
Фільми 

 „Spaceship Earth” (2020) [фільм англійською мовою] по закінченню якого коментар експерта 

[120 хв. + 30 хв.]  

Модератор: магістр Марчін Судзіньскі (mgr Marcin Sudziński) i докт. наук, проф. Анета 

Пташиньска (dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS) 

„Spaceship Earth” — американський документальний фільм 2020 року режисера Метта 

Вольфа. У ньому представлено експеримент 1991 року, в якому вісім людей провели 2 

роки на карантині всередині саморобної копії екосистеми Землі, яка називається 

„Біосфера 2”.  

28 травня о 19:00 

кінозал Центру зустрічі культур  

Кількість людей: 50 

 

 „Більше ніж мед” „More Than Honey” (2012), по закінченню якого коментар експерта [120 хв. 

+ 30 хв.]  

Модератор: магістр Марчін Судзіньскі (mgr Marcin Sudziński) i докт. наук Кшиштоф 

Ольшевскі (dr hab. Krzysztof Olszewski) 

Документальний фільм про природу режисера Маркуса Імхуфа, про життя бджіл у різних 

регіонах світу. Один з найдорожчих документальних фільмів в історії, знятий 

продюсерами знаменитих «Нагодуй світ» і «Давайте заробимо ще більше». Також він був 

нагороджений німецькою кінопремією за найкращий документальний фільм (2013) і 

швейцарською кінонагородою за найкращий документальний фільм та найкращий 

сценарій. Він також був кандидатом на Оскар.  

2 червня о 19:00 

Кінозал Центру зустрічі культур 

Кількість людей: 50 

 

Прогулянки природою 

Подорож стихіями природи: вода, земля, повітря – прогулянка за маршрутом:  Народни парк 

над Бистрицею, вул. Музична, вул. Щербовського (зупинка біля скверу, де стоять вулики з 

бджолами, бесіда та дегустація продуктів бджільництва), цвинтар на вул. Липова 

(презентація пам'яток природи, значення старих дерев у місті, знайомство з рідкісними 

видами дерев), вул. Марія Кюрі-Склодовська, Міський центр мистецької пасіки зустрічі 

культур [180 хв.].  

Модератор: магістр Марчін Судзіньскі (mgr Marcin Sudziński), докт. наук, проф. Анета 

Пташиньска (dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. ucz. (UMCS)), канд. наук Анна Рисяк (dr Anna 

Rysiak (UMCS)) 

29 травня о 11.00 год  

Кількість людей: 50 

 

Урочища Любліна – це дикі фрагменти міського ландшафту, де можна відчути перебування в 

натуральному середовищі, не виїжджаючи з Любліна. Під час прогулянки буде 

представлено їх специфіку, історію та флору. Географічні зони, які можна побачити під час 

прогулянок, є предметом дослідження групи вчених (KUL, IUNG, AGH). Захід 

розрахований для осіб старше 12 років [120 хв.].  



Модератор: канд. інж. наук Ян Каміньскі (dr inż. Jan Kamiński) і Наукове Товариство 

"Крайобраз і Простір" (Люблінський католицький університет) 

28 травня о 10:00  

Кількість людей: 40 

 

Зелена мережа на велосипеді – велопрогулянка для молоді та дорослих, спрямована на 

знайомстві з найцікавішими частинами Люблінської системи зелених насаджень, які 

утворюють розгалужену мережу, засновану насамперед на долині Бистшиці, пересохлих 

долинах та ярах. Учасники дізнаються про вибрані елементи мережі, шляхи їх розвитку, 

функціонування, що пов’язані з житловими районами. Також учасники велопрогулянкі 

відвідають місця, які зараз важкодоступні. Захід розрахований для осіб старше 12 років з 

посвідченням на велосипед [180 хв.].  

Модератор: канд. інж. наук Ян Каміньскі (dr inż. Jan Kamiński) і Наукове Товариство 

"Крайобраз і Простір" (Люблінський католицький університет) 

4 червня о 10:00  

Кількість людей: 30 

 

Конкурси 

Мені зелено – природа в об'єктиві. – Конкурс фотографічний має на меті викликати інтерес до 

екології та краси навколишньої природи. Щоб взяти участь у конкурсі, необхідно 

опублікувати на fanpage’u у Facebook власну фотографію, зроблену на території Польщі, 

яка показує красу польської природи, флори, фауни та ландшафтів. Найкрасивіші 

фотографії, які наберуть найбільше лайків у користувачів Facebook, будуть представлені в 

анімації, підготовленої з використанням візуальної ідентифікації події Green Week, а 

автори фотографій отримають дипломи та подарунки.  

Модератор: канд. наук Агнєшка Габрушь (dr Agnieszka Gabryś), канд. наук Беата Ярош (dr 

Beata Jarosz) 

 

Виставки 

Людина і рослини в кам'яній добі. Археологічно-природнича виставка  – Рослини відігравали 

важливу роль у житті доісторичних людей. Вони давали їжу, будівельний матеріал, тепло, 

часто надихали на створення повсякденних речей. Приклади щоденного використання 

органічних матеріалів відкритих археологами є предметом експозиції, яка представляє 

світ рослин, що оточували первісну людину та різноманітні способи їх обробки і 

використання.  

Підготовка та нагляд за виставкою: канд. наук  Піотр Мончиньскі (dr Piotr Mączyński 

(UMCS)) 

30 травня - 15 червня  

Місце: Відділення біології та біотехнології, Університет Марії Кюрі-Склодовської, галерія 

під Пальмою 

 

Їжте, поки не зігнило. Фотовиставка - Тема харчових відходів є актуальною глобальною та 

локальною проблемою. Фотовиставка – оригінальна ідея студентів факультету педагогіки 

та психології Університету Марії-Кюрі Склодовської в Любліні, її прем’єра відбулася у 2013 

році в рамках Всесвітнього тижня освіти. Тодішні студенти та співробітники Інституту брали 



участь у фотопроекті, який зафіксував їх емоції на вигляд зіпсованих продуктів. Green Week 

— це чудова можливість повторно використати свій фотоматеріал та надати оновлену 

статистику місцевого (Польща) та глобального (світового) споживання та використання 

води для виробництва їжі (водний слід). Виставка буде супроводжуватися 

розповсюдженням листівок, підготовлених членами Наукового товариства студентів 

соціальної роботи, які містять інформацію про те, як запобігти розтраті харчових продуктів, 

робити розумні покупки, що сприяють сталому розвитку, раціональному використанню 

води тощо.  

Підготували: члени Студентського товариства соціальної роботи UMCS  

30 травня - 5 червня  

Місце: Інститут педагогіки та психології Університету Марії Кюрі-Склодовської 

 

КОНЦЕРТ 

Latent voice – концерт Ярка Лустиха - польського художника, який поєднує звуки з природними 

компонентами навколишнього середовища. Проект дозволить глядачам наблизитися до 

природи, адже відкриває таємницю текучої води – не з-під крану, а тієї, що в 

спонтанному, вічному русі. Ми почуємо послідовність водних звуків і тонів, що створюють 

захоплюючу мелодію залежно від пори року [45 хв.]  

4 червня о 17.00 год.  

Місце: Центр Зустрічі Культур, зала бджільництва  

Кількість осіб: 30 

 


