
KALENDARZ WYDARZEŃ KULTURALNYCH

LUBELSKIE 2022

Kalendarz przedstawia wstępne terminy lubelskich imprez turystyczno-kulturalnych. W związku z pandemią koronawirusa COVID-19,
terminy wydarzeń mogą ulec zmianie. Aktualnej informacji  należy szukać bezpośrednio na stronie organizatora. Z tego samego
powodu data części wydarzeń zostanie ustalona w późniejszym terminie. *Kalendarz aktualizowany.

XXVII Ogólnopolski Festiwal Kolęd
Puławy, 30 stycznia 2022

Zima bez puławskiego Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd? Niemożliwe! Koncert Laureatów tegorocznej, 
dwudziestej siódmej edycji festiwalu odbędzie się 30 stycznia. Natomiast przesłuchania konkursowe 
zaplanowano w formule on-line.

Więcej informacji: domchemika.pl

Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego SACROFILM 
Zamość, 6 – 10 marca 2022

Sacrofilm, czyli projekcje filmowe o tematyce religijnej, spotkania i wykłady.

Więcej informacji: sacrofilm.pl
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http://www.sacrofilm.pl/
https://domchemika.pl/aktualnosci/rozpoczynamy-koledowanie-ruszyly-zgloszenia-do-xxvii-edycji-pulawskiego-ogolnopolskiego-festiwalu-koled.html


Święto Jerzego Kuncewicza
Kazimierz Dolny, 11 - 12 marca 2022

Wspomnienie Jerzego Kuncewicza w rocznicę jego śmierci.

Więcej informacji: mnkd.pl

XX Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich "O Pierścień Księżnej Izabeli"
Puławy, 11 – 13 marca 2022

Pary taneczne z całego kraju przybędą do Puław, aby zawalczyć o pierścień słynnej Księżnej Izabeli. 
Rywalizacja odbędzie się w kilkunastu klasach tanecznych.

Więcej informacji: domchemika.pl

Kiermasz Wielkanocny
Puławy, 1 kwietnia 2022

Szukając wielkanocnych inspiracji warto wybrać się na puławski Kiermasz Wielkanocny. Prezentowane 
wyroby zachwycą nie jednego.

Więcej informacji: domchemika.pl

Pokaz Orki Konnej
Lublin, 3 kwietnia 2022

Konie od wieków towarzyszyły człowiekowi. Dzięki tym pięknym zwierzętom codzienna praca stawała się 
lżejsza, mówiąc po ludzku – bardziej znośna. W pierwszą niedzielę kwietnia w lubelskim skansenie będzie 
można podejrzeć te majestatyczne stworzenia przy pracy.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Kiermasz Wielkanocny | Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną
Zamość, 10 kwietnia 2022

Kolorowe kramy pełne pisanek, baranków, serwetek i innych rozmaitości w otoczeniu renesansowej 
architektury Rynku Wielkiego w Zamościu. Twórcy ludowi nie tylko zaprezentują swoje prace, ale również 
zdradzą tajniki ich wyrobu.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl

XXV Międzynarodowy Wyścig Kolarski Tandemów | III Hetman Paracycling Cup o Puchar Marszałka 
Lubelszczyzny
powiat lubelski, 30 kwietnia - 3 maja 2022

Wielkie kolarskie święto w Lublinie i powiecie lubelskim. Zwodnicy będą rywalizować na ulicach Koziego 
Grodu, a także Garbowa oraz Dysa. W ostanie dzień zawodów, 3 maja, cykliści pojawią się w centrum stolicy 
województwa.
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http://zdk.zamosc.pl/page/22/kiermasz-wielkanocny.html
https://skansen.lublin.pl/pl/category/wydarzenia/
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https://mnkd.pl/


XV Tradycyjna Majówka z karpiem
Krasnystaw, 1 maja 2022

Przed Wami piętnasta edycja krasnostawskiej Majówki z Karpiem. W programie między innymi konkurs na 
najlepszą potrawę z karpia, występy kapel podwórkowych i zabawy dla najmłodszych. Nie zabraknie także 
regionalnych specjałów czy rękodzieła.

Więcej informacji: facebook.com

XVII Majówka Roztoczańska
Krasnobród, 1 oraz 3 maja 2022

Weekend majowy w jednej z piękniejszych roztoczańskich miejscowości. Na odwiedzających Krasnobród 
czeka moc atrakcji. Znajdzie się coś dla miłośników wędkarstwa, kulinarnych koneserów a nawet zapalonych 
rowerzystów. Do tego koncerty, zabawy dla najmłodszych i czar Roztocza.

Więcej informacji: facebook.com

Jawor – u źródeł kultury 2022 | Festiwal Twórczości Ludowej Artystów z Lubelszczyzny
Lublin, 2 maja 2022

Gdzie wybierasz się na majówkę? Może podróż... w czasie? Spacerując po Muzeum Wsi Lubelskiej odkryjesz 
zachwycający świat, który zachował się jedynie w pamięci naszych dziadków i na starych fotografiach. Dla 
tych, którzy zastanawiają się nad najlepszym terminem na wizytę w lubelskim skansenie, mamy małą 
podpowiedź. Już 2 maja w obrębie Muzeum odbędzie się Festiwal Twórczości Ludowej Artystów z 
Lubelszczyzny „Jawor – u źródeł kultury 2022”. Nie zabraknie muzyki ludowej, rękodzieła i doskonałej 
zabawy.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

6. Festiwal Scenografii i Kostiumów „Scena w budowie”
Lublin, 5 - 15 maja 2022

Szósta edycja Festiwalu Scenografii i Kostiumów "Scena w Budowie" w Centrum Spotkania Kultur rozpocznie
się 5 maja. W programie prezentacje form teatralnych o szczególnych walorach scenograficznych i 
kostiumograficznych. Spektaklom towarzyszą wystawy, pokazy filmowe i warsztaty. Zwieńczeniem 
wydarzenia będzie wręczenie nagród „Złota Kieszeń”.

Więcej informacji: spotkaniakultur.com

Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej Kody
Lublin, 11 – 15 maja 2022

Festiwal ukazujący wszystkie oblicza muzyki. Od muzyki tradycyjnej, poprzez klasyczną aż do współczesnej. 
To trzeba usłyszeć!

Więcej informacji: kody-festiwal.pl

Millennium Docs Against Gravity Film Festival
Lublin, 13 – 22 maja 2022

Prawdziwa gratka dla wszystkich miłośników filmów dokumentalnych. Przed nami dziewiętnasta edycja 
festiwalu.

Więcej informacji: mdag.pl
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https://mdag.pl/17/pl/Lublin/homepage
http://www.kody-festiwal.pl/
http://spotkaniakultur.com/pl/node/3617
https://skansen.lublin.pl/pl/aktualnosci/festiwal-tworczosci-ludowej-artystow-z-lubelszczyzny-jawor-u-zrodel-kultury-2022zgloszenia-do-22-kwietnia-2022/
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Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy
Puławy, 19 – 22 maja 2022

Na puławskiej scenie marionetki, pacynki, kukiełki czyli czas na Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy. Ci mali 
aktorzy wprowadzą widzów w świat teatru lalkowego.

Więcej informacji: wok.lublin.pl

VII Lubelski Maraton Turystyczny
lubelskie, 21 maja 2022

To już siódma edycja Lubelskiego Maratonu Turystycznego, imprezy kolarskiej dedykowanej miłośnikom 
dwóch kółek i piękna regionu.

Więcej informacji: facebook.com/rowerowylublin

Majówka z Panem Prusem
Nałęczów, 22 maja 2022

Cofnijmy wskazówki zegara i przenieśmy się w czasy dawnego Nałęczowa, gdzie uliczki miasteczka 
przemierzał między innymi sam Bolesław Prus.

Więcej informacji: zamek-lublin.pl/muzeum-boleslawa-prusa

Festiwal Folkloru
Janów Lubelski, 22 maja 2022

Na ludowo i z przytupem! Odwiedź w maju Janów Lubelski i odkryj wielobarwne i radosne oblicze polskiego 
folkloru.

Więcej informacji: janowlubelski.pl

Spotkania z Augustem Zamoyskim w Jabłoniu
Jabłoń, 22 maja 2022

Muzeum Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu, jak co roku, zaprasza na Spotkania z Augustem Zamoyskim. W 
programie tegorocznej edycji otwarcie galerii wystawowej "Jestem autentycznym Jabłońcem", występ 
gminnych zespołów artystycznych oraz przekazanie zabytkowego roweru z 1925 roku do Muzeum.

Więcej informacji: augustzamoyski.eu

SANS | 32. Spotkania Artystów Nieprzetartego Szlaku - Międzynarodowy Przegląd Teatrów Osób 
Niepełnosprawnych w Lublinie
Lublin, 26 - 29 maja 2022

W czasie przeglądu wystąpią grupy teatralne z Polski a także z zagranicy. Tematem tegorocznej edycji 
wydarzenia będą relacje.

Więcej informacji: nieprzetartyszlak.eu

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna, 2022 / www.lubelskie.travel

https://nieprzetartyszlak.eu/
https://augustzamoyski.eu/aktualnosci.html
https://www.janowlubelski.pl/
https://zamek-lublin.pl/muzeum-boleslawa-prusa/majowka-z-panem-prusem/
http://facebook.com/rowerowylublin
http://www.wok.lublin.pl/index.php?item=ogolnopolskie-pulawskie-spotkania-lalkarzy


Święto Wina
Janowiec, 28 – 29 maja 2022

Wina... białe, czerwone, różowe, wytrawne, słodkie. Nie tylko od procentów, ale i mnogości rodzajów tego 
trunku może zakręcić się w głowie.

Więcej informacji: mnkd.pl

9. Półmaraton Solidarności
Świdnik – Lublin, 4 czerwca 2022

Do biegu, gotowi, start! Tradycyjny półmaraton upamiętniający Lubelski Lipiec 1980. Trasa biegu obejmie 
ważne historycznie miejsca, takie jak WSK PZL Świdnik - gdzie 8 lipca 1980 wybuchł strajk będący 
początkiem lipcowych wydarzeń.

Więcej informacji: pkopolmaratonsolidarnosci.pl

Jarmark Hetmański
Zamość, 4 - 5 czerwca 2022

Jarmark Hetmański stanowi wspaniałą okazję do poznania charakteru Zamościa i jego okolic poprzez 
produkty lokalnych artystów, kucharzy i rzemieślników.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl

Noc Kultury
Lublin, 4/5 czerwca 2022

Co roku w czerwcową noc Lublin proponuje niepowtarzalne wydarzenie - Noc Kultury. Ten cykliczny projekt 
zaskakuje swoim rozmachem i dynamiką oraz ujawnia olbrzymi potencjał kulturalny miasta.

Więcej informacji: nockultury.pl

Sianokosy
Lublin, 5 czerwca 2022

Czas zakasać rękawy i ruszyć na łąki. Przed nami sianokosy! Tradycyjne sposoby koszenia będzie można 
podejrzeć w lubelskim skansenie w pierwszą niedzielę czerwca.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Dwa Teatry | Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej
Zamość, 10 - 13 czerwca 2022

Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej „Dwa Teatry” ponownie w Zamościu - 
renesansowym mieście idealnym. Jak co roku zostaną wyłonione najcenniejsze słuchowiska oraz spektakle 
telewizyjne.

Więcej informacji: polskieradio.pl
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https://www.polskieradio.pl/357/6991/Artykul/2921887
https://skansen.lublin.pl/pl/wydarzenia/sianokosy5-czerwca-2022/
https://nockultury.pl/
http://zdk.zamosc.pl/page/21/jarmark-hetmanski.html
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https://mnkd.pl/


Zamojska Arlekinada
Zamość, 11 czerwca 2022

Karnawał wenecki na Rynku Wielkim w Zamościu! Widowisko artystyczne Zamojska Arlekinada co roku 
zachwyca turystów i mieszkańców „Padwy północy”.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl

Piknik Rodzinny połączony z Ogólnopolskim Festiwalem Tańców Lubelskich Godel
Wojciechów, 12 czerwca 2022

Tańce, śpiew i rodzinna atmosfera w cieniu wojciechowskiej Wieży Ariańskiej.

Więcej informacji: gokwojciechow.pl

Jarmark Koński
Lublin, 12 czerwca 2022

Muzeum Wsi Lubelskiej zaprasza na inscenizację sławnych targów łęczyńskich i piaseckich, które niespełna 
sto lat temu przyciągały rzesze kupców, klientów a niekiedy drobnych złodziejaszków.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Festiwal Danuty Szaflarskiej "Śleboda / Danutka"
Lublin, 15 – 19 czerwca 2022

„Śleboda / Danutka” to jedno z najmłodszych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Inspiracją do utworzenia 
festiwalu była uwielbiana przez pokolenia Danuta Szaflarska a także jej serdeczne związki z Teatrem Starym. 
W czasie wydarzenia Lublin odwiedzi liczne grono ludzi kultury, znanych z pierwszych stron gazet. W ramach
festiwalu zostanie wręczona nagroda Gong Danutki. Pierwszym w historii laureatem festiwalowej nagrody 
był Janusz Gajos.

Więcej informacji: teatrstary.eu

Roztocze bez granic | Festiwal Turystyki Rowerowej
Roztocze, 17 - 18 czerwca 2022

Roztocze to raj dla miłośników rowerowych eskapad. Wyrusz roztoczańskimi drogami, dróżkami oraz 
ścieżkami i zgarnij wyjątkowe nagrody.

Więcej informacji: roztoczebezgranic.pl

Spotkania z historią w Zamku w Janowcu
Janowiec, 17 – 19 czerwca 2022

Z wypiekami na twarzy śledzisz przygody sienkiewiczowskich bohaterów? W takim razie w połowie czerwca 
odwiedź zamek w Janowcu i zobacz na własne oczy wojaków i rycerzy w lśniących zbrojach. Muzealnicy i 
grupy rekonstrukcyjne przybliżą widzom codzienne życie sprzed wieków. W programie między innymi 
pokazy strzelectwa z historycznych łuków oraz pokazy jeździeckie.

Więcej informacji: mnkd.pl
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https://mnkd.pl/
http://roztoczebezgranic.pl/
https://www.teatrstary.eu/index/aktualnosci.html
https://skansen.lublin.pl/pl/wydarzenia/jarmark-konski12-czerwca-2022/
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Europejskie Dni Archeologii 2022
Chodlik, 18 czerwca 2022

Weź udział w Europejskich Dniach Archeologii w Chodliku i odkryj w sobie Indiana Jones'a. Na 
odwiedzających czeka wystawa zabytków z badań w Chodliku i Żmijowiskach, piknik archeologiczny, 
warsztaty, a także klimatyczna impreza "Wianki nad Chodelką" oraz I Przegląd Filmów Archeologicznych.

Więcej informacji: journees-archeologie.fr

Zamojska Kupalnocka
Zamość, 19 czerwca 2022

Święto ognia i wody, słońca i księżyca. Obchody letniego przesilenia funkcjonują w tradycji ludowej pod 
różnymi nazwami - Noc Kupały, Sobótka czy Noc Świętojańska. Bez względu na nazewnictwo, od zawsze 
stanowiły jedne z ważniejszych obrzędów ludowych, choć ze względu na region różniły się swoim 
przebiegiem. Jak wyglądała kupalnocka w tradycji słowiańskiej? Dowiemy się tego uczestnicząc w 
wydarzeniu organizowanym w zamojskim Parku Miejskim.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl

Noc Św. Jana
Lublin, 24 czerwca 2022

Noc, w czasie której światło wygrywa z ciemnością, magia miesza się z wiarą a kwiat paproci obdarza 
dobrobytem tych szczęśliwców, którzy go odnajdą. Wszyscy ciekawi dawnych wierzeń i zwyczajów Nocy 
Świętojańskiej powinni przybyć 24 czerwca do lubelskiego skansenu i dać się zauroczyć czarowi ognia, wody 
i lata.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

4. Maraton kajakowy na Wieprzu
Rzeka Wieprz, 25 czerwca 2022

Kajakiem po Wieprzu! W zależności od wyboru, uczestnicy przepłyną dystans 104 km, 43 km bądź 21 km.

Więcej informacji: zielonypierscien.eu

Zamojskie Lato Teatralne
Zamość,  25 czerwca – 10 lipca 2022

Kilkanaście dni teatralnej uczty! Miłośnicy sztuk teatralnych z pewnością nie mogą tego przegapić.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl

Ogólnopolskie Warsztaty Kowalskie
Wojciechów, 28 czerwca – 10 lipca 2022

W Wojciechowie Ci, którzy okiełznali ogień i metal będą szkolić młodych adeptów tego niezwykłego zawodu.

Więcej informacji: kowale.com.pl
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Ogólnopolskie Spotkania Garncarskie
Łążek Garncarski, 30 czerwca – 2 lipca 2022

Wszyscy zainteresowani garncarstwem powinni udać się do Łążka Garncarskiego, nieopodal Janowa 
Lubelskiego. Tam, pod okiem profesjonalistów będzie można poznać tajniki pracy garncarza – jednego z 
piękniejszych, a niestety ginących zawodów.

Więcej informacji: janowlubelski.pl

15. Wielokulturowy Lublin
Lublin, 1 - 3 lipca 2022

Artystyczna prezentacja mniejszości narodowych, etnicznych, religijnych oraz wyznaniowych istniejących w 
Lublinie.

Więcej informacji: facebook.com

Wschód Kultury – Inne brzmienia
Lublin, 7 – 10 lipca 2022

Festiwal, który ukazuje nietuzinkowe oblicze świata muzyki oraz innych dziedzin sztuki.

Więcej informacji: innebrzmienia.eu

Jarmark św. Kiliana
Skierbieszów, 8 - 10 lipca 2022

Coroczny jarmark św. Kiliana w Skierbieszowie to trzy dni dobrej zabawy. Oprócz jarmarku rękodzieła i 
produktów tradycyjnych w programie występy zespołów i kabaretów, atrakcje dla dzieci oraz dyskoteka pod 
gwiazdami. W niedzielę odbędzie się także pokaz ginących zawodów.

Więcej informacji: facebook.com

Ogólnopolskie Spotkania Kowali
Wojciechów, 9 – 10 lipca 2022

Dziś kowalstwo to nie rzemiosło, to sztuka. Kunszt kowali – artystów będzie można podziwiać w czasie 
lipcowych Ogólnopolskich Spotkań Kowali w Wojciechowie. W programie wydarzenia między innymi 
konkursy kucia artystycznego, pokazy podkuwania koni, kiermasz sztuki ludowej a także występy 
artystyczne.

Więcej informacji: kowale.com.pl

Święto Róż
Końskowola, 9 - 10 lipca 2022

To będzie weekend usłany różami - na coroczne Święto Róż zaprasza Gmina Końskowola - Serce Polskiego 
Szkółkarstwa.

Więcej informacji: facebook.com
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Święto Strzelca Konnego
Hrubieszów | Łotoszyny, 9 - 10 lipca 2022

Część oficjalna święta pułkowego 2 Pułku Strzelców Konnych odbędzie się 9 lipca, zaś na następny dzień 
planowany jest festyn patriotyczny i zawody kawaleryjskie w Łotoszynach.

Więcej informacji: facebook.com

Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne im. Ignacego Wachowiaka
lubelskie, 9 - 14 lipca 2022

Folklor w najlepszym wydaniu. Zespoły z różnych zakątków świata przybędą do województwa lubelskiego, 
aby zaprezentować rodzimą tradycję ludową.

Więcej informacji: zpit.lublin.pl

Dni Janowa Lubelskiego
Janów Lubelski, 10 lipca 2022

Przedsmak wakacyjnych przygód czeka na nas w trakcie cyklicznych Dni Janowa Lubelskiego. Dla dzieci i 
dorosłych zaplanowano moc atrakcji, takich jak piknik, gry, zabawy, konkursy oraz występy artystyczne. 

Więcej informacji: janowlubelski.pl

V Piknik Archeologiczny
Sąsiadka, 10 lipca 2022

Grodzisko w Sąsiadce k. Radecznicy zatętni życiem za sprawą Pikniku Archeologicznego. Podczas imprezy 
zaprezentują się grupy rekonstrukcyjne i zespoły artystyczne, a wśród wydarzeń towarzyszących wymienić 
można m.in bicie monet, strzelanie z łuku oraz pokazy ginących zawodów.

Więcej informacji: facebook.com

13. Lublin Jazz Festiwal
Lublin, 11 - 17 lipca 2022

Jazz na najwyższym światowym poziomie nada miastu niepowtarzalny klimat już latem. Tegoroczna odsłona 
festiwalu odbędzie się w lipcu.

Więcej informacji: lublinjazz.pl

Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystyczny „Eurofolk”
Zamość, 11 – 18 lipca 2022

Roztańczony i rozśpiewany Zamość, czyli kolejna edycja Festiwalu Eurofolk.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl

Kazimiernikejszyn
Kazimierz Dolny, 13 – 17 lipca 2022

Kazimiernikejszyn, czyli muzyka, odpoczynek, rekreacja, radość i piękno Kazimierza Dolnego.

Więcej informacji: kazimiernikejszyn.pl
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XII Międzynarodowy Festiwal Śladami Singera
lubelskie, 14 - 28 lipca 2022

Lublin i Lubelszczyzna były ulubionymi miejscami akcji opowiadań laureata literackiej Nagrody Nobla - Izaaka
Baszewisa Singera. Ten wyjątkowy pisarz swoją twórczością rozsławił nasz region. Dzięki jego opowiadaniom
znane są w całym świecie nazwy takich miast jak Tyszowce, Szczebrzeszyn, Józefów, Biłgoraj czy Lublin. Jak w
rzeczywistości wyglądał opisywany przez pisarza świat? Jak wygląda dzisiaj i co o nim wiedzą współcześni 
mieszkańcy? Te pytania skłaniają do wyruszenia w wyjątkową podróż – śladami I.B. Singera.

Więcej informacji: facebook.com

XV Dni Jakuba Wędrowycza
Wojsławice, 15 - 17 lipca 2022

Kolejna edycja dni Jakuba Wędrowycza - fikcyjnej postaci z serii książek Andrzeja Pilipiuka.

Więcej informacji: facebook.com

MTB Marathon Rowerowy
Janów Lubelski, 16 – 17 lipca 2022

Kolarska impreza sportowa, podczas której zawodnicy rywalizują na wybranych dystansach.

Więcej informacji: janowlubelski.pl

Festiwal Artystów Filmu i Telewizji FART
Janów Lubelski, 18 – 24 lipca 2022

Festiwal promuje głównie polskie kino, jednak w jego programie obok produkcji krajowych, znajdują się 
filmy europejskie i amerykańskie. Zgodnie z założeniami organizatorów, filmy wybierane na Festiwal to 
najgłośniejsze tytuły w minionym sezonie, dzieła uznanych mistrzów, a także mało znane a zasługujące na 
uwagę produkcje. 

Więcej informacji: janowlubelski.pl

Kazimierski Festiwal Literacki
Kazimierz Dolny, 22 – 24 lipca 2022

Zanurzcie się w świecie literatury w jednym z najbardziej inspirujących miasteczek w Polsce.

Więcej informacji: mnkd.pl

Żniwowanie
Lublin, 24 lipca

Tym razem wehikuł czasu przeniesie nas na dawną, lubelską wieś - w jeden z ważniejszych momentów w 
roku jakim były żniwa. Będzie można podglądać kosiarzy czy podbieraczki przy pracy, napawać się zapachem
świeżo skoszonego zboża i bawić się doskonale.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl
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Jarmark Holeński
Hola, 24 lipca 2022

Jarmark Holeński związany jest ze świętem prawosławnym, odpustem ku czci św. Antoniego Peczerskiego. 
Mieszkańcy i goście mogą podziwiać piękno tradycyjnej liturgii oraz posłuchać prawosławnego śpiewu 
polifonicznego. Podczas imprezy niewielka wieś Hola zamienia się na jeden dzień w „jarmarczne 
miasteczko”. Wielu wystawców -  malarzy, rzeźbiarzy, garncarzy i innych twórców ludowych prezentuje tu 
swoje rękodzieło.

Więcej informacji: facebook.com

Carnaval Sztukmistrzów
Lublin, 28 – 31 lipca 2022

Carnaval Sztukmistrzów to czas wielkich widowisk z pogranicza teatru i nowego cyrku, którego sceną jest 
przestrzeń miasta. W różnych miejscach Lublina można spotkać buskerów - ulicznych performerów, 
muzyków, żonglerów, ekwilibrystów, kuglarzy.

Więcej informacji: sztukmistrze.eu

Tour de Pologne
30 lipca - 5 sierpnia 2022

Wielkie kolarskie święto ponownie w Lubelskiem. Z lubelskimi odcinkami wyścigu, światowej sławy cykliści 
zmierzą się w pierwszych trzech etapach zawodów. Na trasie między innymi Lublin, Chełm, Hrubieszów, 
Tomaszów Lubelski, Szczebrzeszyn, Zamość, Kraśnik i Janów Lubelski. 

Więcej informacji: tourdepologne.pl

Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą, 30 lipca –  7 sierpnia 2022

Wielkie święto kina w malowniczej, nadwiślańskiej scenerii. Festiwal ma na celu poszerzenie wiedzy 
publiczności na temat sztuki filmowej, zwrócenie uwagi na te obszary kreacji twórczej, które składają się na 
dzieło filmowe: literaturę, sztuki plastyczne, muzykę, fotografię.

Więcej informacji: dwabrzegi.pl

Festiwal Produktu Lokalnego
Nałęczów, 31 lipca 2022

Posmakuj miejscowych specjałów podczas dziesiątej edycji Festiwalu Produktu Lokalnego w nałęczowskim 
Parku Zdrojowym.

Więcej informacji: zielonypierscien.eu

17. Międzynarodowe Zawody Balonowe
Nałęczów, 4 - 7 sierpnia 2022

Po raz kolejny niebo nad Nałęczowem wypełni się wieloma barwami. Wszystko za sprawą 
Międzynarodowych Zawodów Balonowych. Ekipy z różnych zakątków globu będą rywalizować o miejsca na 
podium. Wrażenia niezapomniane!

Więcej informacji: facebook.com
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Meeting of Styles Lublin 2022
Lublin, 5 - 7 sierpnia 2022

"Meeting of Styles" to Międzynarodowy Festiwal Sztuki Muralu, który wywodzi się z niemieckiego Festiwalu 
„Wall Street Meeting”. Główną ideą imprezy jest ukazanie graffiti jako jednego z rozwijających się kierunków
sztuki, ale również umożliwienie młodym ludziom ekspresję ich talentów.

Więcej informacji: facebook.com

Festiwal Kaszy „Gryczaki”
Janów Lubelski, 6 – 7 sierpnia 2022

Festiwal Gryczaki to nie tylko święto kaszy, ale także tradycji i twórczości ludowej. Zapowiada się doskonała 
zabawa!

Więcej informacji: janowlubelski.pl

Festiwal Stolica Języka Polskiego
Zamość | Szczebrzeszyn, 7 - 13 sierpnia 2022

Na czas trwania festiwalu Szczebrzeszyn staje się stolicą języka polskiego. Impreza przyciąga najlepszych 
pisarzy i fanów dobrej literatury. Festiwal startuje 7 sierpnia w Zamościu na Rynku Wodnym, gdzie odbędzie 
się tzw. Dzień Zamojski. Następnego dnia opuszcza „renesansowe miasto idealne” i powraca do 
Szczebrzeszyna – w rodzinne strony słynnego chrząszcza. Patronem tegorocznej edycji wydarzenia będzie 
Miron Białoszewski. 

Więcej informacji: stolicajezykapolskiego.pl

Letnia Akademia Filmowa
Zwierzyniec, 7 – 15 sierpnia 2022

LAF – czyli kino z różnych stron świata u wrót zachwycającego Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Więcej informacji: laf.net.pl

Festiwal Wina 2022
Lublin, 11 - 14 sierpnia 2022

Wino... jeden z najszlachetniejszych trunków, którego udokumentowana historia sięga Starożytnego Egiptu. 
Poznaj tajniki jego produkcji, skosztuj różnorodnych smaków i baw się doskonale w trakcie czterodniowego 
Festiwalu Wina. W ramach wydarzenia odbędą się także "Targi i kiermasz wina" (13 - 14 sierpnia 2022) w 
Centrum Spotkania Kultur.

Więcej informacji: facebook.com/FestiwalWina

Pride of Poland. XLIV Polski Narodowy Pokaz Koni Arabskich
Janów Podlaski, 12 – 15 sierpnia 2022

Cyklicznie w sierpniu w Wygodzie k. Janowa Podlaskiego odbywają się Dni Konia Arabskiego, połączone z 
prestiżową aukcją koni Pride of Poland. Impreza przyciąga miłośników tych zwierząt z najodleglejszych 
zakątków świata.

Więcej informacji: prideofpoland.eu
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Festiwal – W Poszukiwaniu Prawdziwego Smaku
Zamość, 13 sierpnia 2022

W trakcie trzeciej edycji Festiwalu "W Poszukiwaniu Prawdziwego Smaku" uczestnicy będą mogli poznać 
tajniki sztuki łączenia degustacji wina z potrawami "food wine paring". Wydarzenie zakończy się koncertem 
Kasi Kowalskiej.

Więcej informacji: facebook.com

Festiwal Oręża Polskiego
Janów Lubelski, 14 sierpnia 2022

Szable w dłoń i na koń! Kierunek - Zalew Janowski. W trakcie imprezy czekają na Was turnieje łucznicze, 
walki rycerskie i szarże husarii. Zobaczycie czym broniono ojczyzny od pierwszych Piastów aż do czasów 
współczesnych. Nie zabraknie też dobrego jedzenia i tańców rodem ze średniowiecza. 

Więcej informacji: facebook.com/FestiwalOrezaPolskiego

I Jarmark Królewski | Święto Miodu i Ziół w Lubyczy Królewskiej
Lubycza Królewska, 15 sierpnia 2022

Poniedziałek 15 sierpnia w Lubyczy Królewskiej upłynie pod znakiem pysznego miodu oraz ziół.

Więcej informacji: facebook.com

Odpust na Matki Boskiej Zielnej
Lublin, 15 sierpnia 2022

Prawdziwy odpust w lubelskim skansenie. Kolorowe kramy wypełnione świecidełkami, zabawkami czy 
smakołykami. Połączenie współczesnych obchodów z ukazaniem tradycji ludowej.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Festyn Miodowo-Ziołowy
Lublin, 15 sierpnia 2022

Medycyna ludowa w głównej mierze oparta była o dary natury. Odwiedź lubelski skansen i odkryj moc ziół i 
miodów. W ramach wydarzenia będzie można wysłuchać ciekawych opowieści na temat ziołolecznictwa a 
także doposażyć nasze domowe apteczki na kiermaszu produktów zielarskich. 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

XVI Puławskie Lato Bluesowe
Puławy, 16 – 20 sierpnia 2022

Odwiedź latem Puławy i poczuj bluesa!

Więcej informacji: domchemika.pl
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Zamojski Festiwal Filmowy „Spotkania z historią” 
Zamość, 18 – 20 sierpnia 2022

Festiwal dedykowany filmom o tematyce historycznej. Najlepsi twórcy filmów dokumentalnych i reportaży 
są nagradzani Perłami Renesansu.

Więcej informacji: zamoscfilmfestival.pl

re: tradycja - Jarmark Jagielloński
Lublin, 19 – 21 sierpnia 2022

Kolorowe stragany kuszące rękodzielniczymi cudeńkami, regionalne smaki, koncerty i wieczorne potańcówki
– to tylko niektóre z atrakcji Jarmarku Jagiellońskiego w Lublinie.

Więcej informacji: retradycja.eu

Ogólnopolskie Święto Chmielarzy i Piwowarów „Chmielaki Krasnostawskie”
Krasnystaw, 19 – 21 sierpnia 2022

Prawdziwa gratka dla smakoszy złotego trunku. Smaczne piwo i dobra zabawa gwarantowane.

Więcej informacji: chmielaki.pl

Dożynki dworskie
Lublin, 21 sierpnia 2022

Dożynki to niezwykle ważny moment w roku. Swoją historią sięgają jeszcze do wieków pogańskich. Jest to 
czas wytchnienia po ciężkiej pracy. Czas podziękowań za dary natury. Po prostu czas świętowania. 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Jarmark Sapieżyński
Kodeń, 21 sierpnia 2022

Rękodzieło, wyroby artystyczne, tradycyjna kuchnia i wiele innych atrakcji czeka na Was w trakcie Jarmarku 
Sapieżyńskiego w malowniczym Kodniu.

Więcej informacji: facebook.com/gminakoden

Bolkowanie
Hniszów, 21 sierpnia 2022

Bolkowanie to coroczna impreza dla uczczenia urodzin dębu "Bolko", rosnącego od 600 lat w małej 
miejscowości pow. chełmskiego – Hniszowie.

Więcej informacji: facebook.com

Chonabibe Festiwal
Lublin, 26 - 27 sierpnia 2022

Chonabine Festiwal, do tej pory kojarzony z Opolem Lubelskiem, ponownie zawita do Lublina.Rezerwujcie 
ostatni sierpniowy weekend i wpadajcie nad Zalew Zemborzycki na święto muzyki i odpoczynku.

Więcej informacji: facebook.com
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Niedziela z lnem
Lublin, 28 sierpnia 2022

Ostatnia niedziela sierpnia w Muzeum Wsi Lubelskiej będzie poświęcona niezwykle użytecznej roślinie, jaką 
jest len. Na odwiedzających czeka wiele atrakcji i spora dawka ciekawych informacji! 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

III Konkurs Wokalny im. Antoniny Campi z Miklaszewiczów
Lublin, 30 sierpnia - 3 września 2022

Antonina Campi z Miklaszewiczów była nadworną śpiewaczką Króla Stanisława Augusta Poniatowskiego a 
także primadonną opery cesarskiej w Wiedniu. Ta wielka gwiazda ówczesnej opery zadebiutowała w 
Lublinie. Czy ponownie na lubelskiej sceny objawi się muzyczny diament? Przekonamy się o tym śledząc 
zmagania młodych wokalistów w trakcie kolejnej edycji Międzynarodowego Konkursu Wokalnego.

Więcej informacji: facebook.com

Kryminalia Lubyckie | Festiwal Horroru i Kryminału w Lubyczy Królewskiej
Lubycza Królewska, 2 - 4 września 2022

Punkt obowiązkowy w kalendarzu wszystkich miłośników literatury z dreszczykiem. Powiało grozą...!

Więcej informacji: facebook.com/Kryminalia-Lubyckie

Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego
Biała Podlaska, 3 - 11 września 2022

Biała rozśpiewana! Już po raz czwarty w Białej Podlaskiej odbędzie się Festiwal im. Bogusława Kaczyńskiego

Więcej informacji: facebook.com

XXIV Lubelskie Święto Chleba
Lublin, 4 września 2022

Chleb od wieków stanowi istotny symbol w naszej kulturze. Utożsamiany jest z mądrością, świętością, 
gościnnością czy dobrobytem. Nie dziwi więc, że doczekał się własnego święta. Wspólnie z lokalnymi 
wytwórcami pieczywa uczcijmy dwudziestą czwartą edycję Lubelskiego Święta Chleba. Wydarzenie odbędzie
się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej. Lubelski skansen i regionalne wypieki – brzmi jak duet doskonały.

Więcej informacji: facebook.com

VII Festiwal im. Wincentego i Franciszka Lesslów
Puławy, 4 - 11 września 2022

Kolejna edycja festiwalu poświęconego muzyce, teatrowi i historii.

Więcej informacji: domchemika.pl

Europejski Festiwal Smaku
Lublin,  5 – 11 września 2022

Festiwal, dzięki któremu nie przemierzając setek kilometrów można poznać różnorodne smaki Europy. 
Imprezie towarzyszą koncerty, wystawy i inne wydarzenia kulturalne.

Więcej informacji: europejskifestiwalsmaku.pl
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Pardes Festival
Kazimierz Dolny | Janowiec, 6 – 11 września 2022

Przed nami kolejna edycja Pardes Festival – Spotkań z Kulturą Żydowską. Przybądźmy do malowniczego 
Kazimierza nad Wisłą oraz urokliwego Janowca i dajmy się oczarować atmosferze wielokulturowości. W 
czasie festiwalu mieszkańcy i turyści będą mieli możliwość bliższego poznania kultury i tradycji żydowskiej. 
W programie wiele interesujących wydarzeń, w tym spotkania, prezentacje oraz koncerty.

Więcej informacji: facebook.com/PardesFestival

Festiwal Ulica Poetycka
Zamość, 9 – 11 września 2022

Doskonała wiadomość dla fanów literatury. We wrześniu rozpocznie się zamojski Festiwal Ulica Poetycka. 
Bohaterem pierwszoplanowym będzie oczywiście Zamość.

Więcej informacji: zdk.zamosc.pl

Konfrontacje Filmowe | Kino Bajka
Lublin, 9 - 18 września 2022

Fantastyczne wieści dla kinomaniaków. Po trzech dekadach powraca kultowy festiwal "Konfrontacje 
Filmowe". Wyjątkowe i nagradzane tytuły pojawią się na ekranach kin studyjnych w aż 18 miastach.

Więcej informacji: facebook.com/kinobajka.lublin

Festiwal Sztuki w Przestani Publicznej "Otwarte Miasto"
Lublin, 9 września – 7 października 2022

Już po raz czternasty na lubelskich ulicach zagości sztuka współczesna. Miejski krajobraz zostanie 
wzbogacony o różnorodne instalacje artystyczne. W sąsiedztwie zabytków architektury pojawią się prace 
współczesnych artystów. Centrum Lublina zamieni się w swoistą galerię sztuki. To trzeba zobaczyć!

Więcej informacji: opencity.pl

Jewish Open Space Festival | Plac Liewski
Lublin, 10 września 2022

Wszystkich zainteresowanych kulturą Izraela, lub chcących dowiedzieć się o niej czegoś więcej, czeka 
niezwykłe wydarzenie! Już 10 września o 16:00 przy fontannie na Placu Litewskim odbędzie się Jewish Open 
Space Festiwal - organizowany przez Fundacje Centrum Jedności Nowy Człowiek oraz Kijowską Żydowską 
Wspólnotę Mesjańską.

Więcej informacji: facebook.com

Skrzydła nad Kazimierzem
Kazimierz Dolny, 10 - 11 września 2022

Podczas wizyty w Kazimierzu nie zapomnijcie spojrzeć w niebo. W programie wydarzenia znajdą się między 
innymi pokazy powietrzne śmigłowców i samolotów.

Więcej informacji: kokpit.com.pl
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XVIII Lubelski Festiwal Nauki
Lublin, 10 - 16 września 2022

Nauka nie musi być nudna. Przekonasz się o tym w trakcie kolejnej edycji Lubelskiego Festiwalu Nauki.

Więcej informacji: festiwal.lublin.pl

Dożynki Wojewódzkie 2022
Radawiec, 11 września 2022

Czas podziękować naturze za wszystkie plony. Tegoroczne Dożynki Wojewódzkie odbędą się w Radawcu.

Więcej informacji: facebook.com

II Wschodni Festiwal Muzyki Barokowej w Zamościu - Musica dell'Anima 2022
Zamość, 12 - 18 września 2022

Gratka dla koneserów muzyki i nie tylko. Zamojskie kościoły wypełnią najpiękniejsze melodie barokowe.

Więcej informacji: facebook.com/wschodnifestiwalbarokowy

Białe czerwone winobranie | Zamek w Janowcu
Janowiec, 18 września 2022

Zamek w Janowcu zaprasza na winobranie. Zainteresowani będą mogli samodzielnie zerwać winogrona 
przystrajające zamkową, renesansową winnicę i przypatrzeć się procesowi tłoczenia moszczu winnego.

Więcej informacji: bialeczerwonewinobranie.pl

Festiwal Trzech Kultur
Włodawa, 23 - 25 września 2022

We Włodawie spotykają się prawosławie, judaizm i katolicyzm. Piątek to dzień poświęcony tradycji 
żydowskiej, sobota – prawosławnej, niedziela - katolickiej. Festiwal Trzech Kultur to niezwykłe wydarzenie 
łączące przeszłość tego magicznego, kresowego miasteczka z jego teraźniejszością.

Więcej informacji: facebook.com/Festiwal-Trzech-Kultur

Jarmark Michałowy
Biała Podlaska, 24 września 2022

Biała Podlaska zaprasza na tradycyjny Jarmark Michałowy. Nie zabraknie rękodzieła, sztuki ludowej, 
lokalnych pyszności i folkowych brzmień.

Więcej informacji: bck24.pl
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XXIII Święto Jesieni
Kazimierz Dolny, 25 września 2022

Lato zawsze kończy się szybciej niż tego chcemy. Jednak nie ma powodu do smutku. Przed nami jesień! Czas 
bogactwa darów natury, kolorowych liści i gwarnej krzątaniny w królestwie zwierząt. Świętujmy wspólnie w 
Kazimierzu Dolnym nadejście tej pięknej, wielobarwnej pory roku. 

Więcej informacji: mnkd.pl

Wykopki kartoflane
Lublin, 25 września 2022

Początek jesieni to czas, w którym Matka Natura odwdzięcza się człowiekowi za wysiłek i trud włożony w 
uprawę ziemi. To czas zbierania plonów i przygotowań do nadchodzącej zimy. Wśród jesiennych prac 
polowych nie może zabraknąć wykopków – również w lubelskim skansenie. 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Ojce i Dziatki | Międzypokoleniowy Festiwal Literatury Dziecięcej
Lublin, 29 września - 2 października 2022

Największa impreza promująca czytelnictwo wśród dzieci i w całych rodzinach zawita na Lubelszczyznę już 
pod koniec września.

Więcej informacji: festiwalliteraturydzieciecej.pl

Obieraczki Kapuściane
Lublin, 2 października 2022

Bigos, gołąbki, kapuśniak … - na samą myśl aż ślinka leci. Wspólnym mianownikiem tych wszystkich 
pyszności jest kapusta - jeden z ważniejszych składników nie tylko lubelskiej, ale i polskiej kuchni. Wszystkich
smakoszy oraz entuzjastów ludowej spuścizny zainteresuje wydarzenie organizowane w lubelskim 
skansenie. W programie między innymi pokaz tradycyjnego kiszenia kapusty. 

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Puławski Festiwal Muzyczny „Wszystkie Strony Świata” 
Puławy, 9 – 12 listopada

Miłośnicy różnorodnej muzyki nie mogą przegapić Puławskiego Festiwalu Muzycznego "Wszystkie Strony 
Świata". Wydarzenie będzie prezentować liczne gatunki muzyczne oraz ich niekonwencjonalne połączenia.

Więcej informacji: festiwalwss.pl

Przegląd Filmowy Alchemia Kina
Zamość, 21 – 22 listopada 2022

Punkt obowiązkowy w kalendarzu wszystkich kinomanów. Alchemia Kina to cykl wydarzeń poświęconych 
sztuce filmowej oraz kinematografii. W programie nie zabraknie spotkań z twórcami, krytykami czy 
filmoznawcami.

Więcej informacji: alchemiakina.pl
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Opowieści Andrzejkowe
Lublin, 27 listopada 2022

Magia andrzejkowej wieczornicy wypełni po strzechy chaty lubelskiego skansenu. Na gości czekają wróżby i 
urzekające opowieści.

Więcej informacji: skansen.lublin.pl

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe“ 
Lublin, grudzień 2022*

Grudniowe spotkania z kulturą ludową. W programie konferencje, warsztaty, koncerty i wiele innych 
atrakcji.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: mikolajki.folk.pl

Kiermasz Bożonarodzeniowy
Opole Lubelskie, grudzień 2022*

Kiermasz Bożonarodzeniowy w Opolu Lubelskim. Świąteczne stragany wypełnią m.in. słodkie pyszności i 
choinkowe dekoracje.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: ockopolelubelskie.pl

XV Kazimierski Jarmark Świąteczny
Kazimierz Dolny, grudzień 2022*

Na jarmarku nie zabraknie regionalnych przysmaków, wyrobów rękodzieła artystycznego czy innych, licznych
atrakcji. Najmłodszych ucieszy wizyta Świętego Mikołaja!
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: kazimierz-dolny.pl

Wigilia na Janowskim Rynku
Janów Lubelski, 18 grudnia 2022

Magiczna atmosfera świąt na janowskim rynku.

Więcej informacji: janowlubelski.pl

Festiwal Bożego Narodzenia
Lublin, grudzień 2022 – styczeń 2023*

Wszyscy z niecierpliwością wyczekujemy bożonarodzeniowej szopki, miejskiej choinki oraz pięknych, 
świątecznych iluminacji. Jak każdego roku złożymy sobie życzenia podczas Wigilii Starego Miasta. W 
programie Festiwalu znajdziemy wiele ciekawych wydarzeń, takich jak świąteczne warsztaty, koncerty czy 
konkursy.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: lublin.eu
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Sławatyccy Brodacze | Wybory Brodacza Roku 2022
Sławatycze, 29 – 31 grudnia 2022*

Narzekasz na brak szczęścia? Koniecznie odwiedź Sławatycze pod koniec grudnia a fortuna z pewnością 
będzie Ci sprzyjać. Od dawien dawna w tej niewielkiej miejscowości trzy ostatnie dni roku to czas pełen 
radości i zabawy. Wszystko za sprawą słynnych sławatyckich brodaczy, którzy gwarantują pomyślność 
napotkanym mieszkańcom a także gościom.
*dokładny termin wydarzenia zostanie podany wkrótce

Więcej informacji: slawatycze.pl
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