
→ Pobyt w świetlicach jest bezpłatny. 
→ Szczegóły oferty i zasady korzystania z niej są określone poniżej.

травень 2022

→ ІГРОВІ КІМНАТИ
(СВІТЛИЦІ)

→ ІГРОВІ КІМНАТИ (СВІТЛИЦІ) В ЦЕНТРІ МІСТА

ДЕ ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ
КІЛЬКІСТЬ 
МІСЦЬ 

Centrum Sztuki Współczesnej 
ŁAŹNIA 
ul. Jaskółcza 1
/ dzielnica: Śródmieście, 
Dolne Miasto

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

/ для дітей у віці 5–12 років / заняття з образотворчого мистецтва та 
інші види занять з розвитку творчості / дитина перебуває під наглядом 
аніматорів, що володіють українською мовою / під час занять батьки 
або опікуни дитини можуть не перебувати у місці їхнього проведення 
/ опікунам пропонуємо: затишну кімнату, доступ до WI-FI, комп’ютера 
та принтера 

/ вівторок, середа, п’ятниця: 
9.00–15.00

20 осіб/ реєстрація відбувається за день 
до заняття: 17.00–19.00
e-mail: swietlica@laznia.pl або 
тел.: 535832037

Gdańska Galeria Miejska
wejście od ul. Grobla I
/ dzielnica: Śródmieście, 
Główne Miasto

/ діти від 4 років / дитина перебуває під наглядом аніматора, який володіє 
українською мовою / батьки або опікуни не повинні залишатися на місці
/ художня анімація (різні художні техніки: живопис, малюнок)
/ художня освіта (тематичні майстер-класи: ліногравюра, кераміка, 
в’язання, ткацтво, орігамі та випадкові майстер-класи)

4-13 травня:
/ понеділок, середа-п'ятниця: 
11.00-15.00, вівторок 14.00-16.00
16-31 травня
/ понеділок, середа-п'ятниця: 
12.00-15.00, вівторок 14.00-16.00
Закрито 19 травня

12 осіб/ реєстрація не обов’язкова 
/ контактні дані → тел. 665 770 551 
або e-mail: abaaske@ggm.gda.pl

/ вік: від 6 років
/ ігри та забави для дітей
/ аніматори, що володіють українською мовою 
/  батьки або опікун повинні перебувати на місці

/ понеділок – п’ятниця: 
10.00–16.00

30 осіб/ контактні: 
kontakt@ikm.gda.pl

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

/ для дітей різного віку → див: дати / 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 

/ вівторок: 13.00–17.30 
/ середа: 14.30–19.00
/ четвер: 13.00–17.30 
/ п’ятниця: 14.30- 19.00

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

Muzeum Narodowe w Gdańsku 
NOMUS - Nowe Muzeum Sztuki 
Dział Muzeum Narodowego 
w Gdańsku ul. Jaracza 14 
/ dzielnica: Śródmieście, 
tereny postoczniowe 

/ діти віком 5 – 12 років / анімація та художні заняття / під наглядом 
людини, яка володіє українською мовою / батьки чи опікуни повинні 
залишатися на місці / місце для ігор для батьків з дітьми / доступ до 
комп'ютера з Інтернетом і принтера / безкоштовна кава, чай та закуски 
для дітей, доступ до Інтернету, пеленальний столик та тиха кімната

/ Вівторок і четвер:
14:00 - 18:00

20 осіб



 

→ ІГРОВІ КІМНАТИ (СВІТЛИЦІ) В РІЗНИХ РАЙОНАХ ГДАНСЬКА

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/
 

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

/ wiek: 4–8 lat / warsztaty plastyczne i zajęcia ruchowe / animator 
mówiący w jęz. ukraińskim / możliwość pozostawienia dziecka pod opieką 
/ dostępne: kawa, herbata, napoje dla dzieci, WI-FI, komputer, drukarka

/ понеділок-п'ятниця:
9.00-14.00

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

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

/ діти віком 4-8 років / творчі заняття у світлиці / На місці немає 
україномовної людини / один з батьків або опікун може залишитися 
на місці /кава, чай та перекуси для дітей /доступ до інтернету, 
комп’ютера та друкарки, а також підтримка працівників

/ понеділок-четвер:
11.00-14.00

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

GAK Projektornia
ul. Dworska 29A
/ dzielnica: Brzeźno

/діти віком 4-8 років / творчі майстер-класи та рухові заняття
/опіка людини з українською мовою /один із батьків або опікун можуть 
залишитися на місці /кава, чай та напої для дітей / доступ до комп’ютера 
та друкарки,а також підтримка працівників

/ pn-wt: 10.30 - 14.30
/ śr-czw: 10.30-14.30

12 осіб/ zapisy: 58 343 46 91, 
projektornia@gak.gda.pl

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

/ для дітей віком 6–10 років / заняття з образотворчого мистецтва, з 
художньої літератури, спільне читання книжок, настільні та звичайні 
ігри / дитина перебуває під наглядом аніматора, що володіє 
українською мовою / під час занять батьки або опікун дитини можуть 
не перебувати у місці їхнього проведення"

/ середа: 10.00–13.00 / реєстрація → тел. 724 475 437 
/ понеділок – п’ятниця: 9.00-16.00

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

/ для дітей від 5 років
/творчі занятя і мовні, ігри та прогулянки на свіжому повітрі 
/ під час занять батьки або опікуни дитини повинні перебувати на місці

 / понеділок – п’ятниця: 
11.00–15.00

10 осіб/ контактні дані → тел. 58 500 00 86 
або e-mail:
bibliotekakokoszki@wbpg.org.pl


