
травень 2022 → Jeśli nie zaznaczono inaczej, wstęp na wydarzenia jest bezpłatny 
i nie obowiązują zapisy.

→ КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ 
І ТЕМАТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З УКРАЇНИ

ДЕ ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ
КІЛЬКІСТЬ 
МІСЦЬ 

→ ТЕМАТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ТА МАЙСТЕР-КЛАСИ

Biblioteka Ratuszowa 
(Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna) 
ul. Gościnna 1 
/ dzielnica: Orunia Dolna 

/вік 6-15 років / творчі заняття для дітей та молоді / проводять 
художниці з Одеси

/понеділок і середа 
12:00-14:00

10 осіб /записи: 58 309 41 16

Europejskie Centrum 
Solidarności / Wydział Zabaw
pl. Solidarności 1
/ dzielnica: Śródmieście, tereny 
postoczniowe

/ для дітей до 10 років  / спільний ігровий простір для дітей з України 
та Польщі  / дві можливості проведення часу: 1. спільний ігровий 
простір для дітей і батьків/опікунів (для дітей молодших 5 років 
присутність батьків/опікунів є обов’язковою) 2. ігри під наглядом 
аніматорів, вільний час для батьків  (для дітей від 5 років)
/ початок завжди о точно визначених годинах, максимальний час 
перебування: 2 години / нагляд аніматора, що володіє українською 
мовою / вхід до залу у вуличному взутті заборонений

/ початок: 1 maja                          
/ понеділок - 
 неділя: 10.00–18.00

10 осіб/ безкоштовний квиток можна 
отримати в касі  / безкоштовний 
квиток на конкретний день та 
конкретну годину можна 
замовити і отримати заздалегідь 
/ необхідно пред’явити документ, 
що підтверджує факт перетину 
кордону чи прибуття до Польщі 
не раніше 24 лютого 2022 року 
/ інформація, мова: українська 
→ тел. 58 772 41 21

Muzeum Gdańska 
| Ratusz Głównego Miasta 
ul. Długa 46/47 
/ dzielnica: Śródmieście, 
Główne Miasto

/ творчі заняття  / фізичні заняття  / в заняттях може брати участь 
опікун

/ понеділок 14.00–18.30 10 осіб/записатися можно надіславши 
смс на номер 509 226 351 / в смс 
прошу надати термін занять , ім'я 
та прізвище батьків і скільки дітей 
буде та іх вік І скільки буде дітей

Muzeum Gdańska | Ratusz 
Głównego Miasta 
ul. Długa 46/47 
/ dzielnica: Śródmieście, 
Główne Miasto

/ для дітей різного віку / заняття з вивчення польської мови, а також 
заняття, присвячені цікавим фактам та історії Гданська / дитина 
залишається під наглядом аніматорів, що володіють українською 
мовою  / діти матимуть невеликий перекус, отримають подарунки
/ під час занять батьки або опікуни дитини можуть не перебувати 
у місці їхнього проведення /художне заняття/ заняття спортивне 
/ в заняттях можуть брати участь батьки

/ вівторок: 13.00–17.30 
/ середа: 14.30–19.00
/ четвер: 13.00–17.30  
/ п’ятниця: 14.30- 19.00
/ початок 28 березня 
/ понеділок: 10.00-14.00

10 осіб/записатися можно надіславши 
смс на номер 509 226 351/ в смс 
прошу надати термін занять , ім'я 
та прізвище батьків і скільки дітей 
буде та іх вік І скільки буде дітей

GAK Scena Muzyczna i GAK Teatr
 ul. Nowiny 2b
 / dzielnica: Orunia Park Oruński

Інтегративні заняття з хіп-хопу для дітей та підлітків. / Ведуча Аліна приїхала 
з України. Вона займається хіп-хопом і відома в танцювальному світі під 
псевдонімом Вишня (Вишня). Свою танцювальну діяльність розпочала 
у 2009 році і протягом 4 років брала участь у майстер-класах, а з 2013 року 
дає уроки та інструктажі.

Понеділок 12:00-14:00 
та 16:00-18:00
Середа 12:00-14:00 
та 16:00-18:00

20 осіб/ реєстрація, тел. 515 394 696 
або e-mail: scenamuzyczna@-
gak.gda.pl



Працює Культурно-інформаційний 
пункт Інститут культури міста

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

ДЕ ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ
КІЛЬКІСТЬ 
МІСЦЬ 

→ ВИСТАВКИ, СПЕКТАКТІ, ІГРОВІ ПЛОЩАДКИ

Biblioteka dla Dzieci  (Woje-
wódzka i Miejska Biblioteka 
Publiczna) ul. Targ Rakowy 5/6 
/ dzielnica: Śródmieście 

/вік 6-15 років/ творчі заняття для дітей та молоді/ проводять 
художниці з Одеси

/ вівторки: 10 травня 16.30-
-17.30 і 17 травня 16.30-17.30

20 осіб/ записи: 
bibliotekaglowna@wbpg.org.pl

Miejski Teatr Miniatura
al. Grunwaldzka 16
/ dzielnica: Wrzeszcz

/ для учнів початкової школи / спектаклі та інтеграційні майстер-класи 
для початкових класів, до яких приєдналися учні з України / діти 
перебувають під опікою вчителів та художників, які володіють 
українською та польською мовами, художня анімація (театральна 
педагогіка) - художня освіта (тематичні майстер-класи: театр, пластика)

/ 9, 16, 23 i 30 травня, 
10.00–12.00

30 осіб/ реєстрація → тел. 601 628 377, 
тел. 58 341 94 83 lub e-mail: 
bilety@teatrminiatura.pl 
/інформація → Adam Gibki, 
тел. 515 292 235, 
e-mail: adam.gibki@teatrminiatura.pl  

Spichlerz "Błękitny Baranek"
ul. Chmielna 53 
/ dzielnica: Śródmieście

/без вікових обмежень / «Дрібничка, але радує» майстер-клас для 
дітей з України. Заняття  проводитимуть працівники музею, у тому числі 
людина, яка володіє українською мовою.Діти самостійно виготовлять 
різноманітні прикраси, шпильки та магніти.Усі художні матеріали будуть 
доступні безкоштовно. Додатково для дітей та їх дорослих опікунів 
приготують солодкий стіл. Майстер-клас має бути, перш за все, 
веселою та творчою безтурботною хвилиною!

20.05.2022 
15.30–17.30

40 осібВхід вільний, не потрібно 
записуватися.

Teatr Wybrzeże 
/ Stara Apteka 
ul. Teatralna 2 
/ dzielnica: Śródmieście

Спектакль «Szelmostwa Lis Witalis» у перекладі на українську  мову. / 29.05, 13.00 / згідно 
вільних 
місць

/ білети доступні 
за попередньою реєстрацією: 
519 155 636 або 
bilety@teatrwybrzeze.pl


