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„Polska Nuta” 
 

 

Członkowie NKSP „Polska Nuta” za dzień narodzin uważają 3 maja 2013 roku. 

Właśnie tego dnia odbył się pierwszy koncert z okazji uroczystości Dnia 

Konstytucji 3 Maja, natomiast dzień oficjalnej rejestracji Stowarzyszenia przypada 

na 25 października 2013 roku. 

Obecnie Stowarzyszenie liczy ponad 200 członków. Prowadzone są regularne 

kursy języka polskiego, studio wokalne zarówno dla chóru, jak i dla solistów, 

studio plastyczne a nawet kółko teatralne.  



     Koncert podczas Dni Kultury Polskiej w Odessie w 2015 r. 

 

   

            

             



              Niedzielna Szkoła Języka Polskiego 

   Stowarzyszenie "Polska Nuta" przywiązuje bardzo dużą wagę do tego, aby 

wszyscy nasi członkowie mogli komunikować się w języku polskim. Bez tego 

łączącego spoiwa środowisko skupione wokół Stowarzyszenia nigdy nie będzie 

mogło nazywać się polskim.  

   Dzięki wolontariuszom z Polski w naszym Stowarzyszeniu języka polskiego 

uczą się zarówno nowicjusze, jak i osoby, które pragną kontynuować naukę języka 

na wyższym poziomie. Do „Polskiej Nuty” każdego tygodnia zgłaszają się nowe 

osoby, które pragną zgłębić tajniki języka polskiego oraz poznać kulturę Polską. W 

gronie członków naszego Stowarzyszenia są zarówno osoby pochodzenia 

polskiego, jak również tacy, którzy z językiem i kulturą polską spotykają się po raz 

pierwszy. Wszyscy członkowie NKSP uważają, że nauczanie języka polskiego jest 

fundamentem, dzięki któremu istnieje i dynamicznie rozwija się „Polska Nuta”. 

  W tym momencie szkoła liczy około 90 uczniów. Uczęszczają oni na regularne 

zajęcia języka polskiego organizowane w małych kilkuosobowych grupach. 

 

 

  



             
                           Studio plastyczne „Złote Ręce” 

W naszym Stowarzyszeniu są osoby w różnym wieku: dzieci, młodzież, osoby 

dorosłe oraz emeryci. Wiele z nich bardzo chętnie przychodzi na zajęcia z 

malarstwa i rysunku. Studio plastyczne w „Polskiej Nucie” jest  prowadzone 

równolegle w języku polskim, rosyjskim oraz ukraińskim. Dzięki temu możemy 

przekazywać ludziom nie tylko wiedzę artystyczną, ale również rozmawiać po 

polsku (z dodatkowym tłumaczeniem na drugi język) o historii sztuki,wzbogacając 

słownictwo z zakresu nauk plastycznych. Dzieciom i młodzieży studio „Złote 

ręce” umożliwia rozwijanie umiejętności plastycznych oraz uczestnictwo w 

konkursach lub wystawach ogólnoukraińskich, a nawet międzynarodowych. Poza 

tym wszyscy uczestnicy studia plastycznego pełniej integrują się z 

polskojęzycznym środowiskiem.  

      

Studio plastyczne „Złote Ręce” prowadzi pani Sonia Pajgert. Jest ona zawodową 

artystką-plastykiem, ma doświadczenie pedagogiczne oraz uczestniczy w 

wystawach artystycznych na terenie Polski (m.in. w Warszawie, Krakowie, 

Katowicach, Ełku). 



 

 

   

 

W ramach Dni Kultury Polskiej w Odessie obchodzonych od 4 do 6 września 2014 

roku, w Miejskiej Bibliotece im. I. Franka odbyło się otwarcie zbiorowej wystawy 

prac dzieci i młodzieży. Była ona zorganizowana dzięki współpracy z Pałacem 

Młodzieży im. prof. A. Kamińskiego w Katowicach, pod patronatem Konsulatu 

Generalnego RP w Odessie oraz Rady Miejskiej. 

 



                                      Zespół wokalny „Polska Nuta”  

 

Zespoł wokalny „Polska Nuta” został założony w maju 2013 roku. Uczestniczył w 

licznych koncertach w Odessie oraz obwodzie Odeskim. 

  Studio wokalne dla chóru i solistów prowadzi kompozytor pan Witold Pajgert.                     

 
 

                                                                                                                                                     

 



 Koncert podczas Dni Kultury Polskiej w Odessie w 2013 r. 

 

 
 

Festiwal „Akermański Polonez”- sierpień 2013 r. oraz wrzesień 2014 r. 

 

 
 



                     Koncert z okazji obchodów dnia Miasta Odessy 

 

 

 

                        

                        



       Uroczysty koncert z okazji Dnia Niepodległości w dniu 11.11.2014 r. 

 

 

 

     
 

 

         
 

 



            Festiwal muzyki sakralnej „Melodie Wigilijne” w 2014 r. 

 

 

 
 

 

 



             Festiwal muzyki sakralnej „Melodie Wigilijne” w 2014 r. 

  

 

 

         

„Melodie Wigilijne”2014, Odessa             „Wigilijne Dzwony” 2013, Iliczewsk 

 

 



Prezentacja Polski na spotkaniu studenckim ISIC w Odessie 2014 r. 

 

 

 
 

 

 

   

            

 



               Dni Polski w Odessie w dniach 4 - 6 września 2014 r. 

 

 

 
 

      



                     Dni Polski w Odessie w dniach 4 - 6 września 2014 r. 

   

 

                      



                        Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji  

                               „Jak Udoskonalić Odesskie ZOO?” 

                             

                             Dzień żubra Sultana wrzesień 2014 

 

        

           

 

 

        

 

 



                                        Festiwal muzyki sakralnej 

 

Kościół Rzymsko-Katolicki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny   

                                                  w Odessie 

 

 

 


