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 ЗАПРОШУЮТЬ              ZAPRASZAJĄ   

       громадян  України                                                                               obywateli Ukrainy 
в Ожарові Мазовєцкому і околицях                                   z Ożarowa Mazowieckiego i okolic
                              на зустрічі        na spotkania

     Клубу Читача для Мігрантів     Klubu Czytelnika dla Migrantów
       в неділю, 5 лютого 2012 року на 15:00  w niedziele, 5 lutego 2012 roku na 15:00
      в неділю, 25 березня 2012 року на 15:00 w niedziele, 25 marca 2012 roku na 15:00
             до Будинку Культури „UŚMIECH” Do Domu Kultury „UŚMIECH”
в Ожарові Мазовєцкому на вул. Познаньській 165     W Ożarowie Mazowieckim na ul. Poznańskiej 165

          Програма наших зустрічей          Program naszych spotkań

5  лютого ми поговоримо про написання листа до мера Ожарова від громади українців в справі відкриття відділу українcької літератури, а 
також підготуємо звернення спільноти мігрантів до посольства України у справі співпраці представників посольства зі своїми громадянами. 
Андрій Корнійчук розкаже про можливість виїздів до Литви та Латвії учасників Клубу із Ожарова. Оксана Постигач розповість про можливість 
навчальних візитів та курсів у Німеччині. Також поговоримо про важливі питання для українців Ожарова та про спільні ініціативи. 

25 березня ми порушимо тему культурного асистента для дітей та молоді, що навчається та проживає в Ожарові. Планується також відкрита 
дискусія із українським письменником Володимиром Арєнєвим, що прибуде до міста на запрошення Фундації Тернопільська.

5 lutego porozmawiamy o liście do burmistrza Ożarowa w sprawie otwarcia biblioteki ukraińskiej literatury, dodatkowo przygotujemy apel do amabasady 
Ukrainy w Polsce w sprawie efektywnej współpracy przedstawicieli amabasady z własnymi obywatelami. Andrij Kornijczuk ponadto przedstawi możliowści 
wyjazdów do Litwy i Łotwy  dla uczestników spotkań  Klubu Czytelnika w Ożarowie. Oksana Postyhach opowie o możliwościach edukacyjnych wyjazdów 
oraz warsztatach w Niemczech. Porozmawiamy także o ważnych pytaniach dla ukraińskiej wspólnoty Ożarowa.

25 marca porozmawiamy  o asystencie  kulturowym dla  dzieci  i  młodzieży  ukraińskiej  w Ożarowie.  Także  planowana jest  dyskujsą  z  Volodymyrem 
Areniewym, ukraińskim pisarzem, zaproszonym przez Fundację Ternopilską do Ożarowa.

Тел. для довідок/ W sprawie pytań
+ 48 788 162 528 (Андрій Корнійчук)    + 48 505 174 856  (Оксана Постигач)


