
→ перебування в світлиці безкоштовне

Centrum Sztuki Współczesnej
ŁAZNIA
ul. Jaskółcza 1
/ район: Sródmiescie

Gdanski Teatr Szekspirowski
вхід від  ul. Zbytki
/ район: Sródmiescie

Instytut Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
/ район: Sródmiescie

/ вік: 5-12 / мистецтво та інші види творчості / аніматор, розмовляє 
українською / можливість залишити дитину під опікою / доступ: 
кімната тиші, WI-FI, комп'ютер, принтер

/ Вт, Ср, Пт
/час. 9.00-15.00

20 осіб/ реєстрація в годинах  
17.00-19.00 в день, напередодні 
заняття
/ контакт: тел. 535 832 037 
або swietlica@laznia.pl

/ вік: 5-12 років / фізичні заняттята мистецькі заходи для дітей, місце 
відпочинку для опікунів / аніматор, який говорить українською мовою 
/ можливість залишити дитину під опікою максимум на 2 години  
/ доступно: напої, солодкі закуски, WI -FI

/ ср-пт (13-29.04)
/ час 15.00-18.00

20 осіб/ контакт: 
Лілія, 880 104 452

/ вік: від 6 років / ігри та заняття для дітей / україномовний аніматор 
/ опікун повинен залишатися на території / доступно: WI-FI, 
комп'ютери

/ пн-пт / год 10.00 - 16.00 30 осіб/ контакт:
kontakt@ikm.gda.pl

Muzeum Gdanska | Ratusz
Głównego Miasta
ul. Długa 46/47
/ район: Sródmiescie

/ діти різного віку / вивчення основних фраз польською мовою 
та цікавих фактів про Гданськ та його історію / україномовний аніматор 
/ опікун не повинен залишатися на місці / доступно: закуски

/ Вт: 13.00-17.30 
(від 12 до 14 років)
/ Ср: 14.30-19.00
/ Чт: 13.00-17.30
/ Пт: 14.30-19.00

10 осіб/ реєстрація: смс, 509 226 251
/ у повідомленні зазначте:
дата проведення занять 
+ ім'я та прізвище
опікуна + кількість і вік дітей

Muzeum Narodowe w Gdansku
Oddział Nowe Muzeum Sztuki
NOMUS
ul. Jaracza 14
/район: Sródmiescie

/ вік: 5-12 / художні заняття; місце для ігор для батьків з дітьми 
/ аніматор говорить українською / можливість залишити дитину
 під опікою / є: пеленальний столик, кава, чай, перекуси для дітей, 
тиха кімната, комп'ютер з інтернетом, принтер

/ Вт і Чт
/ час 14.00-18.00

20 осіб

Jeśli nie zaznaczono inaczej, nie obowiązują zapisy. Korzystanie 
z dostępnych na miejscu atrakcji i udogodnień jest bezpłatne. 
Пам’ятайте будь ласка, що з нагоди Великодня (Пасхи), 
який в римо-католицькій церкві припадає на 17.04 – більшість 
інституцій будуть зачинені 17-18.04.

КВІТЕНЬ 2022

→ ІГРОВІ КІМНАТИ
(СВІТЛИЦІ)

→ ŚWIETLICE W ŚRÓDMIEŚCIU GDAŃSKA

ДЕ ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ
КІЛЬКІСТЬ 
МІСЦЬ 



GAK Scena Muzyczna i GAK
Teatr
ul. Nowiny 2b
/ район: Orunia Park Orunski

/ вік: 4-8 / художні майстер-класи та фізичні заняття / аніматор 
україномовна / можливість залишити дитину під опікою / доступні: 
кава, чай, напої для дітей, WI-FI, комп'ютер, принтер

/ Пн-Пт
/ час. 9.00-14.00

10 осіб/ реєстрація: тел.515 394 696 
або scenamuzyczna@gak.gda.pl

GAK Dom Sztuki
ul. Stryjewskiego 25
/ район: Stogi

/ вік: 4-18 / ігри та заняття, уроки мистецтва, настільні ігри,  м'які 
іграшки / україномовного аніматора немає / можливість залишити 
дитину під опікою / доступні: кава, чай, напої для дітей, WI-FI, 
комп'ютер , принтер

/ Пн-Пт
/ час. 10.00 - 16.00

15 осіб/ запис: 58 346 41 05,
gama@gak.gda.pl

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

/ вік: 4-8 / творчі заняття / аніматора, що розмовляю українською 
немає / можливість залишити дитину під опікою / доступні: кава, 
чай, напої для дітей, WI-FI, комп'ютер, принтер

/ Пн-Чт
/ час. 11.00-14.00

10 осіб/ запис: 58 346 41 05,
gama@gak.gda.pl

GAK Stacja Orunia
ul. Dworcowa 9
/ район: Orunia Dolna

/ вік: 3-11 / ігрова кімната для дітей, анімація, прогулянки та сад / 
догляд аніматора / можливість залишити дитину під опікою 
/ в наявності: кава, чай та напої, міні-кухня, WI-FI, комп'ютер, принтер

/ Пн-Чт
/ час. 11.00-14.00

15 осіб/ запис: 58 306 66 76, 15 osób
stacjaorunia@gak.gda.pl

GAK Winda
ul. Racławicka 17,
вхід від ul. Klonowicza
/ район: Wrzeszcz Dolny

/ вік: 7-17 / художні заняття, творчість, співи, фізичні вправи (йога, 
танці); місце для батьків з дітьми (ігри, іграшки) / україномовна аніма-
торка/ можливість залишити дитину під опікою / доступно: кава, чай, 
напої для дітей, WI-FI, комп'ютер, принтер

/ Пн-Пт
/ час. 10.00 - 14.00

8 осіб/запис: 58 344 90 53,
winda@gak.gda.pl

GAK Wyspa Skarbów
ul. Turystyczna 3
/ район: Sobieszewo

/ вік: 6–17 / музичні майстер-класи, творчий відпочинок з вокалісткою 
та інструменталісткою Оксаною Галещук / україномовний аніматор 
/ можливість залишити дитину під опікою / доступні: кава, чай, напої, 
комп'ютер з Інтернетом, принтер

/ Пн-Пт
/ час. 12.00-16.00

10 осіб/ запис: 58 323 91 15,
Wyspaskarbow@gak.gda.pl

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Gdańsku | Biblioteka Kokoszki 
ul. Azaliowa 18 
/ район: Kokoszki

/ вік: від 5 років
/ художні та мовні заняття, рухливі ігри
/ опікун повинен залишатися на місці 

/ Пн-Пт
/ час: 11.00-15.00

10 осіб/ контакти: 58 500 00 86 або
bibliotekakokoszki@wbpg.org.pl

Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Gdańsku
| Biblioteka Pilotów
ul. Pilotów 3
/ район: Zaspa

/ вік: 6-10 років
/ художні та літературні заняття, спільне читання книг, настільні ігри 
та забави/ україномовний аніматор / можливість залишити дитину 
під опікою

/ Ср
/ година: 10.00-13.00

10 осіб/ запис: 724 475 437 
(pn-pt w godz. 9.00-16.00)

 

→ ŚWIETLICE W DZIELNICACH GDAŃSKA

ДЕ ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ
КІЛЬКІСТЬ 
МІСЦЬ 

Працює Культурно-інформаційний 
пункт Інститут культури міста

Більше інформації:
→ ukraina.gdanskpomaga.pl → ikm.gda.pl/projekt/pomoc-ukrainie/
 


