
 

 

CUKR -
Ruska 46A/201, Wrocław
ᄈჴ ᄅᄈ ᄃჿ

Przedszkola i szkoły podstawowe publiczne

Licea publiczne

Fundacja Hobbit
katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja
tel. +48 71 321 01 77 

Wrocław na językach świata
https://www.wnjs.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 12
Dworzec Główny PKP | pon, wt, czw, pt 10:00 

Rozmawiamy po polsku |
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawia
 
 
 

 

CUKR -
культура | вул. Ruska 46A/201, Вроцлав
ᄈჴ ᄅᄈ ᄃჿ

Державні дитячі 

Державні середні школи

Фундамент Hobbit
młodzieży 
тел. +48 71 321 01 77 

Вроцлав про мови світу
https://www.wnjs.pl/

Муніципальна публічна бі
числі 200 для дітей | Головний залізничний вокзал у Вроцлаві | Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 
сб 9:00 -
перебувають

Ми розмовляємо польською |
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawiamy
 

- Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju
Ruska 46A/201, Wrocław

ჿ ჺჵ | pon, śr, pt

Przedszkola i szkoły podstawowe publiczne

Licea publiczne | wps@um.wroc.pl

Fundacja Hobbit | Lekcje polskiego dla dzieci i młodzieży 
katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja
tel. +48 71 321 01 77 

Wrocław na językach świata
https://www.wnjs.pl/

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 12
Dworzec Główny PKP | pon, wt, czw, pt 10:00 

Rozmawiamy po polsku |
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawia

- Український центр культури та розвитку
культура | вул. Ruska 46A/201, Вроцлав

ჿ ჺჵ | пн, ср, пт 10:00 

Державні дитячі садки та початкові школи

Державні середні школи

Фундамент Hobbit
młodzieży katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja
тел. +48 71 321 01 77 

Вроцлав про мови світу
https://www.wnjs.pl/

Муніципальна публічна бі
числі 200 для дітей | Головний залізничний вокзал у Вроцлаві | Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 

- 15:00  Наразі видачу книг призупинено, в бібліотеці є ігрова кімната для дітей, які 
перебувають на вокзалі.

Ми розмовляємо польською |
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawiamy

Oświata, kultura, integracja

Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju
Ruska 46A/201, Wrocław 

| pon, śr, pt 10:00 - 20:00, wt, czw 10:00 

Przedszkola i szkoły podstawowe publiczne

| wps@um.wroc.pl

| Lekcje polskiego dla dzieci i młodzieży 
katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja
tel. +48 71 321 01 77 ᄃჿ, +48 730 573 874 

Wrocław na językach świata | wspieranie w nauce języka polskiego, integracja | 
https://www.wnjs.pl/ 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 12
Dworzec Główny PKP | pon, wt, czw, pt 10:00 

Rozmawiamy po polsku | zajęcia językowe i integracyjne dla młodzieży 15
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawia

Освіта, культура, інтеграція

Український центр культури та розвитку
культура | вул. Ruska 46A/201, Вроцлав

| пн, ср, пт 10:00 - 20:00,вт, чт 10:00 

садки та початкові школи

Державні середні школи | wps@um.wroc.pl

Фундамент Hobbit | Уроки польської мови для дітей та підлітків Lekcje polskiego dla dzieci i 
katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja

тел. +48 71 321 01 77 ᄃჿ, +48 730 573 874 

Вроцлав про мови світу | Підтримка вивчення польської мови, інтеграція | 
https://www.wnjs.pl/ 

Муніципальна публічна бібліотека, філія №12
числі 200 для дітей | Головний залізничний вокзал у Вроцлаві | Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 

Наразі видачу книг призупинено, в бібліотеці є ігрова кімната для дітей, які 
на вокзалі. 

Ми розмовляємо польською |
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawiamy

Oświata, kultura, integracja

Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju

20:00, wt, czw 10:00 

Przedszkola i szkoły podstawowe publiczne

| wps@um.wroc.pl 

| Lekcje polskiego dla dzieci i młodzieży 
katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja-hobbit.pl

, +48 730 573 874 ᄃჿ

| wspieranie w nauce języka polskiego, integracja | 

Miejska Biblioteka Publiczna filia nr 12 | 700 woluminów w j. ukraińskim, w tym 200 dla dzieci | 
Dworzec Główny PKP | pon, wt, czw, pt 10:00 

zajęcia językowe i integracyjne dla młodzieży 15
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawia

Освіта, культура, інтеграція

Український центр культури та розвитку
культура | вул. Ruska 46A/201, Вроцлав 

20:00,вт, чт 10:00 

садки та початкові школи

| wps@um.wroc.pl

| Уроки польської мови для дітей та підлітків Lekcje polskiego dla dzieci i 
katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja

, +48 730 573 874 ᄃ

| Підтримка вивчення польської мови, інтеграція | 

бліотека, філія №12
числі 200 для дітей | Головний залізничний вокзал у Вроцлаві | Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 

Наразі видачу книг призупинено, в бібліотеці є ігрова кімната для дітей, які 

Ми розмовляємо польською | Мовні та інтеграційні заняття для молоді 15
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawiamy

Oświata, kultura, integracja

Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju | Informacje, spotkania, dyskusje, kultura | ul. 

20:00, wt, czw 10:00 - 14:00

Przedszkola i szkoły podstawowe publiczne | wpp@um.wroc.pl

| Lekcje polskiego dla dzieci i młodzieży 
hobbit.pl 
ჿ 

| wspieranie w nauce języka polskiego, integracja | 

| 700 woluminów w j. ukraińskim, w tym 200 dla dzieci | 
Dworzec Główny PKP | pon, wt, czw, pt 10:00 - 19:00, sob 9:00 

zajęcia językowe i integracyjne dla młodzieży 15
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawiamy-po

Освіта, культура, інтеграція

Український центр культури та розвитку 

20:00,вт, чт 10:00 - 14:00

садки та початкові школи | wpp@um.wroc.pl

| wps@um.wroc.pl 

| Уроки польської мови для дітей та підлітків Lekcje polskiego dla dzieci i 
katarzyna.zofia.rostworowska@fundacja-hobbit.pl

ᄃჿ 

| Підтримка вивчення польської мови, інтеграція | 

бліотека, філія №12 | 700 томів українською мовою, у тому 
числі 200 для дітей | Головний залізничний вокзал у Вроцлаві | Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 

Наразі видачу книг призупинено, в бібліотеці є ігрова кімната для дітей, які 

Мовні та інтеграційні заняття для молоді 15
https://wke.wcrs.wroclaw.pl/2022/02/16/rozmawiamy-po

Oświata, kultura, integracja

| Informacje, spotkania, dyskusje, kultura | ul. 

14:00 

| wpp@um.wroc.pl 

| Lekcje polskiego dla dzieci i młodzieży 

| wspieranie w nauce języka polskiego, integracja | 

| 700 woluminów w j. ukraińskim, w tym 200 dla dzieci | 
19:00, sob 9:00 - 15:00

zajęcia językowe i integracyjne dla młodzieży 15
po-polsku-2/ 

Освіта, культура, інтеграція

 | Інформація, зустрічі, дискусії, 

14:00 

| wpp@um.wroc.pl 

| Уроки польської мови для дітей та підлітків Lekcje polskiego dla dzieci i 
hobbit.pl 

| Підтримка вивчення польської мови, інтеграція | 

| 700 томів українською мовою, у тому 
числі 200 для дітей | Головний залізничний вокзал у Вроцлаві | Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 

Наразі видачу книг призупинено, в бібліотеці є ігрова кімната для дітей, які 

Мовні та інтеграційні заняття для молоді 15
po-polsku-2/ 

Oświata, kultura, integracja 

| Informacje, spotkania, dyskusje, kultura | ul. 

| wspieranie w nauce języka polskiego, integracja | 

| 700 woluminów w j. ukraińskim, w tym 200 dla dzieci | 
15:00 

zajęcia językowe i integracyjne dla młodzieży 15-18 lat | 

Освіта, культура, інтеграція 

| Інформація, зустрічі, дискусії, 

 

| Уроки польської мови для дітей та підлітків Lekcje polskiego dla dzieci i 

| Підтримка вивчення польської мови, інтеграція | 

| 700 томів українською мовою, у тому 
числі 200 для дітей | Головний залізничний вокзал у Вроцлаві | Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 

Наразі видачу книг призупинено, в бібліотеці є ігрова кімната для дітей, які 

Мовні та інтеграційні заняття для молоді 15-

| Informacje, spotkania, dyskusje, kultura | ul. 

| wspieranie w nauce języka polskiego, integracja | 

| 700 woluminów w j. ukraińskim, w tym 200 dla dzieci | 

18 lat | 

| Інформація, зустрічі, дискусії, 

| Уроки польської мови для дітей та підлітків Lekcje polskiego dla dzieci i 

| 700 томів українською мовою, у тому 
числі 200 для дітей | Головний залізничний вокзал у Вроцлаві | Пн, Вт, Чт, Пт 10:00 - 19:00, 

Наразі видачу книг призупинено, в бібліотеці є ігрова кімната для дітей, які 

-18 lat | 

| Informacje, spotkania, dyskusje, kultura | ul. 

| 700 woluminów w j. ukraińskim, w tym 200 dla dzieci | 

| Уроки польської мови для дітей та підлітків Lekcje polskiego dla dzieci i 

| 700 томів українською мовою, у тому 
19:00, 

Наразі видачу книг призупинено, в бібліотеці є ігрова кімната для дітей, які 


