
ДЕ ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ

Zasady udziału w wydarzeniach różnią się i zostały sprecyzowane 
poniżej. 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.

→ WYDARZENIA DOSTĘPNE W WYBRANYCH DNIACH

Місце зібрання:
Instytutu Kultury Miejskiej
ul. Długi Targ 39/40
/ район: Sródmiescie
/ організатор: Instytut Kultury Miejskiej

ІНФОРМАЦІЙНА ЕКСКУРСІЯ
Безкоштовні інформаційні екскурсії українською мовою. Під час прогу-
лянки ми покажемо вам, як дістатися до ключових урядових установ, 
підкажемо, як отримати освітню та матеріальну підтримку, як орієнтува-
тися в громадському транспорті. Під час прогулянок дітей можна 
залишити під наглядом аніматорів у ігровій кімнаті, що знаходиться в ІКМ.

/ 1, 6, 8 і 13 квіт
/ час. 11.00 

/ Вхід вільний
/ немає записів

Biblioteka Naukowa
ul. Obronców Wybrzeza 2
/ район: Przymorze
/ організатор: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna

КОНЦЕРТ
Благодійний концерт у виконанні хору Православної Церкви
св. Миколая в Гданську. Під час концерту відбудеться збір для біженців 
з України.

/ 4.04, час. 17.00 / Вхід вільний

Ratusz Staromiejski
ul. Korzenna 33/35
/ район: Sródmiescie, Stare Miasto
/ організатор: Nadbałtyckie Centrum
Kultury w Gdansku

ВИСТАВКА
Colder Cities, Colder Seas — це виставка, яка представляє портрети 
шести міст, розташованих біля прохолодних вод Північної Європи. 
Гданськ, Стокгольм, Гамбург, Осло, Гетеборг, Копенгаген - кожне 
з цих місць має свою атмосферу та самобутність, але всі вони пов'язані 
з північним стилем і ритмом життя, а також близкістю до води, глибоко 
вплетеною в структуру та атмосферу архітектури.

/ вернісаж: 5.04, о 18.00
/вистава 6-24.04,  10.00-18.00

/ Вхід вільний

GAK Dom Sztuki, ul. Stryjewskiego 25
/ район: Stogi
/ організатор: Gdansk Archipelag Kultury

МАСТЕР-КЛАСИ
Творчі майстер-класи  з виготовлення великодніх прикрас. Заняття 
польською та російською мовами.

/ 07-08.04, 15.04
/ час 17.00-19.00

/ Вхід вільний

Kino KinoPort
відбувається в  Centrum Sztuki 
Współczesnej Łaznia 2
ul. Strajku Dokerów 5 / район: Nowy Port
/організатор: Centrum Sztuki 
Współczesnej „Łaznia”

ФІЛЬМ
Покази фільму «Пісні про кохання» (реж. Tomasz Habowski, 2021) 
з субтитрами українською та англійською мовами.

/ 8.04, час 19.40; 9.04,
час 16.30; 10.04, час 18.15;
23.04, час 14.00; 24.04,
час 17.30; 29.04, час 19.15;
30.04, час 17.10; 1.05,
час 17.00

/квиток: 10 злотих

КВІТЕНЬ 2022

→ WYDARZENIA I ATRAKCJE 
KULTURALNE SKIEROWANE 
DO SPOŁECZNOŚCI UKRAIŃSKIEJ



ДЕ

 

Ratusz Staromiejski
ul. Korzenna 33/35
/ район: Sródmiescie, Stare Miasto
/ організатор: Nadbałtyckie Centrum
Kultury w Gdansku

КОНЦЕРТ
Концерт молодих японських музикантів за участі японських студентів 
Музичного університету імені Фридерика Шопена у Варшаві. У репер-
туарі твори для фортепіано, в т.ч. Фредерік Шопен.

/ 9.04, час 17.00 / Вхід вільний

GAK Stacja Orunia 
ul. Dworcowa 9 
/ район: Orunia
/організатор: Gdansk Archipelag Kultury

КОНЦЕРТ, ЗУСТРІЧ
Благодійний вечір (для) України. У програмі: благодійний ярмарок, 
концерт ансамблю «Рибонка», хору «Вирій» та гурт духових інстру-
менталістів Академії Музики, аукціон картин українських художників. 
Вечір проходитиме польською та українською мовами. Зібрані під
час вечора кошти будуть передані Україні.

/ 09.04, час 17.30 / Вхід вільний

Miejski Teatr Miniatura
al. Grunwaldzka 16
/ район: Wrzeszcz
/ організатор: Miejski Teatr Miniatura

ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА
Запрошуємо на безкоштовні заходи в рамках проекту «Гість в домі». 
У квітні та травні ми покажемо виставу без слів «Старий» українського 
актора-лялькаря Станіслава Войцеховського. Також відбудуться 
майстер-класи для класів початкової школи, до яких приєднаються 
українські учні.

/ 11 та 25 квітня
/ 9, 16, 23 і 30 травня

/ запис:
601 628 377, 58 341 94 83,
Tickets@teatrminiatura.pl
/ інформація:
Адам Гібкі, 515 292 235,
adam.gibki@teatrminiatura.pl

GAK Wyspa Skarbów 
ul. Turystyczna 
/ район: Wyspa Sobieszewska
/ організатор: Gdansk Archipelag Kultury

ВИСТАВКА
Запрошуємо на колективну виставку «Споєднані території». Незалежна 
мистецька група наразі складається зі змінної кількості художниць 
із Труйміста (Польща), Корнуолла (Великобританія), Лотарингії (Франція) 
та Ютландії (Данія). Вони працюють у різних техніках і дисциплінах: фото-
графія, малюнок, живопис, ілюстрація, тканина, скульптура, колаж, змішані 
техніки. Тематика, яка їх цікавить, різноманітна – це різноманіття є їхньою 
індивідуальною територією, яку вони поєднують у спільних виставках.

/ вернісаж: 27 квітня, о 18.00
/ виставка: 27 квітня -13 травня
/ Пн-Пт, 10.00-18.00

/ Вхід вільний

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1
ul. Jaskółcza 1 
/ район: Sródmiescie, Dolne Miasto
/організатор:
Centrum Sztuki Współczesnej „Łaznia”

ВИСТАВКА
Безкоштовний вхід на вернісаж і виставку Розенберга Сандовала.

/ вернісаж: 29.04,
час 17.00-20.00
/виставка: 30.04,
час 12.00-20.00

/ Ви отримаєте безкоштовний 
квиток на касі при пред'явленні 
документа підтвердження 
прибуття до Польщі не раніше
ніж 24.02.2022р

Ratusz Staromiejski 
ul. Korzenna 33/35 
/ район: Sródmiescie, Stare Miasto
/ організатор: Nadbałtyckie Centrum
Kultury w Gdansku

ВИСТАВКА
Виставка «Поранені птахи недовірливі» – це фотографічний запис 
трирічної документальної подорожі дуету Dyba & Lach Польщею – 
подорож, сповнена зустрічей, розмов, спостережень, у пошуках відпові-
дей на питання, що формує національну ідентичність у 21 століття.

/ вернісаж: 28.04, час 18.00
/ 28.04-29.05, час 10.00-18.00

/ Вхід вільний

ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ

Працює Культурно-інформаційний 
пункт Інститут культури міста

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



→ WYDARZENIA DOSTĘPNE PRZEZ CAŁY MIESIĄC

Europejskie Centrum Solidarności | 
постійна виставка
pl. Solidarnosci 1
/ район: Sródmiescie
/ організатор: Europejskie Centrum
Solidarnosci

Gdańsk: Scena Malarnia, Stara Apteka  
ul. Teatralna 2 
/ район: Sródmiescie, Główne Miasto
Sopot: Scena Kameralna
ul. Bohaterów Monte Cassino 30
/ організатор: Teatr Wybrzeze

ВИСТАВКА
Постійна експозиція ECS розповідає про шлях до свободи Польщі 
та інших країн Центральної та Східної Європи, зокрема України. 
Виставку супроводжує аудіогід, який цікаво подає зміст і ангажує 
увагу дітей.

/ Пн, Ср-Пт, 10.00-17.00
/ Сб-Нд, 10.00 - 18.00

/ безкоштовний квиток можна 
отримати на касі, за пред'явленням 
документа підтвердження прибуття 
до Польщі не раніше ніж 24.02.2022р
/ квиток на конкретний день і годину 
можна придбати заздалегідь

ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА
Безкоштовний вхід для біженців з України на всі квітневі вистави

/1-30.04 / конкретні дати
та години за репертуаром:
www.teatrwybrzeze.pl/repertu
ar /

/ бронювання квитків: 519 155 636 
або Tickets@teatrwybrzeze.pl

Oddział Sztuki Dawnej
Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac Opatów)
Gdańska Galeria Fotografii
Oddział Zielona Brama
Nomus – Nowe Muzeum Sztuki
Muzeum Hymnu Narodowego
Muzeum Tradycji Szlacheckiej
/ адреси та години роботи:
www.mng.gda.pl/wizyta-w-muzeum
/ організатор: Muzeum Narodowe w Gdańsku

МУЗЕЙНА ВИСТАВКА
Біженці  з України мають безкоштовний вхід до всіх філій Національного 
музею в Гданську.

/ згідно графіку роботи
вибраного відділення музею
/ адреси та години роботи:
www.mng.gda.pl/wizyta-wmuzeu
m

/ вхід безкоштовний
також для супроводжуючих осіб
/ достатньо усного засвідчення

Muzeum Gdańska | Ratusz Głównego 
Miasta, ul. Długa 46/47 
/ район: Sródmiescie
  Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44 
/ район: Sródmiescie
Dom Uphagena, ul. Długa 12 
/ район: Sródmiescie
 Muzeum Bursztynu, ul. Wielkie Młyny 16 
/ район: Sródmiescie
Muzeum Poczty Polskiej 
pl. Obrońców Poczty Polskiej  
/ район: Sródmiescie
/ організатор:  Muzeum Gdańska

МУЗЕЙНА ВИСТАВКА
Безкоштовний вхід для громадян України на виставки у філіалах Музею. 
Виставки стосуються історії Гданська, традицій та звичаїв його 
мешканців, а також традицій бурштинового ремесла. Щоб дізнатися 
більше, завантажте брошуру українською мовою на сайті 
www.muzeumgdansk.pl.

/ Пн, Ср, Пт, 10.00-16.00
/ Чт, 10.00 - 18.00
/ вхід можливий за 45 хв
до закриття відділення

/ отримати безкоштовний квиток, 
покажіть Українське посвідчення 
особи на касі (неповнолітні 
в супроводі  дорослих звільня-
ється від подання документа)

GAK Stacja Orunia 
ul. Dworcowa 9 
/ район: Orunia
/ організатор: Gdansk Archipelag Kultury

ВИСТАВКА
«Жінка і не-мир» - виставка робіт 7 художниць. Роботи створені 
як відповідь на російську агресію в Україні та досліджують питання 
війни та місця жінки в реаліях війни.

/ Пн-Пт, час 11.00-19.00
/ до 30 квітня

/ Вхід вільний

ДЕ

 

ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ

Працює Культурно-інформаційний 
пункт Інститут культури міста

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


