
ЯВОЖНО ДОПОМАГАЄ УКРАЇНІ
Пропозиції культурних заходів 
для біженців з України, 
підготовлені закладами культури

ЯВОЖНО
Художні майстерні
Мистецькі заняття, під час яких 
виконуватимуться різноманітні роботи в 
техніках: колаж, рукоділля (макраме), 
оригамі, тощо.

Інтернет-кафе
Інтернет-кафе, тобто відкриття декількох 
комп’ютерних залів, для того, щоб мати 
змогу  підтримувати контакт з рідними, які 
залишилися в Україні.

Зближення культур
Зустрічі, під час яких,будуть 
обговорюватися такі теми, як культура, 
звичаї, література, архітектура та ін. Їх 
головною метою буде пізнати один одного 
і зблизитися. Реалізація цього проекту 
залежить від рівня знання польської мови 
серед українців.

Релаксація з регіональним мистецтвом
Учасники зустрічей матимуть змогу 
побачити роботу художниць із Явожно, 
наприклад Наталії Урант та Ольги 
Дзюніковської. Крім оглядання 
незвичайних робіт ,учасники отримають 
можливість створення власних творів 
мистецтва на будь-яку тему. Для тих, хто не 
матиме бажання створювати власну 
роботу, будуть доступні розмальовки.

Гід по Явожно
Серія зустрічей, які залежно від 
можливості, будуть проходити у двох 
форматах. Перший формат- це можливість 
відправитися з невеликою групою людей  
на прогулянку стежкою привабливих і 
корисних місць у Явожно, як практичних, 
таких як магазини, офіси тощо, так і 
культурних та туристичних. Тоді як другий 
формат, який ми пропонуємо- це 

віртуальна прогулянка, тобто презентація, 
яка представляє найважливіші місця 
нашого міста з коротким описом 
кирилицею.

Для дітей

Готові до ігор! Стартуємо!
Інтерактивне спорядження , такі Магічний 
килим  та ігрові пристрої  Ікс-бокс, які 
включають розвиваючі ігри  та розваги. 

Мальовані сонцем :)
 Зустрічі-практикуми, засновані на 
художніх техніках, включаючи малювання, 
розпис фарбами, склеювання, вирізки, 
тематичні скретч-картки, вирізання, 
креативні вироби з паперу, тощо.

Світ цікавий :)
Розважальні зустрічі, пов’язані з 
ляльковим театром і Камішібай, а також 
настільні ігри та просторові.

Роботика для дітей
Розважальні зустрічі з використанням 
роботів з Лего Майндстормс, Фотонів ( 
зустрічі також можна проводити поза 
бібліотекою).

Кінозустрічі
Кінопокази ( кінозал, комп’ютерні зали).
Гра з окулярами VR

Залучення до філій
Комп’ютери з доступом до Інтернету, з 
можливістю написання кирилицею. 
Мистецькі заняття для дітей, включаючи 
розмальовки, скретч-картки,пазли, 
настільні ігри, тощо. Бібліотека у співпраці 
з волонтерами, готує листівку, яка містить 
вищезазначену інформацію українською 
мовою.

Міська публічна бібліотека – вул. Ринек Глувний  17, (Центр), тел.: 32 751 91 92
Початковий рівень польської мови 
Вивчення польської мови на початковому рівні значно полегшить спілкування 
українського населення з громадою Польщі , а отже забезпечить українцям більш 
комфортні умови для початку нового етапу їхнього життя в нашому місті та країні 
(поліклініка, магазин, пошта, тощо…)



Культурний центр - вул. А.Міцкевича, 2 (Центр), тел.: 32 762 91 42
Понеділок:
16.00 - 20.00  Театральні заняття (вік 15+)
17.00 - 17.45   Ритмічно- танцювальні заняття (вік 5-7 років)
Вівторок:
17.00 - 18.00  Театральні заняття (вік 15+)
18.00 - 21.00  Театральні заняття (вік 15+)
Середа:
14.30 - 19.00  Заняття вокалом
15.30 - 17.00  Мистецькі заняття для дошкільнят
17.15 - 18.00  Сенсорні заняття
18.00 - 21.00  Театральні заняття 
Четвер:
15.00 - 17.00  Художня майстерня для дітей
14.30 - 18.00  Заняття вокалом
16.00 - 17.30  Заняття для дошкільнят за методикою Марії Монтессорі
17.45 - 18.30  Сенсорні заняття
17.00 - 19.00  Художня студія для молоді
18.00 - 21.00   Театральні заняття
П’ятниця:
15.00 - 16.00  Театральні заняття- Група людей старшого віку (60+)
16.00 - 19.00  Театральні заняття (вік 15+)

Культурний центр - вул. Весна народів, 1 (район Єлень), тел.: 32 762 91 44
Понеділок:
15.15 - 16.00  Музичні історії - заняття для дітей
16.00 - 16.45  Сенсорні заняття для дітей
16.45 - 17.30  Група театральна- I-III клас
17.00 - 19.00  Співочий  гурт ,,Явор’’
Вівторок:
15.00 - 15.45  Образотворче мистецтво, група Bąbelki
15.45 - 16.15  Ритмічний гурт Bąbelki
16.15 - 17.00  Клуб БАЯ- Вероніка Кшемпек
17.00 - 17.45  Сенсорні заняття
17.00 - 18.00   Фольклорний гурт ”Яворові люди”
Середа:
15.15 - 16.00  Театралізовані забави
16.00 - 16.45  Заняття за методикою розвиваючих рухів Вероніки Шерборн
Четвер:
15.00 - 15.45  Ритмічний гурт Bąbelki
15.45 - 16.15   Образотворче мистецтво, група Bąbelki
16.15 - 17.00  Клуб БАЯ
17.00 - 18.00  ”Яворові люди”

В разі потреби, є можливість організувати позашкільні заняття –вул. Весна Націй 1, за 
участю дітей і їх батьків щоденно з понеділка по п’ятницю з 11.00 до 14.00 . Контактна 
особа- Катажина Калас , тел. 663100597

Культурний центр - вул. Щаковська, 35 Б (район Недзеліська), тел.: 32 762 91 42
З понеділка по п’ятницю з 11.00- 14.00 - рекреаційні та рухові заняття (настільний 
футбол, пін-понг).

Музей міста Явожно- вул. Почтова 5( Центр), тел.: 32 618 19 50
1.  Ознайомлення з історією міста на базі екскурсії постійної експозиції. Ця 

пропозиція включає всі вікові групи( включаючи дорослих)
2.  Проведення заходів, які є в освітній програмі музею
3.  Для дітей - забава Мейпл

Центр молодіжної культури Явожняків – вул. Інвалідов Воєннич 2 
(район Осєдле Стале), тел.: 32 762 92 20
Понеділок:
15.00-15.45 Кіно, мультфільми українською
15.50-16.40 Заняття в керамічній студії
16.40-17.30 Художні заняття, малювання, живопис,змішані техніки 
17.30-18.30  Музичні та вокальні заняття
Четвер:
15 0 15 45  Кіно, мультфільми українською. 0- .  
15.50-17.00  Музично-інструментальні заняття
17.00-18.00  Рухові заняття, акробатика

Асоціація Віфлеєм - вул. Длуга 16 (район Домброва Народова), тел.: 506 307 862
Дати: 16, 25, 30 березня з 11.00 до 14.00. 
Для дітей :
Керамічна майстерня- арт-терапія
Контакт з тваринами-зоотерапія
Для мам:
Група підтримки, яку очолив о. Мірослав Тоша

Міський центр культури і спорту- вул. Краковська 8 (Центр), тел.: 32 745 10 30 
(після повідомлення оператора вибрати номер 70)
Пропонуємо наступні заходи:
ź художні заняття;
ź арт-терапія ( музикотерапія, театротерапія, хореотерапія);
ź художні студії;
Крім того, МЦКіС надає майданчик  для позашкільних заходів, яка знаходиться по 
вул. Алея Пілсудського 88, в якій діти зможуть використовувати анімаційне 
обладнання у вигляді настільних ігор чи пазлів та “ Куточок малюка”, де будуть 
підготовлені розмальовкі та розвиваючі ігри.
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