomocy 
najtańszych cienkopisów tworzy prace 
rysunkowe, których autorską formę 
graficzną nazywa „karambolizacją 
przestrzeni”. Gęsto upakowane, 
niewielkie elementy budują 
ornamentalną, otwartą kompozycję, 
która zdaje się nie mieć końca. / do 
3.12 / wtorek
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••• FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO
UL. SKŁODOWSKIEJ 5 / 81 531 51 12 / WWW.FILHARMONIALUBELSKA.PL / 

KASA: PON-PT. 11.00-18.00, PON.-PT. W DNIU KONCERTÓW 12.00-19.00, 

SOB.-NIEDZ. NA 2 GODZ. PRZED KONCERTEM

13.12 / piątek / godz. 19.00
BILET: 30/40/50 ZŁ

Uroczysty koncert z okazji 75-lecia Filharmonii 
Lubelskiej

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej; Chór „Kantylena” III LO 
im. Unii Lubelskiej w Lublinie; Małgorzata Nowak – przygotowanie chóru; 
Chór „Akademos” Prywatnego LO im. I.J. Paderewskiego w Lublinie; 
Elżbieta Niczyporuk – przygotowanie chóru; Chór „Kasjopea” SP nr 6 
im. R. Traugutta w Lublinie; Alicja Grzeszczyk i Urszula Matwiejuk – 
przygotowanie chóru; Lukas Geniušas – fortepian; Wojciech Rodek – dyrygent; 
Stefan Münch – słowo o muzyce

PROGRAM: G. ROSSINI – UWERTURA DO OPERY „WILHELM TELL”; S. RACHMANINOW – 

II KONCERT FORTEPIANOWY C-MOLL OP. 18; L. VAN BEETHOVEN – UWERTURA 

„LEONORA” III OP. 72 B, FANTAZJA NA FORTEPIAN, CHÓR I ORKIESTRĘ C-MOLL OP. 80 

Podczas uroczystego koncertu przy 
fortepianie usiądzie urodzony w Mos-
kwie Lukas Geniušas – laureat 
II nagrody XVI Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie 
w 2010 r. oraz nagrody specjalnej 
Towarzystwa im. Fryderyka Chopina 
za najlepsze wykonanie poloneza 
w II etapie. To także zwycięzca konkur-
su pianistycznego German Piano Award 
we Frankfurcie nad Menem w 2012r. 

14.12 / sobota / godz. 18.00
BILET: 15/20 ZŁ

Boże Narodzenie w baroku

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej; Dominik Mielko – dyrygent

PROGRAM: P. LOCATELLI – CONCERTO GROSSO OP. 1 NR 8; F. MANFREDINI – CONCERTO 

GROSSO OP.3 NR 12 „PASTORALE PER IL SANTISSIMO NATALE”; G. TORELLI – CONCERTO 

A QUATTRO OP. 8 NR 6 „IN FORMA DI PASTORALE, PER IL SANTO NATALE”; A. CORELLI – 

CONCERTO GROSSO G-MOLL OP. 6 NR 8 „FATTO PER LA NOTTE DI NATALE”

Zespół Muzyki Dawnej pod dyrekcją Dominika Mielki prezentuje instrumentalną 
muzykę późnego baroku skupiającą się głównie wokół formy concerto grosso, 
w którym grupa solistów przeciwstawiona jest reszcie orkiestry, tworząc 
niepowtarzalny muzyczny dialog.

20.12 / piątek / godz. 19.00
BILET: 15/20/30 ZŁ

Koncert Bożonarodzeniowy

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej; Chór Kameralny Filharmonii 
Lubelskiej; Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie” WOK w Lublinie; Agnieszka 
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29.11 / piątek / godz. 16.30 / otwarcie wystawy

Mój Lublin – Śladami Unii
Wystawa prezentuje prace dzieci uczestniczących w warsztatach fotograficzno-
plastycznych prowadzonych przez Bartłomieja Żurawskiego. / do 3.01 / piątek

••• WARSZTATY KULTURY
UL. GRODZKA 5A / 10.00-17.00 / WWW.WARSZTATYKULTURY.PL / 

ZAPISY PON.-PT. 10.00-16.00 / 81 533 08 18

Wystawa pokonkursowa plakatu cyrkowego z okazji 10-
lecia festiwalu Carnaval 
Sztukmistrzów
UL. GRODZKA 7 / PARTER / 

PON.-PT. 9.00-17.00

W historii polskiej szkoły plakatu temat 
cyrku zajmuje miejsce szczególne – 
artyści sięgali do metafory i symbolu, 
aby oddawać atmosferę cyrkowego 
spektaklu. Plakaty zaskakiwały feerią 
barw, bogactwem form i 
pomysłowością rozwiązań. Na konkurs 
nadesłano 374 prace, 
z których 25 jest prezentowanych na wystawie.

WARSZTAT FOTOGRAFICZNY
ZAUŁEK HARTWIGÓW / UL. KOWALSKA 3 / PREZENTACJE: CZW., PT. 14.00-18.00 / 

WSTĘP WOLNY / ZAPISY NA WARSZTATY ORAZ ZWIEDZANIE PRACOWNI W INNE DNI 

PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU: 81 533 08 18 (PON.-PT. 10.00-16.00) / UDZIAŁ 

W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY / LICZBA MIEJSC OGRANICZONA / TYLKO DLA OSÓB 

PEŁNOLETNICH / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Stała pracownia fotograficzna to miejsce poświęcone szlachetnym technikom 
fotografii. Można tu poznać tajniki metod analogowych, dowiedzieć się jak 
wyglądała praca fotografa i laboranta przełomu XIX i XX w. Warsztatem opiekuje 
się Roman Krawczenko – fotografik, historyk, dziennikarz. 

7.12 / sobota / godz. 10.00 i 12.00

Odbitki stykowe – fotografia z duchem
Uczestnicy wykonają portrety w technice talbotypii, poznają podstawowe zasady 
obsługi sprzętu, kompozycji i stylizacji. 

14.12 / sobota / godz. 10.00 i 12.00

Talbotypia – papier solny
Technika talbotypii jest pozornie prosta, wymaga jednak dużych umiejętności. 
Niesłusznie uważana za mało trwałą – dobrze wykonana odbitka nie ustępuje 
trwałością odbitkom przygotowanym według procesów srebrowych.

21.12 / sobota / godz. 10.00 i 12.00

Warsztat ambrotypii
Ambrotypia to jedna z dawniejszych, stosowanych od 1851 r., pozytywowych 
technik fotograficznych, pozwalająca uzyskać jeden unikatowy obraz.



••• FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO
UL. SKŁODOWSKIEJ 5 / 81 531 51 12 / WWW.FILHARMONIALUBELSKA.PL / 

KASA: PON-PT. 11.00-18.00, PON.-PT. W DNIU KONCERTÓW 12.00-19.00, 

SOB.-NIEDZ. NA 2 GODZ. PRZED KONCERTEM

13.12 / piątek / godz. 19.00
BILET: 30/40/50 ZŁ

Uroczysty koncert z okazji 75-lecia Filharmonii 
Lubelskiej

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej; Chór „Kantylena” III LO 
im. Unii Lubelskiej w Lublinie; Małgorzata Nowak – przygotowanie chóru; 
Chór „Akademos” Prywatnego LO im. I.J. Paderewskiego w Lublinie; 
Elżbieta Niczyporuk – przygotowanie chóru; Chór „Kasjopea” SP nr 6 
im. R. Traugutta w Lublinie; Alicja Grzeszczyk i Urszula Matwiejuk – 
przygotowanie chóru; Lukas Geniušas – fortepian; Wojciech Rodek – dyrygent; 
Stefan Münch – słowo o muzyce

PROGRAM: G. ROSSINI – UWERTURA DO OPERY „WILHELM TELL”; S. RACHMANINOW – 

II KONCERT FORTEPIANOWY C-MOLL OP. 18; L. VAN BEETHOVEN – UWERTURA 

„LEONORA” III OP. 72 B, FANTAZJA NA FORTEPIAN, CHÓR I ORKIESTRĘ C-MOLL OP. 80 

Podczas uroczystego koncertu przy 
fortepianie usiądzie urodzony w Mos-
kwie Lukas Geniušas – laureat 
II nagrody XVI Międzynarodowego 
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie 
w 2010 r. oraz nagrody specjalnej 
Towarzystwa im. Fryderyka Chopina 
za najlepsze wykonanie poloneza 
w II etapie. To także zwycięzca konkur-
su pianistycznego German Piano Award 
we Frankfurcie nad Menem w 2012r. 

14.12 / sobota / godz. 18.00
BILET: 15/20 ZŁ

Boże Narodzenie w baroku

Zespół Muzyki Dawnej Filharmonii Lubelskiej; Dominik Mielko – dyrygent

PROGRAM: P. LOCATELLI – CONCERTO GROSSO OP. 1 NR 8; F. MANFREDINI – CONCERTO 

GROSSO OP.3 NR 12 „PASTORALE PER IL SANTISSIMO NATALE”; G. TORELLI – CONCERTO 

A QUATTRO OP. 8 NR 6 „IN FORMA DI PASTORALE, PER IL SANTO NATALE”; A. CORELLI – 

CONCERTO GROSSO G-MOLL OP. 6 NR 8 „FATTO PER LA NOTTE DI NATALE”

Zespół Muzyki Dawnej pod dyrekcją Dominika Mielki prezentuje instrumentalną 
muzykę późnego baroku skupiającą się głównie wokół formy concerto grosso, 
w którym grupa solistów przeciwstawiona jest reszcie orkiestry, tworząc 
niepowtarzalny muzyczny dialog.

20.12 / piątek / godz. 19.00
BILET: 15/20/30 ZŁ

Koncert Bożonarodzeniowy

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej; Chór Kameralny Filharmonii 
Lubelskiej; Chór Chłopięcy „Słowiki Lubelskie” WOK w Lublinie; Agnieszka 
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29.11 / piątek / godz. 16.30 / otwarcie wystawy

Mój Lublin – Śladami Unii
Wystawa prezentuje prace dzieci uczestniczących w warsztatach fotograficzno-
plastycznych prowadzonych przez Bartłomieja Żurawskiego. / do 3.01 / piątek

••• WARSZTATY KULTURY
UL. GRODZKA 5A / 10.00-17.00 / WWW.WARSZTATYKULTURY.PL / 

ZAPISY PON.-PT. 10.00-16.00 / 81 533 08 18

Wystawa pokonkursowa plakatu cyrkowego z okazji 10-
lecia festiwalu Carnaval 
Sztukmistrzów
UL. GRODZKA 7 / PARTER / 

PON.-PT. 9.00-17.00

W historii polskiej szkoły plakatu temat 
cyrku zajmuje miejsce szczególne – 
artyści sięgali do metafory i symbolu, 
aby oddawać atmosferę cyrkowego 
spektaklu. Plakaty zaskakiwały feerią 
barw, bogactwem form i 
pomysłowością rozwiązań. Na konkurs 
nadesłano 374 prace, 
z których 25 jest prezentowanych na wystawie.

WARSZTAT FOTOGRAFICZNY
ZAUŁEK HARTWIGÓW / UL. KOWALSKA 3 / PREZENTACJE: CZW., PT. 14.00-18.00 / 

WSTĘP WOLNY / ZAPISY NA WARSZTATY ORAZ ZWIEDZANIE PRACOWNI W INNE DNI 

PO WCZEŚNIEJSZYM UMÓWIENIU: 81 533 08 18 (PON.-PT. 10.00-16.00) / UDZIAŁ 

W WARSZTATACH JEST BEZPŁATNY / LICZBA MIEJSC OGRANICZONA / TYLKO DLA OSÓB 

PEŁNOLETNICH / OBOWIĄZUJĄ ZAPISY

Stała pracownia fotograficzna to miejsce poświęcone szlachetnym technikom 
fotografii. Można tu poznać tajniki metod analogowych, dowiedzieć się jak 
wyglądała praca fotografa i laboranta przełomu XIX i XX w. Warsztatem opiekuje 
się Roman Krawczenko – fotografik, historyk, dziennikarz. 

7.12 / sobota / godz. 10.00 i 12.00

Odbitki stykowe – fotografia z duchem
Uczestnicy wykonają portrety w technice talbotypii, poznają podstawowe zasady 
obsługi sprzętu, kompozycji i stylizacji. 

14.12 / sobota / godz. 10.00 i 12.00

Talbotypia – papier solny
Technika talbotypii jest pozornie prosta, wymaga jednak dużych umiejętności. 
Niesłusznie uważana za mało trwałą – dobrze wykonana odbitka nie ustępuje 
trwałością odbitkom przygotowanym według procesów srebrowych.

21.12 / sobota / godz. 10.00 i 12.00

Warsztat ambrotypii
Ambrotypia to jedna z dawniejszych, stosowanych od 1851 r., pozytywowych 
technik fotograficznych, pozwalająca uzyskać jeden unikatowy obraz.



Miedzwiecka – harfa; Ewa Sawoszczuk – organy; Joanna Nawrot – sopran; 
Agnieszka Baliszewska – mezzosopran; Bartosz Wasiluk – kontratenor; Adam 
Brusznicki – tenor; Łukasz Górczyński – baryton; Dawid Jarząb – dyrygent

PROGRAM: B. BRITTEN – CEREMONY OF CAROLS OP. 28; C. SAINT-SAËNS – ORATORIUM 

NA BOŻE NARODZENIE OP. 12

W przeddzień świąt Bożego Narodzenia Filharmonia Lubelska prezentuje 
niezwykły koncert z muzyką bożonarodzeniową B. Brittena oraz C. Saint-Saënsa. 
Wieloosobowa obsada wykonawcza oddaje uroczysty charakter prezentowanych 
dzieł, a instrumenty solowe (organy i harfa) niewątpliwie odzwierciedlają 
wyjątkową świąteczną atmosferę.

31.12 / wtorek / godz. 18.00
BILET: 150 ZŁ

Tango Moja Miłość – Koncert sylwestrowy

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej; Krzysztof Jakowicz – 
skrzypce; Tango Attack: Grzegorz Bożewicz – bandoneon, Piotr Malicki – 
gitara, Hadrian Filip Tabęcki – fortepian, aranżacje; Andres Martorell – śpiew; 
Urszula Wojtkowiak – tango; Piotr Woźniak – tango; Jakub Chrenowicz – 
dyrygent

Światowej sławy skrzypek Krzysztof 
Jakowicz z towarzyszeniem formacji 
„Tango Attack” oraz Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Lubelskiej pod 
dyrekcją Jakuba Chrenowicza 
przypomni wspaniały zestaw polskich 
tang. W repertuarze m.in. „Całuję 
twoją dłoń, Madame” Ralpha Erwina, 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą” 
Henryka Warsa, „W małym kinie” 
Władysława Szpilmana, „Chryzantemy złociste” Zbigniewa Maciejowskiego 
i „To ostatnia niedziela” Jerzego Petersburskiego.

••• TOWARZYSTWO MUZYCZNE 
IM. H. WIENIAWSKIEGO
RYNEK 17 / 81 53 284 19

Opus Magnum – KUL-owskie wieczory z muzyką
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI / AL. RACŁAWICKIE 14 / AULA IM. KARDYNAŁA 

WYSZYŃSKIEGO / WSTĘP WOLNY

8.12 / niedziela / godz. 18.00

Nadzwyczajny recital fortepianowy 

Zbigniew Raubo – fortepian

PROGRAM: J.S. BACH – II SUITA FRANCUSKA C-MOLL BWV 813; L. VAN BEETHOVEN – 

SONATA AS-DUR OP.  110; F. CHOPIN – II SONATA B-MOLL OP. 35, ANDANTE SPIANATO 

I WIELKI POLONEZ ES-DUR OP. 22

Zbigniew Raubo ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. K. Szyma-
nowskiego w Katowicach. Obecnie pracuje na stanowisku profesora 

w macierzystej uczelni. Jest laureatem Konkursu im. K. Szymanowskiego w Łodzi 
(1987) oraz zdobywcą IV nagrody w Konkursie im. F. Liszta w Utrechcie (1992).

Harmonie Starego Miasta
TRYBUNAŁ KORONNY / RYNEK 1 / WSTĘP WOLNY

15.12 / niedziela / godz. 18.00

Koncert kameralny

Harmonium Duo: Hubert Giziewski – akordeon, Iwo Jedynecki – akordeon; 
Teresa Księska-Falger – słowo o muzyce

PROGRAM: M. MUSORGSKI – NOC NA ŁYSEJ GÓRZE (WER. RIMSKIEGO-KORSAKOWA / 

AR. K. CZERNIOW); A. BORODIN – TAŃCE POŁOWIECKIE (AR. W. BABIN / HARMONIUM 

DUO); F. SCHUBERT – FANTAZJA F-MOLL, D. 940 (AR. HARMONIUM DUO); G. PUCCINI – 

CHRYZANTEMY; A. CHACZATURIAN – WALC Z „MASKARADY”; W. LUTOSŁAWSKI – 

WARIACJE NA TEMAT PAGANINIEGO (AR. K. URBAŃSKI / HARMONIUM DUO) 

Transkrypcje utworów najwybitniejszych kompozytorów ostatnich dwóch stuleci 
w całkowicie nowatorskim ujęciu dwóch współczesnych akordeonów koncerto-
wych. Dzieła nabierają wyjątkowego wymiaru artystycznego dzięki niezwykłym 
możliwościom kolorystycznym, brzmieniowym i technicznym, jakie dają muzykom 
współczesne akordeony, co spotyka się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem 
publiczności w salach koncertowych na całym świecie.

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” 
UL. JUDYMA 2A / WWW.DDKWEGLIN.PL / WSTĘP WOLNY

12.12 / czwartek / godz. 18.00

Muzyka na czas świąt

Daniel Rożek – fortepian; Justyna Zańko – skrzypce; Artur Figiel – klarnet; 
Teresa Księska-Falger – fortepian, słowo o muzyce

Podczas ostatniego koncertu w tym roku zostaną zaprezentowane utwory Jana 
Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Camille Saint-Saensa oraz Fryderyka 
Chopina.

••• DOM KULTURY RUTA 
UL. RÓŻANA 8 / 81 463 70 30 

13.12 / piątek / godz. 18.00

Moniuszko

Sergio Bettas – tenor; Aleksandra Janaszewska – fortepian 

PROGRAM: S. MONIUSZKO – ZNASZ LI TEN KRAJ, KRAKOWIACZEK, O MATKO MOJA, 

PIOSNKA ŻOŁNIERZA; F. SCHUBERT – SERENADA; F. HANDEL – OMBRA MAI FU; 

G. CARISSIMI – CARO MIO BEN; W. GLUCK – O DEL MIO DOLCE ARDOR; K. SZYMANOWSKI – 

DALEKO ZOSTAŁ CAŁY ŚWIAT; V. BELLINI – VAGA LUNA CHE INARGENTI, FENESTA CHE 

LUCIVE; G. FAURE – AUTOMNE

Sergio Bettas, włoski tenor, jest absolwentem Conservatorium Sztuki Śpiewu w 
Ferrarze. W 2008 r. przyjechał do Polski i podjął współpracę z Teatrem Wielkim – 
Operą Narodową w Warszawie. Koncertuje solo w całej Polsce, śpiewając zarówno 
utwory z klasycznego repertuaru operowego, jak i z nurtu muzyki rozrywkowej. 
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Miedzwiecka – harfa; Ewa Sawoszczuk – organy; Joanna Nawrot – sopran; 
Agnieszka Baliszewska – mezzosopran; Bartosz Wasiluk – kontratenor; Adam 
Brusznicki – tenor; Łukasz Górczyński – baryton; Dawid Jarząb – dyrygent

PROGRAM: B. BRITTEN – CEREMONY OF CAROLS OP. 28; C. SAINT-SAËNS – ORATORIUM 

NA BOŻE NARODZENIE OP. 12

W przeddzień świąt Bożego Narodzenia Filharmonia Lubelska prezentuje 
niezwykły koncert z muzyką bożonarodzeniową B. Brittena oraz C. Saint-Saënsa. 
Wieloosobowa obsada wykonawcza oddaje uroczysty charakter prezentowanych 
dzieł, a instrumenty solowe (organy i harfa) niewątpliwie odzwierciedlają 
wyjątkową świąteczną atmosferę.

31.12 / wtorek / godz. 18.00
BILET: 150 ZŁ

Tango Moja Miłość – Koncert sylwestrowy

Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Lubelskiej; Krzysztof Jakowicz – 
skrzypce; Tango Attack: Grzegorz Bożewicz – bandoneon, Piotr Malicki – 
gitara, Hadrian Filip Tabęcki – fortepian, aranżacje; Andres Martorell – śpiew; 
Urszula Wojtkowiak – tango; Piotr Woźniak – tango; Jakub Chrenowicz – 
dyrygent

Światowej sławy skrzypek Krzysztof 
Jakowicz z towarzyszeniem formacji 
„Tango Attack” oraz Orkiestra Symfo-
niczna Filharmonii Lubelskiej pod 
dyrekcją Jakuba Chrenowicza 
przypomni wspaniały zestaw polskich 
tang. W repertuarze m.in. „Całuję 
twoją dłoń, Madame” Ralpha Erwina, 
„Umówiłem się z nią na dziewiątą” 
Henryka Warsa, „W małym kinie” 
Władysława Szpilmana, „Chryzantemy złociste” Zbigniewa Maciejowskiego 
i „To ostatnia niedziela” Jerzego Petersburskiego.

••• TOWARZYSTWO MUZYCZNE 
IM. H. WIENIAWSKIEGO
RYNEK 17 / 81 53 284 19

Opus Magnum – KUL-owskie wieczory z muzyką
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI / AL. RACŁAWICKIE 14 / AULA IM. KARDYNAŁA 

WYSZYŃSKIEGO / WSTĘP WOLNY

8.12 / niedziela / godz. 18.00

Nadzwyczajny recital fortepianowy 

Zbigniew Raubo – fortepian

PROGRAM: J.S. BACH – II SUITA FRANCUSKA C-MOLL BWV 813; L. VAN BEETHOVEN – 

SONATA AS-DUR OP.  110; F. CHOPIN – II SONATA B-MOLL OP. 35, ANDANTE SPIANATO 

I WIELKI POLONEZ ES-DUR OP. 22

Zbigniew Raubo ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. K. Szyma-
nowskiego w Katowicach. Obecnie pracuje na stanowisku profesora 

w macierzystej uczelni. Jest laureatem Konkursu im. K. Szymanowskiego w Łodzi 
(1987) oraz zdobywcą IV nagrody w Konkursie im. F. Liszta w Utrechcie (1992).

Harmonie Starego Miasta
TRYBUNAŁ KORONNY / RYNEK 1 / WSTĘP WOLNY

15.12 / niedziela / godz. 18.00

Koncert kameralny

Harmonium Duo: Hubert Giziewski – akordeon, Iwo Jedynecki – akordeon; 
Teresa Księska-Falger – słowo o muzyce

PROGRAM: M. MUSORGSKI – NOC NA ŁYSEJ GÓRZE (WER. RIMSKIEGO-KORSAKOWA / 

AR. K. CZERNIOW); A. BORODIN – TAŃCE POŁOWIECKIE (AR. W. BABIN / HARMONIUM 

DUO); F. SCHUBERT – FANTAZJA F-MOLL, D. 940 (AR. HARMONIUM DUO); G. PUCCINI – 

CHRYZANTEMY; A. CHACZATURIAN – WALC Z „MASKARADY”; W. LUTOSŁAWSKI – 

WARIACJE NA TEMAT PAGANINIEGO (AR. K. URBAŃSKI / HARMONIUM DUO) 

Transkrypcje utworów najwybitniejszych kompozytorów ostatnich dwóch stuleci 
w całkowicie nowatorskim ujęciu dwóch współczesnych akordeonów koncerto-
wych. Dzieła nabierają wyjątkowego wymiaru artystycznego dzięki niezwykłym 
możliwościom kolorystycznym, brzmieniowym i technicznym, jakie dają muzykom 
współczesne akordeony, co spotyka się z niezwykle entuzjastycznym przyjęciem 
publiczności w salach koncertowych na całym świecie.

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” 
UL. JUDYMA 2A / WWW.DDKWEGLIN.PL / WSTĘP WOLNY

12.12 / czwartek / godz. 18.00

Muzyka na czas świąt

Daniel Rożek – fortepian; Justyna Zańko – skrzypce; Artur Figiel – klarnet; 
Teresa Księska-Falger – fortepian, słowo o muzyce

Podczas ostatniego koncertu w tym roku zostaną zaprezentowane utwory Jana 
Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa, Camille Saint-Saensa oraz Fryderyka 
Chopina.

••• DOM KULTURY RUTA 
UL. RÓŻANA 8 / 81 463 70 30 

13.12 / piątek / godz. 18.00

Moniuszko

Sergio Bettas – tenor; Aleksandra Janaszewska – fortepian 

PROGRAM: S. MONIUSZKO – ZNASZ LI TEN KRAJ, KRAKOWIACZEK, O MATKO MOJA, 

PIOSNKA ŻOŁNIERZA; F. SCHUBERT – SERENADA; F. HANDEL – OMBRA MAI FU; 

G. CARISSIMI – CARO MIO BEN; W. GLUCK – O DEL MIO DOLCE ARDOR; K. SZYMANOWSKI – 

DALEKO ZOSTAŁ CAŁY ŚWIAT; V. BELLINI – VAGA LUNA CHE INARGENTI, FENESTA CHE 

LUCIVE; G. FAURE – AUTOMNE

Sergio Bettas, włoski tenor, jest absolwentem Conservatorium Sztuki Śpiewu w 
Ferrarze. W 2008 r. przyjechał do Polski i podjął współpracę z Teatrem Wielkim – 
Operą Narodową w Warszawie. Koncertuje solo w całej Polsce, śpiewając zarówno 
utwory z klasycznego repertuaru operowego, jak i z nurtu muzyki rozrywkowej. 
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1.12 / niedziela / godz. 16.00
SZKOŁA MUZYCZNA IM. T. SZELIGOWSKIEGO / UL. NARUTOWICZA 32 A / SALA 

KONCERTOWA / WSTĘP WOLNY

Muzyka Ucha Trzeciego vol. 4 
Cykl spotkań muzycznych, na który składają się improwizowane koncerty grupy 
Tatvamasi z zaproszonymi europejskimi muzykami. Tym razem zespół zaprosił 
do współpracy charyzmatyczną wokalistkę i performerkę Martę Grzywacz oraz 
jednego z najbardziej oryginalnych, polskich trębaczy Piotra Damasiewicza.

4.12 / środa / godz. 18.00
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / PIWNICE / BILET: 6/8 ZŁ

Na jawie jak we śnie
Spotkanie z muzyką relaksacyjną. Krótka prelekcja na temat muzykoterapii 
uświadomi, jaki wpływ ma muzyka na organizm człowieka oraz jak ją 
odpowiednio stosować w codziennym życiu. Połączenie dźwięków saksofonu 
wykonywanych przez muzykoterapeutę oraz projekcja obrazów natury wprowadzi 
słuchaczy w przyjemny nastrój i zadziała odstresowująco.

4.12 / środa / godz. 19.00 
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / 

BILET: 20/30/50/60 ZŁ

Piotr Selim / Hanna 
Lewandowska / Magdalena 
Celińska / Ladies Quartet
Projekt „Uważnie śnij” to nowa 
propozycja koncertowa duetu autorsko-
kompozytorskiego Hanna Lewandowska 
– Piotr Selim. Program składa się 
z nowych i dotychczas niepublikowanych piosenek o miłości, czułości, a przede 
wszystkim relacjach mających w życiu człowieka podstawowe znaczenie.

5.12 / czwartek / godz. 18.00
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A 

/ BILET 20 ZŁ

Marek Andrzejewski – jak 
listy
Najpiękniejsze piosenki o miłości 
skomponowane i napisane przez Marka 
Andrzejewskiego. Optymistyczne, 
melodyjne, romantyczne i wzruszające. 
Artyście towarzyszą: Katarzyna 
Wasilewska – skrzypce, śpiew, Jakub 
Niedoborek – gitara klasyczna, oud, 
banjo, Michał Andrzejewski – fortepian.

5.12 / czwartek / godz. 21.00
KLUB 30 / UL. JASNA 7 / BILET: 55 ZŁ

Sarius / Kartky
Po świetnie przyjętym albumie „Wszystko co złe”, Sarius stworzył nową płytę, 
czerpiąc z innych gatunków i filtrując to przez swój charakter i doświadczenia. 
Kartky wydał z kolei album, który wyłamał się z koncepcji poprzednich 
wydawnictw, nadal pozostając mocno tożsamy z charakterem artysty. Premiery 
albumów obu artystów stały się sposobnością na wspólny koncert.

6.12 / piątek / godz. 19.00
RADIO LUBLIN / UL. OBROŃCÓW POKOJU 2 / STUDIO IM. BUDKI SUFLERA / 

WEJŚCIÓWKI DO ZDOBYCIA NA ANTENIE ORAZ FB RADIA

Bibobit – piosenki Agnieszki Osieckiej 
Muzycy wystąpili m.in. na festiwalu Green Town of Jazz czy Głogowskich Spotka-
niach Jazzowych. W 2014 r. zagrali wspólne koncerty w międzynarodowej 
obsadzie z Dirty Loops oraz zespołem Poluzjanci. W singlowym debiucie grupy 
gościnnie wystąpiła Urszula Dudziak.

6.12 / piątek / godz. 19.00
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / BILET: 39-150 ZŁ 

White
Po sukcesie debiutanckiego albumu „Rockstar”, który niedługo po premierze 
pokrył się złotem, raper White 2115 powraca z nowym materiałem. Album 
„Młody Książę” to podróż do świata szybkich samochodów, drogich ubrań 
i pięknych kobiet kontrastujących z samotnością, uzależnieniami i celebryckim 
blichtrem.

6.12 / piątek / godz. 19.00
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / SALA OPEROWA / BILET: 80-120 ZŁ

Symphonica 
Widowisko multimedialne z muzyką takich zespołów jak Metallica, AC/DC, 
Nirvana, Nightwish, Aerosmith, Guns'n'Roses. Gościem specjalnym będzie Michał 
Szpak. Całości dopełniają wizualizacje i starannie dopracowane efekty sceniczne. 
Dźwięk, ruch, obraz i światło tworzą wyjątkowy, metafizyczny spektakl. 

7.12 / sobota / godz. 16.00
KLUB OSIEDLOWY PRZYJAŹNI / UL. PRZYJAŹNI 13 / WSTĘP WOLNY

Chodu
Zespół istnieje od 2011 r. W jego repertuarze znajdują się piosenki autorskie, 
a także poezja śpiewana, piosenki turystyczne, żeglarskie i ukraińskie. Zespół 
występował na licznych festiwalach, m.in. „Przy Kominku”, „Bakcynalia”, „Strojne 
w biel”, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

7.12 / sobota / godz. 19.00
RADIO LUBLIN / UL. OBROŃCÓW POKOJU 2 / 

STUDIO IM. BUDKI SUFLERA / BILET: 70 ZŁ

The Dumplings 
Polski duet muzyczny, wykonujący 
muzykę electropop. Justyna Święs 
i Kuba Karaś pochodzą z Zabrza, 
grają razem od 2011 r. Nowoczesna 
elektronika nasiąknięta głębokim 
basem, taneczny smutek oraz 
oryginalne, chwytliwe melodie to znaki rozpoznawcze zespołu.

8.12 / niedziela / godz. 18.00
9, 10.12 / poniedziałek, wtorek / godz. 19.00
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / BILET: 45 ZŁ 

Mateusz Socha 
Dynamiczny i energiczny komik, który wyspecjalizował się w tzw. storytellingu. 
Cechą charakterystyczną jego występów są pełne dygresji i wewnętrznych 
anegdot, długie i złożone historie, które zawsze są zamykane sprawnie użytą 
klamrą. Tym razem wystąpi z premierą najnowszego programu pod tytułem 
„Masochista”.
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1.12 / niedziela / godz. 16.00
SZKOŁA MUZYCZNA IM. T. SZELIGOWSKIEGO / UL. NARUTOWICZA 32 A / SALA 

KONCERTOWA / WSTĘP WOLNY

Muzyka Ucha Trzeciego vol. 4 
Cykl spotkań muzycznych, na który składają się improwizowane koncerty grupy 
Tatvamasi z zaproszonymi europejskimi muzykami. Tym razem zespół zaprosił 
do współpracy charyzmatyczną wokalistkę i performerkę Martę Grzywacz oraz 
jednego z najbardziej oryginalnych, polskich trębaczy Piotra Damasiewicza.

4.12 / środa / godz. 18.00
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / PIWNICE / BILET: 6/8 ZŁ

Na jawie jak we śnie
Spotkanie z muzyką relaksacyjną. Krótka prelekcja na temat muzykoterapii 
uświadomi, jaki wpływ ma muzyka na organizm człowieka oraz jak ją 
odpowiednio stosować w codziennym życiu. Połączenie dźwięków saksofonu 
wykonywanych przez muzykoterapeutę oraz projekcja obrazów natury wprowadzi 
słuchaczy w przyjemny nastrój i zadziała odstresowująco.

4.12 / środa / godz. 19.00 
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / 

BILET: 20/30/50/60 ZŁ

Piotr Selim / Hanna 
Lewandowska / Magdalena 
Celińska / Ladies Quartet
Projekt „Uważnie śnij” to nowa 
propozycja koncertowa duetu autorsko-
kompozytorskiego Hanna Lewandowska 
– Piotr Selim. Program składa się 
z nowych i dotychczas niepublikowanych piosenek o miłości, czułości, a przede 
wszystkim relacjach mających w życiu człowieka podstawowe znaczenie.

5.12 / czwartek / godz. 18.00
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A 

/ BILET 20 ZŁ

Marek Andrzejewski – jak 
listy
Najpiękniejsze piosenki o miłości 
skomponowane i napisane przez Marka 
Andrzejewskiego. Optymistyczne, 
melodyjne, romantyczne i wzruszające. 
Artyście towarzyszą: Katarzyna 
Wasilewska – skrzypce, śpiew, Jakub 
Niedoborek – gitara klasyczna, oud, 
banjo, Michał Andrzejewski – fortepian.

5.12 / czwartek / godz. 21.00
KLUB 30 / UL. JASNA 7 / BILET: 55 ZŁ

Sarius / Kartky
Po świetnie przyjętym albumie „Wszystko co złe”, Sarius stworzył nową płytę, 
czerpiąc z innych gatunków i filtrując to przez swój charakter i doświadczenia. 
Kartky wydał z kolei album, który wyłamał się z koncepcji poprzednich 
wydawnictw, nadal pozostając mocno tożsamy z charakterem artysty. Premiery 
albumów obu artystów stały się sposobnością na wspólny koncert.

6.12 / piątek / godz. 19.00
RADIO LUBLIN / UL. OBROŃCÓW POKOJU 2 / STUDIO IM. BUDKI SUFLERA / 

WEJŚCIÓWKI DO ZDOBYCIA NA ANTENIE ORAZ FB RADIA

Bibobit – piosenki Agnieszki Osieckiej 
Muzycy wystąpili m.in. na festiwalu Green Town of Jazz czy Głogowskich Spotka-
niach Jazzowych. W 2014 r. zagrali wspólne koncerty w międzynarodowej 
obsadzie z Dirty Loops oraz zespołem Poluzjanci. W singlowym debiucie grupy 
gościnnie wystąpiła Urszula Dudziak.

6.12 / piątek / godz. 19.00
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / BILET: 39-150 ZŁ 

White
Po sukcesie debiutanckiego albumu „Rockstar”, który niedługo po premierze 
pokrył się złotem, raper White 2115 powraca z nowym materiałem. Album 
„Młody Książę” to podróż do świata szybkich samochodów, drogich ubrań 
i pięknych kobiet kontrastujących z samotnością, uzależnieniami i celebryckim 
blichtrem.

6.12 / piątek / godz. 19.00
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / SALA OPEROWA / BILET: 80-120 ZŁ

Symphonica 
Widowisko multimedialne z muzyką takich zespołów jak Metallica, AC/DC, 
Nirvana, Nightwish, Aerosmith, Guns'n'Roses. Gościem specjalnym będzie Michał 
Szpak. Całości dopełniają wizualizacje i starannie dopracowane efekty sceniczne. 
Dźwięk, ruch, obraz i światło tworzą wyjątkowy, metafizyczny spektakl. 

7.12 / sobota / godz. 16.00
KLUB OSIEDLOWY PRZYJAŹNI / UL. PRZYJAŹNI 13 / WSTĘP WOLNY

Chodu
Zespół istnieje od 2011 r. W jego repertuarze znajdują się piosenki autorskie, 
a także poezja śpiewana, piosenki turystyczne, żeglarskie i ukraińskie. Zespół 
występował na licznych festiwalach, m.in. „Przy Kominku”, „Bakcynalia”, „Strojne 
w biel”, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

7.12 / sobota / godz. 19.00
RADIO LUBLIN / UL. OBROŃCÓW POKOJU 2 / 

STUDIO IM. BUDKI SUFLERA / BILET: 70 ZŁ

The Dumplings 
Polski duet muzyczny, wykonujący 
muzykę electropop. Justyna Święs 
i Kuba Karaś pochodzą z Zabrza, 
grają razem od 2011 r. Nowoczesna 
elektronika nasiąknięta głębokim 
basem, taneczny smutek oraz 
oryginalne, chwytliwe melodie to znaki rozpoznawcze zespołu.

8.12 / niedziela / godz. 18.00
9, 10.12 / poniedziałek, wtorek / godz. 19.00
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / BILET: 45 ZŁ 

Mateusz Socha 
Dynamiczny i energiczny komik, który wyspecjalizował się w tzw. storytellingu. 
Cechą charakterystyczną jego występów są pełne dygresji i wewnętrznych 
anegdot, długie i złożone historie, które zawsze są zamykane sprawnie użytą 
klamrą. Tym razem wystąpi z premierą najnowszego programu pod tytułem 
„Masochista”.
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8.12 / niedziela / godz. 19.00
KLUB 30 / UL. JASNA 7 / BILET: 70 ZŁ

Kobranocka / Róże Europy / 
Sztywny Pal Azji
Trzy muzyczne ikony lat 80. na jednej, 
klubowej scenie. Ich hity śpiewane są 
do dziś. Na koncercie z pewnością 
zabrzmią takie piosenki jak „Kocham 
cię jak Irlandię”, „Hipisówka”, „Wieża 
radości, wieża samotności”, „Radio młodych bandytów” oraz „Jedwab”. 

8.12 / niedziela / godz. 19.00
RADIO LUBLIN / UL. OBROŃCÓW POKOJU 2 / STUDIO IM. BUDKI SUFLERA / 

WEJŚCIÓWKI DO ZDOBYCIA NA ANTENIE ORAZ FB RADIA

Jazzowe kolędowanie Anety Dąbskiej
Aneta Dąbska to laureatka wielu konkursów wokalnych. W 2012 r. nagrała płytę 
na rynek włosko-argentyński i dostała zaproszenie na Festiwal „Music Ambiente” 
w San Remo. Wystąpiła na deskach słynnego Teatru Ariston. W 2017 r. nagrała 
ze swoimi uczniami płytę świąteczną „Kolęda dla przyjaciela”. 

9.12 / poniedziałek / godz. 20.00
KLUB 30 / UL. JASNA 7 / BILET: 90 ZŁ

Porter & Mazolewski
Duet Porter & Mazolewski to połącze-
nie klasyki z nowoczesnością, rockowe-
go pazura z jazzową wirtuozerią 
i bluesowym duchem, zamkniętych 
w formie świetnie skrojonych piosenek. 
Skład Mazolewski/Porter uzupełniają 
znakomici muzycy: Piotr „Rubens” 
Rubik (gitara) i Tomek „Harry” Wadowski (perkusja). 

11.12 / środa / godz. 19.00 
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / BILET: 20-60 ZŁ

Piotr Wyleżoł / Dayna Stephens
Polski pianista Piotr Wyleżoł, którego najnowsza autorska płyta „Human Things” 
ukazała się w prestiżowej serii Polish Jazz, zaprosił do współpracy świetnego 
amerykańskiego saksofonistę, Daynę Stevensa, uznanego przez magazyn Down 
Beat za wschodzącą gwiazdę saksofonu tenorowego. Sekcję rytmiczną tworzą 
Max Mucha (kontrabas) i Słowak, David Hodek (perkusja). 

11.12 / środa / godz. 20.00 
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / BILET: 59/79 ZŁ

Odyn v Kanoe 
Ukraiński zespół indie folkowy założony w 2010 r. we Lwowie. Występował na 
koncertach solowych w większości dużych miast Ukrainy, a także w Pradze, 
Paryżu, Cambridge, Mińsku, Moskwie i Gdańsku. Mottem zespołu jest minimalizm 
i prostota – można je u nich odnaleźć we wszystkim: od doboru instrumentów po 
sposób, w jaki wykonują kompozycje. 

13.12 / piątek / 18.00
PRACOWNIE KULTURY MAKI / UL. OLCHOWA 8 / DDKBRONOWICE.PL / BILET: 30-40 ZŁ 

Warszawska Orkiestra Sentymentalna – Śpiewnik 
Kolędowy
Zespół zaprezentuje najpopularniejsze kolędy, ale także te mniej znane. Jedne 

zawieruszyły się w starych kantyczkach, inne przetrwały na czarnych płytach 
winylowych, a do niektórych znaleźć można już tylko słowa. Nie zabraknie także 
ulubionych hitów, takich jak: „Nikodem”, „Tańcz mój złoty” i innych!

13.12 / piątek / godz. 19.00
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / 

BILET: 50/55/60 ZŁ

Acid Drinkers 
Legenda polskiego heavy metalu. Grupa 
powstała w 1986 r. w Poznaniu, w jej 
skład wchodzą basista i wokalista 
Tomasz „Titus” Pukacki, gitarzyści 
Darek „Popcorn” Popowicz, Łukasz 
„Dzwon” Cyndzer oraz perkusista Maciej 
„Ślimak” Starosta. 

13.12 / piątek / godz. 19.00
WARSZTATY KULTURY / UL. GRODZKA 5 A / SALA WIDOWISKOWA / BILET: 15/20 ZŁ

Strefa Innych Brzmień: Ukryte Zalety Systemu
Wrocławska grupa spod znaku post-punka i nowej fali to jeden z najciekawszych 
składów na krajowej scenie alternatywnej. Na surowe struktury rytmu 
napędzanego przez nerwowy bas i despotyczny elektrowerbel nakładają się cięcia 
gitary, minimalistyczne oldschoolowe klawisze oraz dwa skandujące głosy, 
przywołujące piosenkową tradycję lat 80.

13.12 / piątek / godz. 19.00
RADIO LUBLIN / UL. OBROŃCÓW POKOJU 2 / STUDIO IM. BUDKI SUFLERA / WEJŚCIÓWKI 

DO ZDOBYCIA NA ANTENIE ORAZ FB RADIA

Mafia
Zespół powstał w 1992 r. Wydał 6 płyt, zagrał ponad 1200 koncertów w Polsce i 
USA. Przez wiele lat wokalistą zespołu był Andrzej Piaseczny. Największe przeboje 
to „Krótka piosenka o miłości”, „Noce całe”, „Imię deszczu”. W marcu do zespołu 
dołączył pochodzący z Lublina wokalista Michał Ostrowski.

13.12 / piątek / godz. 20.00
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / SALA OPEROWA / BILET: 80-120 ZŁ

The Best of Pink Floyd Experience 
Jeden z najlepszych cover bandów Pink Floyd w Polsce. Nieustannie poszukują 
sposobów uzyskania brzmienia najbardziej zbliżonego do niedościgłego ideału. 
Dzięki ekipie realizatorów dźwięku, światła i multimediów, współpracy 
z profesjonalnymi twórcami animacji ich koncerty oddają w niezwykłym stopniu 
atmosferę koncertów Pink Floyd.

14.12 / sobota / godz. 17.00
KLUB 30 / UL. JASNA 7 / BILET: 40 ZŁ

Luxtorpeda
Zespół powstał z inicjatywy Roberta 
Friedricha, gitarzysty i wokalisty 
znanego z takich formacji jak Acid 
Drinkers i KNŻ. Do współpracy muzyk 
zaprosił gitarzystę Roberta Drężka, 
basistę Krzysztofa Kmiecika, 
związanych wcześniej z Armią i 2Tm2,3 
oraz perkusistę Tomasza Krzyżaniaka, znanego z Turbo i Armii. Skład uzupełnił 
wokalista Przemysław Frencel, raper hip-hopowego duetu 52 Dębiec.
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8.12 / niedziela / godz. 19.00
KLUB 30 / UL. JASNA 7 / BILET: 70 ZŁ

Kobranocka / Róże Europy / 
Sztywny Pal Azji
Trzy muzyczne ikony lat 80. na jednej, 
klubowej scenie. Ich hity śpiewane są 
do dziś. Na koncercie z pewnością 
zabrzmią takie piosenki jak „Kocham 
cię jak Irlandię”, „Hipisówka”, „Wieża 
radości, wieża samotności”, „Radio młodych bandytów” oraz „Jedwab”. 

8.12 / niedziela / godz. 19.00
RADIO LUBLIN / UL. OBROŃCÓW POKOJU 2 / STUDIO IM. BUDKI SUFLERA / 

WEJŚCIÓWKI DO ZDOBYCIA NA ANTENIE ORAZ FB RADIA

Jazzowe kolędowanie Anety Dąbskiej
Aneta Dąbska to laureatka wielu konkursów wokalnych. W 2012 r. nagrała płytę 
na rynek włosko-argentyński i dostała zaproszenie na Festiwal „Music Ambiente” 
w San Remo. Wystąpiła na deskach słynnego Teatru Ariston. W 2017 r. nagrała 
ze swoimi uczniami płytę świąteczną „Kolęda dla przyjaciela”. 

9.12 / poniedziałek / godz. 20.00
KLUB 30 / UL. JASNA 7 / BILET: 90 ZŁ

Porter & Mazolewski
Duet Porter & Mazolewski to połącze-
nie klasyki z nowoczesnością, rockowe-
go pazura z jazzową wirtuozerią 
i bluesowym duchem, zamkniętych 
w formie świetnie skrojonych piosenek. 
Skład Mazolewski/Porter uzupełniają 
znakomici muzycy: Piotr „Rubens” 
Rubik (gitara) i Tomek „Harry” Wadowski (perkusja). 

11.12 / środa / godz. 19.00 
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / BILET: 20-60 ZŁ

Piotr Wyleżoł / Dayna Stephens
Polski pianista Piotr Wyleżoł, którego najnowsza autorska płyta „Human Things” 
ukazała się w prestiżowej serii Polish Jazz, zaprosił do współpracy świetnego 
amerykańskiego saksofonistę, Daynę Stevensa, uznanego przez magazyn Down 
Beat za wschodzącą gwiazdę saksofonu tenorowego. Sekcję rytmiczną tworzą 
Max Mucha (kontrabas) i Słowak, David Hodek (perkusja). 

11.12 / środa / godz. 20.00 
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / BILET: 59/79 ZŁ

Odyn v Kanoe 
Ukraiński zespół indie folkowy założony w 2010 r. we Lwowie. Występował na 
koncertach solowych w większości dużych miast Ukrainy, a także w Pradze, 
Paryżu, Cambridge, Mińsku, Moskwie i Gdańsku. Mottem zespołu jest minimalizm 
i prostota – można je u nich odnaleźć we wszystkim: od doboru instrumentów po 
sposób, w jaki wykonują kompozycje. 

13.12 / piątek / 18.00
PRACOWNIE KULTURY MAKI / UL. OLCHOWA 8 / DDKBRONOWICE.PL / BILET: 30-40 ZŁ 

Warszawska Orkiestra Sentymentalna – Śpiewnik 
Kolędowy
Zespół zaprezentuje najpopularniejsze kolędy, ale także te mniej znane. Jedne 

zawieruszyły się w starych kantyczkach, inne przetrwały na czarnych płytach 
winylowych, a do niektórych znaleźć można już tylko słowa. Nie zabraknie także 
ulubionych hitów, takich jak: „Nikodem”, „Tańcz mój złoty” i innych!

13.12 / piątek / godz. 19.00
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / 

BILET: 50/55/60 ZŁ

Acid Drinkers 
Legenda polskiego heavy metalu. Grupa 
powstała w 1986 r. w Poznaniu, w jej 
skład wchodzą basista i wokalista 
Tomasz „Titus” Pukacki, gitarzyści 
Darek „Popcorn” Popowicz, Łukasz 
„Dzwon” Cyndzer oraz perkusista Maciej 
„Ślimak” Starosta. 

13.12 / piątek / godz. 19.00
WARSZTATY KULTURY / UL. GRODZKA 5 A / SALA WIDOWISKOWA / BILET: 15/20 ZŁ

Strefa Innych Brzmień: Ukryte Zalety Systemu
Wrocławska grupa spod znaku post-punka i nowej fali to jeden z najciekawszych 
składów na krajowej scenie alternatywnej. Na surowe struktury rytmu 
napędzanego przez nerwowy bas i despotyczny elektrowerbel nakładają się cięcia 
gitary, minimalistyczne oldschoolowe klawisze oraz dwa skandujące głosy, 
przywołujące piosenkową tradycję lat 80.

13.12 / piątek / godz. 19.00
RADIO LUBLIN / UL. OBROŃCÓW POKOJU 2 / STUDIO IM. BUDKI SUFLERA / WEJŚCIÓWKI 

DO ZDOBYCIA NA ANTENIE ORAZ FB RADIA

Mafia
Zespół powstał w 1992 r. Wydał 6 płyt, zagrał ponad 1200 koncertów w Polsce i 
USA. Przez wiele lat wokalistą zespołu był Andrzej Piaseczny. Największe przeboje 
to „Krótka piosenka o miłości”, „Noce całe”, „Imię deszczu”. W marcu do zespołu 
dołączył pochodzący z Lublina wokalista Michał Ostrowski.

13.12 / piątek / godz. 20.00
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / SALA OPEROWA / BILET: 80-120 ZŁ

The Best of Pink Floyd Experience 
Jeden z najlepszych cover bandów Pink Floyd w Polsce. Nieustannie poszukują 
sposobów uzyskania brzmienia najbardziej zbliżonego do niedościgłego ideału. 
Dzięki ekipie realizatorów dźwięku, światła i multimediów, współpracy 
z profesjonalnymi twórcami animacji ich koncerty oddają w niezwykłym stopniu 
atmosferę koncertów Pink Floyd.

14.12 / sobota / godz. 17.00
KLUB 30 / UL. JASNA 7 / BILET: 40 ZŁ

Luxtorpeda
Zespół powstał z inicjatywy Roberta 
Friedricha, gitarzysty i wokalisty 
znanego z takich formacji jak Acid 
Drinkers i KNŻ. Do współpracy muzyk 
zaprosił gitarzystę Roberta Drężka, 
basistę Krzysztofa Kmiecika, 
związanych wcześniej z Armią i 2Tm2,3 
oraz perkusistę Tomasza Krzyżaniaka, znanego z Turbo i Armii. Skład uzupełnił 
wokalista Przemysław Frencel, raper hip-hopowego duetu 52 Dębiec.
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14.12 / sobota / godz. 19.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A / BILET: 10 ZŁ

Pasażer 
Członkowie zespołu nazywają swoją muzykę renesansem lubelskim. Oobjawia się 
on uczestniczeniem w nowej fali muzyki popularnej razem z jej syntezatorowymi 
brzmieniami, triolowym rapem i elektronicznym chłodem, jednak z dodatkiem 
rockowej ekspresji. 

14.12 / sobota / godz. 19.30
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / 

PIWNICE / BILET: 15/20 ZŁ

Moriah Woods
Wokalistka urodziła się i wychowała 
w Colorado (USA), obecnie mieszka 
w Polsce. Multiinstrumentalistka, 
autorka tekstów i muzyki tworząca 
w stylistyce dark-folk/rock. We 
wrześniu ukazała się jej nowa płyta 
pt. „Old Boy”. 

14.12 / sobota / godz. 20.00
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13 / BILET: 35/45/50 ZŁ

Pokahontaz
Zespół powstał w 2003 r. w Katowicach na kanwie kultowej Paktofoniki. W skład 
grupy wchodzą trzej byli członkowie PFK: raperzy i producenci Rahim i Fokus oraz 
DJ Bambus – oficjalny DJ grupy. Od połowy 2012 r. w trasy koncertowe 
z artystami wyruszył również Minix prezentujący swój beatboxowo-wokalny 
showcase.

15.12 / niedziela / godz. 17.00
FILHARMONIA LUBELSKA / UL. 

SKŁODOWSKIEJ 5 / BILET: 50/70 ZŁ

Lubelska Federacja Bardów 
Koncert jubileuszowy najbardziej 
energetycznej piwnicy artystycznej 
prosto z Lublina. Federacja to jedyna 
w swoim rodzaju formacja proponująca 
własne rozumienie rozrywki. Czerpie 
wzorce z muzyki klasycznej i etnicznej. 
Nawiązuje do ambitnych nurtów światowego rocka i popu. 

16.12 / poniedziałek / godz. 19.00
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / SALA OPEROWA / BILET: 100-120 ZŁ

Blue Cafe
Zespół istnieje od 1998 r., został stworzony przez skrzypka i kompozytora Pawła 
Rurak Sokala. Za wokal i teksty odpowiada Dominika Gawęda. Blue Cafe jest 
laureatem Fryderyków i Super Jedynek. Do ich największych przebojów należą 
„You May Be in Love”, „Do nieba, do piekła” czy „Zapamiętaj”.

18.12 / środa / godz. 19.00
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / PIWNICE / BILET: 20/25 ZŁ

Fraktale / Freenology
Fraktale to krakowski kwartet z pogranicza muzyki eksperymentalnej, psychode-
licznej i dark jazzu. Może pochwalić się dwoma albumami studyjnymi, a także 
wydawnictwami koncertowymi „On the Road” i „Dharma Bums”. Freenology to 

-
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lubelskie rock-jazzowe trio powstało w 2014 r. Można tu usłyszeć energię rocka, 
harmonię i rytmikę jazzu, narrację klasyki oraz improwizację free.

19.12 / czwartek / godz. 18.00
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A / BILET 20 ZŁ

Stan miłosny... przerywany
Przedświąteczny koncert poetycko-muzyczny w wykonaniu artystów scen 
krakowskich. Wiersze z książki Józefa Barana „Stan miłosny przerywany” 
z muzyką Andrzeja Zarzyckiego zaprezentują: Beata Paluch – śpiew, recytacja, 
Walentyn Dubrowskij – fortepian, Michał Półtorak – skrzypce.

19.12 / czwartek / godz. 19.00
PRÓBA CAFE / UL. GRODZKA 5 A / 

BILET: 15/20 ZŁ

Strefa Innych Brzmień: 
Olter / Mucha Ladaco 
Postacią łączącą oba projekty jest 
Jakub Lemiszewski – poznański 
muzyk słynący z żonglerki stylami 
muzycznymi. W poszczególnych 
projektach gra m.in. elektronikę, noise 
punk, black metal, synth pop, ale też improwizowany jazz i każdy z nich trzyma 
bardzo wysoki poziom.

28.12 / sobota / godz. 19.00
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / SALA OPEROWA / BILET: 79-199 ZŁ

Golec uOrkiestra – kolędy i pastorałki 
Najpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki w wykonaniu jednego z najpopular-
niejszych zespołów łączących tradycyjne, etniczne brzmienia muzyki góralskiej 
z wieloma gatunkami z pogranicza popu, muzyki alternatywnej, rock'n'rolla, 
rhythm and bluesa oraz jazzu. 

31.12 / wtorek / godz. 18.00 
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / BILET: 20-100 ZŁ

Bodo... tanga – koncert sylwestrowy
Na koncert składają się wielkie szlagiery okresu międzywojennego, znane m.in. 
z wykonań Eugeniusza Bodo, jak „Umówiłem się z nią na dziewiątą”, „Nasza jest 
noc” czy „O czym marzy dziewczyna”. Prezentuje je dwoje śpiewających aktorów: 
Joanna Juszczak, związana m.in. z Teatrem Muzycznym w Poznaniu i Radosław 
Elis, znany m.in. z Teatru Muzycznego „Roma” w Warszawie. Artystom towarzyszy 
zespół instrumentalny.

31.12 / wtorek / godz. 21.00 
CENTRUM KONGRESOWE UNIWERSYTETU 

PRZYRODNICZEGO / UL. AKADEMICKA 15 / 

BILET: 50-150 ZŁ

BackBeat
Wybitni specjaliści od rozkręcania 
szalonych imprez z klasycznym 
rock'n'roll'em w roli głównej. Utwory, 
które znajdują się w repertuarze grupy, 
to najbardziej znane przeboje lat 50. 
i 60., czyli złotej epoki rock'n'rolla i takich gigantów jak Elvis Presley, Chuck Berry, 
Little Richard i The Beatles.
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które znajdują się w repertuarze grupy, 
to najbardziej znane przeboje lat 50. 
i 60., czyli złotej epoki rock'n'rolla i takich gigantów jak Elvis Presley, Chuck Berry, 
Little Richard i The Beatles.



••• 5. SPLAT!FILMFEST INTERNATIONAL 
FANTASTIC FILM FESTIVAL
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.SPLATFILMFEST.COM / 

KASA: PON.-PT. 10.00-19.00 ORAZ NA 1 GODZ. PRZED SEANSAMI / 466 61 40 / 

BILET: 12/15 ZŁ / KARNET: 150 ZŁ / KARNET 5+: 50/65 ZŁ / KARNET 10+: 80/100 ZŁ / 

BILET GRUPOWY: 7 ZŁ 

9.12 / poniedziałek
godz. 19.00 – Bacurau
godz. 22.00 – I Ty możesz być mordercą

10.12 / wtorek
godz. 18.15 – Horror noire: Historia czarnego horroru
godz. 20.00 – W obronie własnej
godz. 22.15 – Cień ojca

11.12 / środa 
godz. 16.00 – Blok filmów krótkometrażowych I
godz. 18.00 – Mroczne spotkanie
godz. 21.45 – Wspomnienia: Geneza „Obcego”

12.12 / czwartek
godz. 16.45 – Ta zabawa nie jest dla dziewczynek? Kobiety w początkach 
kinematografii – wykład
godz. 18.15 – Klaun Wrinkles
godz. 20.00 – Mope
godz. 22.20 – Fala

13.12 / piątek
godz. 14.45 – Blok filmów krótkometrażowych II
godz. 16.30 – Holokaust Deodato
godz. 18.15 – Szkółka przetrwania
godz. 20.15 – Kwantum krwi
godz. 22.20 – Wściekłość

14.12 / sobota 
godz. 14.30 – W wici szaleństwa
godz. 16.30 – W tym szaleństwie jest metoda
godz. 18.40 – Come to Daddy
godz. 20.40 – W kamieniołomie
godz. 22.30 – Potworna impreza

15.12 / niedziela 
godz. 13.00 – Przygody młodego wilkołaka
godz. 15.00 – W skórach demona
godz. 17.00 – Dick Long nie żyje!
godz. 19.15 – Gdzie nie pada cień
godz. 21.20 – Nocna zmiana

Bacurau, reżyseria: Juliano 
Dornelles, Kleber Mendonça Filho
DRAMAT / BRAZYLIA, FRANCJA / 2019

Film łączy polityczny manifest, 
komedię absurdu, thriller, western 
oraz kino faktu. Jest tu nietuzinkowa 
intryga, zaskakująca przemoc i czarny 

humor, które tworzą mieszankę wciągającą, hipnotyzującą i zmuszającą do 
przemyśleń.

I ty możesz być mordercą, reżyseria: Brett Simmons
CZARNA KOMEDIA / USA / 2018

Czarna, pełna krwi i przemocy komedia. Przewrotna i nietypowa fabuła nie tylko 
uwypukla wyświechtane schematy, ale również drwi z klimatu oraz pozwala 
obejrzeć klasyczny kinowy motyw z zupełnie innej perspektywy. 

Horror noire: Historia czarnego 
horroru, reżyseria: Xavier Burgin
DOKUMENT / USA / 2019

Dokument przybliżający udział 
Afroamerykanów w historii horroru. 
Aktorzy kultowych produkcji, twórcy 
oraz młode pokolenie filmowców 
dzielą się własnymi wrażeniami 
i przemyśleniami oraz opowiadają 
o własnym wpływie na gatunek. 

W obronie własnej, reżyseria: Riley Stearns
CZARNA KOMEDIA / USA / 2019

Casey jest cichym, spokojnym i nieco zahukanym księgowym. Poznaje 
charyzmatycznego, ale niepokojącego mistrza i okrywa mroczne tajemnice 
podziemia lokalnego karate. 

Cień ojca, reżyseria: Gabriela Amaral
HORROR / BRAZYLIA / 2018 

Poruszający dramat o samotności, 
potrzebie bliskości i dziecięcej sile oraz 
słabości. Przeplata przejmującą opo-
wieść odrobiną realizmu magicznego 
oraz subtelnym horrorem, tworząc 
zaskakującą historię. 

Mroczne spotkanie, reżyseria: Carl 
Strathie
SCIENCE FICTION / USA / 2019

Rodzinę z Pensylwanii dotyka tragedia. W niewyjaśnionych okolicznościach znika 
ich 8-letnia córka. Rok po tym wydarzeniu spostrzegają na niebie tajemnicze 
światła i niecodzienny obiekt. 

Deerskin, reżyseria: Quentin Dupieux
CZARNA KOMEDIA / FRANCJA / 2019 

Georges właśnie rozstał się z żoną. W życiowej podróży donikąd kupuje wyma-
rzoną stylową kurtkę z jelenia, która zdradza mu swoje największe marzenie – 
chciałby zostać jedyną kurtką na świecie. Powoli w mężczyźnie narasta obłęd.

Wspomnienia: Geneza „Obcego”, 
reżyseria: Alexandre O. Philippe
DOKUMENT / USA / 2019 

Film przedstawia inspiracje kryjące się 
za powstaniem kultowego horroru oraz 
analizuje jego symbolikę. Prowadzi 
widzów od pierwszego pomysłu na 
scenariusz, aż do momentu, gdy wyrwał 
się on z klatki piersiowej Johna Hurta.
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rzoną stylową kurtkę z jelenia, która zdradza mu swoje największe marzenie – 
chciałby zostać jedyną kurtką na świecie. Powoli w mężczyźnie narasta obłęd.

Wspomnienia: Geneza „Obcego”, 
reżyseria: Alexandre O. Philippe
DOKUMENT / USA / 2019 

Film przedstawia inspiracje kryjące się 
za powstaniem kultowego horroru oraz 
analizuje jego symbolikę. Prowadzi 
widzów od pierwszego pomysłu na 
scenariusz, aż do momentu, gdy wyrwał 
się on z klatki piersiowej Johna Hurta.
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Klaun Wrinkles, reżyseria: Michael Beach Nichols
DOKUMENT / USA / 2019

Fenomen tajemniczego klauna Wrinklesa, który zawodowo zajmuje się strasze-
niem dzieci. Materiał jest okazją do przybliżenia sposobu, według którego 
funkcjonują miejskie legendy i internetowe virale.

Mope, reżyseria: Lucas Heyne 
CZARNA KOMEDIA / USA / 2019 

Tom i Steve poznali się na planie filmu 
dla dorosłych. Łączy ich wspólne ma-
rzenie, by stworzyć własne studio fil-
mowe. Pełne zaskakującego wyczucia 
połączenie komedii w rytmie porno 
z porażającym dramatem. 

Fala, reżyseria: Gille Klabin
SCIENCE FICTION / USA / 2019 

Frank, by zaimponować poznanej na imprezie kobiecie spożywa psychodelik 
nieznanego pochodzenia. Świat wokół niego szwankuje, a trip jest tak solidny, 
że mężczyzna zaczyna podróżować w czasie. 

Holokaust Deodato, reżyseria: Felipe M. Guerra
DOKUMENT / BRAZYLIA / 2019 

Ruggero Deodato opowiada o młodości, twórczości, spaghetti westernach i włoskim 
Bondzie oraz wpływie swojego głośnego ”Holokaustu kanibali” na życie i karierę. 

Szkółka przetrwania, reżyseria: 
Roxanne Benjamin
HORROR / USA / 2019 

Wendy pracuje w górskim parku naro-
dowym. Pewnego dnia wyrusza na 
obchód, ale schodzi z wyznaczonej 
trasy, gubi mapę i traci orientację. Gdy 
przerażona i spanikowana próbuje 
wezwać pomoc, zauważa zwłoki leżące 
u podnóża skały. 

Kwantum krwi, reżyseria: Jeff Barnaby
HORROR / KANADA / 2019 

Rok 1981. Rezerwat Indian Red Crown. Świat ogarnia apokalipsa zombie. 
Indiańska społeczność dzielnie broni się przed falą umarłych. Z nieznanych 
powodów jest odporna na działanie wirusa. 

Wściekłość, reżyseria: Jen Soska, 
Sylvia Soska
HORROR / USA / 2019 

Ukłon złożony Davidowi Cronenbergowi 
oraz jego „Wściekłości” z 1977 r. Twór-
czynie oddalają się jednak od oryginału 
i uwspółcześniają historię. To mieszan-
ka tego, co w kinie klasy B najlepsze.

W wici szaleństwa, reżyseria: Brian Hanson
HORROR / USA / 2018 

Subtelne połączenie „To za mną chodzi”, „Stranger Things” oraz „Mrocznej pieśni”. 
Reżyser długo buduje napięcie, operuje niedopowiedzeniami. Niesamowity popis 
narastającego obłędu i desperackiego szału.

W tym szaleństwie jest metoda, reżyseria: Jason Mewes
KRYMINAŁ / USA / 2019 

Niespełniony aktor znajduje książkę, która pomaga mu odnieść sukces zawodowy. 
Jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Rozpoczyna się seria nieporozumień, 
podczas której padnie niejeden trup. 

Come to Daddy, reżyseria: Ant 
Timpson
THRILLER / KANADA, NOWA ZELANDIA, 

IRLANDIA, USA / 2019 

Norval został w dzieciństwie porzucony 
przez ojca. Teraz dostaje od niego list 
z prośbą o spotkanie. Chłopak 
przybywa do chatki na odludziu, by 
spotkać się ze swoim rodzicem. 

W kamieniołomie, reżyseria: Bernardo Antonaccio, Rafael Antonaccio
THRILLER / URUGWAJ / 2018 

Grupa przyjaciół spędza wakacyjne popołudnie nad jeziorem, ale atmosfera 
między nimi robi się coraz cięższa. Naturalne i prawdziwe emocje konsekwentnie 
budują napięcie.  Opowieść o miłości, zdradzie, toksyczniej męskości i przemocy.

Potworna impreza; reżyseria: Chris 
von Hoffmann
THRILLER / USA / 2018 

Casper, Iris i Dodge zamierzają okraść 
elegancką rezydencję. Okazuje się, że 
w willi spotykają się osoby uzależnione 
od brutalnych morderstw. Gdy przelana 
zostaje pierwsza krew, psychopaci 
wpadają w szał, a nastolatkowie muszą 
walczyć o życie. 

Przygody młodego wilkołaka, reżyseria: Martin Krejci
PRZYGODOWY / USA / 2019 

Trzynastoletni Paul nie ma łatwego życia. Matka porzuciła go, gdy był jeszcze 
dzieckiem, a okoliczne dzieci naśmiewają się z niego, bo cierpi na schorzenie, 
wskutek którego całe jego ciało pokryte jest sierścią.  

W skórach demona, reżyseria: Marc Meyers
THRILLER / USA / 2019 

Duża dawka solidnego mrocznego kina podszytego szaleństwem oraz soczystym 
fabularnym przewrotem. Źli potrafią kusić, zwodzić i manipulować tak skutecznie, 
że czasem nie wiadomo, kto tak naprawdę jest zły. 

Dick Long nie żyje,  reżyseria: Daniel Scheinert
CZARNA KOMEDIA / USA / 2019 

Ponury  dramat, w którym największym żartem jest egzystencja głównych 
bohaterów. Reżyser miesza dramatyczną historię, najpodlejsze żarty opowiadane 
przez samo życie, wciągający wątek kryminalny oraz świetną grę aktorską. 

Gdzie nie pada cień, reżyseria: Esther Bialas 
HORROR / NIEMCY / 2018 

Opowieść o nastoletniej młodości, poszukiwaniu przyjaźni i potrzebie akceptacji. 
Do budowania intrygującej tajemnicy subtelnie wykorzystuje motywy opętania, 
lokalnej legendy, małomiasteczkowej wrogości czy nawet bajki.  
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Nocna zmiana, reżyseria: Dennison 
Ramalho
HORROR / BRAZYLIA / 2018

Stęnio jest pracownikiem kostnicy 
i potrafi rozmawiać z trupami. 
Opowieść o współczesnym Charonie 
wysłuchującym ostatnich słów 
zmarłych. Historia o niszczycielskiej sile 
zemsty ubrana w horror o nawiedzeniu. 

••• DKF „16”
DZIELNICOWY DOM KULTURY SM „CZECHÓW” / UL. KIEPURY 5A / 741 99 11 / 

WWW.DKF16.BLOGSPOT.COM / BILET: 12/15 ZŁ

Post Scriptum

7.12 / sobota / godz. 15.30

Trzy wieki
reżyseria: Buster Keaton, Edward F. Cline; występują: Buster Keaton, 
Margaret Leahy, Wallace Beery, Joe Roberts, Lillian Lawrence
NIEMY / USA / 1923

Akcja toczy się w epoce prehistorycznej, starożytnym Rzymie i współcześnie, 
a przewijającym się tematem jest historia młodego mężczyzny, który stara się 
o względy dziewczyny. Seans z muzyką graną przez tapera Adama Ardasińskiego.

7.12 / sobota / godz. 17.30

Ukryta gra
reżyseria: Łukasz Kośmicki; 
występują: Bill Pulman, Robert 
Więckiewicz, James Bloor, Lotte 
Verbeek, Cezary Kosiński
THRILLER / POLSKA / 2019

Lata 60., amerykański sen zamienia się 
w koszmar. Napięcie między USA 
a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do szachowej rozgrywki przygotowuje się 
dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. Nie będzie to zwykły mecz. 

14.12 / sobota / godz. 17.30

Synonimy
reżyseria: Nadav Lapid; występują: 
Tom Mercier, Quentin Dolmaire, 
Louise Chevillotte 
DRAMAT / FRANCJA, IZRAEL, NIEMCY / 

2018 

Historia młodego Izraelczyka, który 
decyduje się na wyjazd do Paryża. 
Najprostszą drogą do tego, by zapomnieć o swojej ojczyźnie, jest porzucenie 
rodzimego języka. Nową tożsamość pomaga mu odkryć młoda francuska para, 
z którą bohater szybko się zaprzyjaźnia.

27.12 / piątek / godz. 15.30    

Boże ciało
reżyseria: Jan Komasa; występują: Bartosz Bielenia, Aleksandra Konieczna, 
Eliza Rycembel, Barbara Kurzaj, Tomasz Ziętek
DRAMAT / POLSKA / 2019

Historia dwudziestoletniego Daniela, który w trakcie pobytu w poprawczaku 
przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po 
warunkowym zwolnieniu zaprzyjaźnia się z proboszczem niewielkiej parafii. 

Film. Synteza sztuk

27.12 / piątek / godz. 17.30

Van Gogh. U bram 
wieczności
reżyseria: Julian Schnabel; występują: 
Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar 
Isaac, Mads Mikkelsen
DRAMAT / FRANCJA, WIELKA BRYTANIA, IRLANDIA, SZWAJCARIA, USA / 2019

Prowansja. Zafascynowany feerią barw i grą światła, niedoceniany artysta tworzy 
swoje najsłynniejsze obrazy. Zmysłowa opowieść o najbardziej owocnym 
i zarazem najbardziej dramatycznym okresie życia artysty. 

28.12 / sobota / godz. 17.30

Proceder
reżyseria: Michał Węgrzyn; występują: 
Piotr Witkowski, Małgorzata 
Kożuchowska, Agnieszka Więdłocha, 
Jan Frycz, Ewa Ziętek
DRAMAT / POLSKA / 2019

Historia chłopaka z blokowisk, rapera 
Tomasza Chady. Prawdziwy i szczery 
w swoich tekstach artysta zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. Muzyka była 
całym jego życiem – pasją i światem, ucieczką od ponurej rzeczywistości.

30.12 / poniedziałek / godz.17.30    

Yuli
reżyseria: Icíar Bollaín; występują: 
Keyvin Martinez, Santiago Alfonso, 
Laura de la Uz, Carlos Acosta
BIOGRAFICZNY / HISZPANIA / 2018

Yuli to pseudonim Kubańczyka Carlosa 
Acosty – pierwszego czarnoskórego 
tancerza baletowego, który wcielał się 
w postacie napisane dla białych i występował na deskach Houston Ballet i The 
Royal Ballet. 

••• KINO STUDYJNE
ACK UMCS „CHATKA ŻAKA” / UL. RADZISZEWSKIEGO 19 / MAŁA SALA WIDOWISKOWA / 

BILET: 10/12 ZŁ / KARNET: 20 ZŁ

Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych 
HumanDOC – replika

13.12 / piątek / godz. 19.30
War of Art, reżyseria: Tommy Gulliksen
DOKUMENT / NORWEGIA / 2019 

Podczas gdy świat stoi na krawędzi konfliktu nuklearnego, grupa zachodnich 
artystów dostaje zaproszenie do jądra cyklonu – Korei Północnej. Celem ma być 
wspólna wystawa sztuki współczesnej. Konflikt wisi w powietrzu.
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14.12 / sobota / godz. 19.30
Kifaru, reżyseria: David Hambridge
DOKUMENT / KENIA, HONGKONG, USA / 2018

0powieść o życiu dwóch młodych, kenijskich rekrutów, którzy dołączają do 
jednostki opiekującej się nosorożcami. Niewielka grupa strażników stara się 
ochronić ostatniego męskiego przedstawiciela gatunku. 

15.12 / niedziela / godz. 19.30
Przeskoczyć mur, reżyseria: Michael Rowley
DOKUMENT / USA, PALESTYNA 2019

Film opisuje codzienność na okupowanych terytoriach palestyńskich. Opowiada 
o poszukiwaniu wolności w świecie wysokich murów i granicznych punktów 
kontrolnych, których nawet jeśli nie można pokonać, to można na nie wejść.

17.12 / wtorek / godz. 19.30
Złota, reżyseria: Tomasz Knittel
DRAMAT / POLSKA / 2019 

Dom na Złotej odziedziczony został po przodkach żydowskiego pochodzenia, 
oddany potomkom w ramach reprywatyzacji. Domem zajmuje się Krzysztof i Ida. 
Ich losy przeplatają się z losami innych mieszkańców kamiennicy. 

18.12 / środa / godz. 19.30
Mosul, reżyseria: Olivier Sarbil, James Jones
DRAMAT / ANGLIA / 2017

Irak, Mosul, rok 2016. Nakręcony podczas trwania wojskowej operacji film śledzi 
losy czterech młodych żołnierzy, którym przyszło zmierzyć się, w mieście pełnym 
uwięzionych cywilów, z nieuchwytnym i okrutnym wrogiem. 

••• CENTRUM KULTURY 
UL. PEOWIAKÓW 12 / KASA: PON.-PT. 10.00-19.00 ORAZ NA 1 GODZ. PRZED SEANSAMI / 

466 61 40

Ukraina! Festiwal Filmowy – replika
BILET: 8/10 ZŁ / KARNET: 35 ZŁ

6.12 / piątek / godz. 18.30

Mit
reżyseria: Leonid Kanter, Ivan Yasniy
DOKUMENT / UKRAINA / 2018

Historia życia Vasyla Slipaka, śpiewaka operowego o unikatowym głosie. Vasyl 
miał udaną karierę na scenach operowych całego świata, wiernych przyjaciół 
i miłość. Postanowił opuścić scenę, by wstąpić w szeregi ochotników. Zginął od 
kuli snajpera.

6.12 / piątek / godz. 20.00

Dzikie pole
reżyseria: Yaroslaw Lodygin; 
występują: Oleg Moskalenko, 
Vladimir Yamnenko, Georgiy 
Povolotskiy, Oleksiy Gorbunov
KOMEDIA / UKRAINA, SZWAJCARIA / 2018

Historia Hermana Korolyova, którego 
brat znika w tajemniczych 
okolicznościach. Herman musi wrócić z dużego miasta do swojego miasteczka 
w Donbasie, aby bronić rodzinnej stacji benzynowej przed mafią. 

7.12 / sobota / godz. 15.00

Mój tata jest bratem mamy
reżyseria: Vadym Ilkov
DOKUMENT / UKRAINA / 2018 

Tolik jest awangardowym artystą i mu-
zykiem undergroundowej, queerowej 
sceny Kijowa. Jest także przybranym 
ojcem małej Kati, córki jego siostry, 
Anyi. Choroba psychiczna nie pozwala Anyi opiekować się na co dzień Katią. 

7.12 / sobota / godz. 17.00

Do domu
reżyseria: Nariman Aliev; występują: Akhtem Seitablayev, Remzi Bilyalov, 
Dariya Barihashvili, Anatoliy Marempolskiy
DRAMAT / UKRAINA / 2019 / PO SEANSIE SPOTKANIE Z REŻYSEREM NARIMANEM 

ALIEVEM

Krymski Tatar Mustafa stracił najstarszego syna na wojnie między Rosją 
a Ukrainą. Postanawia przewieźć ciało zmarłego syna z Kijowa na Krym. Chce 
pochować syna z należnymi honorami.

7.12 / sobota / godz. 15.00

Moje myśli są ciche
reżyseria: Antonio Lukich; występują: 
Andriy Lidagovskiy, Irma Vitovska
KOMEDIODRAMAT / UKRAINA / 2019 / 

PO SEANSIE SPOTKANIE Z ODTWÓRCĄ 

GŁÓWNEJ ROLI ANDRIYM LIDAGOWSKIYM

Vadym to dwudziestopięcioletni muzyk 
i realizator dźwięku, który marzy, aby 
opuścić rodzinne strony i zamieszkać za granicą. Po wielu eksperymentach 
w życiu zawodowym i prywatnym, otrzymuje szansę na lepsze życie w Kanadzie.

8.12 / niedziela / godz. 14.30

Krym. Otoczeni zdradą
reżyseria: Wiktor Hrom
DOKUMENT / UKRAINA / 2019 / 

PO SEANSIE SPOTKANIE Z REŻYSEREM 

VIKTOREM HROMEM I UCZESTNIKIEM 

WYDARZEŃ NA KRYMIE PPŁK. VIKTOREM 

SIKOZĄ.

Historia walki jednostki straży 
przybrzeżnej podczas okupacji Półwyspu Krymskiego. Wydarzenia z lutego-marca 
2014 r., które miały miejsce wewnątrz zablokowanej jednostki, zostały 
zarejestrowane przez dziennikarza wojskowego Victora Groma.

8.12 / niedziela / godz. 17.30

Atlantyda
reżyseria: Valentyn Vasyanovych; 
występują: Vasyl Antoniak, Lyudmila 
Bileka, Andriy Rymaruk
DRAMAT / UKRAINA / 2019

Wschodnia Ukraina, niedaleka przy-
szłość. Pustynia nienadająca się do 
zamieszkania przez ludzi. Siergiej, były 
żołnierz cierpiący na zespół stresu 
pourazowego, ma problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości.
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14.12 / sobota / godz. 19.30
Kifaru, reżyseria: David Hambridge
DOKUMENT / KENIA, HONGKONG, USA / 2018

0powieść o życiu dwóch młodych, kenijskich rekrutów, którzy dołączają do 
jednostki opiekującej się nosorożcami. Niewielka grupa strażników stara się 
ochronić ostatniego męskiego przedstawiciela gatunku. 

15.12 / niedziela / godz. 19.30
Przeskoczyć mur, reżyseria: Michael Rowley
DOKUMENT / USA, PALESTYNA 2019

Film opisuje codzienność na okupowanych terytoriach palestyńskich. Opowiada 
o poszukiwaniu wolności w świecie wysokich murów i granicznych punktów 
kontrolnych, których nawet jeśli nie można pokonać, to można na nie wejść.

17.12 / wtorek / godz. 19.30
Złota, reżyseria: Tomasz Knittel
DRAMAT / POLSKA / 2019 

Dom na Złotej odziedziczony został po przodkach żydowskiego pochodzenia, 
oddany potomkom w ramach reprywatyzacji. Domem zajmuje się Krzysztof i Ida. 
Ich losy przeplatają się z losami innych mieszkańców kamiennicy. 

18.12 / środa / godz. 19.30
Mosul, reżyseria: Olivier Sarbil, James Jones
DRAMAT / ANGLIA / 2017

Irak, Mosul, rok 2016. Nakręcony podczas trwania wojskowej operacji film śledzi 
losy czterech młodych żołnierzy, którym przyszło zmierzyć się, w mieście pełnym 
uwięzionych cywilów, z nieuchwytnym i okrutnym wrogiem. 

••• CENTRUM KULTURY 
UL. PEOWIAKÓW 12 / KASA: PON.-PT. 10.00-19.00 ORAZ NA 1 GODZ. PRZED SEANSAMI / 

466 61 40

Ukraina! Festiwal Filmowy – replika
BILET: 8/10 ZŁ / KARNET: 35 ZŁ

6.12 / piątek / godz. 18.30

Mit
reżyseria: Leonid Kanter, Ivan Yasniy
DOKUMENT / UKRAINA / 2018

Historia życia Vasyla Slipaka, śpiewaka operowego o unikatowym głosie. Vasyl 
miał udaną karierę na scenach operowych całego świata, wiernych przyjaciół 
i miłość. Postanowił opuścić scenę, by wstąpić w szeregi ochotników. Zginął od 
kuli snajpera.

6.12 / piątek / godz. 20.00

Dzikie pole
reżyseria: Yaroslaw Lodygin; 
występują: Oleg Moskalenko, 
Vladimir Yamnenko, Georgiy 
Povolotskiy, Oleksiy Gorbunov
KOMEDIA / UKRAINA, SZWAJCARIA / 2018

Historia Hermana Korolyova, którego 
brat znika w tajemniczych 
okolicznościach. Herman musi wrócić z dużego miasta do swojego miasteczka 
w Donbasie, aby bronić rodzinnej stacji benzynowej przed mafią. 

7.12 / sobota / godz. 15.00

Mój tata jest bratem mamy
reżyseria: Vadym Ilkov
DOKUMENT / UKRAINA / 2018 

Tolik jest awangardowym artystą i mu-
zykiem undergroundowej, queerowej 
sceny Kijowa. Jest także przybranym 
ojcem małej Kati, córki jego siostry, 
Anyi. Choroba psychiczna nie pozwala Anyi opiekować się na co dzień Katią. 

7.12 / sobota / godz. 17.00

Do domu
reżyseria: Nariman Aliev; występują: Akhtem Seitablayev, Remzi Bilyalov, 
Dariya Barihashvili, Anatoliy Marempolskiy
DRAMAT / UKRAINA / 2019 / PO SEANSIE SPOTKANIE Z REŻYSEREM NARIMANEM 

ALIEVEM

Krymski Tatar Mustafa stracił najstarszego syna na wojnie między Rosją 
a Ukrainą. Postanawia przewieźć ciało zmarłego syna z Kijowa na Krym. Chce 
pochować syna z należnymi honorami.

7.12 / sobota / godz. 15.00

Moje myśli są ciche
reżyseria: Antonio Lukich; występują: 
Andriy Lidagovskiy, Irma Vitovska
KOMEDIODRAMAT / UKRAINA / 2019 / 

PO SEANSIE SPOTKANIE Z ODTWÓRCĄ 

GŁÓWNEJ ROLI ANDRIYM LIDAGOWSKIYM

Vadym to dwudziestopięcioletni muzyk 
i realizator dźwięku, który marzy, aby 
opuścić rodzinne strony i zamieszkać za granicą. Po wielu eksperymentach 
w życiu zawodowym i prywatnym, otrzymuje szansę na lepsze życie w Kanadzie.

8.12 / niedziela / godz. 14.30

Krym. Otoczeni zdradą
reżyseria: Wiktor Hrom
DOKUMENT / UKRAINA / 2019 / 

PO SEANSIE SPOTKANIE Z REŻYSEREM 

VIKTOREM HROMEM I UCZESTNIKIEM 

WYDARZEŃ NA KRYMIE PPŁK. VIKTOREM 

SIKOZĄ.

Historia walki jednostki straży 
przybrzeżnej podczas okupacji Półwyspu Krymskiego. Wydarzenia z lutego-marca 
2014 r., które miały miejsce wewnątrz zablokowanej jednostki, zostały 
zarejestrowane przez dziennikarza wojskowego Victora Groma.

8.12 / niedziela / godz. 17.30

Atlantyda
reżyseria: Valentyn Vasyanovych; 
występują: Vasyl Antoniak, Lyudmila 
Bileka, Andriy Rymaruk
DRAMAT / UKRAINA / 2019

Wschodnia Ukraina, niedaleka przy-
szłość. Pustynia nienadająca się do 
zamieszkania przez ludzi. Siergiej, były 
żołnierz cierpiący na zespół stresu 
pourazowego, ma problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości.
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8.12 / niedziela / godz. 19.30

Zakazany
reżyseria: Roman Brawko; występują: 
Miroslava Filippovich, Roman 
Hvalaimov, Yevheniya Hladiy
BIOGRAFICZNY / UKRAINA / 2019 

Metaforyczna opowieść o tajemniczej 
śmierci jednego z najbardziej 
wpływowych poetów lat 60. XX w., 
obrońcy praw człowieka, bohatera Ukrainy Wasyla Stusa. Wydarzenia z filmu 
rozgrywają się podczas ostatniej próby KGB kuszenia poety „wolnością”.

Konfrontacje || Kino 
BILET: 12/15 ZŁ

Boże ciało
1.12 / niedziela / godz. 17.45
4.12 / środa / godz. 19.00
21.12 / sobota / godz. 20.00 / POKAZ Z AUDIODESKRYPCJĄ

Ikar. Legenda Mietka Kosza
1.12 / niedziela / godz. 20.00 / POKAZ Z AUDIODESKRYPCJĄ

2.12 / poniedziałek / godz. 19.00
5.12 / czwartek / godz. 19.00

Kraina miodu
20.12 / piątek / godz. 19.00
21. 12 / sobota / godz. 18.00
22.12 / niedziela / godz. 18.00, 20.00

Oficer i szpieg
27.12 / piątek / godz. 19.00
28.12 / sobota / godz. 17.00, 19.30
29.12 / niedziela / godz. 17.00, 19.30

Boże ciało
reżyseria: Jan Komasa; występują: 
Bartosz Bielenia, Aleksandra 
Konieczna, Eliza Rycembel, Barbara 
Kurzaj, Tomasz Ziętek
DRAMAT / POLSKA / 2019

Historia dwudziestoletniego Daniela, 
który w trakcie pobytu w poprawczaku 
przechodzi duchową przemianę 
i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po warunkowym zwolnieniu chłopak 
zaprzyjaźnia się z proboszczem niewielkiej parafii. 

Ikar. Legenda Mietka Kosza
reżyseria: Maciej Pieprzyca; 
występują: Dawid Ogrodnik, Justyna 
Wasilewska, Wiktoria Gorodeckaja, 
Piotr Adamczyk
DRAMAT / POLSKA / 2019

Inspirowana prawdziwymi wydarze-
niami historia niewidomego geniusza 
fortepianu. Jako dziecko traci wzrok, 

a matka oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych. W ośrodku dla niewidomych 
chłopiec odkrywa, że dzięki muzyce na nowo widzie i opowiada świat.

Kraina miodu
reżyseria: Tamara Kotewska, Ljubomir Stefanow
DOKUMENT / MACEDONIA / 2018

Hatidze ma 50 lat. Żyje w zgodzie z naturą w opustoszałej macedońskiej wiosce. 
Jest ostatnią dziką pszczelarką, która dogląda ule delikatnie manewrując 
plastrami miodu. 

Oficer i szpieg
reżyseria: Roman Polański; występują: 
Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner 
THRILLER / FRANCJA, WŁOCHY / 2019 

Oparta na faktach historia Alfreda 
Dreyfusa, francuskiego oficera 
skazanego na dożywocie za zdradę 
swojej ojczyzny i zesłanego na 
wygnanie. Georges Picquart, nowy szef 
wywiadu odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu są spreparowane. 

5.12 / czwartek / godz. 17.00

Idzie człowiek
reżyseria: Jakub Kopański; występują: 
Agnieszka Guz, Stanisław Ogrodnik
ETIUDA / POLSKA / 2019 / WSTĘP WOLNY / 

PO FILMIE SPOTKANIE Z TWÓRCAMI

Wojskowa organizacja FAR obiera sobie 
za cel stworzenie i wytrenowanie 
sztucznej inteligencji, która dorówny-
wałaby człowiekowi. Film śledzi losy bezimiennej bohaterki, symbolizującej AI 
i otwiera dyskusję na nieoczywiste tematy.

Benshi – Po Gdyni cz. 2
BILET: 10 ZŁ

3.12 / wtorek / godz. 18.00

(Nie)znajomi
reżyseria: Tadeusz Śliwa; występują: 
Maja Ostaszewska, Kasia Smutniak, 
Łukasz Simlat, Tomasz Kot, 
Aleksandra Domańska
KOMEDIODRAMAT / POLSKA / 2019

Podczas wspólnej kolacji grupa 
przyjaciół decyduje się zagrać w niewinną grę. Do zakończenia spotkania wszyscy 
muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają 
odbywać się w trybie głośnomówiącym. 

17.12 / wtorek / godz. 18.00 

Supernova
reżyseria: Bartosz Kruhlik; występują: 
Marek Braun, Marcin Hycnar, Marcin 
Zarzeczny, Anna Mrozowska
THRILLER / POLSKA / 2019

Trzech mężczyzn, jedno miejsce, jeden 
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8.12 / niedziela / godz. 19.30

Zakazany
reżyseria: Roman Brawko; występują: 
Miroslava Filippovich, Roman 
Hvalaimov, Yevheniya Hladiy
BIOGRAFICZNY / UKRAINA / 2019 

Metaforyczna opowieść o tajemniczej 
śmierci jednego z najbardziej 
wpływowych poetów lat 60. XX w., 
obrońcy praw człowieka, bohatera Ukrainy Wasyla Stusa. Wydarzenia z filmu 
rozgrywają się podczas ostatniej próby KGB kuszenia poety „wolnością”.

Konfrontacje || Kino 
BILET: 12/15 ZŁ

Boże ciało
1.12 / niedziela / godz. 17.45
4.12 / środa / godz. 19.00
21.12 / sobota / godz. 20.00 / POKAZ Z AUDIODESKRYPCJĄ

Ikar. Legenda Mietka Kosza
1.12 / niedziela / godz. 20.00 / POKAZ Z AUDIODESKRYPCJĄ

2.12 / poniedziałek / godz. 19.00
5.12 / czwartek / godz. 19.00

Kraina miodu
20.12 / piątek / godz. 19.00
21. 12 / sobota / godz. 18.00
22.12 / niedziela / godz. 18.00, 20.00

Oficer i szpieg
27.12 / piątek / godz. 19.00
28.12 / sobota / godz. 17.00, 19.30
29.12 / niedziela / godz. 17.00, 19.30

Boże ciało
reżyseria: Jan Komasa; występują: 
Bartosz Bielenia, Aleksandra 
Konieczna, Eliza Rycembel, Barbara 
Kurzaj, Tomasz Ziętek
DRAMAT / POLSKA / 2019

Historia dwudziestoletniego Daniela, 
który w trakcie pobytu w poprawczaku 
przechodzi duchową przemianę 
i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po warunkowym zwolnieniu chłopak 
zaprzyjaźnia się z proboszczem niewielkiej parafii. 

Ikar. Legenda Mietka Kosza
reżyseria: Maciej Pieprzyca; 
występują: Dawid Ogrodnik, Justyna 
Wasilewska, Wiktoria Gorodeckaja, 
Piotr Adamczyk
DRAMAT / POLSKA / 2019

Inspirowana prawdziwymi wydarze-
niami historia niewidomego geniusza 
fortepianu. Jako dziecko traci wzrok, 

a matka oddaje go pod opiekę sióstr zakonnych. W ośrodku dla niewidomych 
chłopiec odkrywa, że dzięki muzyce na nowo widzie i opowiada świat.

Kraina miodu
reżyseria: Tamara Kotewska, Ljubomir Stefanow
DOKUMENT / MACEDONIA / 2018

Hatidze ma 50 lat. Żyje w zgodzie z naturą w opustoszałej macedońskiej wiosce. 
Jest ostatnią dziką pszczelarką, która dogląda ule delikatnie manewrując 
plastrami miodu. 

Oficer i szpieg
reżyseria: Roman Polański; występują: 
Jean Dujardin, Louis Garrel, 
Emmanuelle Seigner 
THRILLER / FRANCJA, WŁOCHY / 2019 

Oparta na faktach historia Alfreda 
Dreyfusa, francuskiego oficera 
skazanego na dożywocie za zdradę 
swojej ojczyzny i zesłanego na 
wygnanie. Georges Picquart, nowy szef 
wywiadu odkrywa, że dowody przeciwko skazanemu są spreparowane. 

5.12 / czwartek / godz. 17.00

Idzie człowiek
reżyseria: Jakub Kopański; występują: 
Agnieszka Guz, Stanisław Ogrodnik
ETIUDA / POLSKA / 2019 / WSTĘP WOLNY / 

PO FILMIE SPOTKANIE Z TWÓRCAMI

Wojskowa organizacja FAR obiera sobie 
za cel stworzenie i wytrenowanie 
sztucznej inteligencji, która dorówny-
wałaby człowiekowi. Film śledzi losy bezimiennej bohaterki, symbolizującej AI 
i otwiera dyskusję na nieoczywiste tematy.

Benshi – Po Gdyni cz. 2
BILET: 10 ZŁ

3.12 / wtorek / godz. 18.00

(Nie)znajomi
reżyseria: Tadeusz Śliwa; występują: 
Maja Ostaszewska, Kasia Smutniak, 
Łukasz Simlat, Tomasz Kot, 
Aleksandra Domańska
KOMEDIODRAMAT / POLSKA / 2019

Podczas wspólnej kolacji grupa 
przyjaciół decyduje się zagrać w niewinną grę. Do zakończenia spotkania wszyscy 
muszą ujawniać wiadomości przychodzące na ich telefony, a rozmowy mają 
odbywać się w trybie głośnomówiącym. 

17.12 / wtorek / godz. 18.00 

Supernova
reżyseria: Bartosz Kruhlik; występują: 
Marek Braun, Marcin Hycnar, Marcin 
Zarzeczny, Anna Mrozowska
THRILLER / POLSKA / 2019

Trzech mężczyzn, jedno miejsce, jeden 
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dzień i jedno zdarzenie, które zmieni ich losy. Nieszczęśliwy wypadek pociąga za 
sobą lawinę konsekwencji. Ludzie w sytuacji granicznej staną przed pytaniem 
o rolę przypadku i przeznaczenia. 

19.12 / czwartek / godz. 18.00 

Słodki koniec dnia
reżyseria: Jacek Borcuch, występują: 
Krystyna Janda, Kasia Smutniak, 
Antonio Catania, Lorenzo de Moor, 
Vincent Riotta
DRAMAT / POLSKA / 2019

Życie polskiej noblistki Marii toczy się 
spokojnym rytmem włoskiej prowincji. 
Sielanka nie trwa wiecznie. Kobieta wygłosi kontrowersyjną, niepoprawną 
politycznie krytykę zachodniej demokracji, co będzie miało swoje konsekwencje.

30.12 / wtorek / godz. 18.00 

Ukryta gra
reżyseria: Łukasz Kośmicki; występują: 
Bill Pulman, Robert Więckiewicz, 
James Bloor, Lotte Verbeek, Cezary 
Kosiński
THRILLER / POLSKA / 2019

Lata 60., amerykański sen zamienia się 
w koszmar. Napięcie między USA 
a ZSRR sięga zenitu. W Warszawie do 
szachowej rozgrywki przygotowuje się dwóch graczy: Amerykanin i Rosjanin. 
Nie będzie to zwykły mecz. 

Benshi w shortach
BILET: 8/10 ZŁ

16.12 / poniedziałek / godz. 18.00

Sundance Shorts Film Tour 2019!
Projekcja najlepszych filmów krótkometrażowych pokazywanych w Sundance. 
Festiwal od ponad 30 lat jest powszechnie uznawany za doskonały punkt wyjścia 
dla niezależnych twórców. Sundance Shorts Film Tour 2019 to tytuły wyselekcjo-
nowane z tegorocznej edycji festiwalu. Pojawią się w nim filmy dokumentalne 
i fabularne oraz animacje z całego świata.

LFF cały rok – Luźne szorty 
WSTĘP WOLNY

18.12 / środa / godz. 18.00
Głos żółwia, reżyseria: Philipp Straetker
NIEMCY / 2018

Oskar gra na gitarze. Chłopak po kolejnej nieudanej próbie podpisania kontraktu 
na wydanie płyty, dostaje nieoczekiwaną szansę na spotkanie ze swoim idolem 
Joe Fallerem. 
Film niskobudżetowy, reżyseria: Paulo Leierer
BRAZYLIA / 2018

Pracownicy nietypowego instytutu naukowego biorą udział w nagraniu filmu 
korporacyjnego. Gdy dowiadują się, że podjęto decyzję o likwidacji ich miejsca 
pracy, biorą sprawy w swoje ręce. 
Colaholic, reżyseria: Marcin Podolec
POLSKA / 2018

Dziennik osoby, która pije stanowczo za dużo słodkich napojów gazowanych. 
Dokument i komedia romantyczna w jednym. 
Zbuntowani dziadkowie, reżyseria: Jesús Martínez „Nota”
HISZPANIA / 2018

Do sali do gry w bingo wkraczają urzędnicy skarbówki. Staruszkowie nie 
zamierzają jednak poddać się bez walki.

••• TEATR STARY
UL. JEZUICKA 18 / WWW.TEATRSTARY.EU / BILET: 8/10 ZŁ

2.12 / poniedziałek / godz. 18.00

Fuga
reżyseria: Agnieszka Smoczyńska; 
występują: Gabriela Muskała, 
Łukasz Simlat, Małgorzata 
Buczkowska, Klara Bielawka
DRAMAT / POLSKA / 2018 

Alicja nie pamięta przeszłości, nie wie 
kim jest. Po dwóch latach zostaje 
odnaleziona przez rodzinę. Nie pamięta miłości do męża i syna. Z czasem do 
kobiety wracają niewyraźne i niepokojące wspomnienia.

9.12 / poniedziałek / godz. 18.00

Staromiejskie zaprasza: 
Sklepik z horrorami
reżyseria: Roger Corman; występują: 
Jack Nicholson, Jonathan Haze, 
Jackie Joseph, Wally Campo
CZARNA KOMEDIA / USA / 1960 / PRZED 

PROJEKCJĄ ODBĘDZIE SIĘ PRELEKCJA

Młody Seymour Krelboyne to 
niezdarny pracownik małej kwiaciarni. Udaje mu się wyhodować mięsożerną 
roślinę, której zdecydowanie bardziej od owadów służy ludzkie mięso. Roślina 
wymaga coraz więcej składników odżywczych.

••• CENTRUM SPOTKANIA KULTUR
PL. TEATRALNY 1 / SALA KINOWA / BILET: 12/15 ZŁ

Lighthouse
2.12 / poniedziałek / godz. 19.00
4.12 / środa / godz. 19.00
5.12 / czwarte / godz. 19.00
6.12 / piątek / godz. 19.00
8.12 / niedziela / godz. 19.00
13.12 / piątek / godz. 19.00
14.12 / sobota / godz. 19.00
15.12 / niedziela / godz. 19.00
20.12 / piątek / godz. 19.00
21.12 / sobota / godz. 19.00
22.12 / niedziela / godz. 19.00

Tajemnica Henriego Picka
27.12 / piątek / godz. 19.00
28.12 / sobota / godz. 19.00
29.12 / niedziela / godz. 19.00
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30.12 / wtorek / godz. 18.00 
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18.12 / środa / godz. 19.00

Gra
reżyseria: Ruben Ostlund; występują: 
Kevin Vaz, Yannick Diakite, 
Sebastian Blyckert
DRAMAT / SZWECJA / 2011

Grupa czarnoskórych nastolatków za-
czepia młodszych, szwedzkich chłopców 
w centrum handlowym i oskarża ich 
o kradzież telefonu. Wstrząsająca podróż w głąb społecznego konfliktu, którego 
elementami są przemoc, okrucieństwo wśród dzieci i podziały klasowe.

••• PRACOWNIE KULTURY MAKI
UL. OLCHOWA 8 / WSTĘP WOLNY

Klub Fanów Dobrych Filmów

5.12 / czwartek / godz. 19.00

Wymarzony
reżyseria: Jeanne Herry, występują: 
Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, 
Élodie Bouchez
DRAMAT / FRANCJA, BELGIA / 2018 

Alice od lat marzy o dziecku, ale wie, 
że nigdy nie będzie mogła urodzić. 
Maleńki Theo zaraz po narodzinach 
zostaje oddany przez nastoletnią matkę. Losy tej trójki splotą się w opowieści 
o poszukiwaniu miłości i własnego miejsca na Ziemi.

19.12 / czwartek / godz. 19.00

Pavarotti
reżyseria: Ron Howard
DOKUMENT / USA, WIELKA BRYTANIA / 2019

Nagrania niezapomnianych występów, w tym fragmenty z koncertu Trzech 
Tenorów oraz nigdy wcześniej niepublikowane materiały archiwalne i wypowiedzi 
najbliższych, w tym drugiej żony Pavarottiego – Nicoletty.

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN”
UL. JUDYMA 2A / WSTĘP WOLNY

Akademia zapomnianych arcydzieł filmowych – Europejki 

19.12 / czwartek / godz. 18.00

Imitacja życia
reżyseria: John M. Stahl; występują: 
Claudette Colbert, Hattie McDaniel, 
Alan Hale
DRAMAT / USA / 1934 

Bea Pullman i jej córka Jessie próbują 
poskładać swoje życie po śmierci męża 
i ojca. Pomoc przychodzi od 
czarnoskórej Delilah Johnson. Czas umacnia ich przyjaźń. Problemy pojawiają się 
jednak, gdy córki obu pań stają się dorosłe. 

Lighthouse
reżyseria: Robert Eggers; występują: 
Willem Dafoe, Robert Pattinson
HORROR / USA / 2019

Lata 90. XIX w. Odległa wyspa w Nowej 
Anglii. Dwaj latarnicy mierzą się z sa-
motnością i odosobnieniem podczas 
wielkiego sztormu. Bohaterowie powoli 
tracą zdrowie psychiczne. Zaczynają im 
zagrażać ich własne najgorsze koszmary.

Tajemnica Henriego Picka
reżyseria: Rémi Bezançon; występują: 
Fabrice Luchini, Camille Cottin, 
Alice Isaaz
KOMEDIODRAMAT / FRANCJA, BELGIA / 2019

W jednej z bibliotek odnaleziony zostaje 
tajemniczy maszynopis. Jego autorem 
rzekomo jest nieżyjący już Henri Pick. 
Nie wszyscy jednak wierzą w jego 
autorstwo. Wydana książka okazuje się bestsellerem. Rozpoczyna się prywatne 
śledztwo.

••• WARSZTATY KULTURY
UL. GRODZKA 5A / WWW.WARSZTATYKULTURY.PL / WSTĘP WOLNY

Miasto movie: Miasto podziemne

4.12 / środa / godz. 19.00

Wojownicze żółwie ninja
reżyseria: Steve Barron; występują: 
Judith Hoag, Elias Koteas, Michelan 
Sisti, Joh Pais
FAMILIJNY / HONGKONG, USA / 1990

Kultowy klasyk ze złotej epoki VHS 
i najlepsza ekranizacja popularnego na 
całym świecie komiksu o przygodach 
tytułowych żółwi. Michalengelo, Donatello, Leonardo i Raphael zamieszkują 
nowojorskie kanały i zwalczają 
przestępczość na ulicach wielkiego 
miasta. 

11.12 / środa / godz. 19.00

W ciemności
reżyseria: Agnieszka Holland; 
występują: Robert Więckiewicz, Ilona 
Ostrowska, Benno Fürmann, 
Małgorzata Buczkowska
DRAMAT / POLSKA, KANADA, NIEMCY / 2011

Leopold Socha jest kanalarzem. Do skromnej pensji dorabia drobnymi 
kradzieżami. W trakcie likwidacji lwowskiego getta natyka się na grupę Żydów, 
desperacko poszukujących schronienia. Za 500 złotych dziennie pomaga im ukryć 
się w kanałach. 
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••• TOŻSAMOŚĆ. 100 LAT POLSKIEJ 
ARCHITEKTURY. 1956-1970
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / 

ZAPISY NA WARSZTATY: WWW.NIAU.PL / PATRZ TEŻ: WYSTAWY

3.12 / wtorek / godz. 17.00

Lublin do mieszkania – debata
Lubelskie osiedla z lat 50. 60. i 70. należą do najciekawszych przykładów 
powojennego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. A jakie jest współczesne 
budownictwo mieszkaniowe i jakie obiera kierunki rozwoju? Czy czerpie 
z doświadczeń zrealizowanych osiedli mieszkaniowych? 

3.12 / wtorek 

Warsztaty dla szkół
Profesjonalni edukatorzy pmogąm zaplanować place zabaw przyszłości, 
zaprojektować osiedla, stworzyć własne mozaiki czy nauczyć się strefowania 
osiedla i wcielić w rolę urbanisty. 

7.12 / czwartek 

Nie tylko bloki, Dzielnica Uniwersytecka w Lublinie – 
warsztaty rodzinne
DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI W WIEKU 8-14 LAT 

Uczestnicy poznają walory przestrzenne dzielnicy uniwersyteckiej i zapoznają się 
z ideą strefowania, tworząc grę planszową, w którą na koniec wspólnie zagrają. 

15.12 / niedziela / godz. 12.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Oprowadzanie po wystawie w towarzystwie kuratora, który szczegółowo 
przedstawi idee całego wydarzenia oraz odpowie na pytania.

•••••• SPOTKANIA

2.12 / poniedziałek / godz. 18.00.
OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” / UL. GRODZKA 21 / SALA CZARNA

Sebastian Pawlina – Wojna w kanałach
Wojna w kanałach to opowieść o odwadze i strachu. O ciemności, której nie dało 
się oswoić. O powstańczej Warszawie. W spotkaniu wezmą udział autor książki 
oraz Janusz Marszalec. Prowadzenie: Mariusz Zajączkowski. 

3.12 / wtorek / godz. 18.00
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODEBRANIA W KASIE

Bitwa o literaturę. Tłumacz między innymi
Kim jest tłumacz w XXI wieku? Czy tłumaczenie ma płeć? Czy należy ponownie 
przekładać dzieła tłumaczone już wcześniej? Gośćmi Grażyny Lutosławskiej są: 
poeta, krytyk literacki, tłumacz Jerzy Jarniewicz oraz polonistka, anglistka, 
przekładoznawca Magda Heydel

4.12 / środa / godz. 16.30
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A 

Opowieści podróżnicze: Krzysztof Baranowski – Egipt – 
Kair 
Tematem drugiego spotkania poświęconego Egiptowi będzie jego stolica i jego 
najbliższe okolice.

5.12 / czwartek / godz. 18.00
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / DUŻA KIESZEŃ SCENY

Lublin – Paryż – Lublin. Leszek Kańczugowski, życie 
podzielone.
Książka Paryż – Lublin – Paryż upamiętnia i jednoczenia przypomina historię 
wędrówek osobistości związanych pośrednio lub bezpośrednio z Lublinem, 
odbywających się na przestrzeni wieków.

5.12 / czwartek / godz. 18.00
DOM SŁÓW / UL. KRÓLEWSKA 17

Mieszkanie Poezji: Ewa Frączek
Spotkanie wokół książki „Niedoskonałości”, wydanej w ramach nagrody głównej 
w I Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy” 
w kategorii liryka. Prowadzenie: Jarosław Jurkiewicz.

6.12 / piątek / godz. 18.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „CZUBY POŁUDNIOWE” / UL. WYŻYNNA 16 

Ciąg Dalszy: Jacek Dehnel
Spotkanie z pisarzem, poetą, tłumaczem, laureatem Paszportu Polityki 
w kategorii Literatura (2007). W czerwcu wydał książkę „Ale z naszymi 
umarłymi”, o której opowie podczas spotkania.

6.12 / piątek / godz. 17.00
MBP / FILIA NR 40 / BIBLIOTEKA NA POZIOMIE / UL. SŁAWIN 20 / 81 511 10 76

Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie
Pokaz filmów młodego lubelskiego reżyseria Piotra Krzysztofa Kamińskiego 
pt. „Kolekcjoner” oraz ,,Ostatnia pieśń Grajka''.

7.12 / sobota / godz. 11.00-14.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A 

Wspólne przedświąteczne muzykowanie przy akompaniamencie pianina, ukulele 
i bębnów. Kolędy i piosenki wprowadzą w świąteczny klimat. Prowadzenie: Marta 
Klimek, Monika Sławińska, Łukasz Stafiński i Janek Tuszewski.

7.12 / sobota / godz. 14.30 
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A 

Węglin Wyspa Bębna 
Koncert piosenek z najnowszego wydawnictwa „Wyspa Bębna”, będącego zwień-
czeniem Warsztatów Bębniarskich. Niebanalne instrumentarium oraz szczere 
teksty napisane przez małych twórców. 

8.12 / niedziela / godz. 18.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A 

Spis Treści: Marcin Wroński 
Goście opowiadają i prezentują swój literacki „spis treści”. Utwory im bliskie, 
ważne dla ich osobistej i artystycznej biografii. To również opowieść o literaturze 
i jej wpływie na życie prywatne lub zawodowe.

10.12 / wtorek / godz. 12.00
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / SALA CZARNA

23 Jesienny Konkurs Recytatorski – Pamiętajcie 
o ogrodach – Koncert Laureatów
Pracownia Słowa Centrum Kultury oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury zapraszają 
na prezentacje recytatorów wybranych spośród nagrodzonych i wyróżnionych 
w Turnieju Wojewódzkim.
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••• TOŻSAMOŚĆ. 100 LAT POLSKIEJ 
ARCHITEKTURY. 1956-1970
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / 

ZAPISY NA WARSZTATY: WWW.NIAU.PL / PATRZ TEŻ: WYSTAWY

3.12 / wtorek / godz. 17.00

Lublin do mieszkania – debata
Lubelskie osiedla z lat 50. 60. i 70. należą do najciekawszych przykładów 
powojennego budownictwa mieszkaniowego w Polsce. A jakie jest współczesne 
budownictwo mieszkaniowe i jakie obiera kierunki rozwoju? Czy czerpie 
z doświadczeń zrealizowanych osiedli mieszkaniowych? 

3.12 / wtorek 

Warsztaty dla szkół
Profesjonalni edukatorzy pmogąm zaplanować place zabaw przyszłości, 
zaprojektować osiedla, stworzyć własne mozaiki czy nauczyć się strefowania 
osiedla i wcielić w rolę urbanisty. 

7.12 / czwartek 

Nie tylko bloki, Dzielnica Uniwersytecka w Lublinie – 
warsztaty rodzinne
DLA RODZICÓW Z DZIEĆMI W WIEKU 8-14 LAT 

Uczestnicy poznają walory przestrzenne dzielnicy uniwersyteckiej i zapoznają się 
z ideą strefowania, tworząc grę planszową, w którą na koniec wspólnie zagrają. 

15.12 / niedziela / godz. 12.00

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
Oprowadzanie po wystawie w towarzystwie kuratora, który szczegółowo 
przedstawi idee całego wydarzenia oraz odpowie na pytania.

•••••• SPOTKANIA

2.12 / poniedziałek / godz. 18.00.
OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” / UL. GRODZKA 21 / SALA CZARNA

Sebastian Pawlina – Wojna w kanałach
Wojna w kanałach to opowieść o odwadze i strachu. O ciemności, której nie dało 
się oswoić. O powstańczej Warszawie. W spotkaniu wezmą udział autor książki 
oraz Janusz Marszalec. Prowadzenie: Mariusz Zajączkowski. 

3.12 / wtorek / godz. 18.00
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODEBRANIA W KASIE

Bitwa o literaturę. Tłumacz między innymi
Kim jest tłumacz w XXI wieku? Czy tłumaczenie ma płeć? Czy należy ponownie 
przekładać dzieła tłumaczone już wcześniej? Gośćmi Grażyny Lutosławskiej są: 
poeta, krytyk literacki, tłumacz Jerzy Jarniewicz oraz polonistka, anglistka, 
przekładoznawca Magda Heydel

4.12 / środa / godz. 16.30
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A 

Opowieści podróżnicze: Krzysztof Baranowski – Egipt – 
Kair 
Tematem drugiego spotkania poświęconego Egiptowi będzie jego stolica i jego 
najbliższe okolice.

5.12 / czwartek / godz. 18.00
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / DUŻA KIESZEŃ SCENY

Lublin – Paryż – Lublin. Leszek Kańczugowski, życie 
podzielone.
Książka Paryż – Lublin – Paryż upamiętnia i jednoczenia przypomina historię 
wędrówek osobistości związanych pośrednio lub bezpośrednio z Lublinem, 
odbywających się na przestrzeni wieków.

5.12 / czwartek / godz. 18.00
DOM SŁÓW / UL. KRÓLEWSKA 17

Mieszkanie Poezji: Ewa Frączek
Spotkanie wokół książki „Niedoskonałości”, wydanej w ramach nagrody głównej 
w I Ogólnopolskim Konkursie na Książkę Literacką „Nowy Dokument Tekstowy” 
w kategorii liryka. Prowadzenie: Jarosław Jurkiewicz.

6.12 / piątek / godz. 18.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „CZUBY POŁUDNIOWE” / UL. WYŻYNNA 16 

Ciąg Dalszy: Jacek Dehnel
Spotkanie z pisarzem, poetą, tłumaczem, laureatem Paszportu Polityki 
w kategorii Literatura (2007). W czerwcu wydał książkę „Ale z naszymi 
umarłymi”, o której opowie podczas spotkania.

6.12 / piątek / godz. 17.00
MBP / FILIA NR 40 / BIBLIOTEKA NA POZIOMIE / UL. SŁAWIN 20 / 81 511 10 76

Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie
Pokaz filmów młodego lubelskiego reżyseria Piotra Krzysztofa Kamińskiego 
pt. „Kolekcjoner” oraz ,,Ostatnia pieśń Grajka''.

7.12 / sobota / godz. 11.00-14.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A 

Wspólne przedświąteczne muzykowanie przy akompaniamencie pianina, ukulele 
i bębnów. Kolędy i piosenki wprowadzą w świąteczny klimat. Prowadzenie: Marta 
Klimek, Monika Sławińska, Łukasz Stafiński i Janek Tuszewski.

7.12 / sobota / godz. 14.30 
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A 

Węglin Wyspa Bębna 
Koncert piosenek z najnowszego wydawnictwa „Wyspa Bębna”, będącego zwień-
czeniem Warsztatów Bębniarskich. Niebanalne instrumentarium oraz szczere 
teksty napisane przez małych twórców. 

8.12 / niedziela / godz. 18.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A 

Spis Treści: Marcin Wroński 
Goście opowiadają i prezentują swój literacki „spis treści”. Utwory im bliskie, 
ważne dla ich osobistej i artystycznej biografii. To również opowieść o literaturze 
i jej wpływie na życie prywatne lub zawodowe.

10.12 / wtorek / godz. 12.00
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / SALA CZARNA

23 Jesienny Konkurs Recytatorski – Pamiętajcie 
o ogrodach – Koncert Laureatów
Pracownia Słowa Centrum Kultury oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury zapraszają 
na prezentacje recytatorów wybranych spośród nagrodzonych i wyróżnionych 
w Turnieju Wojewódzkim.
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10.12 / wtorek / godz. 16.30 
MBP / FILIA NR 6 / UL. PONIATOWSKIEGO 4 / 81 533 07 13

Kolęda w Lubelskiem 
Prelekcja poświęcona obyczajom świątecznym.

10.12 / wtorek / godz. 17.00.
OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” 

/ UL. GRODZKA 21 

Marcin Bielesz – Promocja 
publikacji Unia Lubelska 
1569. Przewodnik
Autor w syntetyczny sposób opisuje 
historię Unii Lubelskiej, przybliża ważne 
dla tego wydarzenia postaci oraz 
omawia miejsca-symbole, które z Unią 
Lubelską w Lublinie są związane. 

10.12 / wtorek / godz. 18.00
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODEBRANIA W KASIE

Bitwa o literaturę. Niziurski – my wszyscy z niego!
Pretekstem do spotkania jest nowa publikacja Krzysztofa Vargi „Księga dla 
starych urwisów. Wszystko, czego jeszcze nie wiecie o Edmundzie Niziurskim”. 
Gośćmi Łukasza Drewniaka są: pisarz, felietonista Krzysztof Varga oraz pisarz 
i publicysta Zygmunt Miłoszewski

10.12 / wtorek / godz. 18.00
MIĘDZY SŁOWAMI / UL. RYBNA 5

Na własne uszy: Małgorzata Żurakowska – Pastorałka 
o czekaniu wszech 
Autorska propozycja nieco innej opowieści o Bożym Narodzeniu. W nagraniu 
udział wzięli aktorzy scen lubelskich, dziennikarze Radia Lublin i studenci 
dziennikarstwa KUL. 

11.12 / poniedziałek / godz. 16.00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „POD AKACJĄ” / UL. GRODZKA 11

XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje 
Boże Narodzenie”
Uroczyste podsumowanie obu konkursów, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów 
i podziękowań dla nauczycieli, otwarcie wystawy pokonkursowej.

11.12 / środa / godz. 17.00
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A 

Opowieści podróżnicze: Krzysztof Baranowski – Egipt – 
Hurgada 
W swojej ostatniej opowieści o Egipcie Krzysztof Baranowski przybliży Hurgadę, 
znaną miejscowość wypoczynkową położoną nad Morzem Czerwonym.

12.12 / wtorek / godz. 18.00
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / SALA WIDOWISKOWA / BILET: 6/8 ZŁ 

Dookoła Świata: Anna Kwitowska – Po dwóch stronach 
Kaukazu – Rosja i Gruzja 
Wyprawa w region oddzielający Europę od Azji, do niezwykłego łańcucha 
górskiego jakim jest Kaukaz. Można tu liczyć zarówno na dzikie góry i wędrówkę 
bez szlaku, jak i na trekking wygodną ścieżką od wioski do wioski. 

13-15.12 / piątek – niedziela 
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / KLUB MUZYCZNY / MEDIATEKA +3 / 

DUŻA KIESZEŃ SCENY / PROGRAM: WWW.LUBLARP.PL

LubLarp Festiwal 2019
Festiwal ma na celu propagowanie ciekawej, kreatywnej i coraz bardziej w Polsce 
znanej rozrywki – larpów. Daje mieszkańcom Lublina, którzy chcieliby spróbować 
swoich sił w larpach, możliwość wzięcia udziału zarówno w nowych jak i spraw-
dzonych grach.

14.12 / sobota / godz. 12.00
PL. LITEWSKI 

XXV Wigilia Poetów i Ułanów
Spotkania zapoczątkował w 1993 r. nieżyjący już lubelski poeta Tadeusz 
Kwiatkowski-Cugow. Obecnie organizuje je założona przez niego fundacja imienia 
przedwojennego kawalerzysty i poety, gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

14.12 / środa / godz. 17.30 
MBP / FILIA NR 2 / UL. PEOWIAKÓW 12 / 81 466 62 02

Film „Błękitna nuta” Andrzeja Żuławskiego jako 
nowoczesne urzeczywistnienie romantycznej idei 
korespondencji sztuk
Wykład Marcina Marona w ramach XI edycji otwartych wykładów z historii sztuki 
„W poszukiwaniu jedności sztuk – totalne dzieło sztuki”. 

15.12 / niedziela / godz. 10.00-18.00
WARSZTATY KULTURY / UL. GRODZKA 7 / DLA KUPUJĄCYCH WSTĘP WOLNY 

Sprawunki – Targi wyjątkowych rzeczy
Na stoiskach pojawią się przedmioty produkowane w pojedynczych egzemplarzach 
lub bardzo krótkich seriach, które zostały wymyślone i wykonane lokalnie, przez 
projektantów, artystów, rzemieślników i przedsiębiorców kreatywnych. 

15.12 / niedziela / godz. 16.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A 

Wieczne czytanie: Lubelskie karmelitanki bose
Fragmenty autobiografii, ekstaz, listów, wizji mistycznych, wyznań i żywotów 
czyta Irena Jun. Wprowadzenie: dr hab. Anna Nowicka-Struska, oprawa wizualna: 
Ludomir Franczak, oprawa dźwiękowa i muzyczna – Wojciech Tryksza i Magdalena 
Żelazko.

16.12 / poniedziałek / godz. 18.00 
MBP / FILIA NR 40 / BIBLIOTEKA NA POZIOMIE / UL. SŁAWIN 20 / 81 511 10 76

Stare Kino po godzinach 
Pokaz wybranego filmu z biblioteki klasyki kina z połowy ubiegłego wieku. 

29.12 / niedziela / godz. 9.00
III LO IM. UNII LUBELSKIEJ / PL. WOLNOŚCI / ULICE STAREGO MIASTA / BŁONIA

Lubelska Giełda Kolekcjonerska
Lubelska Giełda Staroci

niedziele / godz. 9.00-12.00
SALA KONFERENCYJNA POCZTY POLSKIEJ / UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 50 (WEJŚCIE 

OD PL. CZECHOWICZA)

Lubelskie Spotkania Filatelistyczne
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10.12 / wtorek / godz. 16.30 
MBP / FILIA NR 6 / UL. PONIATOWSKIEGO 4 / 81 533 07 13

Kolęda w Lubelskiem 
Prelekcja poświęcona obyczajom świątecznym.

10.12 / wtorek / godz. 17.00.
OŚRODEK „BRAMA GRODZKA – TEATR NN” 

/ UL. GRODZKA 21 

Marcin Bielesz – Promocja 
publikacji Unia Lubelska 
1569. Przewodnik
Autor w syntetyczny sposób opisuje 
historię Unii Lubelskiej, przybliża ważne 
dla tego wydarzenia postaci oraz 
omawia miejsca-symbole, które z Unią 
Lubelską w Lublinie są związane. 

10.12 / wtorek / godz. 18.00
TEATR STARY / UL. JEZUICKA 18 / BEZPŁATNE WEJŚCIÓWKI DO ODEBRANIA W KASIE

Bitwa o literaturę. Niziurski – my wszyscy z niego!
Pretekstem do spotkania jest nowa publikacja Krzysztofa Vargi „Księga dla 
starych urwisów. Wszystko, czego jeszcze nie wiecie o Edmundzie Niziurskim”. 
Gośćmi Łukasza Drewniaka są: pisarz, felietonista Krzysztof Varga oraz pisarz 
i publicysta Zygmunt Miłoszewski

10.12 / wtorek / godz. 18.00
MIĘDZY SŁOWAMI / UL. RYBNA 5

Na własne uszy: Małgorzata Żurakowska – Pastorałka 
o czekaniu wszech 
Autorska propozycja nieco innej opowieści o Bożym Narodzeniu. W nagraniu 
udział wzięli aktorzy scen lubelskich, dziennikarze Radia Lublin i studenci 
dziennikarstwa KUL. 

11.12 / poniedziałek / godz. 16.00
MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY „POD AKACJĄ” / UL. GRODZKA 11

XXVIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny i Literacki „Moje 
Boże Narodzenie”
Uroczyste podsumowanie obu konkursów, wręczenie nagród, wyróżnień, dyplomów 
i podziękowań dla nauczycieli, otwarcie wystawy pokonkursowej.

11.12 / środa / godz. 17.00
DOM KULTURY LSM / UL. WALLENRODA 4A 

Opowieści podróżnicze: Krzysztof Baranowski – Egipt – 
Hurgada 
W swojej ostatniej opowieści o Egipcie Krzysztof Baranowski przybliży Hurgadę, 
znaną miejscowość wypoczynkową położoną nad Morzem Czerwonym.

12.12 / wtorek / godz. 18.00
CENTRUM KULTURY / UL. PEOWIAKÓW 12 / SALA WIDOWISKOWA / BILET: 6/8 ZŁ 

Dookoła Świata: Anna Kwitowska – Po dwóch stronach 
Kaukazu – Rosja i Gruzja 
Wyprawa w region oddzielający Europę od Azji, do niezwykłego łańcucha 
górskiego jakim jest Kaukaz. Można tu liczyć zarówno na dzikie góry i wędrówkę 
bez szlaku, jak i na trekking wygodną ścieżką od wioski do wioski. 

13-15.12 / piątek – niedziela 
CENTRUM SPOTKANIA KULTUR / PL. TEATRALNY 1 / KLUB MUZYCZNY / MEDIATEKA +3 / 

DUŻA KIESZEŃ SCENY / PROGRAM: WWW.LUBLARP.PL

LubLarp Festiwal 2019
Festiwal ma na celu propagowanie ciekawej, kreatywnej i coraz bardziej w Polsce 
znanej rozrywki – larpów. Daje mieszkańcom Lublina, którzy chcieliby spróbować 
swoich sił w larpach, możliwość wzięcia udziału zarówno w nowych jak i spraw-
dzonych grach.

14.12 / sobota / godz. 12.00
PL. LITEWSKI 

XXV Wigilia Poetów i Ułanów
Spotkania zapoczątkował w 1993 r. nieżyjący już lubelski poeta Tadeusz 
Kwiatkowski-Cugow. Obecnie organizuje je założona przez niego fundacja imienia 
przedwojennego kawalerzysty i poety, gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego.

14.12 / środa / godz. 17.30 
MBP / FILIA NR 2 / UL. PEOWIAKÓW 12 / 81 466 62 02

Film „Błękitna nuta” Andrzeja Żuławskiego jako 
nowoczesne urzeczywistnienie romantycznej idei 
korespondencji sztuk
Wykład Marcina Marona w ramach XI edycji otwartych wykładów z historii sztuki 
„W poszukiwaniu jedności sztuk – totalne dzieło sztuki”. 

15.12 / niedziela / godz. 10.00-18.00
WARSZTATY KULTURY / UL. GRODZKA 7 / DLA KUPUJĄCYCH WSTĘP WOLNY 

Sprawunki – Targi wyjątkowych rzeczy
Na stoiskach pojawią się przedmioty produkowane w pojedynczych egzemplarzach 
lub bardzo krótkich seriach, które zostały wymyślone i wykonane lokalnie, przez 
projektantów, artystów, rzemieślników i przedsiębiorców kreatywnych. 

15.12 / niedziela / godz. 16.00
DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN” / UL. JUDYMA 2A 

Wieczne czytanie: Lubelskie karmelitanki bose
Fragmenty autobiografii, ekstaz, listów, wizji mistycznych, wyznań i żywotów 
czyta Irena Jun. Wprowadzenie: dr hab. Anna Nowicka-Struska, oprawa wizualna: 
Ludomir Franczak, oprawa dźwiękowa i muzyczna – Wojciech Tryksza i Magdalena 
Żelazko.

16.12 / poniedziałek / godz. 18.00 
MBP / FILIA NR 40 / BIBLIOTEKA NA POZIOMIE / UL. SŁAWIN 20 / 81 511 10 76

Stare Kino po godzinach 
Pokaz wybranego filmu z biblioteki klasyki kina z połowy ubiegłego wieku. 

29.12 / niedziela / godz. 9.00
III LO IM. UNII LUBELSKIEJ / PL. WOLNOŚCI / ULICE STAREGO MIASTA / BŁONIA

Lubelska Giełda Kolekcjonerska
Lubelska Giełda Staroci

niedziele / godz. 9.00-12.00
SALA KONFERENCYJNA POCZTY POLSKIEJ / UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 50 (WEJŚCIE 

OD PL. CZECHOWICZA)

Lubelskie Spotkania Filatelistyczne
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Zwiedzanie budynku Centrum Kultury
UL. PEOWIAKÓW 12 / REZERWACJA: ZWIEDZANIE@CK.LUBLIN.PL

W czasie oprowadzania pracownicy Centrum Kultury opowiadają o historii 
miejsca, jego zmiennych losach, instytucjach działających w tym miejscu, a także 
o aktualnie odbywających się i planowanych wydarzeniach.

Zwiedzanie Teatru im. Juliusza Osterwy
UL. NARUTOWICZA 17 /

7.12 / sobota / godz. 15.00 – Zwiedzanie indywidualne
REZERWACJA NAJPÓŹNIEJ NA DWA DNI PRZED PLANOWANYM ZWIEDZANIEM: 

BIURO ORGANIZACJI I REKLAMY / 533 44 36 / KASA TEATRU / 532 42 46 / 

CZAS TRWANIA: 2 GODZINY / ODPŁATNOŚĆ: 10 ZŁ 

Przewodnikiem jest Anna Nowak – aktorka, pasjonatka historii teatru, która 
przedstawi dzieje lubelskiej sceny, zdradzi jak funkcjonuje teatr od kulis, pokaże 
miejsca na co dzień niedostępne dla widzów.

•••••• WARSZTATY

••• AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UMCS 
„CHATKA ŻAKA”
UL. RADZISZEWSKIEGO 16

ARTYSTYCZNE WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI

3.12 / wtorek / godz. 19.00
SALA 016 / ODPŁATNOŚĆ: 20 ZŁ

Warsztaty bębniarskie – zapisy
Nauka techniki gry na djembe oraz na różnych instrumentach perkusyjnych 
świata. Uczestnicy poznają rytmy afrykańskie, azjatyckie, kubańskie oraz 
afrykańskie pieśni obrzędowe. Prowadzenie: Agnieszka Kołczewska. 

••• CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL

CENTRUM RUCHU LUBELSKIEGO TEATRU TAŃCA
WWW.LTT.ART.PL / ZAPISY: CENTRUMRUCHU@CK.LUBLIN.PL / 660 577 716 / DO 22.12 / 

KARNET: 45 ZŁ

Warsztaty cykliczne
Grupy dla dorosłych taniec współczesny i klasyczny
poniedziałki / godz. 18.30 – taniec współczesny – grupa średnio 
zaawansowana 
wtorki / godz. 19.45 – taniec współczesny – grupa intro plus A 
środy / godz. 17.30 – taniec współczesny – grupa intro 
środy / godz. 19.15 – taniec współczesny – grupa intro plus B 
czwartki / godz. 19.30 – taniec współczesny – grupa średnio zaawansowana 
czwartki / godz. 18.00 – taniec klasyczny 

Grupy dla dorosłych – zajęcia wspomagające
poniedziałki, środy / godz. 16.00 – joga intro plus 
poniedziałki / godz. 20.15 – body centrum 
wtorki, czwartki / godz. 10.00 – joga dla seniorów 
środy / godz. 19.30 – joga 
czwartki / godz. 16.30 – joga intro 
soboty /godz. 9.45 – joga 

TAKIE RZECZY!

6, 16, 17.12 / piątek, poniedziałek, 
wtorek / godz. 16.00 
14.12 / sobota / godz. 11.00 
ZAPISY: CK.TAKIERZECZY@GMAIL.COM / 

ODPŁATNOŚĆ: 30 ZŁ

Minimalistyczne ozdoby 
świąteczne z Dobrze się składa
Nauka sztuki składania papieru i tworzenia ozdób świątecznych w przedświą-
tecznej atmosferze, przy relaksującej muzyce i rozgrzewającej herbacie. 

EDUKACJA

4.12 / środa / godz. 18.00
SALA CZARNA / ZAPISY: EDUKACJA@CK.LUBLIN.PL

Pracownia Słowa – Warsztaty Literackie
Cykliczne spotkania dla pisarzy i poetów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. 
Podczas spotkania prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski prowadzi analizę 
nadesłanych tekstów poetyckich i prozatorskich.

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „BRONOWICE”
UL. KRAŃCOWA 106 / WWW.DDKBRONOWICE.PL

5.12 / czwartek / godz. 15.00
PRACOWNIE KULTURY TATARY / UL. HUTNICZA 28A / ZAPISY DO 4.12 / 81 746 61 94

Rękodzielnia – międzypokoleniowe warsztaty świąteczne
Uczestnicy stworzą świąteczne ozdoby z łatwo dostępnych produktów takich jak 
płatki kosmetyczne czy wata. 

11.12 / środa / godz. 17.00
PRACOWNIE KULTURY TATARY / UL. HUTNICZA 28A / ZAPISY DO 10.12 / 81 746 61 94

Z naturą na TY – łapiemy pająka
Uczestnicy wykonają charakterystycznego dla Lubelszczyzny pająka z ręcznie 
zbieranej żytniej słomy oraz kolorowej cienkiej bibuły.

17.12 / wtorek / godz. 16:30
DDK „BRONOWICE” / UL. KRAŃCOWA 106 / ZAPISY DO 16.12 / 81 744 16 38

Cuda z pianki, czyli gwiazdy betlejemskie
Uczestnicy warsztatów nauczą się w jaki sposób wykonać bardzo efektowne 
gwiazdy betlejemskie, które będą doskonałą ozdobą na wigilijny stół. 

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„CZUBY POŁUDNIOWE”
UL. WYŻYNNA 16 / WWW.DDKCZUBYPOLUDNIOWE.PL / 

ZAJECIA@DDKCZUBYPOLUDNIOWE.PL / 81 466 59 18

7.12 / sobota /godz. 10.00

Niezwykły warsztat gwiazdkowy
Tworzenie świątecznych ozdób i dekoracji. Zajęcia prowadzą: Katarzyna 
Fariaszewska, Magdalena Piotrowska, Katarzyna Potakiewicz, Monika Trypuz 
i Julita Zielewicz.
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Zwiedzanie budynku Centrum Kultury
UL. PEOWIAKÓW 12 / REZERWACJA: ZWIEDZANIE@CK.LUBLIN.PL

W czasie oprowadzania pracownicy Centrum Kultury opowiadają o historii 
miejsca, jego zmiennych losach, instytucjach działających w tym miejscu, a także 
o aktualnie odbywających się i planowanych wydarzeniach.

Zwiedzanie Teatru im. Juliusza Osterwy
UL. NARUTOWICZA 17 /

7.12 / sobota / godz. 15.00 – Zwiedzanie indywidualne
REZERWACJA NAJPÓŹNIEJ NA DWA DNI PRZED PLANOWANYM ZWIEDZANIEM: 

BIURO ORGANIZACJI I REKLAMY / 533 44 36 / KASA TEATRU / 532 42 46 / 

CZAS TRWANIA: 2 GODZINY / ODPŁATNOŚĆ: 10 ZŁ 

Przewodnikiem jest Anna Nowak – aktorka, pasjonatka historii teatru, która 
przedstawi dzieje lubelskiej sceny, zdradzi jak funkcjonuje teatr od kulis, pokaże 
miejsca na co dzień niedostępne dla widzów.

•••••• WARSZTATY

••• AKADEMICKIE CENTRUM KULTURY UMCS 
„CHATKA ŻAKA”
UL. RADZISZEWSKIEGO 16

ARTYSTYCZNE WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI

3.12 / wtorek / godz. 19.00
SALA 016 / ODPŁATNOŚĆ: 20 ZŁ

Warsztaty bębniarskie – zapisy
Nauka techniki gry na djembe oraz na różnych instrumentach perkusyjnych 
świata. Uczestnicy poznają rytmy afrykańskie, azjatyckie, kubańskie oraz 
afrykańskie pieśni obrzędowe. Prowadzenie: Agnieszka Kołczewska. 

••• CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL

CENTRUM RUCHU LUBELSKIEGO TEATRU TAŃCA
WWW.LTT.ART.PL / ZAPISY: CENTRUMRUCHU@CK.LUBLIN.PL / 660 577 716 / DO 22.12 / 

KARNET: 45 ZŁ

Warsztaty cykliczne
Grupy dla dorosłych taniec współczesny i klasyczny
poniedziałki / godz. 18.30 – taniec współczesny – grupa średnio 
zaawansowana 
wtorki / godz. 19.45 – taniec współczesny – grupa intro plus A 
środy / godz. 17.30 – taniec współczesny – grupa intro 
środy / godz. 19.15 – taniec współczesny – grupa intro plus B 
czwartki / godz. 19.30 – taniec współczesny – grupa średnio zaawansowana 
czwartki / godz. 18.00 – taniec klasyczny 

Grupy dla dorosłych – zajęcia wspomagające
poniedziałki, środy / godz. 16.00 – joga intro plus 
poniedziałki / godz. 20.15 – body centrum 
wtorki, czwartki / godz. 10.00 – joga dla seniorów 
środy / godz. 19.30 – joga 
czwartki / godz. 16.30 – joga intro 
soboty /godz. 9.45 – joga 

TAKIE RZECZY!

6, 16, 17.12 / piątek, poniedziałek, 
wtorek / godz. 16.00 
14.12 / sobota / godz. 11.00 
ZAPISY: CK.TAKIERZECZY@GMAIL.COM / 

ODPŁATNOŚĆ: 30 ZŁ

Minimalistyczne ozdoby 
świąteczne z Dobrze się składa
Nauka sztuki składania papieru i tworzenia ozdób świątecznych w przedświą-
tecznej atmosferze, przy relaksującej muzyce i rozgrzewającej herbacie. 

EDUKACJA

4.12 / środa / godz. 18.00
SALA CZARNA / ZAPISY: EDUKACJA@CK.LUBLIN.PL

Pracownia Słowa – Warsztaty Literackie
Cykliczne spotkania dla pisarzy i poetów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. 
Podczas spotkania prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski prowadzi analizę 
nadesłanych tekstów poetyckich i prozatorskich.

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „BRONOWICE”
UL. KRAŃCOWA 106 / WWW.DDKBRONOWICE.PL

5.12 / czwartek / godz. 15.00
PRACOWNIE KULTURY TATARY / UL. HUTNICZA 28A / ZAPISY DO 4.12 / 81 746 61 94

Rękodzielnia – międzypokoleniowe warsztaty świąteczne
Uczestnicy stworzą świąteczne ozdoby z łatwo dostępnych produktów takich jak 
płatki kosmetyczne czy wata. 

11.12 / środa / godz. 17.00
PRACOWNIE KULTURY TATARY / UL. HUTNICZA 28A / ZAPISY DO 10.12 / 81 746 61 94

Z naturą na TY – łapiemy pająka
Uczestnicy wykonają charakterystycznego dla Lubelszczyzny pająka z ręcznie 
zbieranej żytniej słomy oraz kolorowej cienkiej bibuły.

17.12 / wtorek / godz. 16:30
DDK „BRONOWICE” / UL. KRAŃCOWA 106 / ZAPISY DO 16.12 / 81 744 16 38

Cuda z pianki, czyli gwiazdy betlejemskie
Uczestnicy warsztatów nauczą się w jaki sposób wykonać bardzo efektowne 
gwiazdy betlejemskie, które będą doskonałą ozdobą na wigilijny stół. 

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„CZUBY POŁUDNIOWE”
UL. WYŻYNNA 16 / WWW.DDKCZUBYPOLUDNIOWE.PL / 

ZAJECIA@DDKCZUBYPOLUDNIOWE.PL / 81 466 59 18

7.12 / sobota /godz. 10.00

Niezwykły warsztat gwiazdkowy
Tworzenie świątecznych ozdób i dekoracji. Zajęcia prowadzą: Katarzyna 
Fariaszewska, Magdalena Piotrowska, Katarzyna Potakiewicz, Monika Trypuz 
i Julita Zielewicz.
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Klub Seniora Bombonierka Życia
Warsztaty dla osób 60+, które chciałyby w sposób twórczy i aktywny spędzić 
środowe przedpołudnia. Spotkania z gośćmi, warsztaty, dyskusje tematyczne, 
wymiana doświadczeń. 
4.12 / środa / godz. 10.00 – Lubelska Trasa Podziemna
ZBIÓRKA PRZED WEJŚCIEM DO PODZIEMI / TRYBUNAŁ KORONNY WEJŚCIE BOCZNE 

11.12 / środa / godz. 10.00 – Świąteczne renifery metodą decoupage
18.12 / środa / godz. 10.00 – Joanna Bochyńska: Wokół stołu i bochenka 
chleba 

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN”
UL. JUDYMA 2A / 81 466 59 10 / WWW.DDKWEGLIN.PL / INFO@DDKWEGLIN.PL

Klub Aktywni Plus
Warsztaty dla osób 60+, które chciałyby w sposób twórczy i aktywny spędzić 
piątkowe przedpołudnia. Spotkania z gośćmi, warsztaty, dyskusje tematyczne, 
wymiana doświadczeń i wniosków.
6.12 / piątek / godz. 10.00 – Kaplica Trójcy Świętej
ZBIÓRKA PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM / UL. ZAMKOWA 9.

13.12 / piątek / godz. 10.00 – Ozdoby choinkowe – wyklejanki na bombkach 
ze sklejki

••• WARSZTATY KULTURY
UL. GRODZKA 5A / WWW.WARSZTATYKULTURY.PL 

4, 11, 18.12 / środy / godz. 17.30
WARSZTATY KULTURY / UL. GRODZKA 7 / SALA WYSTAWOWA / KOSZT: 50 ZŁ / 

ZAPISY: WARSZTATYKULTURY.PL 

Spotkania praktyczne – Pierwsza pomoc taneczna / 
taniec użytkowy
Warsztaty z podstaw polki, fokstrota, oberka, walczyka i tanga dla początkujących

Osobisty wymiar muzyki
PRÓBA CAFE / UL. GRODZKA 5A / KOSZT UDZIAŁU: 30 ZŁ / 

ZAPISY: WARSZTATYKULTURY.PL

Nowy cykl warsztatowy realizowany w Warsztatach Kultury pod patronatem 
festiwalu Inne Brzmienia. 
3.12 / wtorek / godz. 18.00 – Formaty, nośniki, techniki realizacji 
i odtwarzania muzyki
10.12 / wtorek / godz. 18.00 – Dlaczego winyl, dlaczego CD, dlaczego 
streaming, dlaczego kaseta – dlaczego warto wybrać każde z nich? 

••• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. PEOWIAKÓW 12

6.12 / piątek / godz. 16.30
MBP FILIA NR 38 / UL. RELAKSOWA 25 /ZAPISY W BIBLIOTECE LUB TEL.: 81 311 01 12

Zrefleksuj się 
Gry improwizacyjno-ruchowe dla dorosłych 

13.12 / piątek / godz. 16.30
MBP FILIA NR 38 / UL. RELAKSOWA 25 /ZAPISY W BIBLIOTECE LUB TEL.: 81 311 01 12

Zrefleksuj się 
Warsztaty żonglowania dla dorosłych  

••• PRACOWNIA IKON P.W. ŚW. ANTONIEGO 
PADEWSKIEGO
WWW.IKONYSYTA.PL / ZAPISY: 793 724 252

Indywidualne i grupowe warsztaty pisania ikon dla osób początkujących 
i zaawansowanych. 

•••••• DLA DZIECI

••• CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL

CENTRUM RUCHU LUBELSKIEGO TEATRU TAŃCA
WWW.LTT.ART.PL / ZAPISY: CENTRUMRUCHU@CK.LUBLIN.PL / 660 577 716 / 

KARNET: 45 ZŁ

Taniec współczesny
poniedziałek / godz. 16.20 – 3-4 lata 
poniedziałek / godz. 17.10, 18.00 – 5-6 lat
wtorek, piątek / godz. 16.30 – 7-9 lat
wtorek, piątek / godz. 17.30 – 10-13 lat
wtorek / godz. 18.30 – 14-16 lat 

EDUKACJA KULTURALNA

3, 17.12 / wtorki / godz. 10.30
4-6 LAT / SALA PRÓB NR 3 / ZAPISY: EDUKACJA@CK.LUBLIN.PL, TEL: 81 466 61 51

Artelandia
Poprzez wspólną zabawę uczestnicy poznają podstawowe zasady muzyki 
oraz odkrywają nowe dźwięki i instrumenty. 

KARUZELA SZTUKI 
ZAPISY: E-MAIL: KARUZELA.SZTUKI@OP.PL

6, 13.12 / piątki / godz. 17.00
SALA PRÓB NR 2 / ODPŁATNOŚĆ: 25 ZŁ / KARNET: 60 ZŁ

Loroteka – hiszpański dla dzieci
Warsztaty oparte na aktywnym uczestnictwie, z wykorzystaniem elementów 
teatru, improwizacji, interakcji i zabawy przybliżą kulturę Hiszpanii oraz 
podstawowe słownictwo. Prowadzenie: Natalia Siemaszko.

7.12 / sobota/ godz. 16.00
10-13 LAT / SALA PRÓB NR 2 / 

ODPŁATNOŚĆ: 15 ZŁ / KARNET: 25 ZŁ

Historie żabki – O tym 
można rozmawiać tylko 
z Żabką
Podczas spotkania uczestnicy zmierzą 
się ze strachem mieszkającym w szkol-
nej ławce, będą szlifować własne 
umiejętności radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami, odpędzania lęków i eliminowania stresu. Prowadzenie: Agnieszka 
Chwiałkowska, Marta Ryczkowska.
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Klub Seniora Bombonierka Życia
Warsztaty dla osób 60+, które chciałyby w sposób twórczy i aktywny spędzić 
środowe przedpołudnia. Spotkania z gośćmi, warsztaty, dyskusje tematyczne, 
wymiana doświadczeń. 
4.12 / środa / godz. 10.00 – Lubelska Trasa Podziemna
ZBIÓRKA PRZED WEJŚCIEM DO PODZIEMI / TRYBUNAŁ KORONNY WEJŚCIE BOCZNE 

11.12 / środa / godz. 10.00 – Świąteczne renifery metodą decoupage
18.12 / środa / godz. 10.00 – Joanna Bochyńska: Wokół stołu i bochenka 
chleba 

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „WĘGLIN”
UL. JUDYMA 2A / 81 466 59 10 / WWW.DDKWEGLIN.PL / INFO@DDKWEGLIN.PL

Klub Aktywni Plus
Warsztaty dla osób 60+, które chciałyby w sposób twórczy i aktywny spędzić 
piątkowe przedpołudnia. Spotkania z gośćmi, warsztaty, dyskusje tematyczne, 
wymiana doświadczeń i wniosków.
6.12 / piątek / godz. 10.00 – Kaplica Trójcy Świętej
ZBIÓRKA PRZED WEJŚCIEM DO MUZEUM / UL. ZAMKOWA 9.

13.12 / piątek / godz. 10.00 – Ozdoby choinkowe – wyklejanki na bombkach 
ze sklejki

••• WARSZTATY KULTURY
UL. GRODZKA 5A / WWW.WARSZTATYKULTURY.PL 

4, 11, 18.12 / środy / godz. 17.30
WARSZTATY KULTURY / UL. GRODZKA 7 / SALA WYSTAWOWA / KOSZT: 50 ZŁ / 

ZAPISY: WARSZTATYKULTURY.PL 

Spotkania praktyczne – Pierwsza pomoc taneczna / 
taniec użytkowy
Warsztaty z podstaw polki, fokstrota, oberka, walczyka i tanga dla początkujących

Osobisty wymiar muzyki
PRÓBA CAFE / UL. GRODZKA 5A / KOSZT UDZIAŁU: 30 ZŁ / 

ZAPISY: WARSZTATYKULTURY.PL

Nowy cykl warsztatowy realizowany w Warsztatach Kultury pod patronatem 
festiwalu Inne Brzmienia. 
3.12 / wtorek / godz. 18.00 – Formaty, nośniki, techniki realizacji 
i odtwarzania muzyki
10.12 / wtorek / godz. 18.00 – Dlaczego winyl, dlaczego CD, dlaczego 
streaming, dlaczego kaseta – dlaczego warto wybrać każde z nich? 

••• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. PEOWIAKÓW 12

6.12 / piątek / godz. 16.30
MBP FILIA NR 38 / UL. RELAKSOWA 25 /ZAPISY W BIBLIOTECE LUB TEL.: 81 311 01 12

Zrefleksuj się 
Gry improwizacyjno-ruchowe dla dorosłych 

13.12 / piątek / godz. 16.30
MBP FILIA NR 38 / UL. RELAKSOWA 25 /ZAPISY W BIBLIOTECE LUB TEL.: 81 311 01 12

Zrefleksuj się 
Warsztaty żonglowania dla dorosłych  

••• PRACOWNIA IKON P.W. ŚW. ANTONIEGO 
PADEWSKIEGO
WWW.IKONYSYTA.PL / ZAPISY: 793 724 252

Indywidualne i grupowe warsztaty pisania ikon dla osób początkujących 
i zaawansowanych. 

•••••• DLA DZIECI

••• CENTRUM KULTURY
UL. PEOWIAKÓW 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL

CENTRUM RUCHU LUBELSKIEGO TEATRU TAŃCA
WWW.LTT.ART.PL / ZAPISY: CENTRUMRUCHU@CK.LUBLIN.PL / 660 577 716 / 

KARNET: 45 ZŁ

Taniec współczesny
poniedziałek / godz. 16.20 – 3-4 lata 
poniedziałek / godz. 17.10, 18.00 – 5-6 lat
wtorek, piątek / godz. 16.30 – 7-9 lat
wtorek, piątek / godz. 17.30 – 10-13 lat
wtorek / godz. 18.30 – 14-16 lat 

EDUKACJA KULTURALNA

3, 17.12 / wtorki / godz. 10.30
4-6 LAT / SALA PRÓB NR 3 / ZAPISY: EDUKACJA@CK.LUBLIN.PL, TEL: 81 466 61 51

Artelandia
Poprzez wspólną zabawę uczestnicy poznają podstawowe zasady muzyki 
oraz odkrywają nowe dźwięki i instrumenty. 

KARUZELA SZTUKI 
ZAPISY: E-MAIL: KARUZELA.SZTUKI@OP.PL

6, 13.12 / piątki / godz. 17.00
SALA PRÓB NR 2 / ODPŁATNOŚĆ: 25 ZŁ / KARNET: 60 ZŁ

Loroteka – hiszpański dla dzieci
Warsztaty oparte na aktywnym uczestnictwie, z wykorzystaniem elementów 
teatru, improwizacji, interakcji i zabawy przybliżą kulturę Hiszpanii oraz 
podstawowe słownictwo. Prowadzenie: Natalia Siemaszko.

7.12 / sobota/ godz. 16.00
10-13 LAT / SALA PRÓB NR 2 / 

ODPŁATNOŚĆ: 15 ZŁ / KARNET: 25 ZŁ

Historie żabki – O tym 
można rozmawiać tylko 
z Żabką
Podczas spotkania uczestnicy zmierzą 
się ze strachem mieszkającym w szkol-
nej ławce, będą szlifować własne 
umiejętności radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami, odpędzania lęków i eliminowania stresu. Prowadzenie: Agnieszka 
Chwiałkowska, Marta Ryczkowska.
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12.12/ wtorek / godz. 17.00
6-12 LAT / SALA PRÓB NR 2 / ODPŁATNOŚĆ: 15 ZŁ / KARNET: 25 ZŁ

Historie żabki – Baśnie, których nie czytano 
dziewczynkom
Tematem zajęć są: uważność, oswajanie trudnych pojęć, osiąganie stanu 
równowagi, rozmowa o uczuciach, doświadczeniach i relacjach z innymi ludźmi. 
Prowadzenie: Agnieszka Chwiałkowska, Marta Ryczkowska.

••• TEATR STARY
UL. JEZUICKA 18

1.12 / niedziela / godz. 17.00
BILET: 8/10 ZŁ / PRZED PROJEKCJĄ 

WPROWADZENIE / PO PROJEKCJI 

ROZMOWĘ POPROWADZI LILIYA POTONIA

Filmowa niedziela: Łowcy 
czarownic
Jovan ma dwa oblicza. W dzień jest 
nieśmiałym i zamkniętym w sobie 
chłopcem z niepełnosprawnością, 
a w nocy przeistacza się w Cienia – 
nieustraszonego superbohatera. Gdy w klasie Jovana pojawia się nowa koleżanka 
– buntownicza i krnąbrna Milica – między dziećmi nieoczekiwanie rodzi się 
przyjaźń. 

8.12 / niedziela / godz. 16.00, 17.30
DO 3 LAT / BILET: 25 ZŁ/DZIECKO / OPIEKUN BEZPŁATNIE

Mała Muzyka
Dzieci aktywnie uczestniczą w koncercie i swoimi reakcjami wyznaczają temat 
„muzycznej rozmowy”, a muzycy-animatorzy postarają się sprostać dziecięcej 
wyobraźni muzycznej.

••• FILHARMONIA IM. H. WIENIAWSKIEGO
UL. SKŁODOWSKIEJ 5 / 81 531 51 12 / WWW.FILHARMONIALUBELSKA.PL / 

KASA: PON-PT. 11.00-18.00, PON.-PT. W DNIU KONCERTÓW 12.00-19.00, 

SOB.-NIEDZ. NA 2 GODZ. PRZED KONCERTEM / BILET 15 ZŁ

6.12 / piątek / godz. 9.30, 11.00

Mikołaj w Filharmonii: Bajki czy grajki – Piotruś i wilk
Muzyczna opowieść o pewnym odważnym chłopcu i jego przyjaciołach skompo-
nowana przez Sergiusza Prokofiewa w 1936 r. Instrumenty wcielają się muzycznie 
w poszczególnych bohaterów, a muzyczne motywy obrazują charakter 
poszczególnych postaci.

••• WARSZTATY KULTURY
UL. GRODZKA 5A / WWW.WARSZTATYKULTURY.PL / SALA WIDOWISKOWA

8.12 / niedziela /godz. 14.30

Miastoczułość dla dzieci: Skejciołek
Mały koziołek, jadąc na deskorolce, odkrywa miasto i poznaje jego historię. 
Widzowie mogą posłuchać lubelskich legend, historii z życia Skejciołka, a także 
dowiedzieć się, dlaczego warto spędzać aktywnie czas na świeżym powietrzu. 

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY 
„CZUBY POŁUDNIOWE”
UL. WYŻYNNA 16 / WWW.DDKCZUBYPOLUDNIOWE.PL

14.12 / sobota / godz. 10.00
ZAPISY: ZAJECIA@DDKCZUBYPOLUDNIOWE.PL / 81 466 59 18 / ODPŁATNOŚĆ: 10 ZŁ

Rodzinny Warsztat Twórczy: Zapachowe ozdoby 
świąteczne
Podczas zajęć powstaną ozdoby świąteczne, które swoim zapachem wypełnią 
domy. Prowadzenie: Magdalena Franczak

••• DZIELNICOWY DOM KULTURY „BRONOWICE”
UL. KRAŃCOWA 106 / WWW.DDKBRONOWICE.PL

5.12 / czwartek / godz. 17.15
PRACOWNIE KULTURY TATARY / UL. HUTNICZA 28A

ZŁAP Animacje – zimowe śnieżynki
Dzieci mają okazję do poznania różnych, prostych technik plastycznych oraz 
animacji tanecznych i ruchowych i wykonają papierowe, witrażowe śnieżynki.

7.12 / sobota / godz. 12.00
PRACOWNIE KULTURY MAKI / UL. OLCHOWA 8

Dzięcięcy Klub Filmowy: Grinch 
Grinch znów powraca, by zepsuć wszystkim ten szczególny czas. Mieszkańcy 
Ktosiowa z niecierpliwością oczekują świąt. I tylko on, zielony stwór Grinch, nie 
znosi świąt i zrobi wszystko, by je zepsuć.

15.12 / niedziela / godz. 12.00
PRACOWNIE KULTURY MAKI / UL. OLCHOWA 8

Poranek Muzyczny – Unijanek i Ormianie
Uczestnicy wyruszą w muzyczną, teatralną, taneczną, ale także niezwykle 
wizualna podróż wraz z Unijankiem. Podczas spotkania poznają kulturę i tradycje 
Ormian.

••• MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
UL. PEOWIAKÓW 12

7.12 / sobota / godz. 11.00
MBP FILIA NR 40 / UL. SŁAWIN 20 / ZAPISY W BIBLIOTECE LUB TEL.: 81 511 10 76

Szerokie Ocieplenie Sąsiedzkie
Warsztaty z tworzenia oryginalnych ozdób świątecznych

14.12 / sobota / godz. 10.00
MBP FILIA NR 38 / UL. RELAKSOWA 25 / ZAPISY W BIBLIOTECE LUB TEL.: 81 311 01 12

Zrefleksuj się
Warsztaty żonglerskie dla dzieci w wieku 3-6 lat.

7.12 / sobota / godz. 10.00
MBP FILIA NR 38 / UL. RELAKSOWA 25 / ZAPISY W BIBLIOTECE LUB TEL.: 81 311 01 12

Zrefleksuj się
Gry i zabawy ruchowe dla dzieci w wieku 3-6 lat.
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4.12 (Wed), 18.00 – Sainer – Modulations – exhibition 
opening
World-class muralist, painter and urban artist, Przemysław Blejzyk a.k.a Sainer opens his 
first individual exhibition in Poland. With his unique style, formed also as part of the Etam 
Cru duo, Sainer has introduced the symbiosis of realistic and fairy-tale elements into large-
format painting and thus became one of the most original and, at the same time, popular 
artists of the genre. 
BRAIN DAMAGE GALLERY / CENTRE FOR THE MEETINGS OF CULTURES / PL. TEATRALNY 1 

(ENTER FROM THE SKŁODOWSKIEJ STREET) / TUE-SAT. 12.00-17.00

6-8.12 (Fri-Sun) – Ukraine! Film Festival replica
The festival presents up-to-date Ukrainian culture, current trends in its cinematography, 
music and contemporary art. The goal of the festival is to “bring down the wall” 
of stereotypes and patterns of behaviour which hold both sides back from a new opening 
in the Polish-Ukrainian relations.
CENTRE FOR CULTURE / UL. PEOWIAKÓW 12
DETAILED PROGRAMME AT: WWW.CK.LUBLIN.PL

6-7.12 (Fri-Sat) – Jazz Bez Festival 2019
The first day of the Lublin edition of the festival will be devoted to the late Markiyan 
Ivashchyshyn – Lviv culture manager, founder of the legendary club Dzyga, who stood behind 
the idea of creating Jazz Bez as a network festival to promote jazz music on both sides 
of the Polish-Ukrainian boarder. The second day’s motto, Modern Music Weekend, reveals 
the idea behind its programme to show unique modern pehnomena in contemporary music 
of various genres.  
CENTRE FOR CULTURE / UL. PEOWIAKÓW 12
DETAILED PROGRAMME AT: WWW.CK.LUBLIN.PL

6.12 (Fri), 19.00 – Mikołaj Smoczyński – The Secret 
Performance – exhibition opening
Mikołaj Smoczyński is one of the most recognised Lublin artists, who collaborated with the 
Labyrinth Gallery for many years. The exhibition organised 10 years after the artists passing 
is the first in the series, which will be looking back at his art. The photographs it will present 
come from the Gallery’s collection.
LABYRINTH GALLERY PLAZA / UL. LIPOWA 13 / TUE-SUN 12.00-19.00

9-15.12 (Mon-Sun) – 5. Splat!FilmFest International 
Fantastic Film Festival
Festival of new noir and fantasy films will celebrate ambitious and uncompromising cinema. 
The programme of the fifth edition presents short and feature films, documentaries, 
meetings with artists and talks on the history of cinema. 
CENTRE FOR CULTURE / UL. PEOWIAKÓW 12
DETAILED PROGRAMME AT: WWW.SPLATFILMFEST.COM

11.12 (Wed), 20.00 – Odyn v Kanoe – concert
Ukrainian indie-folk group founded in 2010 in Lviv. It toured major cities in Ukraine, as well 
as Prague, Paris, Cambridge, Minsk, Moscow and Gdańsk. The band’s motto is minimalism 
and simplicity – it is manifested in everything: from the selection of instruments to their 
performance style. 
GRAFFITI / AL. PIŁSUDSKIEGO 13

13.12 (Fri), 19.00 –75th Anniversary of the Lublin 
Philharmonic – Gala Concert
The concert celebrating the anniversary features Lukas Geniušas, pianist born in Moscow, 
laureate of the 2 prize of the 16. International Chopin Competition in Warsaw in 2010 and 
the honorary mention of the Frédéric Chopin Association for the best performance of the 
polonaise. In the programme pieces by Rossini, Rachmaninov, Beethoven. 
HENRYK WIENIAWSKI PHILHARMONIC / UL. SKŁODOWSKIEJ 5

4.12 (сер.), 18.00 – Сайнер – „Modulations” – адкрыццё 
выставы

ГАЛЕРЭЯ „BRAIN DAMAGE GALLERY” / ЦЭНТР СПАТКАННЯ КУЛЬТУР / ТЭАТРАЛЬНАЯ 

ПЛОШЧА 1 (УВАХОД З ВУЛІЦЫ СКЛАДОЎСКАЙ) / АЎТ.-СУБ. 12.00-17.00

6-8.12 (пятн.-нядз.) – „Украіна!” Кінафестываль – 
рэпліка

ЦЭНТР КУЛЬТУРЫ / ВУЛ. ПЭАВЯКАЎ 12
ПАДРАБЯЗНАЯ ПРАГРАМА НА WWW.CK.LUBLIN.PL

6-7.12 (пятн.-суб.) – Фестываль „Jazz Bez” 2019

ЦЭНТР КУЛЬТУРЫ / ВУЛ. ПЭАВЯКАЎ 12
ПАДРАБЯЗНАЯ ПРАГРАМА НА WWW.CK.LUBLIN.PL

6.12 (пятн.), godz. 19.00 – Мікалай Смачынскі – „The 
Secret Performance” – адкрыццё выстаўкі

ГАЛЕРЭЯ ЛАБІРЫНТ ПЛАЗА / ВУЛ. ЛІПОВА 13 / АЎТ.-НЯДЗ., 12.00-19.00

9-15.12 (пан.-нядз.) – V „Splat!FilmFest” Міжнародны 
фестываль кінафантастыкі

ЦЭНТР КУЛЬТУРЫ / ВУЛ. ПЭАВЯКАЎ 12
ПАДРАБЯЗНАЯ ПРАГРАМА НА WWW.SPLATFILMFEST.CO

11.12 (сер.), 20.00 – „Адзін у Каноэ” – канцэрт

КЛУБ ГРАФІЦІ / АЛ. ПІЛСУДСКАГА 13

13.12 (пятн.), 19.00 – Урачысты канцэрт з нагоды 75-
годдзя Люблінскай філармоніі

ФІЛАРМОНІЯ ІМЯ Х. ВЕНЯЎСКАГА / ВУЛ. СКЛАДОЎСКАЙ 5

Першая ў Польшчы індывідуальная выстава Сайнера, вядучага ў свеце мураліста, 
мастака і артыста ў жанры урбан-артa. Сайнер (Пшэмыслаў Блейжык) сваёй унікальнай 
стылістыкай, якая фарміравалася ў дуэце з Etam Cru, увёў сімбіёз элементаў рэалізму 
і казкі ў вялікафарматнае мастацтва, становячыся адным з найбольш арыгінальных 
і папулярных творцаў гэтай плыні.

Кінафестываль знаёміць з сучаснай украінскай культурай, тэндэнцыямі развіцця 
кінематаграфіі, музыкі і сучаснага мастацтва нашых суседзяў. Мэта фестывалю – 
„разбурыць мур”, пабудаваны з абодвух бакоў на стэрэатыпах і ўзорах паводзін, які 
не дазваляе перайсці на новую ступень у польска-ўкраінскіх адносінах.

Першы дзень люблінскага выдання фестывалю будзе прысвечаны памерламу ў маі 
Маркіяну Івашчышыну, аніматару культуры Львова, заснавальніку легендарнага клуба 
Дзыга, аўтару ідэі стварэння сеткі фестываляў Jazz Bez, папулярызатару джазавай 
музыкі з абодвух бакоў польска-ўкраінскай мяжы. На другі дзень, які пройдзе пад 
дэвізам Modern Music Weekend, можна будзе пазнаёміцца з унікальнымі апошнімі 
тэндэнцыямі ў сучаснай музыцы розных жанраў.

Мікалай Смачынскі - адзін з найбольш вядомых люблінскіх мастакоў, які шмат гадоў 
быў звязаны з Галерэяй Лабірынт. Выстаўка, арганізаваная праз 10 год пасля смерці 
мастака, з’яўляецца першай з цыклу, аналізуючага ягоную творчасць. Фотаздымкі, 
прадстаўленыя на выстаўцы, належаць да калекцыі Галерэі Лабірынт. 

Фестываль новага жанравага кіно, трылера, фэнтэзі і бескампраміснага кіно. У праграме 
пятага выпуску фестывалю: поўнаметражнае і кароткаметражнае кіно, дакументальныя 
фільмы, спатканні з творцамі і лекцыі па гісторыі кіно.

Украінскі індзі-фолк гурт, заснаваны ў 2010 годзе ў Львове. Гурт выступаў на сольных 
канцэртах у большасці вялікіх гарадоў Украіны, а таксама ў Празе, Парыжы, 
Кембрыджы, Мінску, Маскве і Гданьску. Дэвіз гурта - мінімалізм і прастата. Іх можна 
знайсці ва ўсім: ад выбару інструментаў да спосабу выканання кампазіцый.

Падчас урачыстага сімфанічнага канцэрту за фартэпіяна сядзе народжаны ў Маскве 
Лукас Генюшас – лаўрэат II прэміі XVI міжнароднага конкурса музыкі Шапэна ў Варшаве 
ў 2010 годзе, а таксама лаўрэат спецыяльнай узнагароды Таварыства імя Фрыдэрыка 
Шапэна за найлепшае выкананне паланэза ў II этапе. У праграме: творы Расіні, 
Рахманінава і Бетховена.
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laureate of the 2 prize of the 16. International Chopin Competition in Warsaw in 2010 and 
the honorary mention of the Frédéric Chopin Association for the best performance of the 
polonaise. In the programme pieces by Rossini, Rachmaninov, Beethoven. 
HENRYK WIENIAWSKI PHILHARMONIC / UL. SKŁODOWSKIEJ 5

4.12 (сер.), 18.00 – Сайнер – „Modulations” – адкрыццё 
выставы

ГАЛЕРЭЯ „BRAIN DAMAGE GALLERY” / ЦЭНТР СПАТКАННЯ КУЛЬТУР / ТЭАТРАЛЬНАЯ 

ПЛОШЧА 1 (УВАХОД З ВУЛІЦЫ СКЛАДОЎСКАЙ) / АЎТ.-СУБ. 12.00-17.00

6-8.12 (пятн.-нядз.) – „Украіна!” Кінафестываль – 
рэпліка

ЦЭНТР КУЛЬТУРЫ / ВУЛ. ПЭАВЯКАЎ 12
ПАДРАБЯЗНАЯ ПРАГРАМА НА WWW.CK.LUBLIN.PL

6-7.12 (пятн.-суб.) – Фестываль „Jazz Bez” 2019

ЦЭНТР КУЛЬТУРЫ / ВУЛ. ПЭАВЯКАЎ 12
ПАДРАБЯЗНАЯ ПРАГРАМА НА WWW.CK.LUBLIN.PL

6.12 (пятн.), godz. 19.00 – Мікалай Смачынскі – „The 
Secret Performance” – адкрыццё выстаўкі

ГАЛЕРЭЯ ЛАБІРЫНТ ПЛАЗА / ВУЛ. ЛІПОВА 13 / АЎТ.-НЯДЗ., 12.00-19.00

9-15.12 (пан.-нядз.) – V „Splat!FilmFest” Міжнародны 
фестываль кінафантастыкі

ЦЭНТР КУЛЬТУРЫ / ВУЛ. ПЭАВЯКАЎ 12
ПАДРАБЯЗНАЯ ПРАГРАМА НА WWW.SPLATFILMFEST.CO

11.12 (сер.), 20.00 – „Адзін у Каноэ” – канцэрт

КЛУБ ГРАФІЦІ / АЛ. ПІЛСУДСКАГА 13

13.12 (пятн.), 19.00 – Урачысты канцэрт з нагоды 75-
годдзя Люблінскай філармоніі

ФІЛАРМОНІЯ ІМЯ Х. ВЕНЯЎСКАГА / ВУЛ. СКЛАДОЎСКАЙ 5

Першая ў Польшчы індывідуальная выстава Сайнера, вядучага ў свеце мураліста, 
мастака і артыста ў жанры урбан-артa. Сайнер (Пшэмыслаў Блейжык) сваёй унікальнай 
стылістыкай, якая фарміравалася ў дуэце з Etam Cru, увёў сімбіёз элементаў рэалізму 
і казкі ў вялікафарматнае мастацтва, становячыся адным з найбольш арыгінальных 
і папулярных творцаў гэтай плыні.

Кінафестываль знаёміць з сучаснай украінскай культурай, тэндэнцыямі развіцця 
кінематаграфіі, музыкі і сучаснага мастацтва нашых суседзяў. Мэта фестывалю – 
„разбурыць мур”, пабудаваны з абодвух бакоў на стэрэатыпах і ўзорах паводзін, які 
не дазваляе перайсці на новую ступень у польска-ўкраінскіх адносінах.

Першы дзень люблінскага выдання фестывалю будзе прысвечаны памерламу ў маі 
Маркіяну Івашчышыну, аніматару культуры Львова, заснавальніку легендарнага клуба 
Дзыга, аўтару ідэі стварэння сеткі фестываляў Jazz Bez, папулярызатару джазавай 
музыкі з абодвух бакоў польска-ўкраінскай мяжы. На другі дзень, які пройдзе пад 
дэвізам Modern Music Weekend, можна будзе пазнаёміцца з унікальнымі апошнімі 
тэндэнцыямі ў сучаснай музыцы розных жанраў.

Мікалай Смачынскі - адзін з найбольш вядомых люблінскіх мастакоў, які шмат гадоў 
быў звязаны з Галерэяй Лабірынт. Выстаўка, арганізаваная праз 10 год пасля смерці 
мастака, з’яўляецца першай з цыклу, аналізуючага ягоную творчасць. Фотаздымкі, 
прадстаўленыя на выстаўцы, належаць да калекцыі Галерэі Лабірынт. 

Фестываль новага жанравага кіно, трылера, фэнтэзі і бескампраміснага кіно. У праграме 
пятага выпуску фестывалю: поўнаметражнае і кароткаметражнае кіно, дакументальныя 
фільмы, спатканні з творцамі і лекцыі па гісторыі кіно.

Украінскі індзі-фолк гурт, заснаваны ў 2010 годзе ў Львове. Гурт выступаў на сольных 
канцэртах у большасці вялікіх гарадоў Украіны, а таксама ў Празе, Парыжы, 
Кембрыджы, Мінску, Маскве і Гданьску. Дэвіз гурта - мінімалізм і прастата. Іх можна 
знайсці ва ўсім: ад выбару інструментаў да спосабу выканання кампазіцый.

Падчас урачыстага сімфанічнага канцэрту за фартэпіяна сядзе народжаны ў Маскве 
Лукас Генюшас – лаўрэат II прэміі XVI міжнароднага конкурса музыкі Шапэна ў Варшаве 
ў 2010 годзе, а таксама лаўрэат спецыяльнай узнагароды Таварыства імя Фрыдэрыка 
Шапэна за найлепшае выкананне паланэза ў II этапе. У праграме: творы Расіні, 
Рахманінава і Бетховена.
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Lublin od lat jest związany z Drohobyczem. A konkretnie, łączy miasta idea 
Festiwalu Brunona Schulza. Choć i inne inicjatywy między tymi miastami się 
utworzyły. Jak choćby praca Fundacji Chrońmy Dziedzictwo i ludzi wokół niej 
pracujących – Ukraińców i Polaków. W rocznicę zamordowania Schulza 
w Drohobyczu, 19 listopada, co roku odbywa się Druga Jesień Schulzowska. 
Zawsze początek to tradycyjna już modlitwa ekumeniczna w miejscu śmierci 
pisarza, przy tablicy jemu poświęconej, a zamontowanej w chodniku. Duchowni 
różnych wyznań chrześcijańskich: grekokatolicy, rzymscy katolicy, prawosławni 
i rabin modlą się w tym miejscu. Czasami też pojawiają się muzułmanie. To 
wzruszający moment, jak na ulicy, na chodniku, wokół dzisiejszego Parku Stefana 
Bandery, i z jego pomnikiem w tle, rzesza zebranych ludzi przykuwa uwagę 
przypadkowych przechodniów. Modlitwa słowna i śpiew kadisz, rozlegają się 
daleko w przestrzeń miasta. Zaduma i kontemplacja. Modlitwa za Schulza, ale 
i o pokój na Ukrainie dzisiejszej. A później dwa dni spotkań literackich, wystaw, 
działań teatralnych i artystycznych. Wszystko organizowane przez Wierę Meniok 
i Centrum Polonistyczne na Uniwersytecie w Drohobyczu oraz przez 
niezmordowanego nadredaktora (jak go w Lublinie nazywamy) Grzegorza 
Józefczuka. 

I tym razem tak było. W dzisiejszej bibliotece miejskiej, a dawnym żydowskim 
Domu Starców, w sali synagogalnej, a dziś czytelni, już tradycyjnie spotykają się 
pisarze, historycy literatury i czytelnicy. Mówiono o „Schulzu w poezji", 
prezentując tom, zbiór „Acta Schulziana". Omawiano najnowszy numer 
„Kontekstów" w całości poświęcony Festiwalowi Schulza – ze wspaniałymi, nie 
boję się powiedzieć tekstami. Teatr studencki Alter, prowadzony przez Andrija 
Jurkewycza, przedstawił premierę „N-klasy" gdzie kilkanaście studentek grało 
z wielki przejęciem przy szczelnie wypełnionej, choć małej, widowni. Ewa 
Zarzycka zaprosiła nas na swój performance „Zawsze Drohobycz", który odbył 
się w garderobie Teatru Miejskiego. A wieczorny recital pieśni  Roksany Wikaluk 
w języku jidysz,  hebrajskim,  ukraińskim, polskim, krymotatarskim – dosłownie 
porwał publiczność. Ta aktorka m.in. Teatru Żydowskiego z Warszawy już rano 
tego dnia odśpiewała kadisz na modlitwie za Schulza, a w czasie zwiedzania 
odrestaurowanej synagogi, gdzie oprowadzał Lonia Golberg, śpiewała kilka 
utworów z balkonu babińca. 

Na drugi dzień Drugiej Jesieni odbyło się czytanie literackie. Prof. Józef Olejniczak 
mówił bardzo ciekawie o Wiośnie w utworach Schulza i Leśmiana, a także 
w polskiej literaturze,  czeska(?) Nana Nela Palkova, pokazywała odniesienia 
Hrabal – Schulz, a Niemiec Lothar Quinkenstein – czytał swoje wiersze 
drohobyckie. Także Jacek Podsiadło, prowokowany przez prof. Pawła Próchniaka, 
podzielił się z czytelnikami swoimi nowymi niepublikowanymi wierszami. Również 
piszący te słowa miał spotkanie autorskie, już w gościnnej bibliotece 
uniwersyteckiej z tomem autorskim po polsku i ukraińsku książki „Duchowe 
wędrowanie", która wyszła jako kolejny tom „Acta Schulziana". Były jeszcze inne 
projekty, występy. Nie o wszystkim naraz da się opowiedzieć, czy choćby 
zaznaczyć. 

Drohobycz, to miasto gdzie Schulzem żyją, gdzie go stale czytają, gdzie 
przyjeżdżają ludzie dosłownie z całego świata, dlatego dobrze, że ludzie Lublina 
są w ten projekt żywo zaangażowani. Jeszcze w grudniu Grzegorz Józefczuk 
będzie w naszym mieście prezentował dwa najnowsze tomy serii „Acta 
Schulziana" o poezji Drohobycza i mój autorski tom. Zapraszam już teraz.
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4.12 (ср.), год. 18.00 – Sainer – Modulations – відкриття 
виставки

BRAIN DAMAGE GALLERY / ЦЕНТР ЗУСТРІЧЕЙ КУЛЬТУР / ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 

(ВХІД ВІД ВУЛ. СКЛОДОВСЬКОЇ) / ВТ.-СБ. 12.00-17.00

6-8.12 (пт.-нд.) – Україна! Кінофестиваль – репліка

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКІВ 12
ДЕТАЛІ ПРОГРАМИ НА WWW.CK.LUBLIN.PL

6-7.12 (пт.-сб.) – Фестиваль Jazz Bez 2019

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКІВ 12
ДЕТАЛІ ПРОГРАМИ НА WWW.CK.LUBLIN.PL

6.12 (пт.), год. 19.00 – Миколай Смочинський – The 
Secret Performance – відкриття виставки

ГАЛЕРЕЯ ЛАБІРИНТ ПЛАЗА / ВУЛ. ЛИПОВА 13 / ВТ.-НД. ГОД. 12.00-19.00

9-15.12 (пон.-нд.) – 5. Splat!FilmFest International 
Fantastic Film Festival

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКІВ 12
ДЕТАЛІ ПРОГРАМИ НА WWW.SPLATFILMFEST.COM

11.12 (ср.), год. 20.00 – Один в каное – концерт

ГРАФФІТІ / АЛ. ПІЛСУДСЬКОГО 13

13.12 (пт.), год. 19.00 – Урочистий концерт з нагоди 
75-річчя Люблінської філармонії

ФІЛАРМОНІЯ ІМ. Г. ВЕНЯВСЬКОГО / ВУЛ. СКЛОДОВСЬКОЇ 5

Перша в Польщі індивідуальна виставка Сайнера, провідного мураліста, живописця та 
художника у сфері світового urban art. Сайнер (Пшемислав Блейзик) своєю унікальною 
стилістикою - сформованою у дуеті Etam Cru - ввів у великоформатний живопис симбіоз 
елементів реалізму та казки, стаючи одним із найоригінальніших і водночас - 
найпопулярніших творців напрямку.

Фестиваль представляє сучасну українську культуру, тенденції, що розвиваються в 
кінематографії, музиці та сучасному мистецтві наших сусідів. Мета фестивалю - 
"зруйнувати стіну", яка будується обома сторонами зі стереотипів та схем, і не дозволяє 
відкрити новий рівень у польсько-українських відносинах.

Перший день люблінської едиції, присвячений померлому в травні Маркіяну Іващишину 
- аніматору культури Львова, засновнику легендарного клубу «Дзига», ініціатору 
фестивалю «Jazz Bez» як мережі, та популяризатору джазової музики з обох боків 
польсько-українського кордону. Другий день, під гаслом Modern Music Weekend, покаже 
унікальні, найновіші явища, присутні в сучасній музиці різних жанрів.

Миколай Смочинський - один з найвідоūміших люблінських художників, протягом 
багатьох років пов’язаний з Галереєю Лабіринт. Виставка, організована через 10 років 
після смерті художника, є першою в циклі, що аналізує його творчість, а представлені 
фотографії походять з колекції Галереєї Лабіринт.

Фестиваль нового кіно жахів, фантастики, жанрового та безкомпромісного кіно. 
Програма п’ятої едиції включає повно- та короткометражні фільми, документи, зустрічі 
з кінорежисерами та лекції з історії кіно.

Український інді-фолковий гурт, заснований в 2010 році у Львові. Виступав на сольних 
концертах у більшості великих міст України, а також у Празі, Парижі, Кембриджі, 
Мінську, Москві та Гданську. Девіз гурту - мінімалізм і простота - їх можна знайти 
у всьому, від підбору інструментів до способу виконання композицій.

Під час урочистого симфонічного концерту на фортепіано гратиме народжений в Москві 
Лукас Генюшас - лауреат 2-ї нагороди 16-го Міжнародного Шопенівського конкурсу 
фортепіано у Варшаві в 2010 р. та спеціальної нагороди Товариства ім. Фридерика 
Шопена за найкраще виконання полонезу в другому етапі. Програма включає твори 
Россіні, Рахманінова та Бетховена.
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Lublin od lat jest związany z Drohobyczem. A konkretnie, łączy miasta idea 
Festiwalu Brunona Schulza. Choć i inne inicjatywy między tymi miastami się 
utworzyły. Jak choćby praca Fundacji Chrońmy Dziedzictwo i ludzi wokół niej 
pracujących – Ukraińców i Polaków. W rocznicę zamordowania Schulza 
w Drohobyczu, 19 listopada, co roku odbywa się Druga Jesień Schulzowska. 
Zawsze początek to tradycyjna już modlitwa ekumeniczna w miejscu śmierci 
pisarza, przy tablicy jemu poświęconej, a zamontowanej w chodniku. Duchowni 
różnych wyznań chrześcijańskich: grekokatolicy, rzymscy katolicy, prawosławni 
i rabin modlą się w tym miejscu. Czasami też pojawiają się muzułmanie. To 
wzruszający moment, jak na ulicy, na chodniku, wokół dzisiejszego Parku Stefana 
Bandery, i z jego pomnikiem w tle, rzesza zebranych ludzi przykuwa uwagę 
przypadkowych przechodniów. Modlitwa słowna i śpiew kadisz, rozlegają się 
daleko w przestrzeń miasta. Zaduma i kontemplacja. Modlitwa za Schulza, ale 
i o pokój na Ukrainie dzisiejszej. A później dwa dni spotkań literackich, wystaw, 
działań teatralnych i artystycznych. Wszystko organizowane przez Wierę Meniok 
i Centrum Polonistyczne na Uniwersytecie w Drohobyczu oraz przez 
niezmordowanego nadredaktora (jak go w Lublinie nazywamy) Grzegorza 
Józefczuka. 

I tym razem tak było. W dzisiejszej bibliotece miejskiej, a dawnym żydowskim 
Domu Starców, w sali synagogalnej, a dziś czytelni, już tradycyjnie spotykają się 
pisarze, historycy literatury i czytelnicy. Mówiono o „Schulzu w poezji", 
prezentując tom, zbiór „Acta Schulziana". Omawiano najnowszy numer 
„Kontekstów" w całości poświęcony Festiwalowi Schulza – ze wspaniałymi, nie 
boję się powiedzieć tekstami. Teatr studencki Alter, prowadzony przez Andrija 
Jurkewycza, przedstawił premierę „N-klasy" gdzie kilkanaście studentek grało 
z wielki przejęciem przy szczelnie wypełnionej, choć małej, widowni. Ewa 
Zarzycka zaprosiła nas na swój performance „Zawsze Drohobycz", który odbył 
się w garderobie Teatru Miejskiego. A wieczorny recital pieśni  Roksany Wikaluk 
w języku jidysz,  hebrajskim,  ukraińskim, polskim, krymotatarskim – dosłownie 
porwał publiczność. Ta aktorka m.in. Teatru Żydowskiego z Warszawy już rano 
tego dnia odśpiewała kadisz na modlitwie za Schulza, a w czasie zwiedzania 
odrestaurowanej synagogi, gdzie oprowadzał Lonia Golberg, śpiewała kilka 
utworów z balkonu babińca. 

Na drugi dzień Drugiej Jesieni odbyło się czytanie literackie. Prof. Józef Olejniczak 
mówił bardzo ciekawie o Wiośnie w utworach Schulza i Leśmiana, a także 
w polskiej literaturze,  czeska(?) Nana Nela Palkova, pokazywała odniesienia 
Hrabal – Schulz, a Niemiec Lothar Quinkenstein – czytał swoje wiersze 
drohobyckie. Także Jacek Podsiadło, prowokowany przez prof. Pawła Próchniaka, 
podzielił się z czytelnikami swoimi nowymi niepublikowanymi wierszami. Również 
piszący te słowa miał spotkanie autorskie, już w gościnnej bibliotece 
uniwersyteckiej z tomem autorskim po polsku i ukraińsku książki „Duchowe 
wędrowanie", która wyszła jako kolejny tom „Acta Schulziana". Były jeszcze inne 
projekty, występy. Nie o wszystkim naraz da się opowiedzieć, czy choćby 
zaznaczyć. 

Drohobycz, to miasto gdzie Schulzem żyją, gdzie go stale czytają, gdzie 
przyjeżdżają ludzie dosłownie z całego świata, dlatego dobrze, że ludzie Lublina 
są w ten projekt żywo zaangażowani. Jeszcze w grudniu Grzegorz Józefczuk 
będzie w naszym mieście prezentował dwa najnowsze tomy serii „Acta 
Schulziana" o poezji Drohobycza i mój autorski tom. Zapraszam już teraz.
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4.12 (ср.), год. 18.00 – Sainer – Modulations – відкриття 
виставки

BRAIN DAMAGE GALLERY / ЦЕНТР ЗУСТРІЧЕЙ КУЛЬТУР / ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 

(ВХІД ВІД ВУЛ. СКЛОДОВСЬКОЇ) / ВТ.-СБ. 12.00-17.00
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••• DAWNE REZYDENCJE, CZYLI PAŁACE I DWORY 
LUBLINA / MAŁGORZATA BARTKIEWICZ

Grudzień to zwykle czas ogólnego zabiegania. Z jednej strony staramy się 
dokończyć przed końcem roku to, co zaplanowaliśmy, z drugiej – przygotowujemy 
się do świąt Bożego Narodzenia. A to właśnie wtedy miasto odkrywa przed nami 
swoje kolejne piękne oblicze. Liczne iluminacje, rozświetlone, przybrane choinki 
i wiele innych dekoracji pojawiają się w przestrzeni Lublina. Właśnie wtedy, 
spacerując po mieście, warto zatrzymać wzrok także na zabytkowej architekturze, 
a dokładnie na pałacach i dworach ukrytych w różnych zakątkach miasta. 
Przewodniczka Irena Kowalczyk, rodowita lublinianka, autorka i wydawca 
przewodników po Lublinie, przygotowała małą podpowiedź, gdzie dokładnie 
ich szukać.

Okazuje się to nie aż takie trudne, gdyż swoje pałace – reprezentacyjne budowle 
mieszkalne bez cech obronnych – miały w Lublinie liczne znane rody. W publikacji 
opisano 23 obiekty dawnych rezydencji magnackich, należących m.in. do 
Czartoryskich, Potockich, Lubomirskich czy Sanguszków. Budowle te, wznoszone 
według projektów polskich i obcych architektów,  usytuowane są w centrum 
miasta i są przykładem architektury barokowej oraz klasycystycznej. Jednym 
z ciekawszych przykładów jest z pewnością pałac rodziny Sobieskich ulokowany 
przy dzisiejszej ul. Bernardyńskiej 13. Pierwotnie był to okazały dwór zbudowany 
w 2 połowie XVI w. przez wojewodę lubelskiego Marka Sobieskiego – dziada 
przyszłego króla. W końcu XVII w. został rozbudowany i przebudowany i należał 
do Jana III Sobieskiego. Obecnie stanowi własność Politechniki Lubelskiej. Jest to 
barokowy budynek z wielką kopułą na samym środku gmachu, ozdobioną 
wieloma figurami i nawiązującą już do rokoka. 

Z kolei dwór jako siedziba średniowiecznego ziemianina pojawił się na terenie 
Polski w XV w., co było związane z przekształceniem się polskiego rycerstwa 
w stan szlachecki. W historii polskiej architektury budownictwo dworskie 
utrzymywało się przez prawie cztery stulecia. Charakterystyczny ziemiański dwór 
to budynek z gankiem lub portykiem kolumnowym, będący miejscem, w którym 
pielęgnowano polskie tradycje i obyczaje.

W książce Irena Kowalczyk opisała 17 dawnych dworów ziemiańskich, 
budowanych w stylu klasycystycznym. Dworki te zachowały cechy architektury 
pałacowej, stosowanej pod koniec XVIII w. Spośród wielu wznoszonych w Lublinie, 
do naszych czasów przetrwało kilkanaście budowli. Niektóre z nich są dziś 
siedzibami różnych instytucji użyteczności publicznej. Znawcy lubelskiej kultury 
prawdopodobnie choć raz odwiedzili dworek Wincentego Pola, obecnie oddział 
Muzeum Lubelskiego. Z kolei jadąc ulicą Północną podziwiać można dwór 
Gorajskich – najlepiej zachowany tego typu budynek wczesnobarokowy w Lublinie. 
Z pewnością warto odkryć je wszystkie.

Irena Kowalczyk
Lublin – Pałace i dwory
Wydawnictwo własne „KAMI"
Biuro Usług Pilotarskich i Przewodnickich 
Lublin 2019

••• PATRONI ULIC LUBLINA / HANNA
WYSZKOWSKA

Ulica Zenona Kononowicza, malarza, 
grafika, rzeźbiarza i pedagoga, znajdu-
je się pośród domków jednorodzinnych 
dzielnicy Dziesiąta i łączy ulicę Adama 
Mickiewicza z ulicą Biernata z Lublina.

Zenon Kononowicz urodził się 15 maja 
1903 roku w Honczarach koło Nowo-
gródka. W 1913 znalazł się z rodzicami 
rosyjskim Riazaniu, gdzie uczył się 
w gimnazjum i jednocześnie 
w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych. Na początku lat 20. powrócił do wolnej 
Polski. Od najwcześniejszych lat prowadził notatnik wypełniając go szkicami 
pejzaży Wileńszczyzny. Te właśnie te prace otworzyły mu drogę do studiów 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1923 roku. Kiedy profesorowie 
zobaczyli rysunki przyjęto go od razu na drugi rok bez sprawdzenia jego wiedzy 
ogólnej i historycznej. Po uzyskaniu absolutorium w 1929 roku wyjechał na 
stypendium do Włoch. Później przez kilka miesięcy przebywał w Paryżu. W czasie 
tych zagranicznych wojaży poznał się z malarzem Józefem Pankiewiczem 
i kapistami. Ich twórczość wywarła na artyście zasadniczy wpływ. Od tej pory 
pozostanie wierny kolorowi, jako głównemu środkowi malarskiego wyrazu. Będzie 
go cechowała śmiałość w pociągnięciach pędzla i staranna obserwacja światła 
w naturze. O sztuce malarskiej powiedział: – Malowanie to nie jest lizanie cukru 
przez szybę, jest to głębokie, wewnętrzne przeżycie tego, co widzi się, a więc 
impresji własnej i impresji odbieranej z natury. Malował przede wszystkim 
pejzaże i martwe natury z kwiatami, rzadziej portrety i akty. Zajmował się też 
grafiką oraz rzeźbą. Stosował technikę olejną, malował także akwarelą i temperą. 

Artysta nie dbał o swój wygląd i ubiór 
– nosił połatany worek na plecach, 
często chodził boso. W ostatnich latach 
życia był mocno zgarbiony, wsparty na 
lasce, ale mimo to zachował ruchliwość 
i żywotność twórczą. Jego pracownia 
była typowa dla artystów. Panował 
w niej bezład: dziesiątki butelek po 
oleju, terpentynie, po winie, cylindry, 
puste ramy, kilkanaście płócien, a na 
stole kwiaty, owoce, dzbany. Kiedy 
w 1969 roku obchodził czterdziestolecie działalności artystycznej lubelskie Biuro 
Wystaw Artystycznych urządziło ekspozycję niewielkiej ilości obrazów, za co z 
całego serca dziękował. Ostatnie lata poświęcał na rysowanie zwierząt i ptaków – 
ilustracji do albumu Wydawnictwa Lubelskiego. Z tego powodu odwiedzał liczne 
ogrody zoologiczne w Polsce, bo nigdy nie malował nie korzystając z modelu. Gdy 
jeszcze przed II wojną światową malował „Kopanie kartofli w polu”, nie mogąc 
skorzystać z pomocy pracujących 
w polu, stawiał manekiny z drutu, szmat, z papieru, imitujące ludzi i sytuacje.

Maria Krzemieniowa w katalogu do wystawy malarstwa Kononowicza 
prezentowanej w październiku 1960 roku w warszawskiej Zachęcie tak pisała 
o jego twórczości: – Malarstwo Zenona Kononowicza wyrasta z afirmacji życia we 
wszystkich jego bogatych przejawach. Człowiek, pejzaż, architektura – są nie tylko 
przedmiotem jego obserwacji, lecz ukazują stosunek emocjonalny artysty do 
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obranego tematu. Dlatego w obrazie wszystko żyje własnym i pełnym życiem 
malarskim. (...) Co uderza w malarstwie artysty każdego uważnego widza: trud 
długich obserwacji artystycznych i zupełna szczerość przekazanej wizji, której 
natchnieniem jest polski pejzaż, architektura zabytkowa i człowiek współczesny – 
myślący i czujący. Człowiek bez maski. 

Z kolei wg Tadeusza Mysłowskiego Kononowicz to: – postać niedowartościowana, 
zapomniana. A był jednym z największych polskich postimpresjonistów. Najdalej 
poszedł w czystą abstrakcję, dlatego musiał się mu podobać Jackson Pollock. 
I dlatego grupa Zamek była mu przychylna. Na chwilę zabrnął trochę 
w socrealizm. Ale i tak był klasą dla siebie. Nie ma w Lublinie nikogo, kto 
by mu dorównał. Zdystansował tych wszystkich starych i nowych malarskich 
szmondaków, którzy zamiast malarstwa uprawiają jazdę figurową na łyżwach. 
Miałby w historii sztuki zupełnie inną pozycję, gdyby mieszkał w Warszawie. 
Ale ma swoje miejsce w Lublinie i Lublin powinien o tym pamiętać.

Podczas okupacji przebywał w Lublinie i w Kozłówce. Po 1946 roku wyjechał 
do Szczecina, gdzie wykładał w Państwowym Ognisku Kultury Plastycznej. 
W 1951 roku powrócił do Lublina i nie rozstawał się już z miastem do śmierci. 
Najchętniej malował w Kazimierzu Dolnym, gdzie posiadał niewielką pracownię. 
Był także nauczycielem szkołach plastycznych w Lublinie i Nałęczowie. Jego prace 
były wystawiane w USA i Wielkiej Brytanii, a także znajdują się w wielu muzeach, 
u osób prywatnych w kraju i zagranicą. Zenon Kononowicz zmarł w swoim 
ukochanym Kazimierzu Dolnym 27 listopada 1971 r. 

Był publicystą, prozaikiem, pisarzem 
dramatycznym, filozofem, historykiem 
i działaczem społecznym. Aleksander 
Świętochowski ma swoją ulicę 
w dzielnicy Dziesiąta. Liczy ona ponad 
2 kilometry długości i ciągnie się 
pośród domów jednorodzinnych od 
ulicy Zemborzyckiej, by, po przejściu 
na tyłach lubelskiego Aresztu 
Śledczego, zakończyć się przy ulicy 
Powojowej w otoczeniu pól uprawnych i niemal wiejskiej zabudowy.

Aleksander Świętochowski urodził się 18 stycznia 1849 r. w Stoczku Łukowskim 
na Podlasiu. Dzieciństwo spędził w Kazimierzu Dolnym, gdzie przenieśli się jego 
rodzice. Ukończył tam szkołę elementarną i dalsze nauki pobierał w Szkole 
Powiatowej w Siedlcach i Gimnazjum Gubernialnym Lublinie. W latach 1866-1870 
studiował w Warszawskiej Szkole Głównej na Wydziale Filologiczno-Historycznym. 
W 1874 roku w Lipsku, gdzie kontynuował studia po zamknięciu warszawskiej 
szkoły przez władze rosyjskie, uzyskał doktorat z filozofii za rozprawę o moral-
ności „O powstawaniu praw moralnych”. Już w latach nauki rozpoczął swoją 
wieloletnią działalność publicystyczną. Jego debiutem był esej o Kazimierzu 
Dolnym napisany w 1866 roku i opublikowany w Tygodniku Ilustrowanym pod 
pseudonimem Henryk Dołęga. W 1870 roku nawiązał współpracę z warszawskim 
„Przeglądem Tygodniowym”, a następnie z dziennikiem „Nowiny”. Od roku 1881 
redagował założony przez siebie tygodnik „Prawda”. Zamieszczał w nim, pod 
pseudonimem Poseł Prawdy, cykl felietonów „Liberum Veto”, dzięki którym, przez 
swój laicyzm, tendencje antyszlacheckie, odegrał dominującą rolę w publicystyce 
swoich czasów.

Podczas rewolucji w 1905 roku opracował projekt autonomii dla Królestwa 
Polskiego. Z myślą obrony tego projektu przed rządem carskim założył 
Towarzystwo Kultury Polskiej.

W latach 1908-12 wydawał miesięcznik „Kultura Polska”, a następnie „Humanista 
Polski”. Propagował hasła pozytywizmu, był zwolennikiem polityki ugodowej. 
Po pierwszej wojnie światowej stał po stronie narodowej demokracji. Był gorącym 
zwolennikiem myśli naukowej. Wyznawał pogląd, że wybitne jednostki w społe-
czeństwie są dźwignią postępu. Nie obce mu były sprawy oświaty. Był współtwór-
cą szkół rolniczych w Gołotczyźnie, gdzie osiadł na stałe przed I wojną światową, 
i Bratnem na Mazowszu. Przed śmiercią ostrzegał społeczeństwo przed niebez-
pieczeństwem niemieckiego faszyzmu. – Była to indywidualność o mocnym 
charakterze, z przewagą cech dynamicznych. Surowe warunki dzieciństwa 
i nieustanne trudności późniejsze nie złamały ani nie osłabiły, lecz zawiązały 
w nim siłę woli, ambicję, dumę, wytrwałość, odwagę, nawet zuchwałość – 
napisała autorka biografii Aleksandra Świętochowskiego Maria Brykalska. 

Chyba jednak pisarstwo był dla niego najważniejsze. Z głównych prac naukowych 
i publicystycznych Aleksandra Świętochowskiego wymienić należy: „Dumania 
pesymisty”, „O prawach człowieka i obywatela”, „O prawach mniejszości”, „Utopie 
w rozwoju historycznym”, „Źródła moralności”, „Historia chłopów polskich”. Pisy-
wał utwory dramatyczne, przepojone koncepcjami społecznymi i filozoficznymi: 
„Aspazja”, „Błazen”, „Regina” i inne. Spod jego pióra wyszły też nowele i powie-
ści: „Drygałowie”, „Nałęcze i Twinko”.

Aleksander Świętochowski do końca życia mieszkał w Gołotczyźnie. Na początku 
kwietnia 1938 r. uległ ciężkiemu atakowi dusznicy. Pomimo poprawy stanu 
zdrowia, nastąpiły kolejne ataki, które nieodwracalnie uszkodziły serce. Pisarz 
zmarł 25 kwietnia 1938 r. i zgodnie ze swoją wolą został pochowany na 
cmentarzu w Sońsku koło Ciechanowa.
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upomniał sie o swoje i w muzealnych salach stoją już resztki spakowanych 
paczek. – To nie było wcale muzeum poświęcone wyłącznie Bierutowi – powie 
pracownica placówki. – Na 3800 eksponatów tylko 900 było poświęcone jemu. 
Zresztą i u nas były portrety Piłsudskiego i dokumenty z AK. Trzeba podkreślić, 
że zbiory dotyczyły ruchu robotniczego w najszerszym pojęciu. Teraz jako 
placówka zajmująca się walką narodowowyzwoleńczą mielibyśmy jeszcze większe 
możliwości organizowania interesujących i wartościowych wystaw, poszerzenia 
zbiorów. Niestety do 10 grudnia musimy oddać klucze. Ale z pewnością będziemy 
starać się u władz miejskich o lokal. Rzeźby Bolesława Bieruta, projekty pomnika, 
a który wówczas rozpisany był konkurs, trafiły – wzorem postumentu z Kalinow-
szczyzny – do Kozłówki. Inne zbiory – do lubelskiego Muzeum na Zamku. Woje-
wódzki Szpital Zespolony w odzyskanym budynku urządzi pracownie radiofoto-
graficzne, które w tej chwili mieszczą się w bardzo złych warunkach przy 
ul. Sławińskiego.
MAD. / SZTANDAR LUDU / 7 GRUDNIA 1989 R.

Kronika kulturalna
Przegląd spektakli L. Mądzika
W Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, odbywa się 
przegląd dorobku Sceny Plastycznej KUL. Ten swoisty festiwal spektakli Leszka 
Mądzika obejmuje takie prezentacje jak: „Zielnik", „Wilgoć", „Wędrowne", „Pętanie" 
oraz najnowszą inscenizację – „Wrota". Zorganizowana została również wystawa 
obrazująca dokonania i wyjaśniająca styl teatru. Dodajmy, że Scena Plastyczna 
KUL uhonorowana została doroczną Nagrodą im. św. Brata Alberta za spektakle 
o treściach sakralnych, prezentowane w kraju z za granicą.

W filharmonii
W filharmonii koncert „mikołajkowy", może nieco spóźniony, ale atrakcyjny. 
Gośćmi lubelskich melomanów, od wczoraj, są Hanna i Antoni Gucwińscy, którzy 
będą opowiadali o zwierzętach, bo w programie muzycznym: „Karnawał zwierząt" 
Saint-Saënsa. Orkiestrą dyrygować będzie Ryszard Komorowski, solistami będą 
pianiści: Teresa Księska i Mieczysław Dawidowicz. Zaprezentowane zostaną także 
bardzo popularne kompozycje muzyczne – W. Krzemińskiego marsz na temat 
„Szła dzieweczka do laseczka" i B. Klimczuka, E. Czernego – „Figlarne 
skrzypeczki". Dziś (piątek) odbędą się dwa koncerty – o godz. 12 i 17.

„Bal w Savoyu"
Podobno kiedyś to były bale! Takie jeszcze można zobaczyć tylko w Teatrze 
Muzycznym. Tuż przed zbliżającymi się świętami i karnawałem Teatr Muzyczny 
przygotował tę właśnie operetkę Paula Abrahama. To z niej pochodzą tak sławne 
melodie jak „O mister Brown", Ja umiem kochać tak jak Tangolita" i wiele innych. 
„Bal w Savoyu" można będzie obejrzeć w Lublinie już 11 grudnia.
MAD. / SZTANDAR LUDU / 8 GRUDNIA 1989 R.

 Jubileusz PFL na polską nutę
„Halka" Stanisława Moniuszki wykonana na estradzie Lubelskiej Filharmonii 
w ubiegłą sobotę zamknęła 45-letni okres działalności naszej zasłużonej placów-
ki muzycznej. Na jubileusz przybyło wielu gości, pełna reprezentacja lokalnych 
władz, a w osobach pań: Krystyny Marszałek-Młyńczak – wiceministra kultury 
i sztuki oraz Izabelli Bojkowskiej – dyrektora departamentu muzyki MKiSZ – rów-
nież przedstawicielstwo resortu. Wśród kwiatów, depesz, gratulacji i serdeczności 
nie zabrakło miejsca na obwieszczenie pokaźnej listy odznaczonych i wyróżnio-
nych, którą otwierają: Adam Natanek i Ryszard Komorowski – Krzyż Oficerski OOP 
oraz Bohdan Giergiel, Aleksander Łuszczyński, Józef Maruszak i Henryk Wawrzycki 
– Krzyż Kawalerski OOP. Co do „Halki" – to znakomite grono wykonawców 
odśpiewało ją jak z nut, upamiętniając ten miły wieczór w pamięci publiczności.
(FI) / KURIER LUBELSKI / 18 GRUDNIA 1989 R.

Bohdan Giegiel
Benefis koncertmistrza
45 lat działalności artystycznej! To brzmi imponująco. Zwłaszcza gdy oceni się 
znakomitą formę Koncertmistrza Lubelskiej Filharmonii BOHDANA GIERGIELA. 
Jego jubileusz zbiega się dokładnie z rocznicą powstania PFL. Nasza filharmonia 
obchodzi w tym roku również swe 45-lecie. Bohdan Giergiel rozpoczął swą karierę 
w wieku 6 lat, a jego pierwszym nauczycielem był ojciec, potem zaś Wacław 
Grudziński. W latach wojny brał lekcje gry i teorii muzyki w znanego kompozytora 
Artura Malawskiego. Po wyzwoleniu, 1 października 1944 roku był więc już 
w pełni przygotowany do pojęcia pracy I skrzypka powstałej właśnie Lubelskiej 
Orkiestry Kameralnej. Z Lublinem rozstawał się parokrotnie m.in. po to, by stać 
się stypendystą Moskiewskiego Konserwatorium w klasie prof. Dawida Ojstracha, 
a w latach 1980-83 koncertmistrzem w RFN i tamże drugim dyrygentem. 
W swojej karierze był i liderem kwartetu smyczkowego i solistą, a nawet 
gitarzystą jednym z pierwszych, którzy propagowali gitarę klasyczną w Polskim 
Radiu. 1 grudnia na estradzie PFL stanie Jubilat, który przedstawi publiczności 
specjalnie zaplanowany na tę okazję program. Złożą się nań „Przeboje salonów 
muzycznych" autorstwa Wieniawskiego, Brahmsa, Dworzaka, Czajkowskiego, 
Kreislera, i in. Przy fortepianie towarzyszyć będzie Bohdanowi Giergielowi Corelli 
Świeca. A zatem wieczór solistyczny. Należy się w pełni Koncertmistrzowi, którego 
obowiązki są mniej efektowne, a jakże ważne. Jubilat określił je tak: „Solista ma 
cały koncert przed sobą. Wychodzi i w dwóch, trzech taktach pokonuje tremę, 
by później rozwinąć swój kunszt, pokazać klasę. Natomiast Koncertmistrz jest 
muzykiem tutti. Przewraca kartki partytury i nagle spostrzega, że pozostały do 
zagrania dwie nuty. Nie może więc mniemać, że się rozegra. On musi te dwie 
nuty cudownie zagrać...".
(FI) / KURIER LUBELSKI / 1-3 GRUDNIA 1989 R.

„Bakcynalia" po raz osiemnasty
Jakby na przekór wszelkim zawirowaniom obecnym w naszym życiu, w ruchu 
studenckim, w kulturze, bez względu na znaną wszystkim sytuację finansową – 
za kilka dni odbędą się w lubelskiej „Chatce Żaka" Bakcynalia '89 czyli XVIII (już) 
Epidemia Piosenki Turystycznej. Tegoroczne Bakcynalia rozpoczną się w najbliższy 
piątek i potrwają do niedzieli (8-10 bm.). Zaplanowano sześć koncertów – po dwa 
w każdym dniu. Na inaugurującym „Epidemię" popołudniowym koncercie wystąpi 
w piątek Oleg Grotowski, a w tym samym dniu, wieczorem, odbędzie się „Koncert 
na dobry początek", w którym wystąpią początkujący oraz posiadający już pewien 
staż i dorobek artystyczny wykonawcy z całej Polski. Sobota – to koncert 
konkursowy i nocny maraton, w którym wystąpią sławy studenckiej piosenki 
turystycznej (m. in. Ewa Gaborska, Mirosław Czyżykiewicz, Wiesław Jarosz oraz 
zespoły „Stare Dobre Małżeństwo" i „Varsovia Manta". Na niedziele zaś 
zaplanowano koncert laureatów i specjalny występ „Starego Dobrego 
Małżeństwa". Dodajmy, że – jak to tylko na imprezach organizowanych od 
początku do końca przez studentów zdarzyć się może – wszyscy widzowie mają 
zniżkę na koncerty Bakcynalii '89. Oczywiście – studencką...
(BMK) / SZTANDAR LUDU / 6 GRUDNIA 1989 R.

Nie pomogła zmiana szyldu
Muzeum im. B. Bieruta przestało istnieć
Można szczęśliwie powiedzieć – powiał wiatr historii i oczyścił Muzeum Bolesława 
Bieruta. Ta nazwa i ta postać przylgnęły bowiem najbardziej do placówki przy 
ulicy Sierocej. W 1977 roku, do budynku będącego własnością Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego wprowadził się muzeum, które w książce telefonicznej 
figuruje jako Muzeum Historii Ruchu Robotniczego, na oficjalnej, niedawno (!) 
wywieszonej tabliczce – Muzeum Ruchów Narodowowyzwoleńczych, a mieszkań-
com miasta kojarzy się wyłącznie z osobą towarzysza „Tomasza". Teraz szpital 
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upomniał sie o swoje i w muzealnych salach stoją już resztki spakowanych 
paczek. – To nie było wcale muzeum poświęcone wyłącznie Bierutowi – powie 
pracownica placówki. – Na 3800 eksponatów tylko 900 było poświęcone jemu. 
Zresztą i u nas były portrety Piłsudskiego i dokumenty z AK. Trzeba podkreślić, 
że zbiory dotyczyły ruchu robotniczego w najszerszym pojęciu. Teraz jako 
placówka zajmująca się walką narodowowyzwoleńczą mielibyśmy jeszcze większe 
możliwości organizowania interesujących i wartościowych wystaw, poszerzenia 
zbiorów. Niestety do 10 grudnia musimy oddać klucze. Ale z pewnością będziemy 
starać się u władz miejskich o lokal. Rzeźby Bolesława Bieruta, projekty pomnika, 
a który wówczas rozpisany był konkurs, trafiły – wzorem postumentu z Kalinow-
szczyzny – do Kozłówki. Inne zbiory – do lubelskiego Muzeum na Zamku. Woje-
wódzki Szpital Zespolony w odzyskanym budynku urządzi pracownie radiofoto-
graficzne, które w tej chwili mieszczą się w bardzo złych warunkach przy 
ul. Sławińskiego.
MAD. / SZTANDAR LUDU / 7 GRUDNIA 1989 R.

Kronika kulturalna
Przegląd spektakli L. Mądzika
W Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, odbywa się 
przegląd dorobku Sceny Plastycznej KUL. Ten swoisty festiwal spektakli Leszka 
Mądzika obejmuje takie prezentacje jak: „Zielnik", „Wilgoć", „Wędrowne", „Pętanie" 
oraz najnowszą inscenizację – „Wrota". Zorganizowana została również wystawa 
obrazująca dokonania i wyjaśniająca styl teatru. Dodajmy, że Scena Plastyczna 
KUL uhonorowana została doroczną Nagrodą im. św. Brata Alberta za spektakle 
o treściach sakralnych, prezentowane w kraju z za granicą.

W filharmonii
W filharmonii koncert „mikołajkowy", może nieco spóźniony, ale atrakcyjny. 
Gośćmi lubelskich melomanów, od wczoraj, są Hanna i Antoni Gucwińscy, którzy 
będą opowiadali o zwierzętach, bo w programie muzycznym: „Karnawał zwierząt" 
Saint-Saënsa. Orkiestrą dyrygować będzie Ryszard Komorowski, solistami będą 
pianiści: Teresa Księska i Mieczysław Dawidowicz. Zaprezentowane zostaną także 
bardzo popularne kompozycje muzyczne – W. Krzemińskiego marsz na temat 
„Szła dzieweczka do laseczka" i B. Klimczuka, E. Czernego – „Figlarne 
skrzypeczki". Dziś (piątek) odbędą się dwa koncerty – o godz. 12 i 17.

„Bal w Savoyu"
Podobno kiedyś to były bale! Takie jeszcze można zobaczyć tylko w Teatrze 
Muzycznym. Tuż przed zbliżającymi się świętami i karnawałem Teatr Muzyczny 
przygotował tę właśnie operetkę Paula Abrahama. To z niej pochodzą tak sławne 
melodie jak „O mister Brown", Ja umiem kochać tak jak Tangolita" i wiele innych. 
„Bal w Savoyu" można będzie obejrzeć w Lublinie już 11 grudnia.
MAD. / SZTANDAR LUDU / 8 GRUDNIA 1989 R.

 Jubileusz PFL na polską nutę
„Halka" Stanisława Moniuszki wykonana na estradzie Lubelskiej Filharmonii 
w ubiegłą sobotę zamknęła 45-letni okres działalności naszej zasłużonej placów-
ki muzycznej. Na jubileusz przybyło wielu gości, pełna reprezentacja lokalnych 
władz, a w osobach pań: Krystyny Marszałek-Młyńczak – wiceministra kultury 
i sztuki oraz Izabelli Bojkowskiej – dyrektora departamentu muzyki MKiSZ – rów-
nież przedstawicielstwo resortu. Wśród kwiatów, depesz, gratulacji i serdeczności 
nie zabrakło miejsca na obwieszczenie pokaźnej listy odznaczonych i wyróżnio-
nych, którą otwierają: Adam Natanek i Ryszard Komorowski – Krzyż Oficerski OOP 
oraz Bohdan Giergiel, Aleksander Łuszczyński, Józef Maruszak i Henryk Wawrzycki 
– Krzyż Kawalerski OOP. Co do „Halki" – to znakomite grono wykonawców 
odśpiewało ją jak z nut, upamiętniając ten miły wieczór w pamięci publiczności.
(FI) / KURIER LUBELSKI / 18 GRUDNIA 1989 R.

Bohdan Giegiel
Benefis koncertmistrza
45 lat działalności artystycznej! To brzmi imponująco. Zwłaszcza gdy oceni się 
znakomitą formę Koncertmistrza Lubelskiej Filharmonii BOHDANA GIERGIELA. 
Jego jubileusz zbiega się dokładnie z rocznicą powstania PFL. Nasza filharmonia 
obchodzi w tym roku również swe 45-lecie. Bohdan Giergiel rozpoczął swą karierę 
w wieku 6 lat, a jego pierwszym nauczycielem był ojciec, potem zaś Wacław 
Grudziński. W latach wojny brał lekcje gry i teorii muzyki w znanego kompozytora 
Artura Malawskiego. Po wyzwoleniu, 1 października 1944 roku był więc już 
w pełni przygotowany do pojęcia pracy I skrzypka powstałej właśnie Lubelskiej 
Orkiestry Kameralnej. Z Lublinem rozstawał się parokrotnie m.in. po to, by stać 
się stypendystą Moskiewskiego Konserwatorium w klasie prof. Dawida Ojstracha, 
a w latach 1980-83 koncertmistrzem w RFN i tamże drugim dyrygentem. 
W swojej karierze był i liderem kwartetu smyczkowego i solistą, a nawet 
gitarzystą jednym z pierwszych, którzy propagowali gitarę klasyczną w Polskim 
Radiu. 1 grudnia na estradzie PFL stanie Jubilat, który przedstawi publiczności 
specjalnie zaplanowany na tę okazję program. Złożą się nań „Przeboje salonów 
muzycznych" autorstwa Wieniawskiego, Brahmsa, Dworzaka, Czajkowskiego, 
Kreislera, i in. Przy fortepianie towarzyszyć będzie Bohdanowi Giergielowi Corelli 
Świeca. A zatem wieczór solistyczny. Należy się w pełni Koncertmistrzowi, którego 
obowiązki są mniej efektowne, a jakże ważne. Jubilat określił je tak: „Solista ma 
cały koncert przed sobą. Wychodzi i w dwóch, trzech taktach pokonuje tremę, 
by później rozwinąć swój kunszt, pokazać klasę. Natomiast Koncertmistrz jest 
muzykiem tutti. Przewraca kartki partytury i nagle spostrzega, że pozostały do 
zagrania dwie nuty. Nie może więc mniemać, że się rozegra. On musi te dwie 
nuty cudownie zagrać...".
(FI) / KURIER LUBELSKI / 1-3 GRUDNIA 1989 R.

„Bakcynalia" po raz osiemnasty
Jakby na przekór wszelkim zawirowaniom obecnym w naszym życiu, w ruchu 
studenckim, w kulturze, bez względu na znaną wszystkim sytuację finansową – 
za kilka dni odbędą się w lubelskiej „Chatce Żaka" Bakcynalia '89 czyli XVIII (już) 
Epidemia Piosenki Turystycznej. Tegoroczne Bakcynalia rozpoczną się w najbliższy 
piątek i potrwają do niedzieli (8-10 bm.). Zaplanowano sześć koncertów – po dwa 
w każdym dniu. Na inaugurującym „Epidemię" popołudniowym koncercie wystąpi 
w piątek Oleg Grotowski, a w tym samym dniu, wieczorem, odbędzie się „Koncert 
na dobry początek", w którym wystąpią początkujący oraz posiadający już pewien 
staż i dorobek artystyczny wykonawcy z całej Polski. Sobota – to koncert 
konkursowy i nocny maraton, w którym wystąpią sławy studenckiej piosenki 
turystycznej (m. in. Ewa Gaborska, Mirosław Czyżykiewicz, Wiesław Jarosz oraz 
zespoły „Stare Dobre Małżeństwo" i „Varsovia Manta". Na niedziele zaś 
zaplanowano koncert laureatów i specjalny występ „Starego Dobrego 
Małżeństwa". Dodajmy, że – jak to tylko na imprezach organizowanych od 
początku do końca przez studentów zdarzyć się może – wszyscy widzowie mają 
zniżkę na koncerty Bakcynalii '89. Oczywiście – studencką...
(BMK) / SZTANDAR LUDU / 6 GRUDNIA 1989 R.

Nie pomogła zmiana szyldu
Muzeum im. B. Bieruta przestało istnieć
Można szczęśliwie powiedzieć – powiał wiatr historii i oczyścił Muzeum Bolesława 
Bieruta. Ta nazwa i ta postać przylgnęły bowiem najbardziej do placówki przy 
ulicy Sierocej. W 1977 roku, do budynku będącego własnością Wojewódzkiego 
Szpitala Zespolonego wprowadził się muzeum, które w książce telefonicznej 
figuruje jako Muzeum Historii Ruchu Robotniczego, na oficjalnej, niedawno (!) 
wywieszonej tabliczce – Muzeum Ruchów Narodowowyzwoleńczych, a mieszkań-
com miasta kojarzy się wyłącznie z osobą towarzysza „Tomasza". Teraz szpital 
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••• PO CO? / KOZIARA TARARARA

Dwadzieścia lat temu na chwilę postanowiłem zostać poetą, choć poezji nie 
kumam, rzadko czytuję, ale świadom jestem swojej ułomności i mam nadzieję, 
że kiedyś to w sobie zmienię. W szkole uczono mnie, że poeta to taki człowiek, 
który zadaje pytania, ale na nie nie odpowiada. Szukając poezji w sobie 
doszedłem do wniosku, że najprostsze pytanie jakie mogę zadać sobie i innym 
będzie brzmiało CO?

Zrobiłem kulę trochę większą od człowieka napisałem na niej dużymi literami 
CO? I wytoczyłem ją na miasto. Zaciekawiona gawiedź podchodziła z pytaniem: 
Co to jest? A ja z rozbawieniem odpowiadałem, że to jest właśnie CO? I toczyłem 
je dalej.

W roli Syzyfa przez ostatnie 20 lat nie zadawałem sobie tego kluczowego pytania, 
bo byłem zajęty swoją robotą, która aż nadto wypełniała mój czas. Aż tu nagle 
Ziemia się przebiegunowała, zaczęła się kręcić w przeciwną stronę, kolorowe 
zrobiło się czarne, dwa plus dwa daje już zupełnie inny wynik niż do tej pory 
dawało, prawo zrobiło się lewe, a rozum i logika się sfilcowała, choć zawsze była 
w deficycie. Na skutek tych niespotykanych przewartościowań lekko się zgubiłem 
straciłem wątek i sens mojej roboty, a kluczowe pytanie odżyło we mnie, lekko 
spuchło i z transcendentnego CO? przemieniło się w lapidarne PO CO?

Po co się starać ? Po co się wychylać? Po co dbać o naturę? Po co czytać książki? 
Po co być ponad przeciętnym? Po co wstawać rano, a nie po południu? Po co 
robić to, czy tamto? Po co uprawiać sztukę? Po co sypać perły przed wieprze? 
Po co robić kolejną edycję tego, co od lat z sukcesem się robiło? Po co płodzić 
kolejne artefakty?  

O ja wam mówię wszystko ch... / Może czasem trochę mniejszy / Ale potem 
jeszcze większy – jak śpiewał kolega z Elektrycznych Gitar.

Atmosfera zgęstniała, w powietrzu wszędzie chemiczny i polityczny smog, brakuje 
tlenu i gaśnie wewnętrzny ogień i żar. Człowiek człowiekowi dżumą, człowiek 
człowiekowi pumą. Melancholia mnie dopadła, w myślach obliczam głębokość 
zanurzenia. Może anabioza sposobem na czas, który nam nastał.

Święta idą, a na święta nic lepszego od niebanalnego przepisu na świąteczną 
potrawę, który na tych łamach już kiedyś gościł, ale jego uroda pozwala, by 
zagościł raz jeszcze.

Przepis na karpia autorstwa Joanny Nagel: Wyłupać piękne, rozgwieżdżone oczy, 
zaczepić na niebie, głowę odciąć i do formaliny na pamiątkę. Ciało upiec w maśle 
i szałwii. W razie niepowodzenia całość wrzucić do szamba.
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