
Центр Сучасного Мистецтва  
вул. Вали Генерала Владислава Сікорскіего 13 | 

www.csw.torun.pl

Центр сучасного мистецтва організовує Торуньські 
тематичні прогулянки, під час яких українці зможуть 

познайомитися та відвідати Торунь. Також заклад пропонує 
сімейні мистецькі майстер-класи та кінопокази з 

озвученням українською мовою. Крім того, громадяни 
України мають безкоштовний вхід на всі виставки (при 

пред’явленні паспорта з датою перетину кордону після 24 
лютого). 

Торунський симфонічний оркестр
вул. Алея Солідарносьці 1-3  | www.tos.art.pl

Торунський симфонічний оркестр пропонує безкоштовну 
участь для біженців з України в вибраниз заходах: 

концертах, генеральних репетиціях, музикотерапії та 
екскурсіях приміщеннями закладу.  

Районний музей у Торуні   
вул. Ринек Староміейський 1 | 

www.muzeum.torun.pl

Музей пропонує безкоштовні вхідні квитки на 
відвідування виставок у всіх філіях для громадян України, 

які перетнули польсько-український кордон після 24 
лютого 2022 року. Крім того, з квітня 2022 року у 

Торуньському музеї пряників (вул. Струмикова, 4) з 
вівторка до п'ятниці о  15:00 відбудуться безкоштовні 

майстер-класи з випічки пряників. 

Тевтонський замок у Торуні
 вул. Пшедзамче 3 | www.zamektorun.pl

Заклад пропонує безкоштовний вхід для відвідування 
території Тевтонського замку. Для організованих груп 

також буде безкоштовно для одного польського опікуна. 
Вхід після пред'явлення паспорта або іншого документу, 

що підтверджує громадянство. 

Воєвудська публічна бібліотека - 
Бібліотека Коперника в Торуні 

вул. Словацкіего 8 | www.ksiaznica.torun.pl

Бібліотечні філії пропонують різноманітні безкоштовні 
художні та розвиваючі заняття для дітей після 

попередньої телефонної реєстрації в тому чи іншому 
відділенні: 

   Відділення №1, вул. Ячміенна 23, тел.: (56) 621 09 56  
   Відділення №2, вул. Костюшка 47, тел.: (56) 655 98 04 o
   Відділення №6, вул. Лелевела 3, телефон: (56) 655 18 48 
   Відділення № 11, вул. Жвіркі і Вігури 39/41, 
   телефон: (56) 652 90 82 
   Відділення № 12, вул. Фалата 35, телефон: (56) 652 09 80 
   Відділення № 14, вул. Висковскіего 29/35, телефон: 
   (56) 648 18 96 

Бібліотека Коперника також пропонує доступ до  
комп’ютерної зали, в якій діти з України зможуть 
дистанційно навчатись. Комп’ютерні зали доступні в: 
   головній бібліотеці по вул. Словацкіего 8 
   медіатека за адресою вул. Фалата 35 та на вул. Рашеї 1 

Воєвудський центр Культури та 
анімації в Торуні  

вул. Шпитальна 8 | www.woak.torun.pl

Центр пропонує безкоштовну участь для дітей, дорослих 
та сімей у майстер-класах та освітніх заходах. Для груп до 

15 осіб інструктори Центру можуть підготувати та 
провести уроки фотографії, кіно, театру та музики. 

Зв'яжіться з головою відділу культурної освіти Веронікою 
Дрощ - тел. 56 652 20 27, +48 721 572 640. 

Мистецька галерея Возовня в Торуні   
вул. Рабянська 20 | www.wozownia.pl

Галерея пропонує безкоштовний вхід для відвідування 
актуальних виставок. Вхід після пред'явлення паспорта 
або іншого документу, що підтверджує громадянство.

Етнографічний музей Марії 
Знамєровської-Прюфферової 

в Торуні  
вул. Вали Генерала Владислава Сікорскіего 19 | 

www.etnomuzeum.pl 

Музей пропонує безкоштовні квитки щосереди як до 
музею, так і до етнографічного парку (за пред’явленням 
паспорта з датою перетину кордону після 24 лютого).

Галерея і центр Дитячої творчості 
в Торуні  

Ринек Новоміейський 17 та вул. Костюшкі 
41/47 | www.galeriadziecka.com 

Центр пропонує можливість реєстраціі особам з України 
на образотворчі заняття в головному приміщені Галереї за 
адресою Ринек Новоміейський 17 та у філії Галереї на вул. 

Костюшкі 41/47. Для найменших дітей (3-5 років) 
організовуються суботні мистецькі ранки, під час яких 

вони можуть взяти участь у іграх з батьками. Для 
українців вхід на всі виставки безкоштовний, а з 8 квітня 
по 10 травня в головному приміщенні за адресою Ринек 

Новоміейський 17 буде представлена виставка робіт дітей 
з України.

Театр ім. Вілама Горжици в Торуні  
вул. Площа Театральна 1 | 

www.teatr.torun.pl

Театр пропонує можливість брати участь у 
майстер-класах, наприклад, з театральної педагогіки або у 

сфері міжкультурної освіти. Для родин з України, 
організовані так звані Неділі в Театрі з Україною, тобто 

сніданки в Театрі для всієї родини у поєднанні з 
художніми майстер-класами для дітей. Наймолодші діти 

можуть взяти участь у заняттях „Казкострава”, під час 
якого читатимуться казки поєднуючи рухові та звукові 

ігри. Крім того, театр представляє вистави з субтитрами 
перекладеними українською мовою.



Центр сучасності «Млин знань»
вул. Владислава Вокіетка 5 | 

www.mlynwiedzy.org.pl

Заклад надає простір «Розважальна зона» у головному 
корпусі закладу, де проводить анімацію для дітей з 

України. У зоні наймолодші мають можливість пограти 
творчо. На дітей чекають ігри, пузлі, головоломки, а також 

іграшки та кубики. 

Культурний центр Двір Артуса  
вул. Ринек Старомійський 6 | 

www.artus.torun.pl

Заклад пропонує безкоштовний вхід для осіб з  України на 
всі оплачувані заходи, організовані при Дворі Артуса - 

безкоштовні квитки в касах (вхід за пред'явленням 
документа з фотографією). Більше того, в зв’язку з 

необхідність створити місце, в якому втікаючи від війни, 
біженці зможуть спокійно проводити час, створена 

„Станція Інтеграція”, яка забезпечить безпечний простір 
для сімей із зон бойових дій.  

Філія Подорож вул. Poznańska 52 | 
Станція Інтеграція  

www.artus.torun.pl/stacja-integracja

Театр Бая Поморських 
вул. Піернікарська 9 | 

www.bajpomorski.art.pl

Театр пропонує біженцям з України безкоштовний вхід на 
вистави та майстер-класи. Вхід після пред'явлення 

паспорта або іншого документу, що підтверджує 
громадянство. 

Культурні заклади Торуня 
підготували багато 

муніципальних ініціатив, 
спрямованих на приїзд 

біженців з України до Торуня

www.torun.pl


