
Nazwa  Warsztaty Kultury w Lublinie zapraszają do uczestnictwa w akcji Lato w mieście, podczas
której będą organizowane warsztaty edukacyjne dla dzieci z opiekunami.

Tytuł wydarzenia: Przystań Świętego Mikołaja 

W ramach świetlicy dla osób z Ukrainy organizujemy warsztaty dla dzieci z Polski i Ukrainy: 

Warsztaty dla dzieci z Polski i Ukrainy: 

Ściany mówią | malujemy graffiti i tworzymy wlepki

Kiedy graffiti jest sztuką, a kiedy zwykłym wandalizmem? Na to pytanie odpowiemy sobie poznając 
historię graffiti - od prehistorycznych rysunków w jaskiniach po współczesne murale na ścianach 
budynków. Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję spróbować swoich sił w różnych formach sztuki 
ulicznej. W specjalnie przygotowanej przestrzeni, będziemy malować swoje własne graffiti, poznamy
technikę malowania szablonów i stworzymy naklejki-wlepki wg własnego projektu.  
Podczas warsztatu dostępny będzie tłumacz. 
Informacje praktyczne:
Kiedy: 11 czerwca 2022,  godz. 11:00-13:00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, patio - parter 
Zapisy:  warsztat dla dzieci 5-12 lat wraz z pełnoletnim opiekunem, zapisy poprzez formularz 
dostępny na stronie www.warsztatykultury.pl, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Odkrywamy Lublin | wyprawa na Stare Miasto śladem zaginionego skarbu
Warsztat jest prowadzony w formie spotkania z przewodnikiem. Zaczniemy od opowieści o Lublinie 
– jego historii, ciekawych miejscach i legendach. Uczestnicy otrzymają specjalny plan Starego 
Miasta z zaznaczonymi punktami. Zadaniem dzieci będzie odnalezienie wszystkich miejsc, w 
których ukryte są informacje o Lublinie. W trackie wycieczki, przewodnik  opowie ciekawostki 
związane z odwiedzanymi miejscami. Na końcu wyprawy, na dzielnych podróżników czeka ukryty 
skarb! 
Podczas warsztatu dostępny będzie tłumacz. 
Informacje praktyczne:
Kiedy: 12 czerwca 2022,  godz. 11:00-13:00
Gdzie: start - Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, patio - parter
Zapisy: warsztat dla dzieci 5-12 lat wraz z pełnoletnim opiekunem, zapisy poprzez formularz 
dostępny na stronie www.warsztatykultury.pl, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Świat do góry nogami | budujemy aparat fotograficzny
Warsztaty są wprowadzeniem do magicznego świata fotografii analogowej. Sięgniemy do 
początków fotografii, żeby dowiedzieć się, jak podróżuje światło oraz czym jest perspektywa. 
Sprawdzimy, na czym polega światłoczułość oraz jak wywołać i utrwalić obraz, który chcemy 
zachować w pamięci. Uczestnicy samodzielnie stworzą pierwowzór aparatu fotograficznego, czyli 
kamerę otworkową. Będą również eksperymentować z papierem fotograficznym, wykorzystując 
utrwalacz i wyzwalacz. 
Podczas warsztatu dostępny będzie tłumacz. 
Informacje praktyczne:
Kiedy: 25 czerwca 2022, godz. 12.30-14.30



Gdzie: start –Warsztat Fotograficzny w Zaułku Hartwigów, koniec- Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. 
Grodzka 7, sala 204 – II piętro
Zapisy: warsztat dla dzieci 5-12 lat wraz z pełnoletnim opiekunem, zapisy poprzez formularz 
dostępny na stronie www.warsztatykultury.pl, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Miasto marzeń | tworzymy miasto z naszych snów
Tematem warsztatów jest architektura współczesna i sztuka projektowania miejsc przyjaznych 
ludziom. Na spotkaniu obejrzymy różnorodny świat architektury, poznamy najciekawsze budynki 
współczesnego świata i zastanowimy się, jak powinno wyglądać przyjazne miasto. Sięgniemy też do
świata przyrody, szukając przykładów pomysłowych budowli – zajrzymy do mrowiska i ptasiego 
gniazda, a także do ula i króliczej nory. Włączymy kreatywne myślenie i zbudujemy własne miasto 
marzeń. Na warsztatach powstaną makiety przestrzeni miejskich, wg pomysłu uczestników.  
Podczas warsztatu dostępny będzie tłumacz. 
Informacje praktyczne:
Kiedy: 26 czerwca 2022, godz. 11:00-13:00
Gdzie: Warsztaty Kultury w Lublinie, ul. Grodzka 7, sala 204 – II piętro 
Zapisy: warsztat dla dzieci 5-12 lat wraz z pełnoletnim opiekunem, zapisy poprzez formularz 
dostępny na stronie www.warsztatykultury.pl, udział bezpłatny, liczba miejsc ograniczona

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu 
Przystań Świętego Mikołaja.

Termin/  Czas trwania/  Data  i  Godzina wydarzenia:  Warsztaty  odbywać  się  w okresie  od 11
czerwca do 31 sierpnia 2022. Szczegółowy program na czerwiec jak wyżej. Program na miesiące
lipiec-sierpień dostępny będzie w miesiącu poprzedzającym   

Koszt 
wszystkie działania będą bezpłatne 

Uwagi 
Liczba miejsc ograniczona, dzieci uczestniczą w wydarzeniach pod opieką pełnoletniego opiekuna, 
na wszystkie warsztaty obowiązywać będą zapisy. Szczegółowe informacje o wydarzeniach w 
każdym miesiącu, zapisach dostępne będą na stronie www.warsztatykultury.pl. 
Projekt jest współfinansowany przez Fundację Świętego Mikołaja w ramach programu Przystań 
Świętego Mikołaja

Kontakt
Anna Gładysz-Jasińska a.gladysz@warsztatykultury.pl 81 533 08 18 
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