
ДЕ ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ

→ Умови участі в подіях різняться і детально описані нижче.
→ Якщо не зазначено інакше, вхід на подію безкоштовний
і запис не є обов’язковий. 

→ ПОДІЇ В КОНКРЕТНІ ДНІ 

ЛИПЕНЬ 2022

→ ПОДІЇ ТА ЗАХОДИ, 
СКЕРОВАНІ НА СПІЛЬНОТУ 
З УКРАЇНИ

Teatr Wybrzeże:
Gdańsk: Scena Malarnia, Stara Apteka 
ul. Teatralna 2 
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto 
Sopot: Scena Kameralna 
ul. Bohaterów Monte Cassino 30 

Дорогі гості з України, спеціально для Вас ми підготували безкоштовні 
запрошення на всі вистави з репертуару театру "Wybrzeże".

/ Липень, Серпень / Запрошення можна отримати 
в квитковій касі в Гданську.
Їх можна заздалегідь 
забронювати електронною 
поштою за адресою 
bilety@teatrwybrzeze.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku:
/ Oddział Sztuki Dawnej
/ Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac 
Opatów)
/ Gdańska Galeria Fotografii
/ Oddział Zielona Brama
/ Nomus – Nowe Muzeum Sztuki
/ Muzeum Hymnu Narodowego
/ Muzeum Tradycji Szlacheckiej

Від сьогоднішнього дня аж до скасування біженці і біженки з України 
можуть безкоштовно відвідувати всі філії Національного Музею 
в Ґданську. Безкоштовний вхід діє також для супроводжуючих Вас осіб. 
Достатньо усного підтвердження.

/ згідно з графіком роботи 
кожної окремої філії/ адреси 
і години роботи: 
www.mng.gda.pl/wizyta-w-
muzeum

/ Безкоштовний вхід також для 
супроводжуючих осіб

GAK Gama
ul. Starowiejska 15/16
/ dzielnica: Letnica

На протязі літніх канікул у Gama GAK щочетверга від 18:30 до 20:00 
відбуваються репетиції українського хору "Вирій".
 Хор "Вирій" це молодіжний український хор, який діє при Gama Gak. 
Хористів об'єднує спільна любов до української музики. Збереження 
національної ідентичності має для них велике значення, а спільний спів 
українських пісень є її невід'ємною частиною. У складі гурту це люди
які приїхали з України , а також українці, які народилися вже у Польщі.

/ четверга, год.18.30-20.00 / Вхід вільний

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto

Еверест» групи Океан Ельзи Проводить: Анна Красій (Мінакова) Перша 
репетиція. Мова події: українська.

/ 1 липня, год. 18:00 
/ 7 липня, год. 20.00

/ Записи
/ немає місць
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Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto

Українська поезія постмодерну і творчість С. Жадана: очима молодих 
медійників” Проводить: Ірина Іванова Мова події: українська, російська

/ 4 липня, год 18:00 – 19:30 / Записи: 
raisa.kadyrova@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto

Освітній проєкт Арсенал: «Спіральна динаміка». Серія трьох подій 
командних настільних ігор на культурно-освітню тему. Проводить: Юлія 
Бернікова Мова події: українська, польська, англійська, російська / 
Освітній проєкт Арсенал: «Спіральна динаміка». Серія трьох подій 
командних настільних ігор на культурно-освітню тему. / Освітній 
проєкт Арсенал: «Спіральна динаміка». Серія трьох подій командних 
настільних ігор на культурно-освітню тему.

/ 8 липня, год. 18:00 – 21:00
/ 9 липня, год. 11:00 – 14:00
/ 10 липня, год. 18:00 – 21:00

/ Група: він 14+ 
/ Записи: 
raisa.kadyrova@ikm.gda.pl

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto

Мій перший кошик – майстер клас плетіння частина 1, 2, 3 Проводить: 
Ірина Сірик Мова події: українська, польська Кожен (а) на майстер-
-класі ознайомиться з основними техніками плетіння, екологічними 
матеріалами різного походження та виконає власну унікальну роботу. 
На майстер-класі ми зробимо кошик з ротанга та морської трави 
(висота 20 см. Діаметр 24 см.).

/ 12, 14, 15 липня
год. 18.00-21.00 

/ Група: до 10 осіб, дорослі 
/ Записи: 
inna.lisichkina888@gmail.com

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto

Майстер-клас з вишивки. Конверт з вишитим серцем, техніка базових 
швів. Проводить: Інна Янковська Група: до 12 осіб, жінки Записи: 
raisa.kadyrova@ikm.gda.pl Мова події: українська, польська.

/ 13 липня, год. 17.30-20.00 / Група: до 12 осіб, жінки 
/ Записи: 
raisa.kadyrova@ikm.gda.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział 
Sztuki Nowoczesnej 
ul. Cystersów 18 
/ dzielnica: Oliwa 

Екскурсія українською мовою виставкою "Август Замойскі.
Думати в камінні".

/ 9 липня, год. 13.00 / Участь у події є безкоштовною

GAK Gama 
ul. Pilotów 11 
/ dzielnica: Zaspa

24-й Міжнародний фестиваль вуличних театрів FETA
7-10.07.2022
Після пандемічної перерви Міжнародний фестиваль театрів під 
відкритим небом та вуличних театрів FETA повертається до Гданська. 
У 2022 році європейські театри захоплять і поглинуть  околиці 
приморського парку Рейгана. Усі події впишуться в природний простір, 
який співіснує з містом, що динамічно розвивається. Часто вистави 
розповідатимуть про загрози та потенціал співіснування цивілізації 
з природою, кліматичні загрози та виклики, з якими ми, як міська 
громада, намагаємося зіткнутися сьогодні – включно з ідеєю 
гостинності в обличчі  біженців.Театральні колективи з Польщі та з 
-за кордону відкриють перед нами нову перспективу. Вони дозволять 
нам зовсім по-іншому побачити відомі нам із повсякденних прогулянок 
простори.

/ 7-10 липня / Квитки
Вінсент де Рой і Даан Матот 
«Човен» (Нідерланди) – 10 злотих 
/ доступні в касі Фестивального 
інформаційного центру.
/ Театр «Титанік» «TRIP OVER» 
(Німеччина) – 20 злотих / 
доступні у касах Фестивального 
інформаційного центру.
/ На інші заходи вхід вільний.



 

Працює Культурно-інформаційний 
пункт Інститут культури міста

Більше інформації:
→ ukraina.gdanskpomaga.pl → ikm.gda.pl/projekt/pomoc-ukrainie/
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Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35
/ dzielnica: Śródmieście, Stare Miasto

Показ фільму -Моє чудове життя, реж. Лукаш Гжегожек, Польща 2021 
(фільм з українськими субтитрами).

/ 27 липня, год. 22.00 / квитки за ціною 5 злотих 
незабаром на сайті 
www.nck.interticket.pl

Teatr w Oknie (Gdański Teatr Szekspirowski)
ul. Długa 50/51
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto

26-й МІЖНАРОДНИЙ ШАХІВНИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Репертуар та додаткова інформація: festiwalszekspirowski.pl

/ 29 i 30 липня, год. 17.00 / Квитків: 35 злотих 

GAK Projektornia
ul. Dworska 29A
/ dzielnica: Brzeźno

Між нами, звірятами. На канікули ми запланували творчі заняття 
(виготовлення масок) та театральні майстер-класи (з використанням 
створених масок).  Творчі та театральні майстер-класи  
супроводжуватимуть бесідіди та лекції, присвячені тваринам, 
що живуть у лісі, а також домашнім улюбленцям.
Початок роботи над масками звірят, інтеграційні ігри, проектування 
маски. Після дня перерви відбудеться творча робота над масками та 
театральні майстер-класи присвячені життю тварин. На завершення 
майстер-класів відбудуться театральні заняття, під час яких діти 
навчаться грати у масці та дізнаються, як створити простий етюд.
Викладач: Матеуш Бродовський.
Польсько-українська група з перекладачем українською (Для дітей 
з України вхід безкоштовний).

Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35
/ dzielnica: Śródmieście, Stare Miasto

Мультикультурний пікнік - зустрічі, шоу, дегустації, майстер-класи, 
виставки.

/ 28 серпня, год. 12.00-17.00 / Вхід вільний

/ 8, 10 i 12 серпня, год. 
11.00-14.00

/ Діти: 6-12 років. 
/ Записи: projektornia@gak.gda.pl; 
58 343 46 91. 
/ Для дітей з України вхід 
безкоштовний


