
ДЕ ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ

→ Zasady udziału w wydarzeniach różnią się i zostały sprecyzowane 
poniżej.
→ Jeśli nie zaznaczono inaczej, wstęp na wydarzenia jest bezpłatny
 i nie obowiązują zapisy.

→ ПОДІЇ В КОНКРЕТНІ ДНІ 

травень 2022

→ ПОДІЇ ТА ЗАХОДИ, 
СКЕРОВАНІ НА СПІЛЬНОТУ 
З УКРАЇНИ

Місце зустрічі: 
siedziba Instytutu Kultury Miejskiej 
ul. Długi Targ 39/40 
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto 

ІНФОРМАЦІЙНІ ПРОГУЛЯНКИ 
Безкоштовні прогулянки, які допоможуть вам зорієнтуватись 
в Ґданську! Підчас екскурсії ми покажемо вам ключові місця,
ви довідаєтесь де можете вирішати свої формальні справи в урядових 
установах, де отримати освітню та матеріальну підтримку. Також 
це нагода ліпше пізнати середмістя Ґданська і розібратися в тома,
як працює міський транспорт. Підчас екскурсії ваші дітки можуть 
пограти в нашій Світлиці під наглядом наших Аніматорок. 
Інформаційна екскурсія проводиться українською мовою.

/ 4.05: 17.00  
/ 7.05: 11.00

/ Безкоштовний вхід 
/ bez zapisów

GAK Plama
ul. Pilotów 11 
/ dzielnica: Zaspa

ВИСТАВКА 
«Район Західні Гурки», Ашька Бороф.
Проект «Район Західні Гурки» — це малярська та звукова 
інвентаризація мешканців Гурки, їхніх тварин та будинків. Щодня по 
дорозі на зупинку я повз сусідів. Ми невелика громада, знаємо, любимо 
та підтримуємо один одного. Ми плекаємо маленькі традиції: вервиці 
після смерті когось із родини, співання травневих під хрестом, 
будування вівтаря для Тіла Христового. Ми коментуємо галасливі 
весілля, агресивний напад собаки. Моя мета — задокументувати життя 
мешканців району.

/ До 6.05 
/ Пн-Вт i Чт - Пт:  10.00-17.00
/ Ср 10.00-19.00

/ Безкоштовний вхід 
/ bez zapisów 

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 
CSW ŁAŹNIA 2 
ul. Strajku Dokerów 5 
/ dzielnica: Nowy Port

ВИСТАВА 
Я можу говорити тільки про війну / я можу говорити не тільки про війну 
Кураторська екскурсія Наталії Ревко (українською мовою, 
з польським перекладом).

/ 7.05: 17.00 / Безкоштовний вхід 
/ bez zapisów

GAK Stacja Orunia 
ul. Dworcowa 9 
/ dzielnica: Orunia 

ТАНЕЦЬ 
Танцювальний конкурс для танцюристів, солістів, дуетів та аматорських 
гуртів, що займаються танцем – конкурсні перегляди будуть проходити 
в глядацькій залі GAK Stacja Orunia. За своїм художнім вираженням 
танець доступний кожному.

/ 7.05: pierwsza tura o godz. 
9.00, druga tura o godz. 15.00 

/ Квиток 10 злотих
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Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 
CSW ŁAŹNIA 2 
ul. Strajku Dokerów 5 
/ dzielnica: Nowy Port

ТВОРЧІ ЗУСТРІЧІ УКРАЇНО-ПОЛЬСЬКІ ДЛЯ ЖІНОК Запрошуємо жінок – 
польок та українок до спільного столу зустрічей. Столу, за яким можна 
поговорити, випити чашку хорошої кави, поділитися візерунками i схемами 
вишивки. Учасниці самі вирішать та домовляться, які види діяльності будуть 
цікавими з їхньої точки зору. В залежності від інтересів та бажання 
розвивати хоббі учасниць, теми зустрічей можуть змінюватися. Саме вам 
вирішувати, якою творчістю ви хочете зайнятися.

/ 09.05: 17.00-19.00
/ 23.05: 17.00-19.00

Записи: Irina Stekh-Sankevich, 
i.stekh@laznia.pl, 798 235 224

Dom Sztuki GAK
ul. Stryjewskiego 25 
/ dzielnica: Stogi

МАЙСТЕР_КЛАСИ 
Творчі майстер-класи під керівництвом Агати Полторак – скриньки 
для дрібниць з почтових листівок – мови польська та російська.

/ 11.05: 17.30 / Безкоштовний вхід 
/ bez zapisów

GAK Plama
ul. Pilotów 11 
/ dzielnica: Zaspa

ВИСТАВКА Чеслава Підлешного «Скульптура-камерно»
Найчастіше люди асоціюють мене зі скульптурами, розміщеними в публі-
чному просторі – цього разу виставка є презентацією моїх камерних робіт, 
які призначені для менших виставкових площ. Я створюю їх паралельно 
з великими скульптурами, як і малюнки та картини. Камерні скульптури, 
які в просторіччі називають «малими формами», ні в чому не поступаються 
великим скульптурам, у них ті самі художні задуми, і я ставлюся до них 
з такою ж увагою. Єдина відмінність – масштаб. Це останні роботи, які
я зробив за останні два роки, і більшість з них представлені вперше. 

/  11-27.05 
Пн – Вт 10:00 – 17:00
Середа 10:00 – 19:00
Ср – Пт. 10:00 – 17:00
Відкриття виставки: 
11 травня о 18:00

/ Безкоштовний вхід 
/ bez zapisów

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

ЗУСТРІЧ 
Домівка - ZDolna Orunia запрошує на міжкультурні зустрічі на теми кухні 
та ремесел..

/ 11, 18, 25 травня: 
16.00-18.00

/ Безкоштовний вхід  
/ bez zapisów

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

ПІКНІК
Пікнік миру – інтегруючий, міжкультурний захід. Gama перетвориться 
на місце для спільного сьворення події, гаслом якої буде «Мир». В 
результаті проект буде представлений у вікні Gamy. Захід 
супроводжуватиметься частуванням, конкурсами та презентацією про 
боротьбу з мовою ворожнечі.

/ 13.05 / Безкоштовний вхід  
/ bez zapisów

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

СПЕКТАКЛЬ  театру «Амарея» під назвою Анатомія. У 1774 році в Японії 
вийшов новий підручник анатомії «Кайтай Шіншо», написаний японською 
мовою за ініціативою Сугіти Генпаку. Початковим текстом була публікація 
Йоганна Адама Кульмуса (спочатку опублікована на латині у 1722 року в 
Гданську) «Tabulae Anatomicae», у перекладі нідерландською («Ontleed-
kundige Tafelen»). Майже через 300 років художники з Гданська шукають 
багатоголосу анатомію. Вони заглядають під поверхню, відкривають 
тріщини і прислухаються до шуму, дзюрчання, вибухів, зсувів і вібрацій. 
Вони намагаються вловити те, що живе, (не)назване - на межі між 
людським і нелюдським.

/ 12.05: godz. 19.00 / po okazaniu paszportu osobom 
z Ukrainy przysługuje darmowy 
wstęp
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Klub Żak 
ul. Grunwaldzka 195/197 
/ dzielnica: Wrzeszcz

ТАНЦЮВАЛЬНИЙ СПЕКТАКЛЬ 
В рамах Гданьського Фестивалю Танцю в травні завітає до міста 
колектив  Art of Spectra зі Швеції, відомий потужною, фізичною 
технікою танцю, наповненою сміливих підтримок та незвичайних 
світлових ефектів. Особливо радимо Fantasia, a warm dance for the 
harmony and voices singing in your head, котрий створюється в Залі 
Suwnicowej (Sali Suwnicowej) під керівництвом Hannsa Langolfa z DV8. 
Затанцює також Театр Танцю Nieznanу (Teatr Tańca Nieznany) Filipa 
Hylewicza i Katarzyny Leszek, котра перемогла на минулорічному
 Solo Dance Contest. 

 / 13.05: 9.00 (Art of Spectra) 
/ 14.05: 19.00 („Fantasia, 
a warm dance for the harmony 
and voices singing in your head")

/безкожтовне запрошення можна 
отримати, пред'явивши 
українське посвідчення, 
безпесередньо перед виступами, 
в касі Клубу Жак).

Muzeum Narodowe w Gdańsku 
/ Oddział Sztuki Dawnej
ul. Toruńska 1 
/ dzielnica: Śródmieście

ВИСТАВКА 
Ніч музеїв. екскурсія по виставці українською мовою  „Благочестивий 
і доброчесний. Жителі старого Гданська в дзеркалі мистецтва”

/ 14.05: 21.00-22.00 / Безкоштовний вхід  
/ bez zapisów

Muzeum Narodowe w Gdańsku 
/ Oddział Zielona Brama
ul. Długi Targ 21 
/ dzielnica: Śródmieście

ПРОГУЛЯНКА 
Прогулянка містом українською мовою до виставки „Повернення 
додому. Ґданськ на гравюрах з колекції пастора Йоганна Хаселау”

/ 15.05: 13.00-14.30 / Безкоштовний вхід 
/ bez zapisów

Dom Sztuki GAK
ul. Stryjewskiego 25 
/ dzielnica: Stogi

МАЙСТЕР-КЛАСИ 
Майстер-класи з казкою під керівництвом Агати Полторак - польська 
казка з району Вармії «Dary Królwej Róż» розповідається на конвенції 
театру камісібай, в рамках майстер-класу виконання вінка або букета 
троянд з гафрованого паперу.

/ 20.05: 7.30 / Безкоштовний вхід  
/ bez zapisów

Muzeum Narodowe w Gdańsku 
/ Oddział Zielona Brama 
ul. Długi Targ 21 
/ dzielnica: Śródmieście

ВИСТАВКА 
Екскурсія по виставці українською мовою „Повернення додому. 
Ґданськ на гравюрах з колекції пастора Йоганна Хаселау”

/ 28.05: 13.00-14.00 / Безкоштовний вхід 
/ bez zapisów

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 
CSW ŁAŹNIA 2 
ul. Strajku Dokerów 5 
/ dzielnica: Nowy Port

ФІЛЬМ 
Сеанс фільму "C'mon C'mon" з українськими субтитрами

/ 20.05: 17.30
/ 21.05: 19.15
/ 22.05: 17.30
/ 28.05: 15.10
/ 29.05: 17.10

/ Квиток 10 злотих



→ ДОСТУПНІ ПОДІЇ ПРОТЯГОМ ЦІЛОГО МІСЯЦЯ

ДЕ

 

ОПИС ЗАНЯТЬ ДАТИ РЕЄСТРАЦІЯ

Працює Культурно-інформаційний 
пункт Інститут культури міста

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

Europejskie Centrum Solidarności | 
wystawa stała
pl. Solidarności 1
/ dzielnica: Śródmieście,
 tereny postoczniowe

 ВИСТАВКА 
Постайна експозиція Європейського центру солідарності розповідає 
про шлях Польщі та інших країн Центральної та Східної Європи, 
зокрема України до свободи 
/ існує можливість скористатися аудіо гідом, який цікаво представить 
експозицію музею і заангажовує дітей 

/понеділок- п’ятниця: 
10.00–18.00
/ субота, неділя: 10.00–20.00

/ 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 прибуття 
до Польщі не раніше  24 лютого 
2022 року

Muzeum Narodowe w Gdańsku 
/ adresy i godziny otwarcia: 
www.mng.gda.pl/wizyta-w-muzeum

МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ 
Біженці і біженки з України можуть безкоштовно відвідувати всі філії 
Національного Музею в Ґданську. 

адреси та години роботи: 
www.mng.gda.pl/wizyta-w-
muzeum

/ Безкоштовний вхід 

MUZEUM GDAŃSKA
Ratusz Głównego Miasta, ul. Długa 46/47 
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto  
Dwór Artusa, ul. Długi Targ 43/44 
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto  
Dom Uphagena, ul. Długa 12 
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto  
Muzeum Bursztynu, ul. Wielkie Młyny 16 
/ dzielnica: Śródmieście, Stare Miasto  
Muzeum Poczty Polskiej 
pl. Obrońców Poczty Polskiej  
/ dzielnica: Śródmieście, Stare Miasto 
Kuźnia Wodna w Oliwie, ul. Bytowska 1
/ dzielnica: Oliwa
Wartownia nr 1 na Westerplatte
ul. Mjr. Sucharskiego 
/dzielnica: Przeróbka
Muzeum Nauki Gdańskiej, ul. Profesorska 3, 
/ dzielnica: Śródmieście, Stare Miasto 

МУЗЕЙНА ЕКСПОЗИЦІЯ 
/ Для всіх громадяни України  безкоштовний вхідний квиток/ музейні 
експозиції присвячені історії Гданська, традиціям і звичаям його 
мешканців, а також історії розвитку і традиціям бурштинового ремесла. 
Більше інформації на www.muzeumgdansk.pl.

понеділок: 12.00-18.00 
вівторок-неділя: 10.00–18.00 
/ вхід до залів музейної 
експозиції можливий не пізніше 
ніж за 45 хвилин до закриття 
відділів музею

/ безкоштовний квиток можна 
отримати в касі 
/ для отримання квитка 
необхідно пред’явити документ, 
що підтверджує особу 
і громадянство України 
/ діти та підлітки, що 
перебувають під опікою 
дорослих, звільняються 
від необхідності пред’явлення 
документів, що посвідчують 
особу

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

ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА 
Безкоштовний вхід для біженців та біженок на всі травневі вистави

/ дати і час згідно в травневим 
репертуаром: 
www.teatrwybrzeze.pl/repertuar

/ безкоштовно за попереднім 
бронюванням, tel. 519 155 636; 
bilety@teatrwybrzeze.pl


