
Польсько-українська творча денна кімната
Грудень 2022 – грудень 2023 (четвер – неділя)

Давайте знайомитись! Запрошуємо дітей та молодь з Польщі та України на спільні 
безкоштовні заняття з мистецтва під керівництвом двох дуже приємних викладачів з 
України: Олени Дмитрієвої та Катерини Хрущової. На музично-мистецьких зустрічах 
ви матимете можливість не лише творчо та цікаво провести вільний час, відкрити та 
розвинути власні інтереси, а й познайомитися один з одним, дізнатися щось про країну 
та культуру своїх друзів. Запрошуємо на заняття з четверга по неділю.

Регулярні зустрічі супроводжуватимуться різними освітніми та мистецькими проектами. Також запрошуємо 
ваших батьків та опікунів на концерти, майстер-класи та виставки.

Вхід вільний. Обов’язковий запис на майстер-класи та індивідуальні на електричному фортепіанні): електрона 
адреса: @miasto-ogrodow.cu

Завідуюча проекту  КМО є Маріола Кулавяк: mariola.kulawiak@miasto-ogrodow.eu

Біографії керівників кімнат денного відпочинку:

Олена Дмитрієва
Випускник педагогічного та музичного університету в Україні. Має багаторічний досвід роботи з дітьми в 
музичній школі. Викладала ритміку, хор, уроки фортепіано та уроки співу. З лютого перебуває та працює з дітьми 
в Польщі.

Катерина Хрущова
Рукоділля – це пристрасть і спосіб життя. Член Спілки художників України, лауреат багатьох премій та відзнак. 
Вона працює з дітьми, її послання полягає в тому, щоб крок за кроком допомагати дітям та молоді розвивати їхні 
таланти, вчити наполегливості та терпіння, плекати багаті культурні традиції.

Розташування: 1 поверх КМО, приміщення Музикодрому

Графік зустрічі: 
Четвер 
14.00-19.00 Музичні та образотворчі заняття 

Пятниця 
14.00-17.30 Музичні та образотворчі заняття 
17.30-19.00 Індивідуальні заняття (навчання гри на фортепіано) 

Субота та Неділя: 
11.00-15.00 Музичні та образотворчі заняття 
Заняття призначені для дітей від 4 до 14 років 

Примітка! Якщо ви боретеся з особистими труднощами, потребуєте підтримки, поради – запрошуємо 
на безкоштовний контакт з психологом (контакт польською). Реєстрація: психолог swietlica.edu.art@gmail.com

Реалізується за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)

Проект реалізується в рамках угоди між містом Катовіце та організацією ЮНІСЕФ про підтримку дітей 
та сімей з України, які втікають від війни. Співпраця: Фонд «Гняздо».
Фонд для людей, які потребують допомоги «Gniazdo» — одна з перших неурядових організацій у Катовіце, яка 
надає підтримку та опіку дітям, молоді та сім’ям, які перебувають у групі ризику соціальної маргіналізації, діє з 
1992 р. Фонд  керує Центром соціотерапії та Молодіжний клуб особистісного розвитку, перебувають під опікою 
досвідченого персоналу, беруть участь у заняттях і майстернях, можуть розвивати свої захоплення та таланти, 
мають шанс подолати індивідуальні труднощі в дружній атмосфері».

 Zrealizowano przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF)
Реалізовано за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ)


