
Lublin, 16-18 września 2021

Ojce i Dziatki – festiwal dostępny
dla każdego dziecka

Program wydarzeń w Lublinie

Czwartek, 16 września 2021

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, Galeria
Wystaw Czasowych (poziom +1)

“Co powie Pompik?” – warsztaty komiksowe z Tomaszem
Samojlikiem
Godzina: 16:00-17:00
Wiek: 4+

Drodzy Rodzice, Dziadkowie!

Serdecznie zapraszamy na wyjątkowe warsztaty komiksowe z Tomaszem Samojlikiem –

autorem komiksów i książek dla dzieci, a oprócz tego naukowcem i pracownikiem Instytutu

Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży, zajmującym się zawodowo badaniem

historii przyrodniczej Puszczy Białowieskiej. Jego seria książek o Żubrze Pompiku cieszy się

ogromną popularnością. Czekamy na Was podczas fantastycznych warsztatów plastycznych

połączonych ze spotkaniem literackim.



Drodzy Wielbiciele Komiksów!

Wybierzcie się z nami w głąb Puszczy Białowieskiej! Przygoda nie zna granic, a podczas

warsztatów spotkacie w Lublinie prawdziwego żubra! Poznacie dzikie zwierzęta i zjawiska

przyrodnicze. Nikt nie opowie Wam o tym lepiej niż Tomasz Samojlik!

Czy naukowcem jest się od urodzenia? Czy talent dziedziczy się w genach? Na Wasze

trudne (jak i proste) pytania związane ze swoją pracą, pasją i oczywiście przyrodą odpowie

nasz gość. Zapraszamy wszystkich małych, średnich, jak i dorosłych tropicieli przygód i

miłośników przyrody.

Wydarzenie dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami: tłumacz PJM, miejsce
dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchowymi, obecność asystentów ON.
Zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza należy zgłaszać w formularzu
rejestracyjnym minimum 7 dni przed wydarzeniem.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu "Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla
każdego dziecka" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.

Piątek, 17 września 2021

Dom Słów, ul. Królewska 17

“Abecadło” – wystawa ilustracji książkowych Iwony
Chmielewskiej. Wernisaż połączony z minispotkaniem
online
Godzina: 10:00-11:00
Wiek: 6+

Drodzy Rodzice, Dziadkowie!

“Literobrazki”, wymyślone i stworzone przez Iwonę Chmielewską, pochodzą z książki

“Pierwsze abecadło” wydanej przez Instytut Książki w ramach kampanii społecznej “Mała

https://ojceidziatki.nakiedy.pl/site/?c[]=5081
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książka – wielki człowiek”. Książka jest antologią tekstów literackich dla dzieci w wieku

wczesnoszkolnym, napisanych przez najwybitniejszych twórców książek dla dzieci, zarówno

klasycznych, jak i współczesnych. Od 2020 roku otrzymuje ją każdy pierwszoklasista w

Polsce.

Zapraszam Was do zabawy i odkrywania słów i znaczeń w literach, które są

obrazkami. Niech Oko będzie Otwarte jak O i niech Oświetla Obrazy. U niech

będzie uważne jak Ucho, a R – Ruchliwe jak Ręce, którymi można Robić

wszystko. Niech F pachnie jak Fioletowe Fiołki, a K niech Kocha Książki. Życzę

Wam jeszcze dużo W, Wielkiego jak Wasza Wyobraźnia.

Iwona Chmielewska

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu "Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla
każdego dziecka" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl. Liczba miejsc
ograniczona!

“Chodź na słówko” – warsztat typograficzno-plastyczny
wokół wystawy “Abecadło” Iwony Chmielewskiej oraz
innych twórców zajmujących się typografią i słowem dla
najmłodszych
Godzina: 10:30-11:30

Wiek: 6+

Drodzy Rodzice!

Na początku było słowo. Później zostało ono zapisane przez różnych autorów. Każdy robił to

inaczej. Wówczas doszło do powstania typografii. O fenomenie typografii jako

spersonalizowanej formie wyrażania siebie i swoich myśli dowiecie się podczas warsztatu.

mailto:alina.januszczyk@tnn.lublin.pl


Drogie Dzieci!

Warsztat pobudzi Waszą wyobraźnię do myślenia o typografii, o odkrywaniu jej w otoczeniu i

o tworzeniu jej z przedmiotów oczywistych i nieoczywistych. To warsztat, w trakcie którego

poznacie typy i kroje pism, a także postaracie się stworzyć własne.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu "Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla
każdego dziecka" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl. Liczba miejsc
ograniczona!

“Poznaj chochlika drukarskiego” – spacer po Izbie
Drukarstwa (PJM)
Godzina: 11:00-12:00
Wiek: 6+

Drodzy Rodzice!

Podczas zwiedzania poznacie historię drukarni “Popularnej”, która mieściła się w Domu

Słów w latach 30. ubiegłego wieku. Właśnie dzięki drukarni “Popularnej” i działającej w tym

miejscu w latach 80. Izbie Pamięci Drukarstwa Lubelskiego udało się zachować wiele

maszyn i wyposażenia pochodzącego z dawnych drukarń lubelskich. Obecnie wystawa

obejmuje: drukarnię z zecernią, introligatornię oraz papiernię. Podczas zwiedzania Izby

Drukarstwa zapoznacie się z historią druku, pisma, dawnymi technikami składu książek,

technikami czerpania papieru oraz tworzeniem grafiki na kamieniu litograficznym, w desce i

na blasze miedzianej. We wszystkich pracowniach prowadzone są warsztaty, w ramach

których uczestnicy mogą czerpać papier, składać tekst, zszyć publikacje, uczyć się pisma

kaligraficznego czy wytłoczyć druk na prasie drukarskiej.

Drogie Dzieci!

Podczas spaceru po Izbie Drukarstwa możecie dowiedzieć się, jak przed laty wyglądała i

funkcjonowała dawna drukarnia, jakich technik druku używano w przeszłości, jak wyglądała
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praca zecera, drukarza i introligatora. Przy okazji samodzielnie wykonacie wydruk na ręcznej

maszynie i poznacie techniki czerpania papieru.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu "Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla
każdego dziecka" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl. Liczba miejsc
ograniczona!

“Typoduchy” – warsztat tworzenia typograficznych poduch
Godzina: 12:00-13:00
Wiek: 6+

Drodzy Rodzice!

Typografia otacza nas wszędzie. Nie zawsze jest nam bliska i przez nas lubiana. Podczas

warsztatu będzie można stworzyć własny przedmiot typograficzny – praktyczny i estetyczny.

Warsztat ten to swoiste spotkanie kultury i designu.

Drogie Dzieci!

Podczas warsztatu będziecie mogli stworzyć własną poduchę, uszyć ją i namalować

słowem. Sami też wybierzecie ulubiony cytat. W ten sposób stworzycie własny,

niepowtarzalny przedmiot, który później zamieszka w Waszym domu i będzie pomagał Wam

zasnąć.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu "Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla
każdego dziecka" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl. Liczba miejsc
ograniczona!
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“Coś ładnego” – warsztat projektowania graficznego w formie
hybrydowej: dzieci w sali + prowadząca online, na miejscu opieka i
dodatkowa pomoc innego grafika

Godzina: 12:00-13:00
Wiek: 6+

Drodzy Rodzice!

Dzięki wsparciu uznanej artystki i projektantki będzie można nauczyć się obsługi programu

graficznego i poznać wszelkie zasady panujące w projektowaniu graficznym.

Drogie Dzieci!

Projektowanie graficzne to nie tylko ładny dobór czcionki do treści. To także wyrażanie

siebie. Podczas warsztatu będziecie mogli procesowo podejść do stworzenia własnej

realizacji, poznać zasady kompozycji, harmonii, perspektywy czy mieszania barw. W efekcie

staniecie się twórcami obrazów słownych.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu "Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla
każdego dziecka" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.

UWAGA! Obowiązują zapisy mailowe: alina.januszczyk@tnn.lublin.pl. Liczba miejsc
ograniczona!
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Sobota, 18 września 2021

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, Małe
CSK

“Czytanie pełne skarbów!” – warsztaty sensoryczne z
Małgorzatą Swędrowską

Godzina: 11:00-12:00
Wiek: 3+

Drodzy Rodzice, Dziadkowie!

W tym roku po raz pierwszy dostosowujemy wydarzenia do dzieci ze szczególnymi

potrzebami. Warsztaty na podstawie książek “Moja mama, mój tata”, “Moja babcia, mój

dziadek”, “Moja siostra, mój brat” są przygotowane z myślą o dzieciach wysoko wrażliwych.

Poprzez zabawę wspomagają integrację sensoryczną i rozwijają koordynację

wzrokowo-słuchowo-ruchową. Podczas warsztatów nie zabraknie również zabaw

rytmicznych, językowych, rozwijających słuch fonematyczny, a także masażyków pleców

oraz zabaw ruchowych.

Zabawa w małej grupie umożliwia każdemu dziecku pracę we własnym tempie z

poszanowaniem jego indywidualnych potrzeb.

Młody Poszukiwaczu Przygód!

Czy chciałbyś zostać najprawdziwszym poszukiwaczem skarbów? To wymaga wiele odwagi,

ale jesteśmy pewni, że tej Ci nie brakuje! A czy zastanawiałeś się, jak powinien wyglądać

Twój wymarzony skarb? Coś, co będzie dla Ciebie najcenniejsze na świecie? Przyjdź i

przekonaj się, jakie skarby odnajdziesz.



Wydarzenie dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami: tłumacz PJM, miejsce
dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchowymi, obecność asystentów ON.
Zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza należy zgłaszać na e-mail:
rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl minimum 5 dni przed wydarzeniem. Zapisy
w formularzu rejestracyjnym.

Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu "Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla
każdego dziecka" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.

Spektakl “Żubr Pompik” na motywach z serii książek
Tomasza Samojlika
Godzina: 16:00-17:00
Wiek: 3+

● Inscenizacja: Anna Rozmianiec

● Reżyseria: Tomasz Rozmianiec

● Muzyka: Jakub Woźniak

● Obsada: Agnieszka Mikulska, Karol Loręcki, Tomasz Rozmianiec, Jakub Woźniak

● Produkcja: Teatr Fuzja, Wydawnictwo Media Rodzina, Estrada Poznańska

● Czas trwania: 50 min.

Witajcie w puszczy – w świecie małego żubra-odkrywcy! Pompik dostrzega to, czego nie

widzą dorosłe żubry. Zaskakuje trafnymi spostrzeżeniami, choć zdarzają mu się śmieszne

pomyłki. Razem z siostrą Polinką wyruszają na wyprawy w głąb puszczy, poznając jej

zapachy, dźwięki, kolory, a przede wszystkim inne zwierzęta i ich zwyczaje. Spektakl pełen

humoru, fantastycznej muzyki i magicznych dźwięków lasu tworzonych na żywo na oczach

widzów.

Wydarzenie dostosowane do osób ze specjalnymi potrzebami: tłumacz PJM, miejsce
dostosowane do osób z dysfunkcjami ruchowymi, obecność asystentów ON.
Zapotrzebowanie na asystentów i tłumacza należy zgłaszać na e-mail:
rezerwacja@festiwalliteraturydzieciecej.pl minimum 5 dni przed wydarzeniem.
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Wydarzenie zorganizowane w ramach projektu "Ojce i Dziatki – festiwal dostępny dla
każdego dziecka" dofinansowanego ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu w ramach programu Kultura dostępna 2021.


