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

→ WYDARZENIA DOSTĘPNE W WYBRANYCH DNIACH

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

Drodzy goście z Ukrainy, specjalnie dla was przygotowaliśmy pulę 
bezpłatnych zaproszeń na wszystkie spektakle z repertuaru Teatru 
Wybrzeże. Szczegóły: www.teatrwybrzeze.pl/repertuar

/ lipiec, sierpień / Zaproszenia będą wydawane 
w kasie biletowej w Gdańsku. 
Można je wcześniej zarezerwować 
mailowo pod adresem:
bilety@teatrwybrzeze.pl

Muzeum Narodowe w Gdańsku:
/ Oddział Sztuki Dawnej
/ Oddział Sztuki Nowoczesnej (Pałac 
Opatów)
/ Gdańska Galeria Fotografii
/ Oddział Zielona Brama
/ Nomus – Nowe Muzeum Sztuki
/ Muzeum Hymnu Narodowego
/ Muzeum Tradycji Szlacheckiej

Uchodźczynie i uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnego wstępu 
do wszystkich oddziałów Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

/ lipiec i sierpień zgodnie 
z godzinami działania wybranego 
oddziału Muzeum 
/ adresy i godziny otwarcia: 
www.mng.gda.pl/wizyta-w-mu-
zeum

/ Bezpłatny wstęp przysługuje 
także osobom towarzyszącym; 
wystarczy ustna deklaracja.

LIPIEC 2022

→ WYDARZENIA I ATRAKCJE 
KULTURALNE SKIEROWANE 
DO SPOŁECZNOŚCI UKRAIŃSKIEJ

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

W okresie wakacyjnym w każdy czwartek odbywać się będą w GAMIE 
próby ukraińskiego chóru Vyrij. 
Chór Vyrij to młodzieżowy chór ukraiński działający przy Gama GAK. Jego 
członków łączy wspólna pasja i miłość do ukraińskiej muzyki. Zachowanie 
tożsamości narodowej jest dla nich bardzo ważne, a wspólne wykonywanie 
ukraińskich pieśni jest tego nieodłączną częścią. Zespół chóralny zrzesza 
zarówno osoby, które przyjechały z Ukrainy, jaki i osoby z ukraińskim 
pochodzeniem urodzone w Polsce.

/ czwartki w lipcu i sierpniu, 
godz. 18.30-20.00

/ Wstęp wolny

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

„Everest” grupy „Ocean of Elsa” 
Prowadzenie: Anna Krasij (Minakowa).
Język wydarzenia: ukraiński.

/ 1 lipca, godz.18.00 
/ 7 lipca, godz. 20.00

/ Obowiązują zapisy
/ Brak wolnych miejsc



GDZIE 

 

OPIS ZAJĘĆ TERMIN ZASADY UDZIAŁU

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

„Ukraińska poezja postmodernistyczna i twórczość Serhija Żadana oczami 
młodych mediów”
Prowadzenie: Iryny Ivanova. 
Język wydarzenia: ukraiński, rosyjski.

/ 4 lipca, godz. 18.00-19.30 / Zapisy:
raisa.kadyrova@ikm.gda.pl

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

Projekt Edukacyjny Arsenał: „Spiralna dynamika”. Trzy serie wydarzeń 
zespołowych gier planszowych o tematyce kulturalno-edukacyjnej. 
Prowadzenie: Julia Bernikowa. Języki wykorzystywane podczas wydarze-
nia: ukraiński, rosyjski, angielski, polski.

/ 8 lipca, godz. 18.00-21.00
/ 9 i 10 lipca, godz. 11.00-14.00

/ Zapisy: 
raisa.kadyrova@ikm.gda.pl
/ Wiek uczestników: 14+ 

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

„Mój pierwszy koszyk” – trzy części warsztatów plecionkarskich.
Na warsztatach poznamy podstawowe techniki plecionkarskie, różnorod-
nego pochodzenia materiały ekologiczne, a następnie własnoręcznie 
wykonamy swoje niepowtarzalne prace. Na warsztatach przygotowywać 
będziemy koszyk z rattanu i trawy morskiej (wysokość 20 cm, średnica 
24 cm). Prowadzenie: Inna Siryk. Język wydarzenia: ukraiński, polski. 

/ 12, 14, 15 lipca 
godz. 18.00-21.00 

/ Zapisy: 
inna.lisichkina888@gmail.com
/ Warsztaty dla osób dorosłych
/ Grupa do 10 os.

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

Podczas warsztatów haftu nauczymy się wykonywać koperty z tkaniny z 
haftowanym serduszkiem w technice podstawowych szwów. 
Prowadzenie: Inna Yankovska. Język wydarzenia: ukraiński, polski.

/ 13 lipca, godz. 17.30-20.00 / Zapisy: 
inna.lisichkina888@gmail.com
/ Warsztaty dla osób dorosłych
/ Grupa do 10 os.

Muzeum Narodowe w Gdańsku Oddział 
Sztuki Nowoczesnej 
ul. Cystersów 18 
/ dzielnica: Oliwa 

Oprowadzanie w języku ukraińskim po wystawie „August Zamoyski. 
Myśleć w kamieniu”.

/ 9 lipca, godz. 13.00 / Wstęp wolny

GAK Gama 
ul. Pilotów 11 
/ dzielnica: Zaspa

XXIV Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenerowych i Ulicznych FETA
MIEJSCE: Przymorze Wielkie, Park Prezydenta Ronalda Reagana
Po pandemicznej przerwie Międzynarodowy Festiwal Teatrów Plenero-
wych i Ulicznych FETA wraca do Gdańska. W 2022 roku teatry z Europy 
zagarną, wchłoną i przetworzą okolice nadmorskiego Parku Reagana. 
Wszystkie wydarzenia będą wpisywać się w przestrzeń natury, która 
współistnieje z prężnie rozwijającym się miastem. Nierzadko spektakle 
będą opowiadać o zagrożeniach i potencjale koegzystencji cywilizacji 
z przyrodą, zagrożeniu klimatycznym i wyzwaniach, którym jako społecz-
ność miasta próbujemy dziś sprostać – w tym idei gościnności, w obliczu 
uchodźstwa i przychodźstwa. Zespoły teatralne z Polski i zagranicy 
otworzą przed nami nową perspektywę: pozwolą zobaczyć przestrzenie 
znane nam z codziennych spacerów w zupełnie inny sposób.

/ 7-10 lipca / Bilety obowiązują na przedsta-
wienia:
Vincent de Rooij & Daan Mathot 
„Boat” (Holandia) – 10 zł - do 
nabycia w kasie w Festiwalowym 
Centrum Informacyjnym
Theater Titanick „TRIP OVER” 
(Niemcy) – 20 zł - do nabycia 
w kasie w Festiwalowym Centrum 
Informacyjnym
/ Na pozostałe wydarzenia wstęp 
jest bezpłatny.

Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35
/ dzielnica: Śródmieście, Stare Miasto

 Pokaz filmu „Moje wspaniałe życie” (reż. Łukasz Grzegorzek, Polska 2021). 
Film prezentowany z ukraińskimi napisami.

/ 27 lipca, godz. 22.00 / Bilety w cenie 5 zł do kupienia
na www.nck.interticket.pl 



Teatr w Oknie (Gdański Teatr Szekspirowski)
ul. Długa 50/51
/ dzielnica: Śródmieście, Główne Miasto

26. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZEKSPIROWSKI 
Repertuar i więcej informacji: festiwalszekspirowski.pl

/ 29 i 30 lipca, godz. 17.00 / Bilety: 35 zł

Punkt Informacji Kulturalnej prowadzi 
Instytut Kultury Miejskiej

Więcej informacji:
→ ukraina.gdanskpomaga.pl → ikm.gda.pl/projekt/pomoc-ukrainie/
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GAK Projektornia
ul. Dworska 29A
/ dzielnica: Brzeźno

Między nami zwierzętami to seria warsztatów manualnych (tworzenie 
masek wykorzystujących motywy zwierzęce) oraz teatralnych (z wykorzy-
staniem stworzonych masek). Zajęciom towarzyszyć będą rozmowy 
edukacyjne poświęcone leśnym zwierzętom oraz domowym pupilom.
Nasze spotkania rozpoczniemy od gier i zabaw integracyjnych oraz 
projektowania masek. Po dniu przerwy odbędzie się plastyczna praca nad 
maskami oraz warsztaty teatralne opowiadające o życiu zwierząt. Finałem 
warsztatów będą zajęcia teatralne uczące gry w masce i stworzenie 
prostej etiudy.
Instruktor: Mateusz Brodowski.
Grupa polsko-ukraińska z tłumaczem na język ukraiński.

Nadbałtyckie Centrum Kultury
ul. Korzenna 33/35
/ dzielnica: Śródmieście, Stare Miasto

Piknik Wielokulturowy - spotkania, pokazy, degustacje , warsztaty, 
wystawy.

/ 28 sierpnia, godz. 12.00-17.00 / Wstęp wolny

/ 8, 10 i 12 sierpnia, godz. 
11.00-14.00

/ Dzieci: 6-12 lat
/ Liczba uczestników: 15 os.
/ Dzieci z Ukrainy wstęp wolny


