
Była drukarnia, 
będzie Dom Słów 

Kurier Lubelski, 12.08.2013, s. 6 

Izba Drukarstwa została otworzona w kamienicy przy ul. Żmigród 1 w 2008 r. 

• Kolejne zmiany 
w kamienicy 
przy ul. Żmigród 1 
• W planach jest 
ekspozycja poś-
więcona cenzurze 
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Dom Słów - taka przyszłość 
czeka Izbę Drukarstwa przy ul. 
Żmigród i. Kamienica jest 
od kilku lata remontowana. 
Ośrodek Brama Grodzka - Te-
atr NN szykuje się do kolejnego 
etapu prac. Obejmą one po-
mieszczenia na pierwszym pię-
trze. Obecnie znajdują się tam 
mieszkania komunalne. Ratusz 
wszczął jednak już procedury 
administracyjne, które umożli-
wią zmianę przeznaczenia lo-
kali na Muzeum Drukarstwa -
Dom Słów. 

- Tworzony Dom Słów to 
unikatowe miejsce, pokazujące 
fundamentalną rolę słowa mó-
wionego i drukowanego -pod-
kreśla Agnieszka Wiśniewska 
z Ośrodka Brama Grodzka- Te-
atr NN. 

Nowa placówka powstanie 
na bazie działającej Izby Dru-
karstwa. Została ona otwo-
rzona w 2008 r. — To jedna 
z trzech placówek w Polsce, 
gdzie są eksponowane maszyny 
i urządzenia, związane z dru-
kiem. Przy czym różnimy się 
od innych tym, że wszystkie 
zgromadzone u nas eksponaty 
są „żywe": w pełni sprawne 
i używane - mówi Wiśniewska. 

W kamienicy dotychczas 

wyremontowane zostały po-
mieszczenia w piwnicy oraz 
częściowo na parterze. - Inwe-
stycja potrwa jeszcze co naj-
mniej kilka lat - zakłada Wiś-
niewska. 

W remontowanej obecnie 
części na parterze ma znaleźć 
się miejsce m.in. na wystawę 
poświęconą cenzurze. - Chce-
my pokazać Lublin z tej per-
spektywy w okresie od zaboru 
rosyjskiego do czasów PRL. Bę-

dzie to uzupełnienie wystawy 
„Siła wolnego słowa" - opisuje 
Wiśniewska. 

Miejsce, w którym powstanie 
Dom Słów, nie jest przypad-
kowe. - Kamienica jest zwią-
zana z drukarstwem, działal-
nością wydawniczą od lat 30. 
ubiegłego wieku - przypomina 
Wiśniewska. 

W latach 1932-1946 w ka-
mienicy przy Żmigród 1 znajdo-
wała sie drukarnia „Popularna". 
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