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••• У ПОЛОВИНІ КАНІКУЛ / МІЛОШ ЗЄЛІНЬСКІ

Вже вкотре презентуємо нашим читачам україномовну версію Люблінського 
Інформатора Культурного «ЗУМ». Хоч з неба лиється жар, а Люблін здається 
бути дещо перегрітим і сонним, це не означає, що цього місяця наше місто 
піде на так звану «відпустку». О ні, серпень є також місяцем багатьох подій 
і культурних цікавинок... З цієї причини також заохочуємо вас до читання 
ЗУМ-а, а також до участі у культурному житті Любліна. Цього місяця ми 
приготували для вас знову скорочену україномовну версію і надіємось, що 
наш інформатор дозволить вам чутись у нашому місті ще краще а також 
краще пізнати саме місто.

І тут декілька особистих уваг. Роздумуючи про сьогоднішнє видання 
Люблінського Інформатора Культурного «ЗУМ» зловив себе на думці, що 
було б найкраще, якби наш часопис вже завжди виходив у двох мовних 
версіях. Найкраще щоб він був у формі друкованій, як це було колись, перед 
тим, як надійшла пандемія, інфляція і ця жахлива війна, варварська атака 
росіян на Україну. У останніх роках світ змінився діаметрально. Зустріли нас 
різні драми, котрих, як би гадалось, не повинно бути у ХХІ ст. Можливо 
я є останнім, хто б мав про це нагадувати... але що ж. Це є певного роду 
контекстом чи також поясненням того, що хочу написати нижче.

Я є великим прихильником Любліна, віддав йому властиво ціле життя, тому 
також тішить мене його розвиток, радію із змін у ньому. Декілька років тому 
такою позитивною зміною було відкриття нашого міста на світ. Раптом 
Люблін, раніше оминаний туристами і гостями почав змінюватись. На 
вулицях що раз то частіше було чути інші мови, ресторанчики і музеї 
наповнились туристами. У навчальних закладах Любліна навчалось що 
раз то більше студентів зза кордону. Багато з них приїхало до нас з України. 
Тоді був це для мене привід пишатись. Я радів, що ми ставали містом 
багатокультурним, міжнародним. Радів з того, що Люблін ставав вимріяним 
місцем навчання для молоді з інших країн, радів, що на вулицях чутно 
англійську, німецьку,французьку але насамперед українську мови. Ми 
ж є найближчими сусідами, отож чим частіше бачимось, чи то у Польщі чи 
в Україні – тим краще. Врешті решт – та – чинять добрі сусіди. Відвідуть себе 
взаємно, проводять вільний час, знайомляться ближче.

Сьогодні надалі радію що на вулиці чути іншу ніж лише польську мову. 
Завдяки моїм близьким стосункам з Україною, через захоплення 
і багаторазові подорожі (приватні і службові), подекуди інтуїтивно 
посміхаюсь кожного разу, коли чую українську мову... Однак це радість 
миттєва, бо водночас з усмішкою приходить смуток. Повертається думка про 
війну. Думка про це, що більшість українців віднайшло свій дім у Любліні 
(чи у Польщі), не тому, що цього прагнули, не тому, що був це їхній вибір, 
а лише тому, що вони були долею змушені до цього, змушені варварською 
агресією Росії. Попри все я б хотів, щоб Люблін став для них хоч трішки їхнім 
домом, де є спокій, почуття безпеки. Також місцем, де вони добре себе 
почувають – як жителі, котрі захотіли тут залишитись, або гості, котрі 
прибувають з вільної, незалежної і мирної України. 

ВСТУП ФЕСТИВАЛІ 3

•••••• ФЕСТИВАЛІ 

••• 3. LUBLINER FESTIVAL – ФЕСТИВАЛЬ 
ЄВРЕЙСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
ФУНДАЦІЯ NER TAMID / ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 

LUBLINERFESTIVAL.PL / ВХІД ВІЛЬНИЙ

5-14.08 / п'ятниця-неділя

Фестиваль культивує і поширює широко розумілу культуру єврейську. 
Під час десяти днів буде презентовано різноманіття мотивів і впливів 
музичних – від хасидської пісні, через лірику аж по єврейське кабаре, 
музику клезмерів і сучасні аранжування натхненні музикою ашкеназійською 
і сефардійських євреїв. Додатково програма фестивалю збагачена 
різноманіттям майстер класів і зустрічей.
 
Учасники пізнають таємниці ізраїльської кухні і дізнаються чим є хамса. 
Перша польська інструкторка ізраїльського танцю доведе, що є це танець 
простий і для кожного. Післа майстер класу клезмерської музики зможемо 
відвідати курс самозахисту для жінок, після чого навчитися танцювати танго 
під оком пари майстрів Анни Ібершен і Пьотра Возьняка.

Lubliner Festiwal  це також нагода до екскурсій задля кращого пізнання місць 
важливих для історії євреїв у нашому місті. Екскурсоводи проведуть 
учасників Музеєм на Майданеку, Єшівою чи старим єврейським кладовищем. 
Знову ж старші учасники матимуть нагоду вирушити зручним мелексом 
колишнім єврейським кварталом на Підзамчі. Не забракне також зустрічей 
і розповідей на незвичні теми. Зможемо дізнатись чому релігійні євреї 
відвідують Україну, які є люблінські сліди Акції Рейнгардт, як виглядають 
єврейські спортивні традиції. Це також можливість знайомства з історією 
передвоєнних горілчаних фабрик у поєднанні з дигустацією. Під час зустрічей 
з равінами учасники матимуть нагоду завдати ряд питань пов'язаних 
з юдаізмом і не лише – тому що, як відомо усім:Равін знає відповідь на 
усі питання. 

Докладніше про фестивальну програму дізнаєтесь на інтернет сайті: 
lublinerfestival.pl.

••• ФЕСТИВАЛЬ РЕ:ТРАДИЦІЯ
СТАРЕ МІСТО / БЛОНЯ ПІД ЗАМКОМ / WWW.RETRADYCJA.EU / ВХІД ВІЛЬНИЙ / 

НА МАЙСТЕР КЛАСИ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬ ЗАПИСИ

19-21.08 / п'ятниця-неділя

Фестиваль Ре:традиція є новою назвою знаного фестивалю Ярмарк 
Ягеллонський, котрий протягом 15 років існування еволював, шукаючи 
свого шляху та форми. Виходячи з початкових широких впливів спадщини 
часів Ягеллонів і торгових шляхів, котрі бігли колись через Люблін, торкався 
також народних традицій. Протягом кількох останніх літ цесаме вона 
становить провідну ідею події зосереджуючи довкола себе розбудовану 
пограму фестивалю. Прагнучи підкреслити напрямок, організатори вирішили 
змінити його назву на Ре:традиція, котра у 2016 році була назвою одного 
з основних концертів фестивалю. Назва Ярмарк Ягеллонський не зникає 
повністю. Під цим стендом відбуватиметься знана усім торгівля народним 
ремеслом. 
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Учасники пізнають таємниці ізраїльської кухні і дізнаються чим є хамса. 
Перша польська інструкторка ізраїльського танцю доведе, що є це танець 
простий і для кожного. Післа майстер класу клезмерської музики зможемо 
відвідати курс самозахисту для жінок, після чого навчитися танцювати танго 
під оком пари майстрів Анни Ібершен і Пьотра Возьняка.

Lubliner Festiwal  це також нагода до екскурсій задля кращого пізнання місць 
важливих для історії євреїв у нашому місті. Екскурсоводи проведуть 
учасників Музеєм на Майданеку, Єшівою чи старим єврейським кладовищем. 
Знову ж старші учасники матимуть нагоду вирушити зручним мелексом 
колишнім єврейським кварталом на Підзамчі. Не забракне також зустрічей 
і розповідей на незвичні теми. Зможемо дізнатись чому релігійні євреї 
відвідують Україну, які є люблінські сліди Акції Рейнгардт, як виглядають 
єврейські спортивні традиції. Це також можливість знайомства з історією 
передвоєнних горілчаних фабрик у поєднанні з дигустацією. Під час зустрічей 
з равінами учасники матимуть нагоду завдати ряд питань пов'язаних 
з юдаізмом і не лише – тому що, як відомо усім:Равін знає відповідь на 
усі питання. 

Докладніше про фестивальну програму дізнаєтесь на інтернет сайті: 
lublinerfestival.pl.

••• ФЕСТИВАЛЬ РЕ:ТРАДИЦІЯ
СТАРЕ МІСТО / БЛОНЯ ПІД ЗАМКОМ / WWW.RETRADYCJA.EU / ВХІД ВІЛЬНИЙ / 

НА МАЙСТЕР КЛАСИ ЗОБОВ'ЯЗУЮТЬ ЗАПИСИ

19-21.08 / п'ятниця-неділя

Фестиваль Ре:традиція є новою назвою знаного фестивалю Ярмарк 
Ягеллонський, котрий протягом 15 років існування еволював, шукаючи 
свого шляху та форми. Виходячи з початкових широких впливів спадщини 
часів Ягеллонів і торгових шляхів, котрі бігли колись через Люблін, торкався 
також народних традицій. Протягом кількох останніх літ цесаме вона 
становить провідну ідею події зосереджуючи довкола себе розбудовану 
пограму фестивалю. Прагнучи підкреслити напрямок, організатори вирішили 
змінити його назву на Ре:традиція, котра у 2016 році була назвою одного 
з основних концертів фестивалю. Назва Ярмарк Ягеллонський не зникає 
повністю. Під цим стендом відбуватиметься знана усім торгівля народним 
ремеслом. 
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Фестиваль Ре:традиція – це можливість зустрічі з музикантами, ремісниками 
і аніматорами, котрі у повні свідомості, відповідальності та вразливості 
підходять до справи продовження традиції. У програмі події знайдуться не 
лише концерти, танці і ярмарок народного мистецтва, але також зустрічі, 
виставки та мистецькі інсталяції, майстер класи (між ін. співу, гри на 
інструментах та ремесла), фільми, спектаклі і подвір'я ігор та забав 
традиційних.

Музика
Цьогорічний репертуар концерту Ре:традиція творить плетиво релігійних 
пісень, обрядових, танцювальних а також любовних із східної Польщі 
та західної частини України та Білорусії – країв, котрі залишаються 
у незауважувальному і частково забутому діалозі. Концерт тканий з творів 
виконуваних різними мовами (українською, білоруською, польською, 
староруською) і різних порядків – божих та земних, магічних і звичайних, 
ритмічних і виконуваних ад лібітум. За опрацювання мериторичне концерту 
відповідає Манюха Біконт, котра запросила до співпраці берегині традицій 
вокальних з території Польщі, України і Білорусії. Це Тетяна Сопілка, Наста 
Накрасава, Дарія Бутская а також Юлія Харитонюк. На сцені вони 
зустрінуться з підляською майстринею традиційного співу Вєрою Нічипорук 
з Маліннік та Чоловічим Гуртом Церковної Музики Катапетазма. Це буде 
зустріч багатого і різноманітного світу співу з сильним інструментальним 
звучанням приготованим Бартошом Вебером, котрий виступить з Мілошом 
Пенкалою, Міхалом Фетлером і Войцєхом Трачикєм.

Суботній вечір є бенкетом для прихильників традиційної музики на скрипку 
співставленої із сучасним аранжуванням та інструментами. Концерт гурту 
Завєруха сподобається як і невтомним танцівникам так і усім, котрі у музиці 
шукають великої дози імпровізації та бравури. Виступить також 
фінляндський гурт Пауанне, котрий досліджуючи архівні записи, 
відкривають багатство пісенне з давно втраченої традиції фінської народної 
музики. Фестивальний день завершиться танцями до яких гратимуть 
сільські капели і гурти складені з учнів традиційних музикантів. Танці 
відкриє виступ Оркестру Ярмарку Ягеллонського, заграє також Капела 
Романа Войцєховскєго з Томашова Мазовєцкєго і Капела Одльоти.

Недільні концерти це презентація музикантів з різних, часто відлеглих від 
себе культур. Почуємо гурти: Light in Babylon (Туреччина, Ізраїль, Франція) – 
гурт забере нас у подорож Близьким Сходом і не лише, Fanfara Station 
(Італія, Туніс, США) – подорож мігрантів з басейну Середземного Моря, 
музичні культури африканської діаспори та впливи, котрі віддавна єднають 
Близький Схід, Махреб, Південну Європу та обидві Америки. У базиліц 
оо. Домініканів відбудеться концерт норвезько-шведського тріо Ævestaden 
котре грає традиційні псалми поєднані з свіжо скомпонованими піснями. 

Ярмарок Ягеллонський – Біжутерія та оздоби
Модул ремісничий триватиме два дні. Приблизно 140 творців представлять 
культуру і традиції багатьох регіонів Польщі, а також сусідніх країн – Литви, 
України чи Словаччини. Провідною темою ремісничою буде традиційна 
біжутерія та оздоби. На стендах творців знайдуться як польська так 
і литовська біжутерія з бурштину, різноманітні форми металевих оздоб 
з балтійських регіонів, містерно ткані крайки і пояси, вироби із шкіри 
гірських майстрів, традиційні шапки, такі, як гамерки, магєрки чи мацєювки, 
а також українські буси та шлюбні вінці.

5ФЕСТИВАЛІ 

Виставки і кіно
Виставки і кіно фестивалю зосередяться довкола культури України. Побачимо 
фотографії з архівальних фондів Державного Центру Народної Культури 
і Музею Івана Гончара у Київі. Це збір, котрий був виконаний працівниками 
музею протягом останніх місяців, щоб зазначити тим самим багатство 
і різноманітність традиційної культури України. Друга виставка представить 
картини та скульптури Івана Приходько, знаменитого творця 
зараховуваного до грона останніх автентичних живих народних митців. 
Художникові буде присвячено також фільм Земля Івана (реж. Андрій 
Лисецький). Традиційнакультура України близькою є також Анджейові 
Бєньковскєму, котрий у своїй пасії праці етнографа і документаліста культури 
зреалізував кілька експедицій територіями України. У рамах фестивалю 
заплановано також зустріч з творцем та показ його фільмів.

Програма для дітей
Не забракне також улюбленого Подвір'я Ре:традицій, наповненого давними 
іграми і забавками, котрі у суботу і неділю загостюють на Блонях під 
Замком. Кожного дня фестивалю у внутрішньому подвір'ї Варштатів Культури 
відбудуться спектаклі: Давні народні забавки у Польщі це музичний 
спектакль для дітей і сімей котрий покаже красу і різноманіття традиційних 
польських забавок, Про Півника, що вмів діяти до результату – спектакль 
приготований на підставі традиційної байки із збору Оскара Кольберга 
у авторській римованій адаптації Катажини Житомірскєй і Іграшки 
з Дропсом Бродячого Театру Ляльок Мале Мі.

Як що року у Краківських Воротах появиться мистецька інсталяція у стилі 
народного «павука». Працю натхненну цією традиційною оздобою 
запрезентує Евеліна Крушиньска, мисткиня і аніматорка, котра займається 
дизайном і поєднанням діяльності про екологічної та садівництвом 
з мистецтвом та анімацією культури. 

Інформації та докладна програма на стрінці www.retradycja.eu.

••• 16. BNP PARIBAS ДВА БЕРЕГИ. ФЕСТИВАЛЬ 
ФІЛЬМУ І МИСТЕЦТВА
KAАЗІМЄЖ ДОЛЬНИ. ЯНОВЄЦ НАД ВІСЛОЮ / ПРОГРАМА I IНФОРМАЦІЇ ПРOКВИТКИ: 

WWW.DWABRZEGI.PL

30.07-7.08 / субота-неділя /

Фестиваль фільму і мистецтва відбувається в чарівному Казімєжу Дольним 
над Віслою і є інтердисциплінарною культурною подією під час котрого 
організатори презентують авторське, мистецьке, незалежне, суспільно 
задіяне кіно а також найновіше і молоде кіно європейське. Щоденно 
заплановано цікаві зустрічі з творцями, тематичні дебати, музичні події, 
спеціальні покази, виставки, майстер класи.

Як що року програма є різноманітною і відзначається високим мистецьким 
рівнем, а у ній покази польських і закордонних фільмів нагороджуваних на 
міжнародних конкурсах, цікаві артистичні події. На відкриття польська 
прем'єра фільму Corsage режисерії Марі Краутзер з нагородженою у Канн 
Вікі Крєпс у ролі цісарової Сіссі. Портрет жінки котра бореться за право 
відкинення у прямому і переносному значенні корсету культурного 
і суспільного. На закриття фестивалб заплановано польську прем'єру 
фільму The Eight Mountains режисерів Фелікса ван Гронінгера і Шарлотт 
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Недільні концерти це презентація музикантів з різних, часто відлеглих від 
себе культур. Почуємо гурти: Light in Babylon (Туреччина, Ізраїль, Франція) – 
гурт забере нас у подорож Близьким Сходом і не лише, Fanfara Station 
(Італія, Туніс, США) – подорож мігрантів з басейну Середземного Моря, 
музичні культури африканської діаспори та впливи, котрі віддавна єднають 
Близький Схід, Махреб, Південну Європу та обидві Америки. У базиліц 
оо. Домініканів відбудеться концерт норвезько-шведського тріо Ævestaden 
котре грає традиційні псалми поєднані з свіжо скомпонованими піснями. 

Ярмарок Ягеллонський – Біжутерія та оздоби
Модул ремісничий триватиме два дні. Приблизно 140 творців представлять 
культуру і традиції багатьох регіонів Польщі, а також сусідніх країн – Литви, 
України чи Словаччини. Провідною темою ремісничою буде традиційна 
біжутерія та оздоби. На стендах творців знайдуться як польська так 
і литовська біжутерія з бурштину, різноманітні форми металевих оздоб 
з балтійських регіонів, містерно ткані крайки і пояси, вироби із шкіри 
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і Музею Івана Гончара у Київі. Це збір, котрий був виконаний працівниками 
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Лисецький). Традиційнакультура України близькою є також Анджейові 
Бєньковскєму, котрий у своїй пасії праці етнографа і документаліста культури 
зреалізував кілька експедицій територіями України. У рамах фестивалю 
заплановано також зустріч з творцем та показ його фільмів.

Програма для дітей
Не забракне також улюбленого Подвір'я Ре:традицій, наповненого давними 
іграми і забавками, котрі у суботу і неділю загостюють на Блонях під 
Замком. Кожного дня фестивалю у внутрішньому подвір'ї Варштатів Культури 
відбудуться спектаклі: Давні народні забавки у Польщі це музичний 
спектакль для дітей і сімей котрий покаже красу і різноманіття традиційних 
польських забавок, Про Півника, що вмів діяти до результату – спектакль 
приготований на підставі традиційної байки із збору Оскара Кольберга 
у авторській римованій адаптації Катажини Житомірскєй і Іграшки 
з Дропсом Бродячого Театру Ляльок Мале Мі.

Як що року у Краківських Воротах появиться мистецька інсталяція у стилі 
народного «павука». Працю натхненну цією традиційною оздобою 
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з мистецтвом та анімацією культури. 

Інформації та докладна програма на стрінці www.retradycja.eu.

••• 16. BNP PARIBAS ДВА БЕРЕГИ. ФЕСТИВАЛЬ 
ФІЛЬМУ І МИСТЕЦТВА
KAАЗІМЄЖ ДОЛЬНИ. ЯНОВЄЦ НАД ВІСЛОЮ / ПРОГРАМА I IНФОРМАЦІЇ ПРOКВИТКИ: 

WWW.DWABRZEGI.PL

30.07-7.08 / субота-неділя /

Фестиваль фільму і мистецтва відбувається в чарівному Казімєжу Дольним 
над Віслою і є інтердисциплінарною культурною подією під час котрого 
організатори презентують авторське, мистецьке, незалежне, суспільно 
задіяне кіно а також найновіше і молоде кіно європейське. Щоденно 
заплановано цікаві зустрічі з творцями, тематичні дебати, музичні події, 
спеціальні покази, виставки, майстер класи.

Як що року програма є різноманітною і відзначається високим мистецьким 
рівнем, а у ній покази польських і закордонних фільмів нагороджуваних на 
міжнародних конкурсах, цікаві артистичні події. На відкриття польська 
прем'єра фільму Corsage режисерії Марі Краутзер з нагородженою у Канн 
Вікі Крєпс у ролі цісарової Сіссі. Портрет жінки котра бореться за право 
відкинення у прямому і переносному значенні корсету культурного 
і суспільного. На закриття фестивалб заплановано польську прем'єру 
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Вандермеерс відзначеного у Канн нагородою жюрі. Розгорнута на три 
декади історія дружби з Аллесандро Боргі і Люкою Марінеллі показує 
чим є прив'язання до місця походження, кохання і втрата.  

Гостем спеціальним у циклі І Бог створив актора появиться Ян Пешек. 
Цей винятковий оригінальний театральний і кіно актор, режисер, педагог 
зустрінеться з Вами під час Лекції кіно і у монодрамі Сценарій для 
неіснуючого але можливого інструментального актора. Спектакль 
відбудеться у замку в Казімєжу. Гостем спеціальним будетакож знаменитий 
італійський документаліст Джянфранко Росі, автор нагородженої Золотим 
Левом у Венеції стрічки Римського ауреолу і відзначеного у Берліні Вогню 
на морі. Ці два фільми і Ноттурно можна буде оглянути на BNP Paribas Два 
Береги.

У секції Світ під наметом побачимо також найважливіші фільми престижних 
фестивалів (м.ін. у Канн, Венеції, Берліні), як і цікаве польське кіно: 
Diana.The Princess, реж. Еда Перкінса, One Fine Morning, реж. Міі Гансен-
Лове, Alcarràs, реж. Карла Сімон, Baby Broker, реж. Гіроказу Коре-еду, 
Брaти, реж. Марцін Філіповіч, Серце дуба, реж. Лауре Карбонєр і Мшель 
Сейдо.    

Як щороку відбудеться також показ конкурсний фільмів короткометражних, 
зустріч з багатьма гостями – митцями, акторами, режисерами і музичні події.

••• 23. ЛІТНЯ АКДЕМІЯ ФІЛЬМІВ У ЗВЄЖИНЬЦУ
ЗВЄЖИНЄЦ /ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОГРАМУ ТА КВИТКИ: WWW.LAF.ORG.PL

7-15.08 / неділя-понеділок /

Літня Академія Фільмів у Звєжиньцу це кінофестиваль під час котрого 
глядачі на екранах кількох кінотеатрів побачать стрічки польські та 
закордонні, прапрем'єри і «археологію кіно», продукції визначних творців 
і нішове кіно, нічні сеанси на подвір'ї броварні і дообідні продукції для 
дітей. Фестиваль дає можливість зустрічі з конесерами мистецтва кіно, 
дискусій про фільми і проведення літнього тижня у атмосфері мистецтва 
кіно і у чудових природних умовах. Гістьми Академії будуть цього року 
м.ін.: Йоанна Жулковска, Алєксандра Поплавска, Aнджей Грабовскі, 
Aдам Вороновіч, Роберт Гліньскі, Томаш Шухардт, Марюш Банасяк, 
Maрюш Дренжек а також Лєх Диблік. 

Фільм на добрий початок –Фестиваль розпочне передпрем'єрний показ 
фільму Хрестини у реж. Якуба Скочня. Його героїнею є Маріанна, щира 
католичка, вирішує скористатись сімейною урочистістю, хрестинами, щоб 
поєднати своїх посварених віддавна дітей.

Faro 1979 це аж 16 фільмів маестро Бергмана. Серед них документ про 
острів, на котрому Інгмар Бергман провів два останні роки життя, чи єдина 
кінокомедія, котру митець зреалізував.

Bertrand Mandico Вертранд Мандіко – ретроспектива фільмів 
французького режисера, котрого зараховують до творців кіно 
експериментального. Співпрацювала з режисером між ін.Агата Бузек. 

Актуальна геополітична ситуація натхнула організаторів до створення блоку 
Емігранти, де знайдеться перегляд фільмів про еміграції, а серед них 
перший у Польщі показ найновішого фільму реж. Еріка Поппе Utvandrarna.
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Masterclass Роберта Гліньского
Майстерна лекція дасть під час Академії Роберт Гліньскі, режисер, 
сценарист і педагог. Поза зустріччю з митцем у програмі LAF знайдуться 
також його фільми, в тім знана і нагороджувана стрічка Привіт Тереска.

Клубний карнет – багата кіно пропозиція для бувальців Дискусійних Кіно 
Клубів, а у ній фільму пошуку, поза основного мінстріму кіно: шведська 
продукція Comedy Queen, реж. Санна Ленкен, Nic (Intet), реж. Трін Пііл 
Хрістенсен, Самус МакНалі, Drive My Car,  реж Риусуке Гамагучі, Матері 
рівнолеглі, реж. Педро Альмодовар, Infinite Storm, реж Малгожата 
Шумовска.  

Страхи нa LAF-и це нагода побачити 10 найкращих некомерційних фільмів 
жахів з останніх двох років. Цього року аж вісім показів є передпрем'єрних. 

Король Laf – цукл для сімей з цікавим добором фільмів для молодшого 
глядача.

Нічне кіно це як завжди репертуар, котрий вабить натовпи глядачів 
на подвір'я броварні. Цього року між іншим Гельмут Ньютон. Краса 
і чудовисько., реж. Геро вон Боем, Ніч на землі, реж. Джім Ярмуш і Усі 
наші страхи, реж. Лукаш Рондута і Лукаш Гутт.

Поряд з багатою програмою кінофільмів, вночі, після сеансів 
відбуватимуться концерти під відкритим небом у сценерії історичної 
броварні.

••••••ТЕАТР

••• ЦЕНТР КУЛЬТУРИ
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL / КАСА: ПОНЕДІЛОК – П'ЯТНИЦЯ 14.00-18.00 

А ТАКОЖ 1 ГОДИНУ ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ / 81 466 61 40

4, 5, 24, 25.08 / четвер, п'ятниця, середа, четвер / год. 19.00
ЗАЛ ЧОРНИЙ / КВИТОК 10/15 ЗЛ

Театр Сеніора – Кабаре Старших Пань і Панів
режисер: Міхал Згєт
Музичний спектакль з використанням пісень з Кабаре Старших Панів 
авторства Єремі Пшибори (слова) і Єжи Васовского (музика). Актори 
показують незаперечну красу цього репертуару у красивій та неймовірній 
стилізації, віддзеркалюючи настрій високої культури. 

5.08 / п'ятниця / год. 21.00
6.08 / субота / год. 21.00
ВІРИДАЖ / КВИТОК: 40-70 ЗЛ / ПРОСТІР МИСТЕЦТВА

Марцін Вроньскі – Менти з іншої глини ч. ІІІ – Ринграф
Сцена ІнВітро, режисер: Лукаш Віт-Міхаловскі
Третя відслона театрального кримінального серіалу. Зига Мацєєвска не є вже 
комісаром, намагається віднайтись у невдячній ролі післявоєнної двірнички. 
Є 50-ті роки ХХ ст., у Польщі триває відбудова.

7.08 / неділя / год. 21.00
ПЛ. ЛИТОВСЬКА / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Сліпі
Teaтр K.T.O. (Краків); режисер: Єжи Зонь
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Страхи нa LAF-и це нагода побачити 10 найкращих некомерційних фільмів 
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режисер: Міхал Згєт
Музичний спектакль з використанням пісень з Кабаре Старших Панів 
авторства Єремі Пшибори (слова) і Єжи Васовского (музика). Актори 
показують незаперечну красу цього репертуару у красивій та неймовірній 
стилізації, віддзеркалюючи настрій високої культури. 

5.08 / п'ятниця / год. 21.00
6.08 / субота / год. 21.00
ВІРИДАЖ / КВИТОК: 40-70 ЗЛ / ПРОСТІР МИСТЕЦТВА

Марцін Вроньскі – Менти з іншої глини ч. ІІІ – Ринграф
Сцена ІнВітро, режисер: Лукаш Віт-Міхаловскі
Третя відслона театрального кримінального серіалу. Зига Мацєєвска не є вже 
комісаром, намагається віднайтись у невдячній ролі післявоєнної двірнички. 
Є 50-ті роки ХХ ст., у Польщі триває відбудова.

7.08 / неділя / год. 21.00
ПЛ. ЛИТОВСЬКА / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Сліпі
Teaтр K.T.O. (Краків); режисер: Єжи Зонь



8 ТЕАТР 
Монументальне видовище під відкритим небом, драма про інстинктовні 
реакції суспільства на кризу, котра нікого не вбиває, але все змінює. Що ще 
вчора здавалось бути фікцією виявляється реальністю.

8.08 / понеділок / год. 19.00
ВИДОВИЩНИЙ ЗАЛ/ КВИТОК: 20/30 ЗЛ

Chór Sierot
Teaтр K.T.O. (Kраків); режисер: Єжи Зонь
Позбавлена тексту розповідь про безмежну самотність показує жахливу 
реальність життя у сиротинці, де почуття спільноти поступається 
відчуженню. 

16.08 / вівторок/ год. 19.00
17.08 / середа / год. 19.00
ЗАЛ ЧОРНИЙ / ВІД 14 РОКІВ / КВИТОК: 25-35 ЗЛ

Станіслав Лем – Конгрес Футорологічний 
Театр Читальня Драми; режисер: Даніель Адамчик
Спектакль є адаптацією сатиричної і у великій мірі пророчої повісті 
Станіслава Лема показує конфлікт між скептичним світоглядом науковим 
та теоріями паранауковців і утопійними ідеологіями

28.08 / неділя / год. 18.00
ВИДОВИЩНИЙ ЗАЛ/ КВИТОК: 10/20 ЗЛ

Боварі
Gostner Hoftheater, Фундація Від Сходу до Заходу; на підставі „Мадам 
Боварі” Густава Флауберта; режисер: Joanna Lewicka Йоанна Лєвіцка
Жіноча, багатоголоса і багатокодова, багата у музичні картини розповідь про 
неустанне і сповнене фрустрацій достосування і виконання на перший погляд 
неможливих до виконання суспільних завдань. 

••• ОСЕРЕДОК ТЕАТРАЛЬНИХ ПРАКТИК 
«ГАРДЗЄНІЦЕ»
БЮРО ОСЕРЕДКА: ВУЛ. ГРОДЗКА 5А / 81 532 98 40 / OFFICE@GARDZIENICE.ART.PL / 

НЕОБХІДНО ПОПЕРЕДНЬО ЗАМОВЛЯТИ КВИТКИ / СПЕКТАКЛІ ВІДБУВАЮТЬСЯ 

У ГАРДЗЄНІЦАХ / КВТОК: 50-60 ЗЛ

26.08 / п'ятниця / год. 20.00
27.08 / субота / год. 20.00
КВИТОК: 50/60 ЗЛ

Театральний Марафон 
Театральний Марафон є композицією, на котру складаються 2 вибрані 
спектаклі з репертуару Театру Гардзєніце. Марафону товаришують 
мультимедіальні проєкції, виставки і події пов'язані з ним.

••• ЦЕНТР ЗУСТРІЧІ КУЛЬТУР
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / 81 441 56 70 / WWW.SPOTKANIEKULTUR.COM

3.08 / середа / год. 21.00

Люблінський Фаєр Джем
ЦЕНТР НОВОГО ЦИРКУ / ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Цуклічне, вогне-музичне видовище на базі ідеї легкої форми джему, 
де танцівники вогню показують своє вміння. 

ВИСТАВКИ 9

•••••• ВИСТАВКИ

••• ЦЕНТР КУЛЬТУРИ
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL 

Багатокультурний Люблін. 700 років історії міста
Мультимедіальна експозиція присв'ячена багатокультурній спадщині 
та історії Любліна показана у різних перспективах.

••• ЦЕНТР ЗУСТРІЧІ КУЛЬТУР
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / КВИТОК: КАСА І BILETY.SPOTKANIAKULTUR.COM

У напрямку зустрічі культур. Від Драматичного театру 
до Центру Зустрічі Культур
Історія будови показує усі етапи змагань та перешкод творіння культурного 
Любліна: від часів ПРЛ (комуністичні часи) через період трансформації 
устрою аж по сучасність.

5.08 / п'ятниця / год. 18.00 / відкриття виставки

Катажина Юзефовіч – від нова
Зложені, багатоелементні праці Катажини Юзефовіч стали цим разом 
пунктом виходу розвитку тем порушених від нова, після багатьох літ. 
/ дo 25.09 / неділя

5.08 / п'ятниця / год. 18.00 / відкриття виставки

Пьотр Юзефовіч – The Show Must Go On
Праці над монументальним циклом митець розпочав у 1986 р., і продовжує 
до нині. На виставці показано три частини: інтерпретація чотирнадцяти 
зупинок хресної дороги і «Люди та скульптури» та «Некрологи»./ дo 25.09 / 
неділя

18.08 / четвер / год. 18.00 / відкриття виставки

Богуслав Люстик – EXODUS – стигмати часу
Перші спогади митця з дитинства пов'язані з Варшавським Повстанням 
набирають тепер для нього нового, актуального значення та вимови 
універсальної і не дозволяють бути байдужим до сьогодення. / дo 2.10 / 
неділя

Kaролінa Футимa – Історії Тіла
Картини представляють як і традиційну образну форму перегукуючись 
з з класичним стилем так і підхід експериментальний, де тіло у поєднанні 
з матерією абстракційною стає ключовим елементом творчих розважань. 
/ дo 21.08 / неділя

Анджей Понговскі – Вайда на ново
Проект за посередництвом плакату показує повну творчість Анджея Вайди. 
У колекції 60 нових плакатів до усіх його фільмів. / до 7.08 / неділя

Нарциз
Презентація найцікавіших робіт студентів Академіх Художніх Мистецтв 
з Гданська, кракова, Вроцлава, Варшави, Катовіц і Лодзі а також Мистецького 
Університету у Познані / до 15.08 / понеділок



8 ТЕАТР 
Монументальне видовище під відкритим небом, драма про інстинктовні 
реакції суспільства на кризу, котра нікого не вбиває, але все змінює. Що ще 
вчора здавалось бути фікцією виявляється реальністю.

8.08 / понеділок / год. 19.00
ВИДОВИЩНИЙ ЗАЛ/ КВИТОК: 20/30 ЗЛ

Chór Sierot
Teaтр K.T.O. (Kраків); режисер: Єжи Зонь
Позбавлена тексту розповідь про безмежну самотність показує жахливу 
реальність життя у сиротинці, де почуття спільноти поступається 
відчуженню. 

16.08 / вівторок/ год. 19.00
17.08 / середа / год. 19.00
ЗАЛ ЧОРНИЙ / ВІД 14 РОКІВ / КВИТОК: 25-35 ЗЛ

Станіслав Лем – Конгрес Футорологічний 
Театр Читальня Драми; режисер: Даніель Адамчик
Спектакль є адаптацією сатиричної і у великій мірі пророчої повісті 
Станіслава Лема показує конфлікт між скептичним світоглядом науковим 
та теоріями паранауковців і утопійними ідеологіями

28.08 / неділя / год. 18.00
ВИДОВИЩНИЙ ЗАЛ/ КВИТОК: 10/20 ЗЛ

Боварі
Gostner Hoftheater, Фундація Від Сходу до Заходу; на підставі „Мадам 
Боварі” Густава Флауберта; режисер: Joanna Lewicka Йоанна Лєвіцка
Жіноча, багатоголоса і багатокодова, багата у музичні картини розповідь про 
неустанне і сповнене фрустрацій достосування і виконання на перший погляд 
неможливих до виконання суспільних завдань. 

••• ОСЕРЕДОК ТЕАТРАЛЬНИХ ПРАКТИК 
«ГАРДЗЄНІЦЕ»
БЮРО ОСЕРЕДКА: ВУЛ. ГРОДЗКА 5А / 81 532 98 40 / OFFICE@GARDZIENICE.ART.PL / 

НЕОБХІДНО ПОПЕРЕДНЬО ЗАМОВЛЯТИ КВИТКИ / СПЕКТАКЛІ ВІДБУВАЮТЬСЯ 

У ГАРДЗЄНІЦАХ / КВТОК: 50-60 ЗЛ

26.08 / п'ятниця / год. 20.00
27.08 / субота / год. 20.00
КВИТОК: 50/60 ЗЛ

Театральний Марафон 
Театральний Марафон є композицією, на котру складаються 2 вибрані 
спектаклі з репертуару Театру Гардзєніце. Марафону товаришують 
мультимедіальні проєкції, виставки і події пов'язані з ним.

••• ЦЕНТР ЗУСТРІЧІ КУЛЬТУР
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / 81 441 56 70 / WWW.SPOTKANIEKULTUR.COM

3.08 / середа / год. 21.00

Люблінський Фаєр Джем
ЦЕНТР НОВОГО ЦИРКУ / ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Цуклічне, вогне-музичне видовище на базі ідеї легкої форми джему, 
де танцівники вогню показують своє вміння. 
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•••••• ВИСТАВКИ

••• ЦЕНТР КУЛЬТУРИ
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / WWW.CK.LUBLIN.PL 

Багатокультурний Люблін. 700 років історії міста
Мультимедіальна експозиція присв'ячена багатокультурній спадщині 
та історії Любліна показана у різних перспективах.

••• ЦЕНТР ЗУСТРІЧІ КУЛЬТУР
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / КВИТОК: КАСА І BILETY.SPOTKANIAKULTUR.COM

У напрямку зустрічі культур. Від Драматичного театру 
до Центру Зустрічі Культур
Історія будови показує усі етапи змагань та перешкод творіння культурного 
Любліна: від часів ПРЛ (комуністичні часи) через період трансформації 
устрою аж по сучасність.

5.08 / п'ятниця / год. 18.00 / відкриття виставки

Катажина Юзефовіч – від нова
Зложені, багатоелементні праці Катажини Юзефовіч стали цим разом 
пунктом виходу розвитку тем порушених від нова, після багатьох літ. 
/ дo 25.09 / неділя

5.08 / п'ятниця / год. 18.00 / відкриття виставки

Пьотр Юзефовіч – The Show Must Go On
Праці над монументальним циклом митець розпочав у 1986 р., і продовжує 
до нині. На виставці показано три частини: інтерпретація чотирнадцяти 
зупинок хресної дороги і «Люди та скульптури» та «Некрологи»./ дo 25.09 / 
неділя

18.08 / четвер / год. 18.00 / відкриття виставки

Богуслав Люстик – EXODUS – стигмати часу
Перші спогади митця з дитинства пов'язані з Варшавським Повстанням 
набирають тепер для нього нового, актуального значення та вимови 
універсальної і не дозволяють бути байдужим до сьогодення. / дo 2.10 / 
неділя

Kaролінa Футимa – Історії Тіла
Картини представляють як і традиційну образну форму перегукуючись 
з з класичним стилем так і підхід експериментальний, де тіло у поєднанні 
з матерією абстракційною стає ключовим елементом творчих розважань. 
/ дo 21.08 / неділя

Анджей Понговскі – Вайда на ново
Проект за посередництвом плакату показує повну творчість Анджея Вайди. 
У колекції 60 нових плакатів до усіх його фільмів. / до 7.08 / неділя

Нарциз
Презентація найцікавіших робіт студентів Академіх Художніх Мистецтв 
з Гданська, кракова, Вроцлава, Варшави, Катовіц і Лодзі а також Мистецького 
Університету у Познані / до 15.08 / понеділок
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Станіслав Когуцюк – Художник, котрий захоплює 
простотою
Станіслав Когуцюк (1933 – 2021), званий також Нікіфором з Плаваніц, 
належав до грона найбільш розпізнавальних народних художників 
Люблінщини, намалював тисячі картин з традиційною тематикою 
пов'язаною з довколишнім середовищем та звичайним життям. 
/ до 19.02.2023 / неділя

ГАЛЕРЕЯ САСКА
АЛ. РАЦЛАВІЦКЄ / ОГОРОЖА САСКОГО САДУ

Гжегож Маршалек
Гжегож Маршалек займається ілюстрацією, рисунком і графікою проекту, 
Спеціалізується як у плакатах так і у графіці майстерній./ дo 17.10 / 
понеділок

••• CREAMY CAFE
ВУЛ. РИМВІДА 8 / 885 362 555 / ВТ.-ПТ. 12.00-19.00, СУБ.-НЕД. 11.00-19.00

від 1.08 / понеділок

Артур Душик – Kaвa у Creamy
Цукл фотографій кави у різній формі, від збору зерен через екстракцію креми 
до мініатюрного еспрессо. Автором фотографій є баріст і власник кав'ярні 
Creamy Cafe / дo 31.08 / середа 

••• Г.A.Б. – ГАЛЕРЕЯ АРТ БРУТ
БУДИНОК ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ПЕРШИЙ ПОВЕРХ / 

WWW.ARTBRUT.LUBLIN.PL / ВТ.-ПТ. 14.00-20.00, СУБ. 13.00-18.00

Анджей Грушка – Лісти до Габрися
Анджей Грушка у своїй творчості – картинах і прозі адресованих до 
Архангела Габріела – задумується над станом сучасного світу і людини, 
загубленої у поверхневому релативізмі цінностей. / дo  31.08 / середа

••• ГАЛЕРЕЯ БІЛА
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 81 466 61 39 / ВІВ.-СУБ. 12.00-18.00 / 

BIALA.ART.PL / BIALA@CK.LUBLIN.PL

Марюш Таркавіян – Колоквій з історії мистецтва 
та цивілізації
Від 2016 року митець творить монументальну художню реалізацію, чорний 
туш на білих стінах і склепінні коридору. Проєкт полягає на циклічному 
додаванні чергових, вибраних художником мотивів актуальних виставок.

••• ГАЛЕРЕЯ ДОМУ КУЛЬТУРИ ЛСМ
ВУЛ. ВАЛЛЕНРОДА 4А / ПОН.-ПТ. 9.00-15.00 / КУРАТОРСЬКЕ ВІДВІДУВАННЯ ВІВ. 

І ЧЕТВ. 12.00-15.00 / ЗОРГАНІЗОВАНА ГРУПА НА ЗАМОВЛЕННЯ ТЕЛ. 81 743 48 29 / 

WWW.DOMKULTURYLSM.PL / 

Сентиментальний куточок.
Інтерактивна постійна експозиція.
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Ганна Граляк – Портрет – eмоція 
Авторка належить до Союзу Польських Митців Пластиків Люблінського 
Округу і Товариства Приятелів Художніх Мистецтв у Любліні.

••• GALERIA GARDZIENICE
UL. GRODZKA 5A / 81 582 13 98

21.08 / неділя / год. 16.00 / відкриття виставки
ПАЛАЦ ОСЕРЕДКА ТЕАТРАЛЬНИХ ПРАКТИК „ГАРДЗЄНІЦЕ” / ГАРДЗЕНІЦЕ ПЄРВШЕ 3 C / 

ВХІД ВІЛЬНИЙ

Kристина Рудзка-Пшихода –Бурштинові Пляжі 
Люблінщини
Виставка містить картини натхненні бурштином а також збір бурштину 
з колекції др. Люціяна Газди. Відкриття виставки збагатить рецитація віршів 
Кристини Ленковскої 

••• ГАЛЕРЕЯ КРАНЬЦОВА 
ВУЛ. КРАНЬЦОВА 106 / КВАРТАЛЬНИЙ ДІМ КУЛЬТУРИ «БРОНОВІЦЕ» / 

WWW.DDKBRONOWICE.PL

Футуристичні Розповіді – післяконкурсна виставка
Презентація лауреатів XXVI Міжнародного Пластичного Конкурсу Мій Світ – 
Футуристичні розповіді. / дo 31.08 / середа

••• ГАЛЕРЕЯ ЛАБІРИНТ
ВУЛ. ПОПЄЛУШКИ 5 /ВТ.-НЕД. ГОД. 12.00-19.00 / КВИТОК: 1,00 ZŁ / НА ВІДКРИТТЯ 

ВХІД БЕЗКОШТОВНИЙ / WWW.LABIRYNT.COM / GALERIA@LABIRYNT.COM / 

FACEBOOK.COM/GALERIALABIRYNTLUBLIN / INSTAGRAM.COM/GALERIALABIRYNT / 

YOUTUBE.COM/USER/GALERIALABIRYNT / TIKTOK.COM/@GALERIALABIRYNT 

Може не вдатись
Виставка пітверджує, що мистецтво є пригодою, процесом і експериментом. 
Митці запрошують до співтворення експонатів і надання їм змісту. 
Інтерактивні праці, доступні усім дають можливість імпровізацій і відчуття 
приємності, котра пливе з творчості. / дo 4.09 / неділя

Колекція доступна Vol. 3
Виставка вибраних робіт з колекції Галереї Лабіринт опрацьована під кутом 
доступності для осіб глухих, незрячих і з інтелектуальними дефіцитами, осіб 
у спектрі аутизму, а також мігранток і мігрантів. / дo 28.08 / неділя

Філіп Кійовскі – Бібліотека Азиль
ГАЛЕРЕЯ ЛАБІРИНТ ПЛАЗА / ВУЛ. ЛИПОВА 13

Від квітня 2021 р. Філіп Кійовскі громадить літературу на тему LGBTQ+. 
Виставка має форму інсталяції – енвіронмент, у котрій можна бути, брати 
у руки книжку, читати її, слухати аудіобуків, черпати знання і проводити час.  
/ дo 31.08 / середа

Юрій Білей – вартість цих слів залежить також від Тебе
площа перед галереєю лабіринт / вхід безкоштовний
Юрій Білей зробив реконструкцію придорожньої пропандної структури 
їз схилку ПРЛ. Показав незломність пропагандної мови та її постійну 
актуальність. / дo 30.10 / неділя



ВИСТАВКИ 10
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••• CREAMY CAFE
ВУЛ. РИМВІДА 8 / 885 362 555 / ВТ.-ПТ. 12.00-19.00, СУБ.-НЕД. 11.00-19.00

від 1.08 / понеділок
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БУДИНОК ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ПЕРШИЙ ПОВЕРХ / 

WWW.ARTBRUT.LUBLIN.PL / ВТ.-ПТ. 14.00-20.00, СУБ. 13.00-18.00
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••• ГАЛЕРЕЯ БІЛА
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 81 466 61 39 / ВІВ.-СУБ. 12.00-18.00 / 

BIALA.ART.PL / BIALA@CK.LUBLIN.PL
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ВУЛ. ВАЛЛЕНРОДА 4А / ПОН.-ПТ. 9.00-15.00 / КУРАТОРСЬКЕ ВІДВІДУВАННЯ ВІВ. 
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Сентиментальний куточок.
Інтерактивна постійна експозиція.

ВИСТАВКИ 11
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ВХІД ВІЛЬНИЙ
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12 ВИСТАВКИ 

••• ГАЛЕРЕЯ ПО 111 СХОДИНКАХ
МОЛОДІЖНИЙ ДІМ КУЛЬТУРИ НР 2 / ВУЛ. БЕРНАРДИНЬСКА 14А / 81 532 08 53 / 

ПОН.-ПТН. 8.00-20.00, СУБ. 8.00-16.00

Роман Рогаля – Спогад II
Автор показує праці котрі представляють магічний Люблін у техніці тушу 
і акварелі. 

Агата Тополєвска – У стосунках
Агата Тополєвска спеціалізується у маларстві на шталугах і стінному, творить 
скульптури та інсталяції.

Ремісник
Фотографії представляють творчих мешканців Любліна 

Едвард Хартвиг – Kaліна
МОЛОДІЖНИЙ ДІМ КУЛЬТУРИ НР 2 / ВУЛ. БЕРНАРДИНЬСКА 14А 

МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА / ФІЛІАЛ НР 11 / ВУЛ. ЛЬВОВСКА 6 

МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА / ФІЛІАЛ НР 16 / ВУЛ. КАШТАНОВА 1

У 70тих роках ХХ ст. Хартвиг зробив чимало світлин кварталів на 
Каліновщизні. Презентовані на виставці роботи походять з бібліотеки Театру 
НН.

••• ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВА НЕПРОФЕСІЙНОГО 
«У ЛІКАРІВ»
КЛУБ ЛІКАР'Я / ВУЛ. ХМЄЛЬНА 4

Нас четверо
Виставка фотографій авторами котрих є студенти Медичного Університету 
у Любліні: Моніка Боровєцка, Агнєшка Бжезінська, Тимотеуш Буковскі, Пьотр 
Корнась  / дo 15.09 / четвер 

••• ГАЛЕНРЕЯ МИСТЕЦТВ ВІРИДАЖ
ВУЛ. ГРОДЗКА 19 / ПОН. 12.00-16.00, ВІВ.-ПНД. 12,00-18.00, СУБ. 12.00-15.00, 

НЕД. 13.00-16.00 / 81 441 33 50 / 604 542 612 / GALERIA@WIRYDARZ.COM.PL / 

WIRYDARZ.COM.PL

Ярослав Moдзелєвскі – Бачення
Ярослав Модзелєвскі творить у напрямку реалізму, однак нещоденне 
поєднання елементів, естетичні композиції а також холодна палітра барв 
творять настрій неспокою і контенпляції. На виставці представлені найновіші 
картини митця. / дo  10.09 / субота

••• ГАЛЕРЕЯ «ПРИ ВОРОТАХ»
ТОВАРИСТВО ПРИЯТЕЛІВ МИСТЕЦТВА / ВУЛ. ГРОДСКА 34/36 / 81 532 28 31 / 

WWW.TPSP-LUBLIN.PL / TPSP.LUBLIN@GMAIL.COM / ВІВ.-ПТН. 11.00-17.00, 

СУБ. 11.00-16.00, НЕД. 11.00-15.00

Літня виставка членів СПХМ
Літня презентація, поєднана з продажом робіт членів Союзу Приятелів 
Художніх Мистецтв / дo 31.08 / середа

ВИСТАВКИ 13

••• ГАЛЕРЕЯ ВЕНГЛІН
КВАРТАЛЬНИЙ ДІМ КУЛЬТУРИ «ВЕНГЛІН» / ВУЛ. ЮДИМА 2А / DDKWEGLIN.PL

Предмет пам'яті
Виставка фотографій котра підсумовує проект, у якому участь взяли здружені 
з КДК Венглін сеніори. Кожна фотографія має код QR, скануючи його можна 
дізнатись історії предмету. / дo 31.08 / середа

Iкони
Виставка ікон, котрі повстали на майстер класі «Зустріч з темперою» котрі 
веде Моніка Спуз-Шпоз. Працям у техніці традиційної темпери жовткової на 
липових дошках товаришують лемківські ікони на склі і дошках оздоблених 
металевими «сукенками». / дo 31.08 / середа

Продовження буде...
Мистецька праця Каміля Кузкі, творця монументальних муралів.

Спокій – мозайка на стіні КДК «Венглін»

Марюш Таркав'ян – Муралес для Венгліна
Мураль авторства Марюша Таркав'яна намальований на одній із стін Дому 
культури, а тема муралю відноситься безпосередньо до кварталу Венглін.

Роберт Кусьмєровскі – Культурбокс 
ПЕРЕД ДОМОМ КУЛЬТУРИ 

Скринька для складання культурних доносів та пропозицій.

Погляди, Люди, Maски, Тварини
КІОСК З МИСТЕЦТВОМ

Інсталяція у виконанні студенток Кафедри Інтермедіїв УМКС, котра повстала 
під надзором мериторичним Ярослава Козяри. / дo 31.08 / середа

••• ГАЛЕРЕЯ У ПАССАЖІ
МАЙСТЕРНЯ КУЛЬТУРИ ТАТАРИ / ВУЛ. ХУТНІЧА 28A

Пассія творіння: прогулянкою у Любліні 
Темою праць технікою олійних фарб є кадри з Любліні, міські завулки, 
сховані вулички старого міста. / дo 31.08 / середа

••• GOLDENMARK
АЛ. РАЦЛАВІЦКЄ 8 / 81 471 40 27

Колекціонерська пропозиція Goldenmark 
Виставка повстала завдяки досвідченим кураторам мистецтва і дорадників 
з митцями, художниками і фотографіками. Класично розуміле малярство, 
авторскі картини чи оригінальні фотографії презентують: Артур Барткєвіч, 
Анна Ягодова, Йоак Зак (Йоанна Лучай), Магдалєна Єнджейчик, Славомір 
Мажец, Моніка Мисяк і Пьотр Пасєвіч.
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дізнатись історії предмету. / дo 31.08 / середа

Iкони
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Спокій – мозайка на стіні КДК «Венглін»
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Мураль авторства Марюша Таркав'яна намальований на одній із стін Дому 
культури, а тема муралю відноситься безпосередньо до кварталу Венглін.

Роберт Кусьмєровскі – Культурбокс 
ПЕРЕД ДОМОМ КУЛЬТУРИ 

Скринька для складання культурних доносів та пропозицій.

Погляди, Люди, Maски, Тварини
КІОСК З МИСТЕЦТВОМ

Інсталяція у виконанні студенток Кафедри Інтермедіїв УМКС, котра повстала 
під надзором мериторичним Ярослава Козяри. / дo 31.08 / середа

••• ГАЛЕРЕЯ У ПАССАЖІ
МАЙСТЕРНЯ КУЛЬТУРИ ТАТАРИ / ВУЛ. ХУТНІЧА 28A

Пассія творіння: прогулянкою у Любліні 
Темою праць технікою олійних фарб є кадри з Любліні, міські завулки, 
сховані вулички старого міста. / дo 31.08 / середа

••• GOLDENMARK
АЛ. РАЦЛАВІЦКЄ 8 / 81 471 40 27

Колекціонерська пропозиція Goldenmark 
Виставка повстала завдяки досвідченим кураторам мистецтва і дорадників 
з митцями, художниками і фотографіками. Класично розуміле малярство, 
авторскі картини чи оригінальні фотографії презентують: Артур Барткєвіч, 
Анна Ягодова, Йоак Зак (Йоанна Лучай), Магдалєна Єнджейчик, Славомір 
Мажец, Моніка Мисяк і Пьотр Пасєвіч.
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••• МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА 
ІМ. ГЕРОНІМА ЛОПАЦІНСЬКОГО

ГАЛЕРЕЯ ВІКНА
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 (1 ПОВЕРХ)

Чарівний Люблін
У 2011 р. Ева Собковіч створила у фейсбуці групу «Чарівний Люблін» „Uroczy 
Lublin” котра гуртує особи, що відкривають історичне минуле міста, його 
архітектуру. Представлені фотографії членів групи показують знайомі і менш 
знані закутки Любліна. / дo  31.08 / середа

ФІЛІАЛ НР 6 
АЛ. РАЦЛАВІЦКЄ 22 / 81 710 38 73

від 1.08 / понеділок      

Пьотр Марушак – Moзайкa геометрична
Автор роками займається мистецтвом граффіті і стріт артом, а від 2017 р. 
творить мозаїку. На виставці презентує картини виконані з дерева 
і фотографії об'єктів вмонтованих на постійно у міському просторі. / дo 30.08 
/ вівторок

ФІЛІАЛ НР 11
ВУЛ. ЛЬВОВСКА 6 (ВХІД ВІД ПОДВІР'Я) / 81 747 43 54

ФІЛІАЛ НР 16
ВУЛ. КАШТАНОВА 1

МОЛОДІЖНИЙ ДІМ КУЛЬТУРИ НР 2 
ВУЛ. БЕРНАРДИНСЬКА 14A 

від 1.08 / понеділок

Каліновщизна у фотографії
Фотографії авторства Едварда Хартвіга виконані у 70 р. ХХ ст. присв'ячені 
тодішній архітектурі кварталу Каліновшизна. / дo 2.09 / п'ятниця

ФІЛІАЛ НР 13
ВУЛ. ГРАЖИНИ 13 / 81 525 08 85

Віктор Ковальчик – Наше Поль–ування – фотографії
Автор показує запис 10 літ свого спілкування з Вінцентом Полем 
у присвяченому йому музеї. Виставка повстала у році 50-ти ліття діяльності 
Дворку Вінцента Поля і його 215 річниця народження та 150 смерті поета 
і географа. / дo 31.08 / середа

ФІЛІАЛ НР 22
ВУЛ. ЗБІГНЄВА ГЕРБЕРТА 14 / 81 744 48 16

від 2.08 / вівторок

А що вам заспівати, лялечки?
Виставка представляє постать Марії Конопніцкої у контексті її творчості для 
дітей. Її тексти переламали дидактичну тенденцію, котра панувала тоді 
у літературі для наймолодших. / дo 30.08 / вівторок

ВИСТАВКИ 15

ФІЛІАЛ НР 26
ВУЛ. ЛЕОНАРДА 16 / 81 525 64 39

від 2.08 / вівторок

Романтичність: Зa/світ баллад Aдамa Miцкевичa
Перше видання «Баллад і романсів» Адама Міцкевича започаткувало епоху 
романтизму у польській літературі. Двосотна річниця цієї події це нагода 
до спогаду про творчість пророка і приближення її сучасному читачеві.  
/ дo 30.08 / вівторок

ФІЛІАЛ НР 28
ВУЛ. НАДБИСТШИЦКА 85 / 81 525 86 44

від 1.08 / понеділок

Сілезія. Спільна справа.
Горішня Сілезія у період ІІ Речіпосполитої – події пов'язані з приєднанням 
регіону до Польщі, герої з 1918-39 а також щоденне життя на вулицях 
сілезьких міст. / дo 31.08 / середа

ФІЛІАЛ НР 30
ВУЛ. БАЦІ ВЄНЯВСКІХ 5 / 81 741 62 36

Oленa Гайдамакі – Історія однієї графіки
Мисткиня в основному займається технікою пунктового лінориту. Її творчість 
є досконалим прикладом погляду на мистецтво як творення форм 
символізуючих людські почуття згідно із словами Сузанн К. Лангер. 
/ дo 12.08 / п'ятниця

ФІЛІАЛ НР 34
ВУЛ. ЮДИМА 2А / 81 466 59 12

від 5.08 / п'ятниця

Читання байки
Байка є твором таємним, багатозначним, котрий вимикається правилам. 
Виставка презентує спроби вловити це, що відбувається в уяві, психіці 
людини, коли вона входить у стосунки з постатями і подіями зза сьомої 
гори і сьомої ріки. / дo 30.08 / вівторок

ФІЛІАЛ НР 35
UL. BURSZTYNOWA 20 / 81 311 00 02 

від 23.08 / вівторок

Пауліна Восько – Taм, дe краса поєднаназ тугою...
Авторка є люблінською фотографкою, чутлива і ностальгічна у поглядіна 
довкілля. У своїй найновішій виставці презентує фотографії з подорожі 
польськими горами. / дo 19.09 / понеділок

ФІЛІАЛ НР 36
ВУЛ. ЗИГМУНТА АВГУСТА 15 / 81 311 00 16

від 2.08 / вівторок

Йоанна Зьомек – Майстерня Ришарда Капусьціньскєго
Виставка фотографій, котрі повстали у майстерні репортера. Авторка 
фотографій є бібліотекарем, працює у Філіалі нр 29. / дo 30.08 / вівторок
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••• ОБ'ЇЗДНА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ ЗПАП

Олена Гайдамака –Історія однієї графіки Палімпсесте
ГАЛЕРЕЯ 31 / МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ФІЛІАЛ НР 30 / ВУЛ. БАЦІ ВЄНЯВСКІХ 5

Олена Гайдамака є випускницею Мистецького Факультету УМКС, належить 
до ЗПАП. На виставці презентує ряд графік виконаних у техніці пунктового 
лінориту./ дo 12.08 / п'ятниця

19.08 / п'ятниця / год. 17.00 / відкриття виставки
ГАЛЕРЕЯ „ПІД АКАЦІЄЮ” /ВУЛ. ГРОДЗКА 11

Збігнєв Пєчиньскі – Maлярство
Збігнєв Пєчиньскі з відзнакою закінчив Мистецький Факультет УМКС. 
Від 1995 року належить ло Товариства Друзів Мистецтва у Любліні, 
а у 2001 р. є членом Союзу Польських Митців Пластиків.

••• ВАРШТАТИ КУЛЬТУРИ 
ВУЛ. ГРОДЗКА 5A / 10.00-17.00 / WWW.WARSZTATYKULTURY.PL / 81 533 08 18

#słowonamurbeton словонамурбетон
ВУЛ. КУ ФАЖЕ / ПРОХІД ВІД ГРОДЗКЄЙ

Виставка у формі керамічних хмаринок і димків використовуваних у коміксах 
на корих виписано слова: «перепрошую», «тужу за Тобою», «дякую», та інші. 
Можна вибрати будь яке слово, зупинитись і зробити собі селфі щоб пізніше 
вислати комусь. / дo 31.10 / понеділок

Festiwal Re:tradycja

від 1.08 / понеділок
ЗАУЛЕК ХАРТВІГІВ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Україна і Українці 
Виставка фотографій з кінця ХІХ і першої половини ХХ ст, котрі походять із 
зборів Державного Центру Народної Культури – Музею Івана Гончара (Київ, 
Україна). Перші зіьрані Іваном Гончаром у його 18-ти томний альбом 
історично етнографічний, названий автором саме такою назвою.  / дo 31.08 
/ середа

від 17.08 / середа 
ГАЛЕРЕЯ ГАРДЗЄНІЦЕ / ВУЛ. ГРОДЗКА 5А / ГОД. 13.00–19.00 

Іван Приходько – Ukrainian Naïve
Іван Приходько понад 60 років займається декоративним малярством, 
забавками народними і різьбою у дереві. Його творчість, збагачена міфами 
і символами переносить українську традицію народну до сучасного світа. 
Виставка обіймає праці, у котрих показує техніку пластики старожитньої 
культури Трипілля, нові картини і дерев'яні різьби творені у традиційний 
і спрощений спосіб. / дo 21.08 / неділя

ФОТОМАЙСТЕРНЯ
ЗАВУЛОК ГАРТВІГІВ / ВУЛ. КОВАЛЬСКА 3 / ЧЕТ., ПТН. 12.00-16.00 / ВХІД БЕЗКОШТОВНИЙ 

/ ЗАПИС НА МАЙСТЕР КЛАС НА СТОРІНЦІ: WARSZTATYKULTURY.PL / 81 533 08 18 / 

ПОН.-ПТН. 10.00-16.00 / ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ / КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА

Фото ательє сперед 100 літ
Постійна майстерня фотографічна є місцем присв'яченим шляхетним 
фотографічним технікам.
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6.08 / субота / год. 10.00, 13.00

Амбротипія
ПЛАТНЕ: 50 ЗЛ

Амбріотипія є однією з найстарших фотографічних технік використовуваних 
з 1851 року, дає можливість отримати лише один унікальний екземрляр 
фотозображення.

13.08 / субота / год. 10.00, 13.00

Taлботипія – соляний папір
ПЛАТНЕ: 15 ЗЛ

Талботипія є першою технікою негативо-позитивною, видавалось би 
простенькою, вимагає однак великого вміння, а вправно виконаний відбиток 
може бути дуже довготривалим.

27.08 / субота / год. 10.00, 12.00

Відбитки стикові – фотографія з духом
ПЛАТНЕ: 10 ЗЛ

Майстер клас і участь у професійній фото сесії. Учасники виконують портрети 
у технології талботипу, відкривають основні принципи праці знарядь, 
композиції та стилю.

•••••• КЛАСИЧНА 

••• XXVI МІЖНАРОДНИЙ ОРГАННИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБЛІН – ЧУБИ 2022
САНКТУАРІЙ СВЯТОЇ РОДИНИ / ВУЛ. ЯНА ПАВЛА ІІ 11 / WWW.RODZINA.LUBLIN.PL / 

ВХІД ВІЛЬНИЙ

6.07 / середа / год. 19.00

Симфонічний концерт
Молодіжний Академічний Симфонічний Оркестр України 
«Слобожанський»; Георгій Аргатіна – флейта Пaнa, цимбали; Роберт 
Грудзєнь – органи, фортепіано
Оркестр повстав у 1993 р. у Харкові. На Європейському Музичному Фестивалі 
у Копенхагені в 1994р., був визнаним найкращим молодіжним симфонічним 
оркестром Європи, а у 2008 р отримав статус академічного виконавчого 
гурту.

13.07 / середа / год. 19.00

Молитва за мир в Україні і на світі.
Мацєй Мєчніковскі – вокал, бас, гітара, піаніно
Мацєй Мєчніковскі є музикантом і вокалістом, автором пісень, шоуменом і 
телевізійною особистістю, але і мультиінструменталом. За освітою оперний 
співак – випускник Музичної Академії у Гданську.

20.07 / середа / год. 19.00

Камерний концерт
Світлана Позднишева – органи; Юлія Шаровска – фортепіано
Виступить знаменита українська органістка, солістка Львівського Органного 
Залу – Світлана Позднишева. Артистка популяризує твори призабутих 
українських авторів і виконує рідко доступні для слухача композиції 
ХІХ-ХХІ ст.
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••• ОБ'ЇЗДНА ГАЛЕРЕЯ МИСТЕЦТВ ЗПАП

Олена Гайдамака –Історія однієї графіки Палімпсесте
ГАЛЕРЕЯ 31 / МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА ФІЛІАЛ НР 30 / ВУЛ. БАЦІ ВЄНЯВСКІХ 5

Олена Гайдамака є випускницею Мистецького Факультету УМКС, належить 
до ЗПАП. На виставці презентує ряд графік виконаних у техніці пунктового 
лінориту./ дo 12.08 / п'ятниця

19.08 / п'ятниця / год. 17.00 / відкриття виставки
ГАЛЕРЕЯ „ПІД АКАЦІЄЮ” /ВУЛ. ГРОДЗКА 11

Збігнєв Пєчиньскі – Maлярство
Збігнєв Пєчиньскі з відзнакою закінчив Мистецький Факультет УМКС. 
Від 1995 року належить ло Товариства Друзів Мистецтва у Любліні, 
а у 2001 р. є членом Союзу Польських Митців Пластиків.

••• ВАРШТАТИ КУЛЬТУРИ 
ВУЛ. ГРОДЗКА 5A / 10.00-17.00 / WWW.WARSZTATYKULTURY.PL / 81 533 08 18

#słowonamurbeton словонамурбетон
ВУЛ. КУ ФАЖЕ / ПРОХІД ВІД ГРОДЗКЄЙ

Виставка у формі керамічних хмаринок і димків використовуваних у коміксах 
на корих виписано слова: «перепрошую», «тужу за Тобою», «дякую», та інші. 
Можна вибрати будь яке слово, зупинитись і зробити собі селфі щоб пізніше 
вислати комусь. / дo 31.10 / понеділок

Festiwal Re:tradycja

від 1.08 / понеділок
ЗАУЛЕК ХАРТВІГІВ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Україна і Українці 
Виставка фотографій з кінця ХІХ і першої половини ХХ ст, котрі походять із 
зборів Державного Центру Народної Культури – Музею Івана Гончара (Київ, 
Україна). Перші зіьрані Іваном Гончаром у його 18-ти томний альбом 
історично етнографічний, названий автором саме такою назвою.  / дo 31.08 
/ середа

від 17.08 / середа 
ГАЛЕРЕЯ ГАРДЗЄНІЦЕ / ВУЛ. ГРОДЗКА 5А / ГОД. 13.00–19.00 

Іван Приходько – Ukrainian Naïve
Іван Приходько понад 60 років займається декоративним малярством, 
забавками народними і різьбою у дереві. Його творчість, збагачена міфами 
і символами переносить українську традицію народну до сучасного світа. 
Виставка обіймає праці, у котрих показує техніку пластики старожитньої 
культури Трипілля, нові картини і дерев'яні різьби творені у традиційний 
і спрощений спосіб. / дo 21.08 / неділя

ФОТОМАЙСТЕРНЯ
ЗАВУЛОК ГАРТВІГІВ / ВУЛ. КОВАЛЬСКА 3 / ЧЕТ., ПТН. 12.00-16.00 / ВХІД БЕЗКОШТОВНИЙ 

/ ЗАПИС НА МАЙСТЕР КЛАС НА СТОРІНЦІ: WARSZTATYKULTURY.PL / 81 533 08 18 / 

ПОН.-ПТН. 10.00-16.00 / ДЛЯ ПОВНОЛІТНІХ / КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ОБМЕЖЕНА

Фото ательє сперед 100 літ
Постійна майстерня фотографічна є місцем присв'яченим шляхетним 
фотографічним технікам.
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6.08 / субота / год. 10.00, 13.00

Амбротипія
ПЛАТНЕ: 50 ЗЛ

Амбріотипія є однією з найстарших фотографічних технік використовуваних 
з 1851 року, дає можливість отримати лише один унікальний екземрляр 
фотозображення.

13.08 / субота / год. 10.00, 13.00

Taлботипія – соляний папір
ПЛАТНЕ: 15 ЗЛ

Талботипія є першою технікою негативо-позитивною, видавалось би 
простенькою, вимагає однак великого вміння, а вправно виконаний відбиток 
може бути дуже довготривалим.

27.08 / субота / год. 10.00, 12.00

Відбитки стикові – фотографія з духом
ПЛАТНЕ: 10 ЗЛ

Майстер клас і участь у професійній фото сесії. Учасники виконують портрети 
у технології талботипу, відкривають основні принципи праці знарядь, 
композиції та стилю.

•••••• КЛАСИЧНА 

••• XXVI МІЖНАРОДНИЙ ОРГАННИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЛЮБЛІН – ЧУБИ 2022
САНКТУАРІЙ СВЯТОЇ РОДИНИ / ВУЛ. ЯНА ПАВЛА ІІ 11 / WWW.RODZINA.LUBLIN.PL / 

ВХІД ВІЛЬНИЙ

6.07 / середа / год. 19.00

Симфонічний концерт
Молодіжний Академічний Симфонічний Оркестр України 
«Слобожанський»; Георгій Аргатіна – флейта Пaнa, цимбали; Роберт 
Грудзєнь – органи, фортепіано
Оркестр повстав у 1993 р. у Харкові. На Європейському Музичному Фестивалі 
у Копенхагені в 1994р., був визнаним найкращим молодіжним симфонічним 
оркестром Європи, а у 2008 р отримав статус академічного виконавчого 
гурту.

13.07 / середа / год. 19.00

Молитва за мир в Україні і на світі.
Мацєй Мєчніковскі – вокал, бас, гітара, піаніно
Мацєй Мєчніковскі є музикантом і вокалістом, автором пісень, шоуменом і 
телевізійною особистістю, але і мультиінструменталом. За освітою оперний 
співак – випускник Музичної Академії у Гданську.

20.07 / середа / год. 19.00

Камерний концерт
Світлана Позднишева – органи; Юлія Шаровска – фортепіано
Виступить знаменита українська органістка, солістка Львівського Органного 
Залу – Світлана Позднишева. Артистка популяризує твори призабутих 
українських авторів і виконує рідко доступні для слухача композиції 
ХІХ-ХХІ ст.
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27.07 / середа / год. 19.00

Аліція Венгожевска – Подай руку Україні
Галина Рісна – сопрано; Аліція Венгожевска – меццосопрано; Роберт 
Грудзєнь – органи
Під час концерту виступлять українська солістка Галина Рісна і органіст, 
директор Органного Фестивалю у Любліні – Роберт Грудзєнь. Разом з ними 
виступить Аліція Венгожевска – оперна співачка, лауреатка багатьох 
вокальних конкурсів, у тому І нагороди у Рейнсберзі. 

••• ФІЛАРМОНІЯ ІМ. Г. ВЄНЯВСКОГО
ВУЛ. СКЛОДОВСКОЇ 5 / 81 531 51 12 / WWW.FILHARMONIALUBELSKA.PL / 

КАСА: ВТ. – ПТ. 13.00 -17.00 І НА ДВІ ГОДИНИ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ

Канікули у Філармонії – музичні варіації
КОНЦЕРНИЙ ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ / КВИТОК: 10 ЗЛ

1.07 / п'ятниця / год. 19.00

Симфонічний концерт
Симфонічний Оркестр Люблінської Філармонії;  Георгій Курков – 
диригент; Кароль Вєвюрка – слово про музику
ПРОГРАМА: E. ГРЄГ – СЮЇТ „PEER GYNT” НР 1, OП. 46; В.A. МОЦАРТ – УВЕРТЮРАДO 

OПЕРИ „ВЕСІЛЛЯ ФІГАРО”, СЕРЕНАДА „EINE KLEINE NACHTMUSIK”, KV 525; J. ШТРАУС 

– ПОЛЬКА „GГРОМИ I БЛИСКАВКИ”, OP. 324; Г.БІЗЕТ – СЮЇТ „L'ARLESIENNE” NR 2, 

„FARANDOLA”; Й.OФФРЕНБАХ – КАНКАНЗ ОПЕРЕТКИ „ОРФЕЙ У ПЕКЛІ”

4.07 / понеділок / год. 10.00

Тріо Ударників Люблінської Філармонії
Анджей Завіша – ударні інструменти; Домінік Аугустовскі – ударні 
інструменти; Станіслав Сєдлячек – ударні інструменти

5.07 / вівторок / год. 10.00
Квартет Смичковий Люблінської Філармонії
Лукаш Холєвіньскі– скрипка; Домініка Колшут– скрипка;  Пшемислав 
Рачек– скрипка альт; Вероніка Коцюба– віолончель
У ПРОГРАМІ ТВОРИ Й.С.БАХА, В.А.МОЦАРТА, Й.ШТРАУССА, Ц.САН-СЮЕНСА, 

А.ДВОРАКА, Г.Х.ХЕНДЛЯ, Й.ПАХЕЛЬБЕЛЯ Ц.ДЕБЮСІ

6.07 / середа / год. 10.00

Гурт духових металевих інструментів
Гжегож Хордилєвіч – труба; Павло Драбич – труба; Войцєх Копицінські – 
тромбон; Антон Шошков – трубка; ВасильГаврилів – вальторн; Станіслав 
Сєдлячек – ударники; Dдомінік Августовскі– ударники
У ПРОГРАМІ ТВОРИ Д.ДЖІЛЛІСА, Ц.СТАЛЛІНГА, Г.БІЗЕ, 

Концерти у Музеї Заморських у Козлувці
ПАЛАЦОВА КАПЛИЦЯ / КВИТОК 20 ЗЛ

2.07 / субота / год. 17.00

Камерний концерт
Алєксандра Мазурек – скрипка; Конрад Комусінські – віолончель; 
Kaроліна Гордиєвіч – фортепіано; Kaроль Фуртак – словопро музику
ПРОГРАМА: Й.ВЄНЯВСКІ – ТРІО ФОРТЕПІАНО Г-ДУР, ОП.40; Й.БРАМС – УГОРСЬКИЙ 

ТАНЕЦЬ НР 5 (ОПР.М.МАЗУРЕК); І.Й. ПАДЕРЕВСКІ – МЕНУЕТ Г-ДУР, ОП.14 НР 1 

(ОПР. М. МАЗУРЕК)
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9.07 / субота / год. 17.00

Камерний концерт
МалгожатаГжегоровіч-Родек – сопрано; Szymon Krzemień Шимон 
Кшемєнь– віолончель; KaмільТурчин – фортепіано; KaрольФуртак – слово 
про музику
ПРОГРАМА: Й. ВЄНЯВСКІ – СОНАТАНА ВІОЛОНЧЕЛЬE-ДУР, OП. 26, ПІСНI, OП. 38, ПІСНI, 

OП. 50

17.07 / субота / год. 17.00

Фортепіанний концерт
Toмаш Kравчик – фортепіано; KaрольФурталь – слово про музику
ПРОГРАМА: Ф. ШОПЕН – SCHERZO H-MOLL, OП. 20, SCHERZO H-MOLL, OП. 20; 

I.Й. АДЕРЕВСКІ – EЛЕГІЯ B-MOLL, OP. 4, LЛЕГЕНДА NR 2, OP. 16 NR 5, 

IНТЕРМЕЦЦОПОЛЯККО, OП. 14 НР 5; Й. WВЄНЯВСКІ – МАЗУРЕК FIS-MOLL, 

OП. 23 НР 5, ДВІIДИЛІЇ, OП. 1

30.07 / субота / год. 17.00

Камерний концерт
Люблінсьеий Квартет Кларнетів: Анна Гуд– кларнет; Пьотр Завадзкі – 
кларнет; KшиштофРоговскі – кларнет; ДаріушДомбровскі – кларнет; 
Karроль Фуртак – слово про музику
У ПРОГРАМІ ТВОРИ Й.ВЄНЯВСКЄГО, Г. ВЄНЯВСКЄГО, А. ДВОРАКА, Й.ШТРАУСА, 

Г.Ф.ГЕНДЛЯ

••• МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Г. ВЄНЯВСКОГО
РИНОК 17 / 81 53 284 19

Гармонія Старого Міста
КОРОННИЙ ТРИБУНАЛ / РИНОК 1 / ВХІД ВІЛЬНИЙ

3.07 / неділя / год. 18.00

Камерний концерт
Анна Гутовска – скрипка; Себастіан Навроцкі – фортепіано; ТересаКсєнска – 
Фальгер – слово про музику
ПРОГРАМА: М. РАВЕЛЬ – СОНАТА НР 2; Ц.САН-СЕАНС – ВАЛЬС КАПРІЧЕ ОП. 76; Г. 

ВЄНЯВСКІ – СУВЕНІР ДЕ ЛЯ МОСКОВ; А. ДЖІНАСТЕРА – ПАМПЕАНА ОП.1 НР 16; 

Е.В. КОРНГОЛЬД – ВІЄЛЬ ЛЯРМЕНУМ НІХТС; Ф. ЛІШТ/Н. МІЛЬСТЕЙН – 

МЕФІСТОВАЛЬЦС

10.07 / неділя / год. 18.00

Фортепіанний концерт
ЦезариСанецкі – фортепіано; ТересаКсєнска – Фальгер – слово про музику
ПРОГРАМА: Д. СКАРЛАТТІ – ДВІ СОНАТИ: D-MOLL K9 I E-DUR K380; В.А. МОЦАРТ – 

FФАНТАЗІЯ C-MOLL KV 475, СОНАТA C-MOLL KV 457; Р. ШУММАН – ДИТЯЧІ СЦЕНИOП. 

15; Ф. ШОПЕН – НОКТЮРН F-DUR OP. 15 NR1, ВАЛЬС AS-DUR OP. 34 НР 1 

•••••• НА ЖИВО

••• CHONABIBE FESTIWAL
МАРІНА (ПРИЧАЛ) НА БЕРЕЗІ ЗЕМБОЖИЦЬКОГО РОЗЛИВУ / FESTIWAL.CHONABIBE.PL 

/КВИТОК: 149 ZŁ/1-ДЕННИЙ, 229 ZŁ/2-ДЕННИЙ

26-27.08 / п'ятниця-субота / год. 16.00
Дводенна подія презентиє топових артистів і початкуючих зірок ґатунок 
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27.07 / середа / год. 19.00

Аліція Венгожевска – Подай руку Україні
Галина Рісна – сопрано; Аліція Венгожевска – меццосопрано; Роберт 
Грудзєнь – органи
Під час концерту виступлять українська солістка Галина Рісна і органіст, 
директор Органного Фестивалю у Любліні – Роберт Грудзєнь. Разом з ними 
виступить Аліція Венгожевска – оперна співачка, лауреатка багатьох 
вокальних конкурсів, у тому І нагороди у Рейнсберзі. 

••• ФІЛАРМОНІЯ ІМ. Г. ВЄНЯВСКОГО
ВУЛ. СКЛОДОВСКОЇ 5 / 81 531 51 12 / WWW.FILHARMONIALUBELSKA.PL / 

КАСА: ВТ. – ПТ. 13.00 -17.00 І НА ДВІ ГОДИНИ ПЕРЕД КОНЦЕРТОМ

Канікули у Філармонії – музичні варіації
КОНЦЕРНИЙ ЗАЛ ФІЛАРМОНІЇ / КВИТОК: 10 ЗЛ

1.07 / п'ятниця / год. 19.00

Симфонічний концерт
Симфонічний Оркестр Люблінської Філармонії;  Георгій Курков – 
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ПРОГРАМА: E. ГРЄГ – СЮЇТ „PEER GYNT” НР 1, OП. 46; В.A. МОЦАРТ – УВЕРТЮРАДO 
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4.07 / понеділок / год. 10.00
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6.07 / середа / год. 10.00
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2.07 / субота / год. 17.00
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9.07 / субота / год. 17.00

Камерний концерт
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17.07 / субота / год. 17.00
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••• МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМ. Г. ВЄНЯВСКОГО
РИНОК 17 / 81 53 284 19

Гармонія Старого Міста
КОРОННИЙ ТРИБУНАЛ / РИНОК 1 / ВХІД ВІЛЬНИЙ

3.07 / неділя / год. 18.00
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•••••• НА ЖИВО

••• CHONABIBE FESTIWAL
МАРІНА (ПРИЧАЛ) НА БЕРЕЗІ ЗЕМБОЖИЦЬКОГО РОЗЛИВУ / FESTIWAL.CHONABIBE.PL 

/КВИТОК: 149 ZŁ/1-ДЕННИЙ, 229 ZŁ/2-ДЕННИЙ

26-27.08 / п'ятниця-субота / год. 16.00
Дводенна подія презентиє топових артистів і початкуючих зірок ґатунок 



20 НА ЖИВО
урбан мюзік. Поряд знаних призвіщ з'являться також такі, з котрими варто 
познайомитись. Фестиваль організовується від 2009р. Свої перші більші 
концерти грали тут такі артисти, як: PRO8L3M, Otsochodzi чи Mery Spolsky. 

Mрозу
Свою артистичну кар'єру розпочав при нагоді виступів у мюзикалах у Театрі 
Ляльок у Вроцлаві. Видав п'ять студійних альбомів: «Вабанк», 
«Роллеркостер», «Зов» та «Аура». 

Miętha М'ята
Дует створений рапером Скіпа і продюсором AWGS. Найпопулярніший твір 
М'яти це записана з Наталією Шредер «Перед тим як підеш». 

Смолясти
На початку кар'єри був знаним в основному як співпродюсор міні альбому 
Каза Балаган «Lot022». Від 2016 р. випускає також свої соло продукції.

Kукон
Польський рапер з Білгорая. Не боїться як і класичного андерграунду так 
і експериментів.

Пауліна Пшибиш
Знана як Lil'Sista i Pinnawela, це з походження жителька Варшави, співачка, 
котра виконує музику R&B i soul. На даний момент видала два диски «Іди 
сюди» і «Відлига». 

Щиль
Під цим псевдонімом криється житель Гдині, рапер Тимотеуш Рожинек, 
знаний з таких творів, як «Банда», «Тінь», «Великі Міста», «Анастасія», 
«Тост Тост». 

Пезет
Активний на сцені від 1998 р. Переломним моментом був вихід соло альбому 
«Музика класична» з такими творами, як «Ре-флексії», «Без обличчя».

•••••• НА ЖИВО

3.08 / середа / год. 20.00
КЛУБ ПЛЕНЕР / ВУЛ. ПІЛСУДЗКЄГО 22 / КВИТОК: 119 ЗЛ

Без обмежень.
Без обмежень є популярним українським гуртом. На початку 2022 р. 
вирушили у трасу «Вільні люди» у рамах которї мали б заграти понад 
100 концертів в Україні з фінальним виступом на стадіоні НСЦ 
«Олімпійський» у Києві. Від першого дня війни займаються волонтерською 
роботою і концертують для війська і жителів визволених спід окупації міст. 
Дохід з концертів передається українцям, котрих торкнулась війна.

5.08 / п'ятниця / год. 20.00
КЛУБ ПЛЕНЕР / ВУЛ. ПІЛСУДЗКЄГО 22 

Aeon Friday
Аеон є молодою маркою, котра здобула популярність завдяки своїм міцним 
сетам і ненаганному міксуванню. Вечір з ними це добірка хіп хопу і трапу 
з домішкою найбільших шлягерів.

НА ЖИВО 21

6.08 / субота / год. 20.00
КУЛЬТОВА КЛЮБОКАВЯРНЯ / ВУЛ. ХЕРБОВА 2A / КВИТОК: 45 ЗЛ

Amarok Амарок
Арт-роковий проект заложений у 1999 р. Міхалом Войтасом і Бартошом 
Яцковским. Неймовірно кліматична, зважена і переповнена флойдовською 
ностальгією музика забере слухача у подорож до світу виняткових звуків.

7.08 / неділя / год. 19.00
БАЛАГАН / ВУЛ. ГРОДЗКА 5A / ВНУТРІШНЄ ПОДВІР'Я / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Сфера Інших Звучань: Ружа
Тріо у складі Малгожата Пенкалля, Шимон Лєховіч і Каміль Хординєц. Творці 
знані з гуртів Enchanted Hunters, Sorja Morja тa Wilga, живуть і творять 
у Варшаві. Грають фінезійний, якісний поп.

11.08 / четвер / год. 20.00
БРОВАР ПЕРЛА / ВУЛ. БЕРНАРДИНСЬКA 15 / БЛОНЯ / КВИТОК: 99-119 ЗЛ

Літні звучання: Ральф Камінскі
Композитор, автор пісень, мультиінструменталій, музичний продюссор Ральф 
Камінскі виконує музику з межі попу альтернативного, що черпає з камералістики. 

12.08 / п'ятниця / год. 20.00
КЛУБ ПЛЕНЕР / ВУЛ. ПІЛСУДЗКЄГО 22 

Молодий Клаксон / aле тo Drill
Інтернетний феномен, котрий здобув розголос завдяки серії «але то Drill» – 
сторінки на YouTube, знаного з неочікуваних дріллових переробок польських 
траків. 

13.08 / субота / год. 20.00
КЛУБ ПЛЕНЕР / ВУЛ. ПІЛСУДЗКЄГО 22 

Flirtini
Склад формації творять Ян «Одинак» Порембскі і Каміль «Мент» Крашевскі, 
також член гурту Rasmentalism. Співпрацюють з чільними вокалістами як 
Давід Подсядло чи Пьорт Зьоло.

15.08 / понеділок / год. 20.00
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА ЛЮБЛІН / ПЛ. ЛОКЄТКА 3 / ПАТІО/ КВИТОК: 40 ЗЛ

Пьотр Селім
Один з найважливіших членів Люблінської Федерації Бардів, Пьотр Селім 
запрезентує поезію двох духовних Кароля Войтили і Яна Твардовського. 
Цим разом з музичним супроводом.

19.08 / п'ятниця / год. 20.00
БРОВАР ПЕРЛА / ВУЛ. БЕРНАРДИНСЬКA 15 / БЛОНЯ / КВИТОК: 89-109 ЗЛ

Літні Звучання:  Собель
Артист творить еклектичну мішанину попу, рапу, хіп хопу і трапу. Його твори 
здобувають популярність серед фанів андерграунду і Мінстріму.

19.08 / п'ятниця / год. 21.00
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / КВИТОК: 40/50/60 ЗЛ

Голден / Золоті Обличчя Live Band feat. Наталія 
Гросяк/ Біш / Kрокі / Новіка / Runforrest 
Кронос» це дев'ятий альбом Пшемислава Голдена Адаха, однак перший, 
на котрому вдалось сповнити його музичні мрії і створити спільні речі 
з чудовими артистами. Музика кружляю довкола амбіціозної електроніки, 
тріп-тропу, чіллауту чи рапу.
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Flirtini
Склад формації творять Ян «Одинак» Порембскі і Каміль «Мент» Крашевскі, 
також член гурту Rasmentalism. Співпрацюють з чільними вокалістами як 
Давід Подсядло чи Пьорт Зьоло.

15.08 / понеділок / год. 20.00
МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА ЛЮБЛІН / ПЛ. ЛОКЄТКА 3 / ПАТІО/ КВИТОК: 40 ЗЛ

Пьотр Селім
Один з найважливіших членів Люблінської Федерації Бардів, Пьотр Селім 
запрезентує поезію двох духовних Кароля Войтили і Яна Твардовського. 
Цим разом з музичним супроводом.

19.08 / п'ятниця / год. 20.00
БРОВАР ПЕРЛА / ВУЛ. БЕРНАРДИНСЬКA 15 / БЛОНЯ / КВИТОК: 89-109 ЗЛ

Літні Звучання:  Собель
Артист творить еклектичну мішанину попу, рапу, хіп хопу і трапу. Його твори 
здобувають популярність серед фанів андерграунду і Мінстріму.

19.08 / п'ятниця / год. 21.00
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / КВИТОК: 40/50/60 ЗЛ

Голден / Золоті Обличчя Live Band feat. Наталія 
Гросяк/ Біш / Kрокі / Новіка / Runforrest 
Кронос» це дев'ятий альбом Пшемислава Голдена Адаха, однак перший, 
на котрому вдалось сповнити його музичні мрії і створити спільні речі 
з чудовими артистами. Музика кружляю довкола амбіціозної електроніки, 
тріп-тропу, чіллауту чи рапу.



22 НА ЖИВО
20.08 / субота / год. 20.00
БРОВАР ПЕРЛА / ВУЛ. БЕРНАРДИНСЬКA 15 / БЛОНЯ / КВИТОК: 99-119 ЗЛ

Літні звучання: Дарія Зав'ялов
Одна з найпопулярніших польських артисток котра творить у ґатунку рока 
та інді попу. Вона є співачкою, авторкою текстів, також композиторкою. 

20.08 / субота / год. 20.00
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Центральна FM: Peace & Dance –  Слабі Презентери
Prezentują „słabą” muzyki, aby nieść kaganek oświaty muzycznej, gdyż jak 
ogólnie wiadomo „dobrej” muzyki wszędzie pełno, a ze „słabą” jest słabo. 
Презентують «слабу» музику, щоб нести лампадку освіти музичної, тому, 
що всім відомо «доброї» музики скрізь повно, а із «слабою» слабо. 

25.08 / четвер / год. 20.00
КЛУБ ПЛЕНЕР / ВУЛ. ПІЛСУДЗКЄГО 22 / КВИТОК: 109 ЗЛ

Жабсон / Oкi / Яцусь
Жабсон це один з найпопулярніших раперів на польській сцені хіп хопу. 
Досить часто співпрацює з рапером Окі, котрий був офіційним сапортом 
групи PRO8L3M під час траси концертної Відмо Тур.

26.08 / п'ятниця / год. 20.30
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / КВИТОК: 40/50 ЗЛ

Jerry Heil
Одна з найбільш розпізнавальних співачок молодого покоління з України. 
Jerry Heil співає здебільшого рідною мовою, захоплюючи неймовірною 
барвою голосу. Є авторкою текстів, від 2012 р. презентує свою творчість 
завдяки YouTube.    

27.08 / субота / год. 20.00
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / КВИТОК: 60/70 ЗЛ

Лона i Веббер + The Pimps
Лона – рапер, котрий знаний з небанальних текстів, запросив до співпраці 
своїх друзів – гурт The Pimps. Разом творять нову якість, а спільні концерти 
це можливість познайомитись з іхньою новою творчістю. 

28.08 / неділя / год. 20.00
БРОВАР ПЕРЛА / ВУЛ. БЕРНАРДИНСЬКA 15 / БЛОНЯ / КВИТОК: 99-119 ЗЛ

Літнє звучання: Артур Роєк
Протягом літ гурт Myslovitz був одним з найвиразніших попрокових бендів на 
нашій сцені завдяки Артурові Ройкові. У соло кар'єрі артист продовжую свій 
стиль. 

29.08 / понеділок / год. 18.00
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / BILET: 89/100 ZŁ

Vader / Hate / Thy Disease
Vader  цеодин з найбільш послідовних гуртів на європейській сцені death 
металу, Hate – екстремальна мішанина black i death металу,  europejskiej 
scenie death, Thy Disease ,  міксує важкі ритми із синтетичними самплями. 

ФІЛЬМ 23

•••••• ФІЛЬМ 

••• КІНО ПЕРЛА
ВУЛ. БЕРНАРДИНЬСКA 15 / ВХІД ВІЛЬНИЙ / СЕАНСИ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ ПІСЛЯ 

ЗАХОДУ СОНЦЯ

3.08 / середа 
Я, Даніель Блейк, режисер: Кен Лоах
ДРАМА / ФРАНЦІЯ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ / 2016

Порушуюча і сповнена гумором історія зрілого чоловіка,котрий стає жертвою 
системи. 

4.08 / четвер 
Обличя, пляжі, режисер: Агнес Варда, JR
ДОКУМЕНТ / ФРАНЦІЯ / 2017

Розповідь про певну подорож французької кінорежисерки і фотографа. 

5.08 / п'ятниця 
На підпитку, режисер: Томас Вітенберг
ДРАМА / ДАНІЯ / 2020

Група вчителів розпочинає експеримент котрий полягає на утриманні 
постійного рівня алкоголю у крові цілий день,навіть під час роботи.

6.08 / субота 
Мій борг, режисер: Деніс Деліць, Богуслав Йоб
ДРАМА / ПОЛЬЩА / 2022

Молодий підприємець переслідуваний жорстоким бандитом чинить злочин 
вбивства у захист своїх рідних. 

7.08 / неділя 
Домашній догляд, режисер: Славек Хорак
КОМЕДІОДРАМА / ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, СЛОВАЧЧИНА / 2015

Власта, медсестра, котра доглядає марудних пацієнтів у їхніх домівках, 
з відданістю виконує свою роботу. Певного дня життя героїні радикально 
міняється.

10.08 / середа 
Гельмут Ньютон. Краса і чудовисько, режисер: Геро вон Боем
ДОКУМЕНТ / НІМЕЧЧИНА / 2020

Геній фотографії? Візіонер родом з пекла? Звичайний скандаліст? Ким був 
Гельмут Ньютон, автор наповнених еротизмом жіночих актів?

11.08 / четвер 
Ніч на землі, режисер: Джім Ярмуж
КОМЕДІОДРАМА / США / 1991

П'ять таксівок, п'ять міст, одна ніч. Подорож розпочинається звечора 
у Лос Анджелес, а закінчується у Гельсінках.

12.08 / п'ятниця 
Піаніст, режисер: Роман Полянський
ВОЄННА ДРАМА / ФРАНЦІЯ, ПОЛЬЩА , ВЕЛИКА БРИТАНІЯ / 2002

Екранізація воєнних спогадів Владислава Шпільмана, знаменитого 
польського піаніста єврейського походження. 



22 НА ЖИВО
20.08 / субота / год. 20.00
БРОВАР ПЕРЛА / ВУЛ. БЕРНАРДИНСЬКA 15 / БЛОНЯ / КВИТОК: 99-119 ЗЛ

Літні звучання: Дарія Зав'ялов
Одна з найпопулярніших польських артисток котра творить у ґатунку рока 
та інді попу. Вона є співачкою, авторкою текстів, також композиторкою. 

20.08 / субота / год. 20.00
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Центральна FM: Peace & Dance –  Слабі Презентери
Prezentują „słabą” muzyki, aby nieść kaganek oświaty muzycznej, gdyż jak 
ogólnie wiadomo „dobrej” muzyki wszędzie pełno, a ze „słabą” jest słabo. 
Презентують «слабу» музику, щоб нести лампадку освіти музичної, тому, 
що всім відомо «доброї» музики скрізь повно, а із «слабою» слабо. 

25.08 / четвер / год. 20.00
КЛУБ ПЛЕНЕР / ВУЛ. ПІЛСУДЗКЄГО 22 / КВИТОК: 109 ЗЛ

Жабсон / Oкi / Яцусь
Жабсон це один з найпопулярніших раперів на польській сцені хіп хопу. 
Досить часто співпрацює з рапером Окі, котрий був офіційним сапортом 
групи PRO8L3M під час траси концертної Відмо Тур.

26.08 / п'ятниця / год. 20.30
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / КВИТОК: 40/50 ЗЛ

Jerry Heil
Одна з найбільш розпізнавальних співачок молодого покоління з України. 
Jerry Heil співає здебільшого рідною мовою, захоплюючи неймовірною 
барвою голосу. Є авторкою текстів, від 2012 р. презентує свою творчість 
завдяки YouTube.    

27.08 / субота / год. 20.00
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / КВИТОК: 60/70 ЗЛ

Лона i Веббер + The Pimps
Лона – рапер, котрий знаний з небанальних текстів, запросив до співпраці 
своїх друзів – гурт The Pimps. Разом творять нову якість, а спільні концерти 
це можливість познайомитись з іхньою новою творчістю. 

28.08 / неділя / год. 20.00
БРОВАР ПЕРЛА / ВУЛ. БЕРНАРДИНСЬКA 15 / БЛОНЯ / КВИТОК: 99-119 ЗЛ

Літнє звучання: Артур Роєк
Протягом літ гурт Myslovitz був одним з найвиразніших попрокових бендів на 
нашій сцені завдяки Артурові Ройкові. У соло кар'єрі артист продовжую свій 
стиль. 

29.08 / понеділок / год. 18.00
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ / BILET: 89/100 ZŁ

Vader / Hate / Thy Disease
Vader  цеодин з найбільш послідовних гуртів на європейській сцені death 
металу, Hate – екстремальна мішанина black i death металу,  europejskiej 
scenie death, Thy Disease ,  міксує важкі ритми із синтетичними самплями. 
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•••••• ФІЛЬМ 

••• КІНО ПЕРЛА
ВУЛ. БЕРНАРДИНЬСКA 15 / ВХІД ВІЛЬНИЙ / СЕАНСИ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ ПІСЛЯ 

ЗАХОДУ СОНЦЯ

3.08 / середа 
Я, Даніель Блейк, режисер: Кен Лоах
ДРАМА / ФРАНЦІЯ, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ / 2016

Порушуюча і сповнена гумором історія зрілого чоловіка,котрий стає жертвою 
системи. 

4.08 / четвер 
Обличя, пляжі, режисер: Агнес Варда, JR
ДОКУМЕНТ / ФРАНЦІЯ / 2017

Розповідь про певну подорож французької кінорежисерки і фотографа. 

5.08 / п'ятниця 
На підпитку, режисер: Томас Вітенберг
ДРАМА / ДАНІЯ / 2020

Група вчителів розпочинає експеримент котрий полягає на утриманні 
постійного рівня алкоголю у крові цілий день,навіть під час роботи.

6.08 / субота 
Мій борг, режисер: Деніс Деліць, Богуслав Йоб
ДРАМА / ПОЛЬЩА / 2022

Молодий підприємець переслідуваний жорстоким бандитом чинить злочин 
вбивства у захист своїх рідних. 

7.08 / неділя 
Домашній догляд, режисер: Славек Хорак
КОМЕДІОДРАМА / ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, СЛОВАЧЧИНА / 2015

Власта, медсестра, котра доглядає марудних пацієнтів у їхніх домівках, 
з відданістю виконує свою роботу. Певного дня життя героїні радикально 
міняється.

10.08 / середа 
Гельмут Ньютон. Краса і чудовисько, режисер: Геро вон Боем
ДОКУМЕНТ / НІМЕЧЧИНА / 2020

Геній фотографії? Візіонер родом з пекла? Звичайний скандаліст? Ким був 
Гельмут Ньютон, автор наповнених еротизмом жіночих актів?

11.08 / четвер 
Ніч на землі, режисер: Джім Ярмуж
КОМЕДІОДРАМА / США / 1991

П'ять таксівок, п'ять міст, одна ніч. Подорож розпочинається звечора 
у Лос Анджелес, а закінчується у Гельсінках.

12.08 / п'ятниця 
Піаніст, режисер: Роман Полянський
ВОЄННА ДРАМА / ФРАНЦІЯ, ПОЛЬЩА , ВЕЛИКА БРИТАНІЯ / 2002

Екранізація воєнних спогадів Владислава Шпільмана, знаменитого 
польського піаніста єврейського походження. 



24 ФІЛЬМ 
13.08 / субота 
Усі наші страхи, режисер: Лукаш Гутт, Лукаш Рондуда
ДРАМА / ПОЛЬЩА / 2021

Даніель є митцем, католиком і активістом. У результаті драматичних подій 
вирішує покінчити гомофобію у родинній місцевості.

14.08 / неділя 
За які гріхи, добрий Боже!, режисер: Філіппе де Шаверон
КОМЕДІЯ / ФРАНЦІЯ / 2014

Історія консервативного супружжя, котрого доньки вибирають чоловіків 
з інших культурних кругів, котрі мають свої звичаї та релігію.

17.08 / середа 
Вижити, режисер: Йонас Похер Рассмусен 
ДРАМА / ДАНІЯ, ФРАНЦІЯ, ШВЕЦІЯ / 2021

Історія підлітка котрий разом з мамою, братами і сестрами втікає 
з охопленого війною Афганістану у Європу.

18.08 / четвер 
У петлі ризику та фантазії, режисер: Риунсуке Гамагучі
ДРАМА / ЯПОНІЯ / 2021

Три історії майстерно переплетених у закручену любовну розповідь 
про перипетії котрими керує випадок.

19.08 / п'ятниця 
Недосит, режисер: Карло Мірабелла Девіс
ДРАМА /США, ФРАНЦІЯ / 2019

Гунтер на перший погляд веде щасливе життя. Сім'я однак конторлює життя 
жінки, котра потерпає від досить незвичного навику – потребу ковтання 
небезпечних предметів.

20.08 / субота 
Суп ніщо, режисер: Кінга Дембска Рутковскі 
КОМЕДІОДРАМА / ПОЛЬЩА / 2021

Недоцінений інтелігент, діячка «Солідарності», іхні дві доньки і бабуся ледь 
містяться у одному, не надто просторому житлі.

21.08 / неділя 
Шеф Року, режисер: Фернандо Леон де Араноа
ДРАМА / ІСПАНІЯ / 2021 

Власник фабрики хоче отримати нагороду за найкращий бізнес року. 

24.08 / середа 
Завтра або післязавтра, режисер: Бінг Лю
ДОКУМЕНТ / США / 2018 

Під прикриттям картини про дозрівання трьох друзів ховається проймаюча 
розповідь про сім'ю, насилля у сім'ї і спробами радити собі з травмами.

25.08 / четвер 
Miнaрi, режисер: Лі Ізаак Чанг
ДРАМА / США / 2020

У гонитві за американським сном Якоб Їі перевозить свою сім'ю до сільського 
Арканзас. 

26.08 / п'ятниця 
Донька, режисер: Маггі Гилленгаал
ДРАМА / США, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ, ІЗРАЇЛЬ / 2021

ФІЛЬМ 25

Леда прямує на канікули у Грецію. Спокій інтимного курорту руйнує прибуття 
ексцентричної сім'ї. 

27.08 / субота 
Квартирантка, режисер: Міхал Отловскі
ДРАМА / ПОЛЬЩА / 2021

Спокій жителів кам'яниці на варшавському Мокотові нищить поява ніби 
то власника будинку. 

28.08 / неділя 
Найгірша людина світу, режисер: Йоахім Тріер 
ДРАМА / НОРВЕГІЯ, ФРАНЦІЯ, ШВЕЦІЯ, ДАНІЯ / 2021

Джулі невдовзі досягне тридцятиліття, вона сповнена життєвої енергії, але 
також життєвих неспокоїв.

••• ЦЕНТР КУЛЬТУРИ
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / КІНОТЕАТР / КАСА: ПОН. – ПТН. 12.00-17.00 А ТАКОЖ ГОДИНУ 

ПЕРЕД СЕАНСАМИ / 466 61 40

Бенші – Фільми жахів із студії A24
КВИТОК: 5 ЗЛ

4.08 / четвер / год. 18.00
Meн, режисер: Алекс Гарлянд
ФІЛЬМ ЖАХІВ / ВЕЛИКА БРИТАНІЯ / 2022 

wspomnień Після смерті чоловіка Гарпер виїжджає на самотні канікули до 
прекрасної англійської резиденції, де має надію позбутись важких спогадів.

11.08 / четвер / год. 18.00
Мідсоммар.Серед білого дня, режисер: Aрi Aстeр
ДРАМА / США / 2019

Дані і Хрістіан мають проблеми у стосунках. Намагаються врятувати свої
відносини. Збіг обставин спричиняється до спільного переїзду на північ
Швеції. 

18.08 / четвер / год. 18.00
Ламб, режисер: Вальдімар Йогансон
ФІЛЬМ ЖАХІВ/ ІСЛАНДІЯ, ШВЕЦІЯ, ПОЛЬЩА / 2021 

Спокіне, наповнене працею життя на фермі радикально змінюється, коли 
на світ приходить нещоденна істота.

25.08 / четвер / год. 18.00
Сант Мауд, режисер: Росс Гласс
ФІЛЬМ ЖАХІВ / ВЕЛИКА БРИТАНІЯ / 2019 

Мауд є молодою дівчиною, котра приїзджає до люкс вілли Аманди. Дівчина
намагається зцілити її грішну душу. 

Фeстiвaль Oн Aрт
ВХІД ВІЛЬНИЙ

6.08 / субота / 18.00
Зсередини, режисер: Цезари Гжесюк, Кристіан Каміньскі, Томаш Шван
ДОКУМЕНТ / ПОЛЬЩА / 2019 

Унікальний матеріал VHS створений Здзіславом Бексінським. Художник
відкриває нам двері світу своєї сім'ї, творчого процесу, себе самого. 

 

 
 

 

 



24 ФІЛЬМ 
13.08 / субота 
Усі наші страхи, режисер: Лукаш Гутт, Лукаш Рондуда
ДРАМА / ПОЛЬЩА / 2021
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17.08 / середа 
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КОМЕДІОДРАМА / ПОЛЬЩА / 2021
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ФІЛЬМ 25
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ДРАМА / ПОЛЬЩА / 2021

Спокій жителів кам'яниці на варшавському Мокотові нищить поява ніби 
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26 ФІЛЬМ 
13.08 / субота / год. 18.00
Architect of Brutal Poetry, режисер: Ladislav Kabos Ладіслав Кабос
ДОКУМЕНТ / СЛОВАЧЧИНА / 2021 / ФІЛЬМ З АНГЛІЙСЬКИМИ ТИТРАМИ

Скомпліковане життя ХХ-ти вічного архітектора, представника бруталізму,
Ганса Бруса.

20.08 / субота / год. 18.00
Make Me Famous, режисер: Браян Вінцент
ДОКУМЕНТ / США / 2022 / ФІЛЬМ У АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ВЕРСІЇ

Образ специфічних стосунків у мистецькому світі: стосунок до слави 
і фортуни, успіху та поразки, розголосу і забуття.

27.08 / субота / год. 18.00
Bye Bye, Grand Tour, режисер: Геймо Aгa
ДОКУМЕНТ / АВСТРІЯ / 2022 / ФІЛЬМ У АНГЛІЙСЬКОМОВНІЙ ВЕРСІЇ

Репортаж з трьох мистецьких подій: Бєннале Мистецтва у Венеції, Документ 
у Кассель і Скульптур Проект у Мюнстер.

The Nameless Woman, The story of Jeanne & Baudelaire, режисер: Режін
Абадія
ДОКУМЕНТ / ФРАНЦІЯ / 2021 / ФІЛЬМ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ З АНГЛІЙСЬКИМИ 

ТИРАМИ

Історія Джейн, темношкірої музи і багатолітньої партнерки Чарлса 
Боделайра. Расистські погляди біографів та істориків вимазали її з життя 
поета.

••• ЦЕНТР ЗУСТРІЧІ КУЛЬТУР
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / КІНОТЕАТР / КВИТОК: 12/15 ЗЛ

5, 6.08 / п'ятниця, субота / год. 19.00
7.08 / неділя / год. 18.00
Марго і Альма, режисер: Анаїз Вольпе
ДРАМА / ФРАНЦІЯ / 2021 

Марго з подругою Альмою вперто відвідують кастинги. Перелом надходить 
коли Альма отримує головну роль у спектаклі знаної режисерки.

12, 13.08 / п'ятниця, субота / год. 19.00
14.08 / неділя / год. 18.00
Слабше вогниво, режисер: Жаквін дель Пасо
ДРАМА / МЕКСИКА, ПОЛЬЩА / 2021

Щорічно учні престижної мексиканської католицької школи для хлопців їдуть
на спеціально створений для них інтеграційний табір поза містом. 

19, 20.08 / п'ятниця, субота / год. 19.00
21.08 / неділя / год. 18.00
На хвилинку, на завжди, режисер: Пьотр Тшаскальскі
ДРАМА / ПОЛЬЩА / 2022

Поля має 22 роки і є на порозі популярності. Певного дня дівчина під 
впливом алкоголю чинить автокатастрофу. 

26, 27.08 / п'ятниця, субота / год. 19.00
28.08 / неділя / год. 18.00
Грецькі канікули, режисер: Бонні Родінні
КОМЕДІОДРАМА / ПІВДЕННА АФРИКА / 2021 

Коли Олів відкриває, що її хлопець її зраджує, вирішує повернутись у Грецію
до свого рідного дому, щоб вилікувати зламане серце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗУСТРІЧІ 27

•••••• ЗУСТРІЧІ

••• ЦЕНТРАЛЬНА ПЛОЩА ЗАБАВИ
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 81 466 61 10 

ДЫМ КУЛЬТУРИ LSM / ВУЛ. ВАЛЛЕНРОДА 4A 

МУЗЕЙ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛЫВ / ВУЛ. ВЫЛЭНЬСКА 21

Цьогоріч заняття зосереджені зокрема на інтеграції міжкультурній, 
міжпоколінній, у обшарі різних царин культури, емоцій а також людини 
і навколішня. 

ДІМ КУЛЬТУРИ LSM 
ВУЛ. ВАЛЛЕНРОДА 4A 

16, 18, 23, 25.08 / вівторки, четвери / год. 10.00
6-12 РОКІВ / ВХІД ВІЛЬНИЙ /ЗАПИСИ: KARUZELA.SZTUKI@OP.PL

Спільна матерія
Зустріч присвячена будівлівиставки підчаскотрої учасники матимуть 
можливість творити малі органічні об'єкти натхненні натурою і фантазією. 
Повстане з них виставка приготована з думкою про простір Дому культури 
LSM.  

18.08 / четвер / год. 19.00
ВХІД ВІЛЬНИЙ 

Мєхуй
Акордеонний дует презентує широку гаму мелодійності і гармонії, які дає 
інструмент. У програмі мелодії з 70-тих, 80-тих, 90-тих років.

22, 25, 26.08 /понеділок, четвер, п'ятниця / год. 10.00
СЕНІОРИ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Театройога
Рухові занаття оперті на техніках йоги, поєднаних з театром.

23, 26, 29.08 / вівторок, п'ятниця, понеділок / год. 11.00
ВІД 10 LAT / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ: CENTRALPLAYGROUND@GMAIL.COM

Пошук картини 
Цикл майстер класів з монтування відео для початківців дасть змогу 
познайомитись з тайниками мультимедій. 

28.08 / неділя/ год. 17.00
АМФІТЕАТР LSM / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Поетичні суперечки
Музично-поетичні зустрічі з Турніром Одного вірша ім. Ханссена. Пропозиція 
для осіб зацікавлених ліричною поезією.

МУЗЕЙ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛІВ
ВУЛ. ВЄНЯВСКА 21

19.08 / п'ятниця / год. 16.30
МОЛОДЬ І ДОРОСЛІ / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ: CENTRALPLAYGROUND@GMAIL.COM

Добре складається: органайзер на письмовий стіл
Під час майстер класу учасники створять з паперу екологічний органайзер 
що допоможе упорядкувати усі ручки та олівці.
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•••••• ЗУСТРІЧІ

••• ЦЕНТРАЛЬНА ПЛОЩА ЗАБАВИ
ЦЕНТР КУЛЬТУРИ / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 81 466 61 10 

ДЫМ КУЛЬТУРИ LSM / ВУЛ. ВАЛЛЕНРОДА 4A 

МУЗЕЙ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛЫВ / ВУЛ. ВЫЛЭНЬСКА 21

Цьогоріч заняття зосереджені зокрема на інтеграції міжкультурній, 
міжпоколінній, у обшарі різних царин культури, емоцій а також людини 
і навколішня. 

ДІМ КУЛЬТУРИ LSM 
ВУЛ. ВАЛЛЕНРОДА 4A 

16, 18, 23, 25.08 / вівторки, четвери / год. 10.00
6-12 РОКІВ / ВХІД ВІЛЬНИЙ /ЗАПИСИ: KARUZELA.SZTUKI@OP.PL

Спільна матерія
Зустріч присвячена будівлівиставки підчаскотрої учасники матимуть 
можливість творити малі органічні об'єкти натхненні натурою і фантазією. 
Повстане з них виставка приготована з думкою про простір Дому культури 
LSM.  

18.08 / четвер / год. 19.00
ВХІД ВІЛЬНИЙ 

Мєхуй
Акордеонний дует презентує широку гаму мелодійності і гармонії, які дає 
інструмент. У програмі мелодії з 70-тих, 80-тих, 90-тих років.

22, 25, 26.08 /понеділок, четвер, п'ятниця / год. 10.00
СЕНІОРИ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Театройога
Рухові занаття оперті на техніках йоги, поєднаних з театром.

23, 26, 29.08 / вівторок, п'ятниця, понеділок / год. 11.00
ВІД 10 LAT / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ: CENTRALPLAYGROUND@GMAIL.COM

Пошук картини 
Цикл майстер класів з монтування відео для початківців дасть змогу 
познайомитись з тайниками мультимедій. 

28.08 / неділя/ год. 17.00
АМФІТЕАТР LSM / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Поетичні суперечки
Музично-поетичні зустрічі з Турніром Одного вірша ім. Ханссена. Пропозиція 
для осіб зацікавлених ліричною поезією.

МУЗЕЙ ЖИТЛОВИХ КВАРТАЛІВ
ВУЛ. ВЄНЯВСКА 21

19.08 / п'ятниця / год. 16.30
МОЛОДЬ І ДОРОСЛІ / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ: CENTRALPLAYGROUND@GMAIL.COM

Добре складається: органайзер на письмовий стіл
Під час майстер класу учасники створять з паперу екологічний органайзер 
що допоможе упорядкувати усі ручки та олівці.



25.08 / четвер / год. 14.00
МОЛОДЬ І ДОРОСЛІ / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ НА МІСЦІ ПЕРЕД 15 ХВ ПЕРЕД ПОДІЄЮ

Tурнір літературних кросвордів
Турнір зосереджений на тематиці пов'язаній із словом, книжками 
і їх авторами. Передбачено нагороди фінансові і речові.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ

Медіальниймайстер клас
МОЛОДЬ І ДОРОСЛІ / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ: CENTRALPLAYGROUND@GMAIL.COM

Зустрічі про таємниці продукції медіальної поєднаній з інтерв'ю онлайн.
7.08 / неділя / год. 14.30 – Студія 12
14.08 / неділя / год. 12.00 – Aкадемія
21.08 / неділя / год. 14.30 – майстер клас livestream – зустріч перед 
реалізацією
28.08 / неділя / год. 17.00 – майстер клас livestream LSM – зустрічі 
музично-поетичні

Літня Академія Садівництва у Віридажу
ДЛЯ УСІХ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Цикл літніх зустрічей і майстер класів присвячених їстивним рослинам, 
приправам і оздобним.
7.08 / неділя / год. 12.00 – Чуємо м'яту до м'яти
Як вирощувати і використовувати для здоров'я і вроди.
14.08 / неділя / год. 12.00 – Тля, мушки, слимаки, личинки жрущів
100 ідей,як з ними не здуріти.
21.08 / неділя / год. 12.00 – Не лише «Матадор»
У 80 шпинатів довкола світу.
28.08 / неділя / год. 12.00 – Гарбузи, бані, тикви, кабачки, цукіні, 
патісони
Як їх вирощувати і їсти.

Спільна матеріяу Центрі – майстер клас з Каруселлю 
Мистецтва
6-12 LAT / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ: KARUZELA.SZTUKI@OP.PL

Пластичні заняття натхненні природою, поєднання творчої діяльності і знань 
про довколішнє середовище.
2.08 / вівторок / год. 17.00 – Що у луках бринить?
9.08 / вівторок / год. 17.00 – Що скаже риба ?
16.08 / вівторок / год. 17.00 – Лимонне деревце
23.08 / вівторок / год. 17.00 – Грушка-петрушка

7.08 / неділя / год. 14.30
ДЛЯ УСІХ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Студія 12 
Пленерна студія Центральної Площі Забав.

7.08 / неділя / год. 16.00
ВХІД ВІЛЬНИЙ / ПЕРЕКЛАД НА ПОЛЬСЬКУ МОВУ ГЛУХИХ

Великі і малі історії
На підставі пропозицій малих глядачів імпровізатори творять від початку 
сцени знані з популярних книжок та фільмів. На цій сцені може трапитись 
усе.
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7, 21.08 / неділя / год. 17.00
ДЛЯ УСІХ / ВХІД ВІЛЬНИЙ / 21.08 ПЕРЕКЛАД НА ПОЛЬСЬКУ МОВУ ГЛУХИХ

Непоганий цирк
Новоциркові майстер класи під час котрих учасники будуть жонглювати 
кульками і обручами, розкрутять тарілку і танцюватимуть з обручем.

10, 17, 24.08 / середа / год. 18.00
ПЛОЩА ПЕРЕД ЦК / МОЛОДЬ І ДОРОСЛІ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Майстер клас Street Dance
Учасники навчаться руху і кроків у стилі хіп хоп, поппінгу, вокінгу. 

19.08 / п'ятниця / год. 21.00
КВИТОК: 40/50/60 ЗЛ

Прапрем'єра: Kрoнoс – Golden / Золоті Обличчя Live 
Band feat. Бiш, Kрoкi, Шaтт, Наталія Гросяк, Новіка, 
Рунфорест
Концерт промує найновіший диск «Кроносу» люблінського продюссора 
музичного Пшемислава Гольден Адаха, котрий до участі запросив 
виняткових гостей. Музика від амбіціозної електроніки, тріп-хопу, чіллаут 
чи рапу.

21.08 / неділя / год. 16.00
ВХІД ВІЛЬНИЙ / ПЕРЕКЛАД НА ПОЛЬСЬКУ МОВУ ГЛУХИХ

Подорожі циркової сім'ї
Інтерактивний спектакль для дітей розповість про це, як виглядає життя 
циркової сім'ї, котра переїхала у Люблін?

27.08 / субота / год. 22.00
КВИТОК: 60 ЗЛ У ПЕРЕДПРОДАЖУ / 70 ЗЛ У ДЕНЬ КОНЦЕРТУ

CPZ Фінал!: Лона i Вeббeр + The Pimps
Проект, до котрого Лона запросив своїх друзів – гурт The Pimps. Іхні спільні 
концерти це можливість познайомитись з найновішою творчістю рапера, 
прослухати його твори у нових аранжуваннях. 

••• ЛІТО У МІСТІ
МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 81 466 62 02  

Філіал нр 2
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 81 466 62 02 / 6-12 LAT / ЗАПИСИ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

Таємнича організація UNESCO
Учасники дізнаються чим займається організація UNESCO і відкриють 
виняткові об'єкти з її списку. Занаттям товаришуватимуть ігри, забави 
і пластичні праці.
3.08 / середа / год. 11.00 – На шляху польських цінностей
10.07 / середа / год. 11.00 – В гостях у короля пущі
17.07 / середа / год. 11.00 – Лихоманка срібла

Філіал нр 8
ВУЛ. ЗУХУВ 2 / 81 534 10 73 / 6-10 LAT / ЗАПИСИ: ТЕЛЕФОННО, 

E-MAIL: FILIA8@MBP.LUBLIN.PL
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25.08 / четвер / год. 14.00
МОЛОДЬ І ДОРОСЛІ / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ НА МІСЦІ ПЕРЕД 15 ХВ ПЕРЕД ПОДІЄЮ

Tурнір літературних кросвордів
Турнір зосереджений на тематиці пов'язаній із словом, книжками 
і їх авторами. Передбачено нагороди фінансові і речові.

ЦЕНТР КУЛЬТУРИ
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / ВІРИДАЖ

Медіальниймайстер клас
МОЛОДЬ І ДОРОСЛІ / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ: CENTRALPLAYGROUND@GMAIL.COM

Зустрічі про таємниці продукції медіальної поєднаній з інтерв'ю онлайн.
7.08 / неділя / год. 14.30 – Студія 12
14.08 / неділя / год. 12.00 – Aкадемія
21.08 / неділя / год. 14.30 – майстер клас livestream – зустріч перед 
реалізацією
28.08 / неділя / год. 17.00 – майстер клас livestream LSM – зустрічі 
музично-поетичні

Літня Академія Садівництва у Віридажу
ДЛЯ УСІХ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Цикл літніх зустрічей і майстер класів присвячених їстивним рослинам, 
приправам і оздобним.
7.08 / неділя / год. 12.00 – Чуємо м'яту до м'яти
Як вирощувати і використовувати для здоров'я і вроди.
14.08 / неділя / год. 12.00 – Тля, мушки, слимаки, личинки жрущів
100 ідей,як з ними не здуріти.
21.08 / неділя / год. 12.00 – Не лише «Матадор»
У 80 шпинатів довкола світу.
28.08 / неділя / год. 12.00 – Гарбузи, бані, тикви, кабачки, цукіні, 
патісони
Як їх вирощувати і їсти.

Спільна матеріяу Центрі – майстер клас з Каруселлю 
Мистецтва
6-12 LAT / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ: KARUZELA.SZTUKI@OP.PL

Пластичні заняття натхненні природою, поєднання творчої діяльності і знань 
про довколішнє середовище.
2.08 / вівторок / год. 17.00 – Що у луках бринить?
9.08 / вівторок / год. 17.00 – Що скаже риба ?
16.08 / вівторок / год. 17.00 – Лимонне деревце
23.08 / вівторок / год. 17.00 – Грушка-петрушка

7.08 / неділя / год. 14.30
ДЛЯ УСІХ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Студія 12 
Пленерна студія Центральної Площі Забав.

7.08 / неділя / год. 16.00
ВХІД ВІЛЬНИЙ / ПЕРЕКЛАД НА ПОЛЬСЬКУ МОВУ ГЛУХИХ

Великі і малі історії
На підставі пропозицій малих глядачів імпровізатори творять від початку 
сцени знані з популярних книжок та фільмів. На цій сцені може трапитись 
усе.
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7, 21.08 / неділя / год. 17.00
ДЛЯ УСІХ / ВХІД ВІЛЬНИЙ / 21.08 ПЕРЕКЛАД НА ПОЛЬСЬКУ МОВУ ГЛУХИХ

Непоганий цирк
Новоциркові майстер класи під час котрих учасники будуть жонглювати 
кульками і обручами, розкрутять тарілку і танцюватимуть з обручем.

10, 17, 24.08 / середа / год. 18.00
ПЛОЩА ПЕРЕД ЦК / МОЛОДЬ І ДОРОСЛІ / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Майстер клас Street Dance
Учасники навчаться руху і кроків у стилі хіп хоп, поппінгу, вокінгу. 

19.08 / п'ятниця / год. 21.00
КВИТОК: 40/50/60 ЗЛ

Прапрем'єра: Kрoнoс – Golden / Золоті Обличчя Live 
Band feat. Бiш, Kрoкi, Шaтт, Наталія Гросяк, Новіка, 
Рунфорест
Концерт промує найновіший диск «Кроносу» люблінського продюссора 
музичного Пшемислава Гольден Адаха, котрий до участі запросив 
виняткових гостей. Музика від амбіціозної електроніки, тріп-хопу, чіллаут 
чи рапу.

21.08 / неділя / год. 16.00
ВХІД ВІЛЬНИЙ / ПЕРЕКЛАД НА ПОЛЬСЬКУ МОВУ ГЛУХИХ

Подорожі циркової сім'ї
Інтерактивний спектакль для дітей розповість про це, як виглядає життя 
циркової сім'ї, котра переїхала у Люблін?

27.08 / субота / год. 22.00
КВИТОК: 60 ЗЛ У ПЕРЕДПРОДАЖУ / 70 ЗЛ У ДЕНЬ КОНЦЕРТУ

CPZ Фінал!: Лона i Вeббeр + The Pimps
Проект, до котрого Лона запросив своїх друзів – гурт The Pimps. Іхні спільні 
концерти це можливість познайомитись з найновішою творчістю рапера, 
прослухати його твори у нових аранжуваннях. 

••• ЛІТО У МІСТІ
МІСЬКА ПУБЛІЧНА БІБЛІОТЕКА / ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 81 466 62 02  

Філіал нр 2
ВУЛ. ПЕОВЯКУВ 12 / 81 466 62 02 / 6-12 LAT / ЗАПИСИ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

Таємнича організація UNESCO
Учасники дізнаються чим займається організація UNESCO і відкриють 
виняткові об'єкти з її списку. Занаттям товаришуватимуть ігри, забави 
і пластичні праці.
3.08 / середа / год. 11.00 – На шляху польських цінностей
10.07 / середа / год. 11.00 – В гостях у короля пущі
17.07 / середа / год. 11.00 – Лихоманка срібла

Філіал нр 8
ВУЛ. ЗУХУВ 2 / 81 534 10 73 / 6-10 LAT / ЗАПИСИ: ТЕЛЕФОННО, 

E-MAIL: FILIA8@MBP.LUBLIN.PL
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17, 19, 22, 24, 26.08 / понеділки, середи, п'ятниці / год. 11.00

У слідстві – детективний майстер клас для дітей
Майстер клас натхненний популярними серіями книжок детективів для дітей.

Філіал нр 9
ВУЛ. КРАНЬЦОВА 106 / 81 744 17 18 / 7-10 LAT / ЗАПИСИ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

вівторки, четвери / год. 11.00

Бібліотека – хороше місце на канікули
Інтерактивні зустрічі для польських і українських дітей. У програмі настільні 
ігри, забави і пластичні заняття у приміщенні бібліотеки та поза нею.

Філіал нр 22
ВУЛ. ХЕРБЕРТА 14 / 81 744 48 16 / 6-12 РОКІВ

середи / год. 12.00
Творче літо у бібліотеці

Ігри, забави і майстер класи для дітей.

Філіал нр 26
ВУЛ. ЛЕОНАРДА 16 / 81 525 64 39 / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Післяобіддя з фантастикою у бібліотеці
19.08 / п'ятниця / год. 17.00 – Aннa Нєзнай – авторська зустріч
25.08 / четвер / год. 16.00 – Кшиштоф Ксєнскі – Обличчя фантастики – 
відчит

Філіал нр 28
ВУЛ. НАДБИСТШИЦКА 85 / 81 525 86 44

22-26.08 / понеділок-п'ятниця / год. 10.00

Навіщо нам овочі? 
Пластично-літературні занаття, котрі мають на меті популяризувати 
здоровий спосіб харчування і усвідомлення учасників про роль овочів 
у здоровій дієті.

Філіал нр 32 – Бiблio
ВУЛ. ШАСЕРІВ 13-15 / 81 311 00 09 

4, 11, 18, 25.08 / четвери
ЗОРГАНІЗОВАНІ ГРУПИ АБО ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАПИСИ / ЗАПИСИ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

Кіно четвери у Бібліо
Кінопоказ із Бібліо. Вимагає попереднього запису на термін і вибір фільму.

понеділки, середи, п'ятниці
ЗАПИСИ

Настільні ігри у Бібліо
Можливість скористатись доступним засобом ігор. Зобов'язує поперенє 
зголошення у залі ігор.

Понеділки-п'ятниці
ЗАПИСИ
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Турнір FIFA – Чемпіонат Світу 2022
У рамах забави записані учасники жеребкуватимуть свою дружину 
і гратимуть у такій самій формі, як це відбувається під час Чемпіонату.

Філіал нр 36
ВУЛ. ЗИГМУНТА АВГУСТА 15 / 81 311 00 16 / 6-11 LAT / ЗАПИСИ

22-26.08 / понеділок-п'ятниця / год. 11.00

Літні природничі уроки
Учасники занать спільно шукатимуть відповідь на питання: Комаха – друг 
чи ворог? Яку роль грають дерева у міств? І багато інших.

Філіал нр 37
ВУЛ. БАЗИЛ'ЯНУВКА 85 / 81 742 12 87

четвери / год. 10.00

Ігри і забави у бібліотеці
Можливість скористатись з багатої гами ігор настільних і настільного 
фудболу зібраних у бібліотеці.

American Corner Люблін
ВУЛ. ШАСЕРУВ 13-15 / 81 311 00 08 / 7-12 РОКІВ / ЗАПИСИ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

2, 9, 16.08 / вівторки / год. 12.00
Майстер клас англійської мови і культури Сполучених Штатів Америки. 

••• ЛІТО НА СЛАВІНІ
ФУНДАЦІЯ INSIDE OUT / ВУЛ. РЕЛЯКСОВА 25 / ГРАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК / ВХІД 

ВІЛЬНИЙ / ПЕРЕКЛАД НА ПМГ

Цикл майстер класів і спектаклів адресований дітям, молоді і батькам. 
Нагода провести канікули у місті цікаво і творчо. Організатори заохочують 
щоб взяти з собою власний плед.

1.08 / понеділок / год. 17.00

Майстер клас сенсопластичний 
Творіння мас і пластичних робіт дасть можливість учасникам пізнати 
предмети зором, дотиком, нюхом.

8.08 / понеділок / год. 17.00

Майстер клас макреме
Під час занать учасники навчаться основних вузлів і зроблять брелочки, 
закладки до книжок. Ведуча Агнєшка Хілімонюк.

22.08 /понеділок / год. 17.00

Театр у Саду – Імпровізована принцеса
Актори у забавний неочікуваний спосіб за участю публіки розповідатимуть 
«Принцесу на горошинці» Г.Х. Андерса.

29.08 / понеділок / год. 17.00

Театральний майстер клас
Сімейні занаття ведені акторм покажуть учасникам різноманітний світ 
театру. Завдяки забавам театральним відкриють світ театру ляльок, тіней, 
руху.



17, 19, 22, 24, 26.08 / понеділки, середи, п'ятниці / год. 11.00

У слідстві – детективний майстер клас для дітей
Майстер клас натхненний популярними серіями книжок детективів для дітей.

Філіал нр 9
ВУЛ. КРАНЬЦОВА 106 / 81 744 17 18 / 7-10 LAT / ЗАПИСИ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

вівторки, четвери / год. 11.00

Бібліотека – хороше місце на канікули
Інтерактивні зустрічі для польських і українських дітей. У програмі настільні 
ігри, забави і пластичні заняття у приміщенні бібліотеки та поза нею.

Філіал нр 22
ВУЛ. ХЕРБЕРТА 14 / 81 744 48 16 / 6-12 РОКІВ

середи / год. 12.00
Творче літо у бібліотеці

Ігри, забави і майстер класи для дітей.

Філіал нр 26
ВУЛ. ЛЕОНАРДА 16 / 81 525 64 39 / ВХІД ВІЛЬНИЙ

Післяобіддя з фантастикою у бібліотеці
19.08 / п'ятниця / год. 17.00 – Aннa Нєзнай – авторська зустріч
25.08 / четвер / год. 16.00 – Кшиштоф Ксєнскі – Обличчя фантастики – 
відчит

Філіал нр 28
ВУЛ. НАДБИСТШИЦКА 85 / 81 525 86 44

22-26.08 / понеділок-п'ятниця / год. 10.00

Навіщо нам овочі? 
Пластично-літературні занаття, котрі мають на меті популяризувати 
здоровий спосіб харчування і усвідомлення учасників про роль овочів 
у здоровій дієті.

Філіал нр 32 – Бiблio
ВУЛ. ШАСЕРІВ 13-15 / 81 311 00 09 

4, 11, 18, 25.08 / четвери
ЗОРГАНІЗОВАНІ ГРУПИ АБО ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАПИСИ / ЗАПИСИ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

Кіно четвери у Бібліо
Кінопоказ із Бібліо. Вимагає попереднього запису на термін і вибір фільму.

понеділки, середи, п'ятниці
ЗАПИСИ

Настільні ігри у Бібліо
Можливість скористатись доступним засобом ігор. Зобов'язує поперенє 
зголошення у залі ігор.

Понеділки-п'ятниці
ЗАПИСИ
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Турнір FIFA – Чемпіонат Світу 2022
У рамах забави записані учасники жеребкуватимуть свою дружину 
і гратимуть у такій самій формі, як це відбувається під час Чемпіонату.

Філіал нр 36
ВУЛ. ЗИГМУНТА АВГУСТА 15 / 81 311 00 16 / 6-11 LAT / ЗАПИСИ

22-26.08 / понеділок-п'ятниця / год. 11.00

Літні природничі уроки
Учасники занать спільно шукатимуть відповідь на питання: Комаха – друг 
чи ворог? Яку роль грають дерева у міств? І багато інших.

Філіал нр 37
ВУЛ. БАЗИЛ'ЯНУВКА 85 / 81 742 12 87

четвери / год. 10.00

Ігри і забави у бібліотеці
Можливість скористатись з багатої гами ігор настільних і настільного 
фудболу зібраних у бібліотеці.

American Corner Люблін
ВУЛ. ШАСЕРУВ 13-15 / 81 311 00 08 / 7-12 РОКІВ / ЗАПИСИ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

2, 9, 16.08 / вівторки / год. 12.00
Майстер клас англійської мови і культури Сполучених Штатів Америки. 

••• ЛІТО НА СЛАВІНІ
ФУНДАЦІЯ INSIDE OUT / ВУЛ. РЕЛЯКСОВА 25 / ГРАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК / ВХІД 

ВІЛЬНИЙ / ПЕРЕКЛАД НА ПМГ

Цикл майстер класів і спектаклів адресований дітям, молоді і батькам. 
Нагода провести канікули у місті цікаво і творчо. Організатори заохочують 
щоб взяти з собою власний плед.

1.08 / понеділок / год. 17.00

Майстер клас сенсопластичний 
Творіння мас і пластичних робіт дасть можливість учасникам пізнати 
предмети зором, дотиком, нюхом.

8.08 / понеділок / год. 17.00

Майстер клас макреме
Під час занать учасники навчаться основних вузлів і зроблять брелочки, 
закладки до книжок. Ведуча Агнєшка Хілімонюк.

22.08 /понеділок / год. 17.00

Театр у Саду – Імпровізована принцеса
Актори у забавний неочікуваний спосіб за участю публіки розповідатимуть 
«Принцесу на горошинці» Г.Х. Андерса.

29.08 / понеділок / год. 17.00

Театральний майстер клас
Сімейні занаття ведені акторм покажуть учасникам різноманітний світ 
театру. Завдяки забавам театральним відкриють світ театру ляльок, тіней, 
руху.



32 ЗУСТРІЧІ 

••• ІНТЕГРАЦІЯ КВАРТАЛУ ШИРОКЕ
ФУНДАЦІЯ INSIDE OUT / WWW.FUNDACJAINSIDEOUT.PL / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ / 

ІНТЕРНЕТ ЗГОЛОШЕННЯ / ПЕРЕКЛАД НА ПМГ

Літні події для жителів кварталу Широке. 

5.08 / п'ятниця / год. 19.00
ЗБІРКА: ВУЛ. СЛАВІН 20 

Тренінг nordic walking 
Елементи правильної техніки nordic walking, вплив дисципліни на здоров'я, 
як добрати відповідні кийки.

12.08 / п'ятниця / год. 10.30
7-13 LAT / ЗБІРКА: ВУЛ. СЛАВІН 20 

Maю плaн – карти і навігація
Історія, будова і виконання карт, визначення напрямків світу різьними 
методами. Після теорії прогулянка кварталом з використанням свіжо 
здобутих знань. Ведучий: Якуб Орловський (Інспектор Бувак)

20.08 / субота / год. 13.00
ЗБІРКА: ВУЛ.ВОНДОЛЬНА, БІЛЯГРАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

сімейний майстер клас з рослин
Занаття приблизять тематику рослин у кварталі Широке. Учасники створять 
власні оздобні вінці і букети. Ведуча: Беата Зих.

20.08 / субота / год. 16.00
ВІД 4 ЛІТ I ДЛЯ ДОРОСЛИХ / БІБЛІОТЕКА НА РІВНІ / ВУЛ. СЛАВІН 20

Гусяронька, тобто про важке вміння говорити НІ
Спектакль сімейний покаже дітям чим є межі, що нам погрожує, коли 
доволимо комусь їх переступити і як перед тим зберегтись. Сім масок – сім 
постатей, один актор, спів, безліч інтеракцій з дітьми. 

22-26.08 / понеділок-п'ятниця / год. 10.30
8-13 LAT / ЗЕЛЕНА ТЕРИТОРІЯ ПОРЯД БІБЛІОТЕКИ / ВУЛ. СЛАВІН 20 

Літні інтегшраційні майстер класи для дітей і молоді.
У програмі ігри, забави, пізнавання кварталу, майстер класи, а що саме, 
це вже рішення самих дітей, котрі самі ці заняття творитимуть. Ведуча: 
Домініка Кнап.

•••••• ЗУСТРІЧІ 

14.08 / неділя / год. 18.00
ЗБІРКА: ГРОДСЬКІ ВОРОТА / ВХІД ВІЛЬНИЙ 

Прогулянка слідами Юлії Хартвіг
Під час події учасники відвідають місця пов'язані із сім'єю Хартвігів, 
пройдуть шляхом поезії та фотографії. Прогулянці товаришуватиме виставка 
матеріалів з Архіву Юлії Хартвіг і Артура Мєндзижецкєго, експонована 
у Галереї Театру НН. Учасники отримають сувеніри на згадку.

20.08 / субота / год. 17.00
МОНАСТИР ОО. ДОМІНІКАНІВ/ ДАВНІЙ ЗАЛ ТЕАТРУ АНДЕРСЕНА / ВУЛ. ЗЛОТА 9 / 

ВХІД ВІЛЬНИЙ / МОВА УКРАЇНСЬКА І ПОЛЬСЬКА 

Сергій Жадан
Авторська зустріч з українським письменником і музикантом з Харкова. 
Розмова відбудеться з авторським читанням поезії. 

ДЛЯ ДІТЕЙ 33

•••••• ДЛЯ ДІТЕЙ

••• РЕЗЕРВУАР ДИКИХ ДІТЕЙ
ВУЛ. ДОЛЬНА ПАННИ МАРІЇ 6 I/АБО 8 / 532 844 685 / 

HTTP://REZERWATDZIKICHDZIECI.PL / REZERWATDZIKICHDZIECI@GMAIL.COM / ВХІД 

ВІЛЬНИЙ

codziennie / год. 10.00- 17.00
Перший у Польщі пригодницький майданчик для дітей у літньому сезоні. 
Це місце неймовірне, дає можливість дітям розвивати свої таланти і спосіб 
недирективний і самостійний. Діти самі вирішують що і як робитимуть. 
Опікуни і Опікунки пильнують щоб забава була самостійною, вибраною 
самим дітьми і ними ж керована. Територія поділена на дві частини: 
виключно для дітей від 7ми до 15 років і буфорну, для усіх, а особливо 
для малечі з опікунами. Перший візит для дітей від 7ми років вимагає 
присутності батьків.

••• ЦЕНТР ЗУСТРІЧІ КУЛЬТУР
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / 81 441 56 70 / КВИТКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ: 

WWW.SPOTKANIAKULTUR.COM

8-12.08 / понеділок-п'ятниця / год. 8.00
7-10 РОКІВ / ВЕЛИКА КИШЕНЯ СЦЕНИ / ЗАПИСИ ТА ІНФОРМАЦІЯ: 

MLODECSK@SPOTKANIAKULTUR.COM / ЦІНА: 480 ZŁ

Канікули на язиках – півтабір
Забава з використанням мов – англійської, польської (як чужої) та української 
стане радісним і навчальним досвідом. Занаття анімаційні і мовні 
відбуватимуться у будинку ЦЗК і Саському Парку. 

••• ГАЛЕРЕЯ ЛАБІРИНТ
ВУЛ. ПОПЕЛУШКИ 5 / КВИТОК: 4 ЗЛ / ЗАПИСИ / WWW.LABIRYNT.COM

6.08 / субота / год. 13.00
7-12 РОКІВ / МОВА ПОЛЬСЬКА І УКРАЇНСЬКА

Mеiларт – повідомлення з канікул
Paulina Mazurek. Назанаттях учасники познайомляться з з мистецтвом 
пошти. Створять свої поштові твори, щоб зробити комусь несподіванку. 
Ведуча: Пауліна Мазурек

13.08 /субота / год. 13.00
7-12ТРОКІВ / МОВА ПОЛЬСЬКА І УКРАЇНСЬКА

Субота у Лабіринті
Учасники приглянуться роботам – дороговказам перед будинком Галереї. 
Задумаються яке значення мають написи у міському просторі, перевірять іхні 
риси, створять власні знаки та інформаційні таблиці. Ведучий: Кристіан 
Камінський.

20.08 / субота / год. 13.00
5-8 РОКІВ З ОПІКУНАМИ / МОВА ПОЛЬСЬКА І УКРАЇНСЬКА

Зростаюче Мистецтво у Пленері
Учасники побачать твори мистецтва над головами і виконають літаючі 
об'єкти натхненні теплим вітром і натуральними матеріалами. Ведуча: Анна 
Сьмєхальска.
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••• ІНТЕГРАЦІЯ КВАРТАЛУ ШИРОКЕ
ФУНДАЦІЯ INSIDE OUT / WWW.FUNDACJAINSIDEOUT.PL / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ЗАПИСИ / 

ІНТЕРНЕТ ЗГОЛОШЕННЯ / ПЕРЕКЛАД НА ПМГ

Літні події для жителів кварталу Широке. 

5.08 / п'ятниця / год. 19.00
ЗБІРКА: ВУЛ. СЛАВІН 20 

Тренінг nordic walking 
Елементи правильної техніки nordic walking, вплив дисципліни на здоров'я, 
як добрати відповідні кийки.

12.08 / п'ятниця / год. 10.30
7-13 LAT / ЗБІРКА: ВУЛ. СЛАВІН 20 

Maю плaн – карти і навігація
Історія, будова і виконання карт, визначення напрямків світу різьними 
методами. Після теорії прогулянка кварталом з використанням свіжо 
здобутих знань. Ведучий: Якуб Орловський (Інспектор Бувак)

20.08 / субота / год. 13.00
ЗБІРКА: ВУЛ.ВОНДОЛЬНА, БІЛЯГРАЛЬНОГО МАЙДАНЧИКА

сімейний майстер клас з рослин
Занаття приблизять тематику рослин у кварталі Широке. Учасники створять 
власні оздобні вінці і букети. Ведуча: Беата Зих.

20.08 / субота / год. 16.00
ВІД 4 ЛІТ I ДЛЯ ДОРОСЛИХ / БІБЛІОТЕКА НА РІВНІ / ВУЛ. СЛАВІН 20

Гусяронька, тобто про важке вміння говорити НІ
Спектакль сімейний покаже дітям чим є межі, що нам погрожує, коли 
доволимо комусь їх переступити і як перед тим зберегтись. Сім масок – сім 
постатей, один актор, спів, безліч інтеракцій з дітьми. 

22-26.08 / понеділок-п'ятниця / год. 10.30
8-13 LAT / ЗЕЛЕНА ТЕРИТОРІЯ ПОРЯД БІБЛІОТЕКИ / ВУЛ. СЛАВІН 20 

Літні інтегшраційні майстер класи для дітей і молоді.
У програмі ігри, забави, пізнавання кварталу, майстер класи, а що саме, 
це вже рішення самих дітей, котрі самі ці заняття творитимуть. Ведуча: 
Домініка Кнап.

•••••• ЗУСТРІЧІ 

14.08 / неділя / год. 18.00
ЗБІРКА: ГРОДСЬКІ ВОРОТА / ВХІД ВІЛЬНИЙ 

Прогулянка слідами Юлії Хартвіг
Під час події учасники відвідають місця пов'язані із сім'єю Хартвігів, 
пройдуть шляхом поезії та фотографії. Прогулянці товаришуватиме виставка 
матеріалів з Архіву Юлії Хартвіг і Артура Мєндзижецкєго, експонована 
у Галереї Театру НН. Учасники отримають сувеніри на згадку.

20.08 / субота / год. 17.00
МОНАСТИР ОО. ДОМІНІКАНІВ/ ДАВНІЙ ЗАЛ ТЕАТРУ АНДЕРСЕНА / ВУЛ. ЗЛОТА 9 / 

ВХІД ВІЛЬНИЙ / МОВА УКРАЇНСЬКА І ПОЛЬСЬКА 

Сергій Жадан
Авторська зустріч з українським письменником і музикантом з Харкова. 
Розмова відбудеться з авторським читанням поезії. 
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••• РЕЗЕРВУАР ДИКИХ ДІТЕЙ
ВУЛ. ДОЛЬНА ПАННИ МАРІЇ 6 I/АБО 8 / 532 844 685 / 

HTTP://REZERWATDZIKICHDZIECI.PL / REZERWATDZIKICHDZIECI@GMAIL.COM / ВХІД 

ВІЛЬНИЙ

codziennie / год. 10.00- 17.00
Перший у Польщі пригодницький майданчик для дітей у літньому сезоні. 
Це місце неймовірне, дає можливість дітям розвивати свої таланти і спосіб 
недирективний і самостійний. Діти самі вирішують що і як робитимуть. 
Опікуни і Опікунки пильнують щоб забава була самостійною, вибраною 
самим дітьми і ними ж керована. Територія поділена на дві частини: 
виключно для дітей від 7ми до 15 років і буфорну, для усіх, а особливо 
для малечі з опікунами. Перший візит для дітей від 7ми років вимагає 
присутності батьків.

••• ЦЕНТР ЗУСТРІЧІ КУЛЬТУР
ПЛ. ТЕАТРАЛЬНА 1 / 81 441 56 70 / КВИТКИ ТА ІНФОРМАЦІЯ: 

WWW.SPOTKANIAKULTUR.COM

8-12.08 / понеділок-п'ятниця / год. 8.00
7-10 РОКІВ / ВЕЛИКА КИШЕНЯ СЦЕНИ / ЗАПИСИ ТА ІНФОРМАЦІЯ: 

MLODECSK@SPOTKANIAKULTUR.COM / ЦІНА: 480 ZŁ

Канікули на язиках – півтабір
Забава з використанням мов – англійської, польської (як чужої) та української 
стане радісним і навчальним досвідом. Занаття анімаційні і мовні 
відбуватимуться у будинку ЦЗК і Саському Парку. 

••• ГАЛЕРЕЯ ЛАБІРИНТ
ВУЛ. ПОПЕЛУШКИ 5 / КВИТОК: 4 ЗЛ / ЗАПИСИ / WWW.LABIRYNT.COM

6.08 / субота / год. 13.00
7-12 РОКІВ / МОВА ПОЛЬСЬКА І УКРАЇНСЬКА

Mеiларт – повідомлення з канікул
Paulina Mazurek. Назанаттях учасники познайомляться з з мистецтвом 
пошти. Створять свої поштові твори, щоб зробити комусь несподіванку. 
Ведуча: Пауліна Мазурек

13.08 /субота / год. 13.00
7-12ТРОКІВ / МОВА ПОЛЬСЬКА І УКРАЇНСЬКА

Субота у Лабіринті
Учасники приглянуться роботам – дороговказам перед будинком Галереї. 
Задумаються яке значення мають написи у міському просторі, перевірять іхні 
риси, створять власні знаки та інформаційні таблиці. Ведучий: Кристіан 
Камінський.

20.08 / субота / год. 13.00
5-8 РОКІВ З ОПІКУНАМИ / МОВА ПОЛЬСЬКА І УКРАЇНСЬКА

Зростаюче Мистецтво у Пленері
Учасники побачать твори мистецтва над головами і виконають літаючі 
об'єкти натхненні теплим вітром і натуральними матеріалами. Ведуча: Анна 
Сьмєхальска.
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27.08 / субота / год. 13.00
3-6 РОКІВ З ОПІКУНАМИ / МОВА ПОЛЬСЬКА І УКРАЇНСЬКА

Вправи з волі
Учасники перенесуться у світ що пахне і міниться різноманіттям барв мас, 
котрі повтають на базі харчових продуктів та інших активних для відчуттів 
матеріалів. Вправи з фактурами, запахами, творення власної фарби. Ведуча: 
Агата Шторс-Громашек.

••• ВАРШТАТИ КУЛЬТУРИ
ВУЛ. ГРОДЗКА 7

1-29.08 / понеділок-п'ятниця / год. 11.00
ЗАЛ 204 / ВХІД ВІЛЬНИЙ / ДO 3 РОКІВ З ОПІКУНАМИ АБО СТАРШІ / МОВА ПОЛЬСЬКА 

І УКРАЇНСЬКА

Світлиця Фундації Святого Миколая
У рамах діяльності світлиці відбуваються: уроки польської мови для малечі 
з України, пластичні майстер класи, показ фільмів для дітей від 4 років 
з України.


