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W miejscu, gdzie stoi dziś Dzielnicowy Dom 
Kultury „Węglin”, jeszcze sześć lat temu 
była polana zarośnięta krzakami
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DDK „Węglin”, czyli Duża Dawka Kultury 
na Węglinie!

Jesteśmy  instytucją, która na kulturalnej 
mapie Lublina powstała dzięki oddolnej 
inicjatywie mieszkańców dzielnicy Węglin 
Północny. Drzwi nowej, miejskiej instytu-
cji, oficjalnie otwarto 2 października 2011 
roku. Od tamtej pory Dedek  cieszy się 
niesłabnącym zainteresowaniem swoją 
bogatą ofertą, która skoncentrowana jest 
wokół trzech osi: edukacja artystyczna 
dzieci i młodzieży, cykle prezentujące 
interesujące zjawiska teatralne, muzycz-
ne, sztukę współczesną oraz działania 
aktywizujące kulturalnie i animujące 
mieszkańców. W swojej ofercie mamy 
kilkadziesiąt form warsztatowych i kilka-
naście cykli tematycznych.

Realizacji wszystkich działań przyświeca 
idea kultury, jako zjawiska integrującego 
ludzi i pola indywidualnych, świadomych 
wyborów.



EDUKACJA KULTURALNA JAKO POSZERZANIE POLA WYBORU

Warsztaty pianistyczne
(indywidualne)

Warsztaty gitarowe
(10 grup)

Warsztaty teatralne
(6 grup)

Warsztaty taneczne i ruchowe
(5 grup)

Warsztaty manualne
(2 grupy)

Warsztaty komiksowe
(3 grupy)

Warsztaty bębniarskie
(4 grupy)

Warsztaty recytatorskie
(indywidualne)

Warsztaty wokalne
(grupowe i indywidualne)





Pani Agnieszka z podlubelskiej Jabłon-
nej, mama czteroletniej Hani, niedawno 
zrobiła prawo jazdy. - Córka się cieszy, bo 
mogę ją przywozić na zajęcia nawet dwa 
razy w tygodniu. Długo przeglądałam 
oferty dla dzieci z różnych instytucji, ale 
nie znalazłam nic lepszego. To napraw-
dę wyjątkowe miejsce. Czujemy się tu 
jak w domu - mówi pani Agnieszka.



DUŻA DAWKA KULTURY NA WĘGLINIE

Akademia Zapomnianych
Arcydzieł Filmowych

Profesor Kęsik Prezentuje

Dlaczego Mona Lisa się uśmiecha?

Wieczne Czytanie

Spis Treści

T1A

Peryferia

Kiosk ze Sztuką - Nowi w sąsiedztwie

Kiosk ze Sztuką - Kiosk lubelski

Nowy Dom





W poniedziałki i piątki mam chór, wtor-
ki i czwartki gimnastykę. A co innego 
mam robić? W telewizji, oprócz seriali, 
nic nie ma. A seriale zdążę obejrzeć 
wieczorem - przyznaje pani Zofia, eme-
rytka z Węglina. - No chyba że w domu 
kultury jest jakiś koncert czy spektakl. 
Wtedy z serialu muszę zrezygnować



DOM KULTURY JAKO RZEŹBA SPOŁECZNA

Zespół tabeczny „Lubelskie Czaderki”
Zumba

Zespół muzyczny dorosłych „The Węgliners”

Węglin Drummers (warsztaty bębniarskie dla dorosłych)

Gimnastyka dla seniorów
Dynamiczne zajęcia dla Aktywnych Kobiet

Zespół Chóralny „Bello Canto”

Domowa Edukacja Kulturalna

Koło Kobiet Teatru

Matka Polka Teatralna

Spotkania Teatralne dla Seniorów

Język Angielski dla Seniorów

Warsztat Teatralny dla Rodziców

Fit Mama

Rodzinne Poranki Muzyczne 

Rodzinny Warsztat Twórczy

Cykl „My Mamy”-Drugie oblicze

Cykl „Dziecinada”
„Dziecie w świecie”

„Ważne sprawy przez zabawy”
Klub „Aktywni 50+”

Wielkanocne Warsztaty Wiosenne

Niezwykły Warsztat Gwiazdkowy

„GO! Węglin” (kwartalnik)

F2 - Fajne Ferie w domu kultury 

Nareszcie Lato w Mieście na Węglinie
Dziecięcy Dzień Kultury

Dzień Węglina-Festyn Osiedlowy

Bal Karnawałowy dla Dzieci





Udział w warsztatach bębniarskich to 
dla mnie doskonały czas na odreago-
wanie po stresie w pracy zawodowej. 
Bardzo lubię muzykę, dużo jej słu-
cham, więc chciałem nauczyć się grać 
na jakimś instrumencie. Nigdy nie spo-
dziewałem się, że tyle można zagrać na 
jednym bębnie





Nie mieszkam na Węglinie, ale jestem 
tu co najmniej raz w tygodniu. To takie 
miejsce, że nawet jeśli nie mieszka się 
po sąsiedzku, to i tak po chwili człowiek 
czuje się jak u siebie. Dlaczego? Bo DDK 
jest dla wszystkich





DDK „Węglin” powstał stosunkowo 
niedawno, ale działa tak sprawnie, jak-
by istniał od wielu lat. Oferta jest bar-
dzo bogata i ciągle się rozszerza. Bar-
dzo duże znaczenie ma też panująca tu 
przyjazna atmosfera, która zachęca do 
częstych wizyt. Dzięki działaności DDK 
mieszkańcy dzielnicy naprawdę nie 
mogą narzekać na nudę
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C Z U B Y  P O Ł U D N I O W E

Dzielnicowy Dom Kultury „Czuby Południowe”
ul. Wyżynna 16
20-560 Lublin
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DZIELNICOWY DOM KULTURY „CZYBY POŁUDNIOWE”

Cykl „Jaka Kultura?”

Cykl „Mamalucha”

Cykl „Twoja Kolej”

Otwarta
Pracownia
Medialab

Klub Seniora
„Bombonierka Życia”

Niezwykły
Warsztat

Gwiazdkowy

Język angielski dla DorosłychJęzyk angielski dla Seniorów

Rodzinny Warsztat Twórczy
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13-letnia Magda, która marzy, aby zo-
stać aktorką, do „dedeku” przyjeżdża 
na zajęcia recytatorskie. Na koncie ma 
już sporo sukcesów. Zdobywała nagrody 
na wielu konkursach w Lublinie i w re-
gionie. Na zajęcia dojeżdża ze Świdnika. 
- Chodziłam do innych domów kultury, 
ale tutaj podoba mi się najbardziej. Chy-
ba dlatego, że pracują tu sami młodzi lu-
dzie, którzy ciągle się uśmiechają - opo-
wiada 13-latka.



+



„Dzielnice Kultury” to zapoczątkowany w 2013 roku wieloletni, interdyscyplinarny pro-
gram, którego celem jest rozwój potencjału kulturalnego dwudziestu siedmiu dzielnic 
Lublina (37 projektów w roku 2015).



DZIĘKUJĘ


