
R O Z K Ł A D 
J A Z DY

TERMIN WARSZTATY OPIS WARSZTATÓW CENA ZŁ WIEK OSÓB KONTAKT

pn–pt
09.30–15
(rezerwacja)

CODZIEŃ Podczas warsztatów w oparciu 
o książkę Codzień przybliżamy 
uczestnikom postrzeganie świa- 
ta przez osoby z autyzmem. 

bezpłatne* 7+ 20 monika.czapka@tnn.lublin.pl

pn–pt
09.30–15 
(rezerwacja)

ANTYDY-
SKRYMINA-
CYJNE

Podczas warsztatów zastana- 
wiamy się, co jest źródłem 
naszych uprzedzeń, w jaki 
sposób działa mechanizm 
dyskryminacji i które grupy 
najsilniej narażone są na  
wykluczenie i dyskryminację.

bezpłatne* 14+ 25 monika.czapka@tnn.lublin.pl

pn–pt
09.30–15
(rezerwacja)

OPOWIEŚCI Podczas warsztatów uczestnicy 
tworzą własne historie i uczą 
się je opowiadać.

5 9+ 20 alina.bak@tnn.lublin.pl

pn–pt
10–16
(rezerwacja)

TYPOGRA-
FICZNE

Podczas warsztatów uczestnicy 
poznają metody i narzędzia 
pracy drukarza, nieistnieją- 
cego już zawodu zecera i uczą 
się podstawowych pojęć dru-
karskich oraz wykonują własny 
skład i druk na starych 
maszynach.

11 12+ 10 robertsawa@tnn.lublin.pl

pn–pt
10–16 
(rezerwacja)

INTROLIGA-
TORSKIE

Podczas warsztatów pozna-
jemy  techniki szycia książek, 
przygotowania i zdobienia 
oprawy. Uczestnicy wykonują 
własny notes.

11 12+ 10 alicjamagiera@tnn.lublin.pl

pn–pt
10–16 
(rezerwacja)

CZERPANIA 
PAPIERU

Warsztaty w papierni 
przybliżą uczestnikom techniki 
ręcznego czerpania papieru, 
dają możliwość wykonania 
arkuszy o różnych fakturach, 
strukturach i formatach oraz 
stworzenia autorskich kompo-
zycji w papierze.

11 7+ 7 sylwia.senczawa@op.pl

W A R S Z T A T Y

*dot. dzieci i młodzieży; dorośli 5zł                                                         W I Ę C E J :  teatrnn.pl/domslow/warsztaty-2/

TERMIN WYSTAWA OPIS WYSTAWY CENA ZŁ OSÓB KONTAKT              

pn–pt
9–16
lub po 
rezerwacji
(pol./ang.) 

IZBA 
DRUKARSTWA 
stała

Można tu zobaczyć jak funkcjono-
wała dawna drukarnia typogra-
ficzna, papiernia, introligatornia, 
dowiedzieć się na czym polegała 
praca zecera, drukarza, czy po-
znać historię drukarni „Popular-
na”, która mieściła się tu w latach 
30-tych ubiegłego wieku.

cały 7 
ulgowy 5 
bezpłatne*

maks. 
25

81 534 52 33
domslow@tnn.lublin.pl

pn–pt
9–16 
lub po
rezerwacji
(pol./ang.)

SIŁA 
WOLNEGO 
SŁOWA
stała

Punktem centralnym wystawy jest 
legendarny powielacz “Zuzia”,  
na którym został wydrukowany  
w Lublinie pierwszy numer 
podziemnego pisma  „Zapis”. 
Wydarzenie to uznanwane jest 
za narodziny drugiego obiegu 
wydawniczego w Polsce i do 
powstania „Solidarności”. Na  
wystawie można zobaczyć daw-
ną drukarnię podziemną, cza-
sopisma, książki oraz posłuchać 
opowieści drukarzy komentują-
cych ówczesne tło historyczne. 

cały 7 
ulgowy 5 
bezpłatne*

maks. 
25

81 534 52 33
domslow@tnn.lublin.pl

8 IV–16V
pn–pt
9–16 

POPULARNA
czasowa

Wystawa afiszy typograficznych 
na temat poetów międzywojnia 
związanych z drukarnią „Popu-
larną” w Lublinie. Jest to projekt 
dyplomowy Moniki Czarneckiej, 
studentki Tekstów Kultury i Anima-
cji Sieci KUL.

— — 81 534 52 33
domslow@tnn.lublin.pl

27 V–31VIII
pn–pt
9–16

DOM ZE SŁÓW
czasowa

Interaktywna wystawa/instalacja 
zbudowana z papieru i z opowieści 
mieszkańców Lublina o domu,  
o ważnych przedmiotach, które go 
tworzą, jak stół, żyrandol, okno, 
strych, książki itd. Do „Domu ze 
Słów” można wejść, usiąść przy 
stole, zajrzeć do szuflady i odkryć 
historie, które się w nim kryją.

— — 81 534 52 33
domslow@tnn.lublin.pl

magdakrasuskadomslow@
gmail.com

W Y S T A W Y

*dzieci z przedszkoli, seniorzy, osoby niepełnosprawne i objęte programem Inny Lublin



proj. M
. Rybicka

V GODZ. WYDARZENIE/SERIA OPIS WYDARZENIA CENA
W ZŁ

WIEK KONTAKT

              

4 
ś

17–18.30 WARSZTATY KOMIKSU Warsztaty stanowią okazję do poznania poetyki 
komiksu, przygotowania i wydania swojego komiksu, 
a także twórczego spojrzenia na zagadnienia komiksu  
internetowego. 

5 7+ maciej.palka@tnn.lublin.pl

4 
ś

20 SONGS FROM THE WOMB
Dźwięki [Domu] Słów/vol.15

Koncert muzyki eksperymentalnej. — — maciej.palka@tnn.lublin.pl

5 
cz

17 FILOZOFUJ-MY! 
warsztaty filozoficzne dla dzieci

Podczas warsztatów pytamy „dlaczego?”, filozofu- 
jemy, zastanawimy się, drążymy, dyskutujemy i 
wpadamy na kolejne pomysły. Warsztaty mają na celu 
rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, argu-
mentacji, dyskusji i prezentacji własnego stanowiska. 
Prowadzenie: Maria Pleskaczyńska.

5  8+ alina.bak@tnn.lublin.pl

7 
so

11 DESIGN LITERACKI Warsztaty obejmują działania literacko-plastyczne  
w oparciu o mądrą literaturę dziecięcą, podczas  
których słuchamy opowieści, rozmawiamy i tworzymy.

5 7+ magdakrasuskadomslow@gmail.com

11 
ś

17–18.30 WARSZTATY KOMIKSU Warsztaty stanowią okazję do poznania poetyki 
komiksu, przygotowania i wydania swojego komiksu,  
a także twórczego spojrzenia na zagadnienia komiksu 
internetowego. 

5 7+ maciej.palka@tnn.lublin.pl

11 
ś

17–19 WARSZTATY KALIGRAFII Skomponuj oryginalne obrazy ze słów, stwórz tekst  
i zapisz go własną ręką. Przekonaj się, że sztuka  
pięknego pisania jest wartościowa. Rodzinne  
warsztaty dla początkujacych.
Prowadzenie: Renata Horbaczewska

60
(opiekun 
i dziecko)

7+ rhorbaczewska@wp.pl

14 
so

11 OPOWIEŚĆ O DUMRULU 
SZALONYM

Opowieść na motywach staro-tureckiego eposu  
Księga Dede Korkuta, opowiadanego od XI w.  
Historia szaleńca, bohatera z gatunku mądrych głup-
ców. Jest to jednocześnie opowieść o miłości do dziel-
nej Elif i walce z losem. Bohater, który tkwi jeszcze  
po uszy w dawnych, szamańskich zwyczajach walczy  
z Aniołem Śmierci – Azrailem z taką determinacją,  
że dostaje szansę wykupienia swojej duszy. Nie  
zabraknie boskiej ingerencji w życie prostych ludzi. 
Opowiada: Agnieszka Ayşen Kaim

  5 dziecko
10 dorosły

— alina.bak@tnn.lublin.pl

14 
so

10.30 CZERPANIE PAPIERU Rodzinne warsztaty w papierni przybliżają uczestnikom 
techniki ręcznego czerpania papieru, dają możliwość 
wykonania autorskich kompozycji w papierze, różnych 
faktur, struktur i formatów.

11 rodzic 
i dziecko
 5 dziecko

7+ sylwia.senczawa@op.pl

14 
so

11–14 TYPODUCHY Warsztaty tworzenia typograficznych poduch, obejmu-
jące proces wyboru cytatu, kroju, szycia poduch  
i nanoszenia napisów. 

30 18+ magdakrasuskadomslow@gmail.com

18 
ś

17–18.30 WARSZTATY KOMIKSU Warsztaty stanowią okazję do poznania poetyki 
komiksu, przygotowania i wydania swojego komiksu,  
a także twórczego spojrzenia na zagadnienia komiksu 
internetowego. 

5 7+ maciej.palka@tnn.lublin.pl

18 
ś

18 Spotkanie wokół książki  
ARMENIA. KARAWANY ŚMIERCI
Inny Lublin

Spotkanie z autorami reportażu literackiego Armenia. 
Karawany śmierci: Andrzejem Brzezieckim i Małgo-
rzatą Nocuń, specjalistami od tematyki wschodniej. 
Wydarzenie jest częścią programu Inny Lublin.
Prowadzenie: Agnieszka Krawiec

— — monika.czapka@tnn.lublin.pl

25 
ś

17–18.30 WARSZTATY KOMIKSU Warsztaty stanowią okazję do poznania poetyki 
komiksu, przygotowania i wydania swojego komiksu,  
a także twórczego spojrzenia na zagadnienia komiksu 
internetowego. 

5 7+ maciej.palka@tnn.lublin.pl

25 
ś

20 TERYTORIA POEZJI – 
CZECHOWICZ KOMPATYBILNIE
Dźwięki [Domu] Słów/vol.16.

Koncert muzyki eksperymentalnej. — — maciej.palka@tnn.lublin.pl

26 
cz

17 FILOZOFUJ-MY! Podczas warsztatów pytamy „dlaczego?”, filozofu- 
jemy, zastanawimy się, drążymy, dyskutujemy i 
wpadamy na kolejne pomysły. Warsztaty mają na celu 
rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia, argu-
mentacji, dyskusji i prezentacji własnego stanowiska. 
Prowadzenie: Maria Pleskaczyńska.

5 8+ alina.bak@tnn.lublin.pl

27 
pt

19 DOM ZE SŁÓW
wernisaż wystawy

interaktywna wystawa/instalacja zbudowana  
z opowieści mieszkańców Lublina o domu, o ważnych 
przedmiotach, które go tworzą, jak stół, żyrandol, 
okno, strych, książki itd. Do Domu ze Słów można 
wejść, usiąść przy stole, zajrzeć do szuflady i odkryć 
historie, które się w nim kryją.

— — magdakrasuskadomslow@gmail.com

31 
wt

10–17 EUROPEJSKI DZIEŃ SĄSIADA 10–16 wystawa Dom ze Słów — — alina.bak@tnn.lublin.pl

11/15 Przygoda z Pinokiem – warsztaty

12/15/17 zwiedzanie Izby Drukarstwa w Domu Słów

12/17 Sąsiedzkie spacery po Żmigrodzie (zbiórka: Dom Słów)

31 
wt

11 PODWÓRKO PINOKIA – otwarcie Przyjdź na podwórko Domu Słów i poznaj przygody 
Pinokia, drewnianej kukiełki, która marzyła, by być 
prawdziwym chłopcem. Zwiedzjąc podwórko rozwią-
zuj zagadki i pomóż spełnić jego marzenie. Pinokio 
i jego przyjaciele będą gościć na podwórku przez 
najbliższy rok!

— — alina.bak@tnn.lublin.pl

P R O G R A M


