
Samorząd województwa pomorskiego ponownie włączył się 

w organizację Jarmarku św. Dominika w Gdańsku, który w 

tym roku potrwa od 23 lipca do 14 sierpnia. Na ulicy Szerokiej 

utworzona zostanie specjalna strefa, nazwana Uliczką 

Pomorską. Będzie tam można m.in. stworzyć swoją własną 

pamiątkę, wziąć udział w grze miejskiej, spotkać artystów        

i odwiedzić ich galerię sztuki.

Z Uliczki Pomorskiej nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. Każdy 

turysta musi przecież przywieźć z wakacji nad morzem jakąś 

pamiątkę. Najlepiej taką zrobioną samodzielnie. Korzystając 

więc z różnokolorowego piasku i soli bałtyckiej, goście 

Jarmarku św. Dominika stworzyć będą mogli sypankę                   

w butelce, która w zimowe wieczory przypominać będzie            

o wizycie w naszym regionie. A włożyć ją będzie można do 

torby, którą wcześniej ozdobi artystyczna designerska grafika.

Podczas Jarmarku św. Dominika warto też się pobawić biorąc 

udział w rodzinnej grze miejskiej. Jej uczestnicy wyposażeni  

w specjalną mapę wyruszą w magiczną podróż po plażach      

ze skarbami lub zamkowych labiryntach z kaszubskimi 

cudeńkami. Zabawa polegać będzie na przejściu i zaliczeniu 

wszystkich przygotowanych stanowisk interaktywnych,              

a nagrodą będzie własnoręcznie wykonana grafika na torbie     

i morska sypanka. W weekendy do gry włączą się szczudlarze, 

którzy poprowadzą gry zręcznościowe.

Poza tym na Uliczce Pomorskiej będzie można spotkać 

artystów działających w Pomorskim Inkubatorze Kultury. 

Zaprezentują oni wykonane przez siebie dzieła: ceramikę, 

rzeźby czy obrazy, które będzie można zakupić jako 

niepowtarzalną pamiątkę do domowej kolekcji. Twórcy z PIK 

opowiedzą, jakimi metodami powstają ich prace, co jest dla 

nich inspiracją i jakich technik używają. Każdy dzień jarmarku 

będzie okazją do odwiedzenia ulicznej Galerii Sztuki, w której 

codziennie będzie pokazywana inna ekspozycja.

Na Jarmarku św. Dominika znajdą się również stoiska 

podmiotów ekonomii społecznej. Na dwa z nich będzie można 

natrafić na Uliczce Pomorskiej, jedno będzie dostępne w 

strefie gastronomicznej na Ołowiance, natomiast kolejne dwa 

pojawią 30-31 lipca na ul. Rajskiej przy skwerze Heweliusza 

podczas weekendowego wydarzenia Święto Równości.

Nie samymi pamiątkami człowiek żyje
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DLA RACHMISTRZÓW

DLA ZAKRĘCONYCH

DLA ORNITOLOGÓW

DLA GRACZY I POSZUKIWACZY

ZATRZYMYWACZE WSPOMNIEŃ 

DLA UKOJENIA ZMYSŁÓW

PROGRAM JARMARKU
POBIERZ KOD

KOŁAWKA & ŁAWKOŁO / ul. Długi Targ

Posłuchaj szumu morza!

PIĘTNASTA BRAMA GDAŃSKA / ul. Długi Targ

Policz się!

KARUZELA GDAŃSKA / Targ Rybny

Tu czas płynie w stylu retro :)

FIGURA KOGUTA / Skwer Heweliusza

Poszukiwacz bursztynu / ul. Rajska

NAJLEPSZE INSTAFOTO W MIEŚCIE :) 

Łap różne perspektywy! Przystanek RÓWNOŚĆ

NAJLEPSZE PAMIĄTKI W MIEŚCIE :)

stoisko Gdańskiej Organizacji Turystycznej

 / Skwer Heweliusza / 10.00-20.00Przystanek RÓWNOŚĆ

BRAMA WIDOKOWA / NAPIS JARMARK 3D / MONIDŁO 3D

GALERIA JARMARKOWYCH KOGUTÓW / Podwale Staromiejskie

KOŁO WIDOKOWE AMBERSKY / Przystanek Ołowianka

Zobacz Gdańsk z niecodziennej perspektywy!

DRZEWO POZNANIA / Skwer Świętopełka

Znajdź bratnią duszę! 

Szlachetna idea wsparcia społecznego

www.trawnikproducent.pl

TrawnikProducent

trawnikp

TrawnikPro
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Partner strefy 
Ołowianka Pod Żaglami

Jarmark św. Dominika 2022

Partner Zieleni 
na Jarmarku św. Dominika 2022



PRZYSTANEK RÓWNOŚĆ PRZYSTANEK RADOŚĆ PRZYSTANEK OŁOWIANKA 
POD ŻAGLAMI

PRZYSTANEK SMAKÓW

Tu chcemy mówić : tolerancji, otwartości, wolności, zacierać 

różnice pokoleniowe i łączyć międzykulturowo. Mówić                 

o rzeczach ważnych w  lekkiej wakacyjnej atmosferze. W dni 

powszednie zapraszamy na koncerty, warsztaty, zajęcia dla 

seniorów, a w weekendy na tematyczne święta.

Strefa stworzona specjalnie dla najmłodszych. Tu nie ma 

nudy! Tu w tygodniu rządzą dzieciaki. Znane i lubiane 

BAJKOWISKO oraz spektakle Teatru Miniatura (z udziałem 

tłumaczy Polskiego Języka Migowego), animacje 

przygotowane przez Akademię Zabawy i Edukacji 

WYKRZYKNIK oraz mnóstwo różnorakich warsztatów 

(plastycznych, wokalnych, teatralnych, rzemiosła, 

kreatywnych, wyrobu czekolady, baloniarskich, robotyki),          

a także akcje czytania literatury dziecięcej i występy 

artystyczne na scenie. Po prostu czysta radość w weekendy 

święta rzemiosła.

Kierowcy, którzy chcą wybrać się na Jarmark św. Dominika, 

mogą zostawić swój samochód na parkingu P3 przy Polsat 

Plus Arena Gdańsk lub położonym obok AmberExpo i dojechać 

na miejsce specjalnym autobusem. Parking dostępny jest 

codziennie w godzinach od 9.00 do 21.00, a koszt opłaty 

parkingowej to 20 zł. Specjalne autobusy będą kursować        

co 30 min. w godzinach otwarcia parkingu. 

Więcej informacji: jarmarkswdominika.pl/parkandride

AMBEREXPO, we współpracy                     

z Gdańską Organizacją Turystyczną, 

zainspirowane niezwykłymi, lokalnymi 

specjałami z „Gdańskiej książki 

kucharskiej” z 1858 roku stworzyły 

projekt „Smaki Gdańska” – prawdziwą kulinarną ucztę, która 

ruszy już 23 lipca - pierwszego dnia Jarmarku Św. Dominika.

W projekcje bierze udział 16 restauracji znajdujących się           

w pobliżu Jarmarku, jak i te w dalszych częściach Gdańska, 

 proponując Wam wyjątkowe doświadczenia kulinarne                   

w miejscach nieoczywistych. W każdej z nich znajdziecie   

nową pozycję w menu - specjalne potrawy w nawiązujące do 

gdańskiej tradycji. 

Spis restauracji znajdziecie na naszej stronie internetowej 

oraz na stronie visitgdansk.com. Wszystkie zostaną 

oznaczone również na mapach Jarmarku św. Dominika. 

Czas na odpoczynek! 

Po całym dniu pełnym wrażeń, łapiemy oddech słuchając 

muzyki i oglądając filmy. Podczas jarmarkowych wieczorów 

zapraszamy:

To tradycyjne miejsce jarmarkowego odpoczynku dla całych 

rodzin. Tu wśród zieleni czas płynie trochę wolniej.                     

Tu gospodarzem jest Bówka! Gdańska postać historyczna – 

zawadiacki, ale nieszkodliwy rozrabiaka, typowy dla portowych 

dzielnic. Figura animatroniczna bawi, zaczepia, prowokuje, 

wchodzi w interakcję a nawet śpiewa. Wierzymy, że stanie się 

rozpoznawalnym gospodarzem tego miejsca, jak łoś Lucek 

niezmiennie uwielbiany i kojarzony z Jarmarkiem 

Bożonarodzeniowym. 

23-24.07 

Weekendowe urodziny Muzeum Bursztynu

org. Muzeum Bursztynu

24.07 

Święto Chleba

org. Stowarzyszenie Rzemieślników Piekarstwa RP, Cech Piekarzy 

i Cukierników w Gdańsku, wydarzenie finansowane z Funduszu 

Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych

30-31.07 

Święto Rzemiosła

org. Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw

05.08 

Święto Kociewia

org. Powiat Starogardzki, Powiat Świecki, Powiat Tczewski, 

Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE

06.08 

Bakalie na Jarmarku

org. Bakalie

12.08 

Polskie Zdrowe Mięso Wołowe - Uczta Neptuna

org. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP, wydarzenie jest 

Finansowane z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

13-14.08 

Wieprzowe Przysmaki

org. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej 

Polskiej, wydarzenie jest Finansowane z Funduszu Promocji 

Mięsa Wieprzowego

Partner STREFY: 

05.08 

Dzień Niebieskich Trampek 

org. Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA 

07.08 

Święto Wolontariatu – Dzień dobrego Samarytanina 

org. Archidiecezja Gdańska, Bazylika Mariacka Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku

13-14.08 

Gdańska Eko Strefa – Czyste Miasto Gdańsk 

org. Miasto Gdańsk

30-31.07 

Święto Równości

partner główny Miasto Gdańsk / partnerzy: Rada Seniorów 

w Gdańsku, Młodzieżowa Rada Miasta Gdańsk, Regionalne 

Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Gdańska Organizacja 

Turystyczna – GOT, Rada Imigrantek i Imigrantów, Fundacja 

Oparcia, Społecznego Aleksandry FOSA, Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej

06.08 

Święto Wolontariatu – Gdańsk Światową Stolicą 

Wolontariatu 2022

org. Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, 

Fundacja Hospicyjna

Skwer Heweliusza – ul. Rajska Targ Rybny / ul. Podwale Staromiejskie

Wyspa Ołowianka

Skwer Świętopełka KOŁO WIDOKOWE AMBERSKY  

KARUZELA GDAŃSKA

WYKRZYKNIK

w soboty na chillout z Dj-ami,

w niedziele na spektakle Teatru Ognia,

we wtorki i piątki na seanse w kinie pod chmurką, 

w środy na jazz,

we czwartki na koncerty na wyspie i elektryczne czwartki. 

Tu w dniach 23.07-31.08.2022, można będzie podziwiać 

ekspozycję historycznego jachtu płk Ryszarda Kuklińskiego 

i wesprzeć finansowo odbudowę jednostki. 

Dołącz do załogi wspieram.to/jackstrong

TAM TEŻ NIE ZABRAKNIE ATRAKCJI! 

VI Wygodne i tanie parkowanie 

podczas Jarmarku św. Dominika? 

To możliwe z Park&Ride!

Do zobaczenia na szlaku!

Zajrzyjcie także na tematyczne uliczki: 

POMORSKĄ,  i .LITEWSKĄ POLSKICH PROJEKTANTÓW


