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PARTNERZY 
Miasto Gdańsk 

Województwo Pomorskie 
Gdańska Organizacja Turystyczna 

Zakłady Mięsne Nowak 

SPONSOR STRATEGICZNY 
OKOCIM  

SPONSOR GŁÓWNY  
Koło Widokowe AmberSky 

Karuzela Gdańska  

SPONSORZY 
Żywiec Zdrój SA 

Euronet Polska Sp. z o.o. 

OFICJALNY PRZEWOŹNIK JARMARKU 
POLREGIO Przewozy Regionalne 

SKM Szybka Kolej Miejska w Trójmieście  
Gdańskie Autobusy i Tramwaje 

Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy 

PARTNER STACJI ZABAWA 
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna 

PARTNER TECHNICZNY 
Saur Neptun Gdańsk 

SUEZ PÓŁNOC 

PARTNERZY PROJEKTÓW SPECJALNYCH 
 Cech Piekarzy  i Cukierników Gdańsk 

Stowarzyszenie rzemieślników piekarstwa RP 

PATRONAT MEDIALNY  
Onet.pl 

Gazeta Wyborcza / Gazeta Wyborcza Trójmiasto  
Trojmiasto.pl /  Trojmiasto.tv, 

Portal Miasta Gdańsk / gdansk.pl 
Polsat News 

Radio RMF FM 

WSPÓŁPRACA 
Muzeum Gdańska 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku   
ORGANIZACJA  

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA 
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NOWE LOKALIZACJE 
▪ KOLEKCJONERZY, ANTYKI  /  ul. Długie Ogrody 
▪ PRZYSTANEK OŁOWIANKA  / Stacja „Kuchnie Świata” 

▪ PRZYSTANEK PARK ŚWIĘTOPEŁKA, UL.  SZEROKA /  Stacja „Kuchnie Świata” 

▪ PRZYSTANEK TARG RYBNY /  Stacja „Ryba na Rybnym” 

▪ PRZYSTANEK DŁUGIE OGRODY /  Stacja „Food Trucki” / Stacja „Kuchnia Polska” 

▪ PRZYSTANEK PLAC KOBZDEJA /  Stacja „Na słodko” 

▪ DZIECIĘCY PRZYSTANEK - UL. GROBLA I  / Dziecięcy Pchli Targ ,  Stacja „Na słodko”  

▪ PRZYSTANEK SZEKSPIROWSKI - UL. BOGUSŁAWSKIEGO /  Nocne Food Trucki  

(9/10,.08, 10/11.08)  
 
ZNANE LOKALIZACJE 
▪ RZEMIOSŁO, ARTYŚCI  / ul. Tkacka, ul. Kołodziejska, ul. Węglarska, ul. Pańska,  

ul. Grobla I, ul. Grobla II, ul. Grobla III, ul. Grobla IV, Zielony Most, Długie Pobrzeże,  
ul. Szeroka, ul. Straganiarska, ul. Rybackie Pobrzeże 

▪ PRZYSMAKI REGIONALNE, PRODUKTY TRADYCYJNE / ul. Szeroka, ul. Pańska,  
ul. Grobla II, ul. Grobla IV, Targ Węglowy 

▪ HANDEL JEDNODNIOWY - ARTYŚCI I RZEMIOSŁO  / ul. Rybackie Pobrzeże 
 

NOWA STREFA – STACJA  EKONOMIA SPOŁECZNA 
 03 sierpnia – 11 sierpnia w godzinach 10.00-20.00 

 
JARMARK W LICZBACH 

 PUNKTY INFORMACYJNE / 4 
 SEANSE FILMOWE  /  7 
 SPEKTAKLE BAJKOWISKA / 14 
 TRĘBACZE / 16  
 JARMARKOWE ULICE / 19  
 DNI JARMARKU / 23 
 KONCERTY / 35 
 POKAZY ILUZJI, CLOWNÓW I MAGIKÓW / 53 pokazy 
 PYTANIA W GRZE MIEJSKIEJ / 200 
 LICZBA NUT W HEJNALE  / 759 
 LICZBA STOISK / 750 
 POWIERZCHNIA /  38 461 m2 
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WYSTAWCY z 12 KRAJÓW 

 AUSTRIA, ESTONIA, FRANCJA, HISZPANIA, INDIE, LITWA, NIEMCY, POLSKA, 

UKRAINA, WĘGRY, WIELKA BRYTANIA, WŁOCHY  

STRUKTURA STOISK 

 RZEMIEŚLNICZE /  42 %  

 ARTYSTYCZNE /  23 % 

 KOLEKCJONERSKIE  /  22 % 

 PRZYSMAKI REGIONALNE  /  7 %   

 PRZYSTANKI KULINARNE  /  6 % 

 
INFORMACJA TURYSTYCZNA 

4 JARMARKOWE PUNKTY INFORMACYJNE / 11.00-18.00 
- ul. Długi Targ / obok Fontanny Neptuna 
-  ul. Piwna / obok Wielkiej Zbrojowni  
- Przystanek Ołowianka 
- ul. Długie Ogrody 

W tych miejscach można otrzymać przewodnik po jarmarku, pamiątkowy certyfikat  
Przyjaciela Jarmarku Św. Dominika, dokonać wpisu  do pamiątkowej księgi i zagrać  
w grę miejską Na Tropie Koguta, a przy Złotej Bramie kupić Kartę Turysty i  zwiedzać Gdańsk. 

KUBIKI  / INFORMATORY NA TERENIE JARMARKU, wyznaczające trasę zwiedzania Jarmarku. Tu 
znaleźć można wszystkie potrzebne  informacje:  mapę, program i listę atrakcji 

PUNKTY IT GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ 
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27 lipca / sobota  
CEREMONIA OTWARCIA 

przedproże Dworu Artusa / Długi Targ / 12.00 
Ceremonia z udziałem włodarzy miasta i przeora dominikanów. Uroczyste otwarcie 
Jarmarku św. Dominika obwieści specjalnie napisany (w oparciu o gdańskie muzykalia) 
hejnał skomponowany z 759 nut. Odegra go szesnastu trębaczy i ratuszowy carillon. 
Trębacze stać będą w oknach i na dachu Dworu Artusa. Finałem będzie  korowód 
barwnych postaci, pośród których prym wieść będą Hermes (patron kupców)  
i karmazynowy kogut (symbol jarmarku). W tak historycznej oprawie Prezydent Miasta 
Gdańska przekaże kupcom klucz do bram miasta. 
realizacja: Gdański Archipelag Kultury, reżyseria: Elwira Twardowska 

      
 

     8 sierpnia / czwartek 
MSZA ŚWIĘTA 

na uroczystość św. Dominika, Patrona Jarmarku,  
założyciela Zakonu Dominikanów 

Kościół św. Katarzyny / 12.00 
 
 

17 sierpnia / sobota 
KAZANIE Z WIEŻY KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA 

Kościół św. Mikołaja, róg ul. Świętojańskiej i Szklary / 18.00 
 
 

18 sierpnia / niedziela 
CEREMONIA ZAKOŃCZENIA  

przedproże Dworu Artusa / Długi Targ / 16.00   
Formułą zakończenia nawiązuje do ceremonii rozpoczęcia. Mistrz Ceremonii opowie 
zebranym, co widział i słyszał przez 23 dni Jarmarku. Wręczone zostaną  Nagrody Grand 
Prix Jarmarku św. Dominika 2019 i po raz ostatni odegrany zostanie przez trębaczy hejnał 
Jarmarku. Kiedy klucz do bram miasta powróci do rąk Prezydent Miasta Gdańska 
wypowiedziana zostanie  tradycyjna formuła zamykająca Jarmark. Do publiczności 
pofruną kolorowe poduszki. 
realizacja: Gdański Archipelag Kultury, reżyseria: Elwira Twardowska 
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 KULINARIA  
 

STACJA KUCHNIE ŚWIATA 
Przystanek Ołowianka  

codziennie, godz. 10.00-22.00 
     SŁONO TU: 

Szarpana wołowina i wieprzowina, wytrawne croissanty, quiche – placek na kruchym 
cieście, pizza według przepisu włoskiego mistrza kuchni, hiszpańskie tapasy, japoński 
makaron z kurczakiem i wołowiną, burgery z sosem barbecue, bułki ze śledziem, pajdy ze 
smalcem, oscypki z grilla, frytki. 
SŁODKO TU: 
Francuskie makaroniki, słodkie croissanty, lody i gofry, prażone orzechy. 
SPRAGNIENI TU: 
Duży wybór piw, sangria, aperol, prosseco, domowe lemoniady, granity, kawy i gorące 

czekolady. 
 

STACJA KUCHNIE ŚWIATA 
Przystanek Park Świętopełka  

codziennie, godz. 10.00-21.30 
SŁONO TU: 
Niemieckie kiełbaski currywurst, chińskie pierogi, baozi i smażony ryż, alzackie podpłomyki 

– flammkuchen, grecka bougatsa na gorąco, kuchnia hiszpańska, kuchnia ukraińska, 

burgery, frytki belgijskie, langosze, pajdy sery: górski, camembert, halloumi. 

SŁODKO TU: 
Greckie ciasta z miodem i owocami, greckie jogurty z mleka owczego z orzechami  

i miodem, gorące pączki i drożdżówki, sałatki owocowe, owoce w czekoladzie, kołacze-

kurtosze, mini-donaty, churrosy, lody, gofry. 

SPRAGNIENI TU: 
Duży wybór piw, domowe lemoniady z owocami, tradycyjne chińskie herbaty, kawy 

parzone, grecka kawa frappe. 

 
STACJA RYBA NA RYBNYM 

Przystanek Targ Rybny 
codziennie, godz. 10.00 -21.30 

SŁONO TU: 
Smażone ryby, rybne burgery, nuggetsy, kanapki śledziowe fischbrotschen, wędzone 

pstrągi z gór, włoskie panuozzo, dojrzewające sery i wędliny. 

SŁODKO TU: 
Lody włoskie, naleśniki, gofry. 

SPRAGNIENI TU: 
Duży wybór piw, zimne i ciepłe napoje. 
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 KULINARIA 
 

STACJA KUCHNIA POLSKA  
Przystanek Długie Ogrody  

codziennie, godz. 10.00-21.30 
SŁONO TU: 

       Grill: szaszłyki, karkówka, golonka, kebab, kiełbasa, udka z kurczaka 
 

STACJA FOODTRUCKI 
Przystanek Długie Ogrody  

codziennie, godz. 10.00-21.30 
SŁONO TU: 
Amerykańskie burgery, tradycyjne zapiekanki, frytki belgijskie 
SŁODKO TU: 
Tajskie lody, lemoniady molekularne.  

 
STACJA NOCNE FOODTRUCKI 

                   Przystanek Szekspirowski / ul. Bogusławskiego 
                                                 9/10 sierpnia, 10/11 sierpnia, godz. 21.30-02.00 

SŁONO TU: 
Amerykańskie burgery, tradycyjne zapiekanki, frytki belgijskie 
SŁODKO TU: 
Tajskie lody, lemoniady molekularne.  

 
STACJA NA SŁODKO 

         Przystanek Plac Kobzdeja  
Grobla I / Dziecięcy Przystanek  

codziennie, godz. 10.00-20.00 
Lemoniady, wata cukrowa i lody. 

 
     4 sierpnia / niedziela 

SŁONO-SŁODKI DRAŃ. GWIAZDA: TOMASZ JAKUBIAK 
Przystanek Ołowianka 

Tomasz Jakubiak to kucharz i dziennikarz kulinarny, gospodarz programu Jakubiak  
w sezonie  i Jakubiak lokalnie. Gotowanie to jego żywioł, miłość i pasja. O jedzeniu potrafi 
opowiadać godzinami,   
Na Jarmarku poprowadzi warsztaty z przygotowywania słonych i słodkich przekąsek.  
A jego gośćmi będą szefowie kuchni.  
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 STACJA KINO /  SEANSE PLENEROWE 
w chłodne wieczory przyjdź z kocykiem :) 

Przystanek Ołowianka / zawsze o 21.30 
 

MAŁE SZTUCZKI  
przed każdym seansem filmowym / 20.30 

Sztuczki magiczne, cyrkowe, klaunada, pantomima i mnóstwo interakcji z publicznością – to 
tylko mały przedsmak cyrkowej uczty, która czekać na Was będzie przed każdym seansem. 
 

 

27 lipca / sobota 
MOLLY’S GAME – GRA O WSZYSTKO 

Reżyseria: Aaron Sorkin / biograficzny, dramat / czas trwania: 140 min. / 15+ 
Młoda, piękna i wszechstronnie utalentowana. Kochała ryzyko i nie bała się gry o wszystko. 
Światowej klasy zawodniczka w narciarstwie alpejskim, która fortunę zdobyła nie dzięki 
nartom, a dzięki kartom. Molly Bloom przez 10 lat prowadziła najbardziej ekskluzywny, 
nielegalny klub pokerowy w USA. Gościła gwiazdy Hollywood, największe postaci 
światowego biznesu, a także bossów rosyjskiej mafii. Pod jej dachem wygrywano miliony i 
tracono fortuny. Poznała tajemnice najpotężniejszych tego świata. Gdy sądziła, że zdobyła 
wszystko, do jej drzwi zapukało FBI. Zagrożona wieloletnim więzieniem, utratą dorobku życia, 
po raz kolejny postanowiła podjąć walkę. Tym razem jej jedynym sprzymierzeńcem okazał się 
adwokat, który jako pierwszy poznał prawdziwe oblicze Molly Bloom. [opis dystrybutora] 
 

28 lipca / niedziela  
BOSKA FLORENCE 

Reżyseria: Stephen Frears / biograficzny, dramat, komedia / czas trwania: 110min. / 12+ 
Nazywana była najgorszą śpiewaczką świata. Była wszystkim tym, czym diva operowa nie 
jest. Jej kompletny brak talentu wokalnego nie przeszkadzał w śpiewaniu przed wypełnionymi 
salami koncertowymi. Niewątpliwie pomagały pieniądze, odziedziczone po ojcu bankierze. 
Dla boskiej Florence Foster Jenkins te występy były spełnieniem marzeń o operowej karierze, 
a dla widzów... wyjątkowym komediowym spektaklem, pełnym nietrafionych nut. [opis 
dystrybutora] 

2 sierpnia / piątek  
DZIKIE HISTORIE  

Reżyseria: Damián Szifrón / czarna komedia / czas trwania: 122 min. / 12+ 
Pedro Almodovar przedstawia dziką komedię, w której sześciu na co dzień spokojnym 
ludziom nagle puszczą nerwy. Większość z nas żyje w stresie i napięciu. Tylko niektórzy 
wybuchają. Niedoceniany muzyk, biznesmen, panna młoda, znany milioner, kelnerka oraz 
specjalista od materiałów wybuchowych powiedzą "dość!" i pokażą wszystkim swoje dzikie 
oblicze. W świecie, w którym liczy się tylko wydajność i sukces, przechytrzą system i będą 
walczyć o siebie, nawet jeśli będzie to wymagało przekroczenia cienkiej granicy między 
normalnością a szaleństwem. "Dzikie historie" ze ścieżką dźwiękową autorstwa nagrodzonego 
Oscarem Gustavo Santaolalla ("Babel"), największy hiszpańskojęzyczny przebój ostatnich lat, 
są jak "Pulp Fiction" wyreżyserowane przez Almodóvara w szczytowej formie. [opis 
dystrybutora] 
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 STACJA KINO  
 

3 sierpnia / sobota 
LA LA LAND 

Reżyseria: Damien Chazelle / musical, romans / czas trwania: 126 min. / 15+ 
Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. 
Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej 
knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć 
wreszcie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie 
układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda im się ocalić uczucie, nie 
rezygnując z marzeń? [opis dystrybutora] 

4 sierpnia / niedziela 
ZA JAKIE GRZECHY DOBRY BOŻE 

Reżyseria: Philippe de Chauveron / komedia / czas trwania: 97 min. / 16+ 
O co chodzi? O cztery piękne córki na wydaniu i jedno marzenie ich poukładanych, 
konserwatywnych rodziców - żeby dobrze wyszły za mąż. Ale co zrobić, gdy czterech 
zakochanych mężczyzn to Żyd, Arab, Chińczyk i wesoły chłopak z serca Czarnej Afryki? 
Każdy z nich pochodzi z innej kultury, ma swoje obyczaje, wierzenia, religię. Jak nie 
zwariować, próbując wszystkich pogodzić ze sobą? Czy to wszystko może skończyć się na 
ślubnym kobiercu, czy raczej wywoła totalną wojnę domową? [opis dystrybutora] 
 

11 sierpnia / niedziela  
ALICJA W KRAINIE CZARÓW/ NIEMY MOVIE  

muzyka i dubbing na żywo do klasyki niemego kina 
Reżyseria: W.W. Young / fantasy, przygodowy, niemy / 1915 r.  / czas trwania: 52 min. 
Niemy Movie to projekt czterech muzyków i jednego aktora, którzy na żywo wykonują 
muzykę i dubbing do klasyki niemego kina. Tym razem będzie to ekranizacja prozy Lewisa 
Carolla Alicja w Krainie Czarów.  
Dziewczynka imieniem Alicja zasypia, gdy siostra czyta jej na głos książkę. Bajkowa atmosfera 
filmu jest niekiedy zdradliwa, szczególnie gdy gra w krykieta za pomocą flamingów trwa w 
najlepsze, ale Królowa Kier grozi wszystkim ścięciem głowy. W podobny sposób zwodzi 
publiczność wielobarwna ścieżka dźwiękowa: postacie nabierają charakteru, ujawniają 
swoje drobne wady i obsesje. Wiele dzieje się także w warstwie odgłosów: słychać szum 
morza, wiatru w koronach drzew, śpiew ptaków, a dźwięki powstają na oczach publiczności z 
wykorzystaniem nieoczywistych przedmiotów.\ 

15 sierpnia / czwartek 
DOBRZE SIĘ KŁAMIE W MIŁYM TOWARZYSTWIE  

Reżyseria: Paolo Genovese / dramat, komedia / czas trwania: 97 min. / 16+ 
Siedmioro długoletnich przyjaciół spotyka się na kolacji. Dla urozmaicenia wieczoru 
rozpoczynają zabawę polegającą na dzieleniu się między sobą treścią każdego SMS-a, e-
maila lub rozmowy telefonicznej, jakie otrzymują w trakcie spotkania. Kiedy tym samym wiele 
tajemnic zaczyna wypływać na światło dzienne, niewinna gra rodzi konflikty, które niełatwo 
będzie zażegnać... 
[opis dystrybutora] 
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 STACJA MUZYKA 
 

29 lipca / poniedziałek 
DORA & MATE 

Stacja Soul & Jazz / Przystanek Park Świętopełka / 20.00 
Głęboki głos Doroty oraz płynący groove z gitary Mateusza wypełni przestrzeń 
pozytywnymi wibracjami. Ich klimat to standardy muzyki pop, rnb, jazz w świeżej, 
soulowej odsłonie. Dorota Theisebach – wokal; Mateusz Jaremko – gitara 
 

30 lipca / wtorek 
OPERA VIVA 

Koncerty pod Gwiazdami  / Przystanek Plac Kobzdeja / 20.00 
Opera – różnorodność, siła emocji, uniesienia, ekspresja. W operze muzyka nie zużyła się 
 i nie wyblakła. Nie zużyła się także wiara w moc miłości i dobra, bo opera stworzyła swój 
własny świat piękna i żywej, wiecznie trwającej muzyki. W programie najpiękniejsze arie  
i duety z oper Gioacchino Rossiniego, Giuseppe Verdiego, Giacomo Pucciniego, Piotra 
Czajkowskiego, Stanisława Moniuszki. Na scenie artyści śpiewacy, obdarzeni pięknymi 
głosami. Na co dzień związani z operą, potrafią zbudować emocję z publicznością  
i wypełnić muzykę własną osobowością. 
 Julia Iwaszkiewicz – sopran, solistka Opery Bałtyckiej, Opery Nova w Bydgoszczy, 

występuje  
na estradach w całej Europie 

 Witalij Wydra – tenor, śpiewak Opery Bałtyckiej, laureat I Europejskiego Konkursu 
Tenorów im. J. Kiepury w Sosnowcu 

 Emilia Grażyńska – fortepian    Barbara Żurowska-Sutt – prowadzenie koncertu  
 

31 lipca / środa 
POTĘGA DŹWIĘKU – KWARTET AKORDEONOWY 

Koncerty pod Gwiazdami  scena /Przystanek Plan Kobzdeja / 20.00 
Akordeon to instrument niezwykły. Przez lata niedoceniany, dziś świętuje swój wielki 
powrót na muzyczne salony. Zachwyca potęgą brzmienia i fascynującą barwą 
muzyczną. Chwyta nas za serca, bo potrafi oddać każde uczucie – od nieskończonej 
radości po rozdzierającą tęsknotę. To wszystko sprawić może jeden akordeon, a cóż 
dopiero cztery? Cztery instrumenty z patosem i powagą zabrzmią w Toccacie 
organowej Leona Boellmanna, z radością w Tańcu z szablami Arama Chaczaturiana, z 
energią w gorących rytmach Eviva Espania. Kontrastem  do potęgi akordeonów będzie 
śpiew – nie tylko operowy… Koncert poprowadzi  Barbara Żurowska-Sutt. 
 Kwartet Akordeonowy: Maciej Kacprzak, Radosław Klajna, Paweł Ratajek,  

Wojciech Ulanowski, zespół z wielkimi osiągnięciami na międzynarodowych 
konkursach 

 Marcelina Winczewska – sopran, studentka Akademii Muzycznej w Gdańsku 
 Robert Hennig – śpiewak, aktor, współpracował m.in. z Teatrem Muzycznym Roma  
 w Warszawie, Teatrem Muzycznym w Gdyni, Operą Bałtycką w Gdańsku 
 Aleksandra Bieg-Piaseczna – fortepian, Akademia Muzyczna w Gdańsku 
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 STACJA MUZYKA 
 

1 sierpnia / czwartek 
THE GOODFELLAS 

Stacja Soul & Jazz /  Przystanek Park Świętopełka / 20.00 
Duet dwóch przyjaciół. Mieszanka gatunków takich jak soul, funky czy gypsy jazz to ich 
żywioł. Kiedy grają, powietrze nabiera kolorów. Maks Pabjańczyk – wokal, trąbka; Olek 
Jelonek - gitara, chórki 

 
5 sierpnia / poniedziałek 
OLA SOL ACOUSTIC JAZZ TRIO 

Stacja Soul & Jazz /  Przystanek Park Świętopełka / 20.00 
Ola Sol z ekipą zabierze nas w nostalgiczną podróż po standardach muzyki jazzowej. A 
jeśli komuś z jazzem nie po drodze, to zabrzmi też muzyka pop w niecodziennej stylizacji. 
Ola Sol – wokal; Mateusz Jaremko – gitara; Piotr Szajrych – kontrabas. 
 
 

6 sierpnia / wtorek 
MUZYKA DUSZY – W HOŁDZIE KRÓLOWEJ SOULU  

Koncerty pod Gwiazdami  
scena / Przystanek Plac Kobzdeja / 20.00 

Soul to muzyka bez kompleksów, naładowana olbrzymią energią, łącząca w sobie 
elementy gospels, rythm and bluesa i jazzu. Niekwestionowaną Damą Soulu była, 
obdarzona niesamowitym głosem, ogromną charyzmą i nadzwyczajną wrażliwością, 
Aretha Franklin. Pokochał Ją cały świat.  
W pierwszą rocznicę śmierci (zmarła 16 sierpnia 2018 r.) jej największe przeboje przypomni 
Joanna Knitter. Zabrzmią m.in. Respect, I say a little prayer, czy Natural Woman.  
Nie zabraknie też znanego z filmu Blues Brothers utworu Think czy piosenki Dr. Feelgood. 
 Joanna Knitter – vocal, wykładowca Wydziału Jazzu i Rozrywki Akademii 

Muzycznej w Gdańsku, koncertowała na największych festiwalach muzycznych w 
Polsce i na świecie, laureatka wielu konkursów i plebiscytów 

 Artur Jurek – organy Hammonda, pianista, aranżer 
 Krzysztof Paul – gitara, laureat festiwali gitarowych, kompozytor 
 Piotr Góra – perkusja, występuje z wybitnymi muzykami jazzowymi 
 prowadzenie – Barbara Żurowska-Sutt 

 
 
 

 STACJA MUZYKA 
 

7 sierpnia / środa 
A SZLAGIERY WCIĄŻ PIĘKNE… humor, dowcip, erotyka 

Koncerty pod Gwiazdami  
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scena / Przystanek Plac Kobzdeja / 20.00 
Świat wzruszeń, niepowtarzalnej atmosfery teatrzyków i kabaretów, w których główne role 

grali nie tylko barwni artyści, ale też muzyka i słowa. Tego dnia królować będzie piosenka 

polska, ale też największe przeboje gwiazdy francuskiej piosenki – Edith Piaf. Zabrzmią także 
utwory skrzypcowe i akordeonowe. 

 Zofia Kotlicka-Wiesztordt – sopran, Opera Bałtycka, dysponuje olbrzymim repertuarem 

zarówno klasyki, jak i innych gatunków muzyki 
 Małgorzata Siewert – skrzypce, współpracuje z Teatrem Muzycznym w Gdyni, Operą 

Bałtycką, Polską Filharmonią Kameralną Sopot, stworzyła niezapomnianą kreację 

sceniczną, wcielając się w tytułowego Skrzypka na Dachu 
 Radosław Kruszyna – fortepian, akordeon, aranżer, kompozytor 

 Maciej Stencel – skrzypce, niespodzianka :) 

 prowadzenie – Barbara Żurowska-Sutt 
 

8 sierpnia / czwartek 
SŁOWIAŃSKA DUSZA 

scena / Przystanek Plac Kobzdeja / 20.00 
Artystów łączą wspólne słowiańskie korzenie oraz miłość do tradycji i folkloru. Muzyka zespołu 

łączy nasze narody, promuje i ocala bogactwo słowiańskiej kultury.  
Repertuar zespołu stanowią trzy nurty: piosenki folkowe polsko-ukraińsko-rosyjskie, piosenki 

Wysockiego i Okudżawy, piosenki retro - Hemara, Warsa, Własta oraz piosenki popularne.  

Mariana Myslitska - skrzypce, Basia Skarżyńska - wokal, Adam Pachla - kontrabas bas, Hanna 
Tiekuchewa - wokal, Gitara, Ada Majdzińska - wokal, Łukasz Świerkosz - perkusja, Gala 

Audzeyenka - wokal, Leszek Muchowiecki – akordeon 

 
 

8 sierpnia / czwartek 
MACIEJ SADOWSKI & MICHAŁ CIESIELSKI 

Stacja Soul & Jazz / Przystanek Park Świętopełka / 20.00 
To muzyczni i życiowi przyjaciele, jazzujący w instrumentalnym dialogu na kontrabas i 

saksofon. Niebanalnie improwizują, tworzą własne interpretacje jazzowych standardów, 
bawiąc się zapożyczeniami z popkultury.  

Maciej Sadowski – kontrabas; Michał Jan Ciesielski – saksofon 
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 STACJA MUZYKA 
 

9 sierpnia / piątek 
NAJPIĘKNIEJSZE MELODIE Z EKRANU 

Scena Letnia / Przystanek Ołowianka / 19.00 
Jan Walczyński – dyrygent, Orkiestra Symfoniczna PFB. W programie muzyka z filmów polskich 

 i zagranicznych: Jerzy Matuszkiewicz - Stawka większa niż życie, Jak rozpętałem II wojnę 
światową, Andrzej Kurylewicz - Polskie drogi,  Georgy Selmeczy - C.K. Dezerterzy,  Krzysztof 

Komeda - Prawo i pięść (Nim wstanie świt), Waldemar Kazanecki  - Czarne chmury, Noce i 

dnie, Wojciech Karolak - Przyłbice i kaptury, Andrzej Kurylewicz - Lalka, John Williams - 1941, 
Elmer Berstein - Wielka ucieczka, Vangelis - Wyprawa do Raju (Krzysztof Kolumb). 

Org. Państwowa Filharmonia Bałtycka 

 
12 sierpnia / poniedziałek 

BIZARRE PENGUIN TRIO 
Stacja Soul & Jazz  / Przystanek Park Świętopełka / 20.00 

Jazzmani z Trójmiasta. W ich graniu słychać inspiracje skandynawską sceną landszaftowo-

sowizdrzalską. Prościej? Grają minimalistycznie, przestrzennie, opierając się na pastelowych  

i zwiewnych melodiach. Dawid Lipka – trąbka; Maciej Sadowski – kontrabas; Tomasz Koper – 
perkusja 

13 sierpnia / wtorek 
WIELKA KLASYKA 

Koncerty pod Gwiazdami  
scena / Przystanek Plac Kobzdeja / 20.00 

Muzyka klasyczna nieustannie fascynuje nas swoją historią i uniwersalnością. O ile jednak 
niegdyś celem artysty było osiągnięcie obiektywnej doskonałości dzieła, o tyle dziś liczą się 

przede wszystkim: ekspresja, emocje i żar interpretacji. Bo koncertowanie „na żywo” to sprawa 

chwili, a słuchacza przekonać można jedynie prawdą. Ten dar w połączeniu z najwyższej 
klasy umiejętnościami posiadają: skrzypaczka Natalia Walewska i barytonista Kamil Pękala.  

W programie najcelniejsze dzieła skrzypcowe i wokalne. 

 Natalia Walewska – skrzypce, koncertmistrz Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, wydała cztery 
autorskie płyty, koncertuje w Polsce i zagranicą 

 Kamil Pękala – baryton, wykonawca wielu pierwszoplanowych ról w teatrach 

muzycznych w Polsce, piękny głos połączony z doskonałym aktorstwem  
i brawurą, sprawia, że jego kreacje muzyczne pozostają długo w pamięci 

 Emilia Grażyńska – fortepian, pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku 

 Barbara Żurowska-Sutt – kierownictwo artystyczne i prowadzenie. 
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 STACJA MUZYKA 
 

14 sierpnia / środa 
TRZY NA TRZY CZYLI HARMONIA PIĘKNA 

Koncerty pod Gwiazdami  
scena / Przystanek Plac Kobzdeja / 20.00 

Trzy soprany, trzech tenorów. Wirtuozeria w każdym brzmieniu, elegancja w każdym geście. 
Koncert niezwykłych głosów, różnych temperamentów, przywołujący atmosferę wielkich gal 
operowych, a zarazem bezpośredni, intymny, doprawiony szczyptą humoru. To magia, której 
się w pełni poddamy. W programie wielkie arie, duety, tercety, kwartety a nawet sekstety! – 
operowe, operetkowe, musicalowe, a także piosenki neapolitańskie. 
 BELCANTI – Magdalena Chmielecka (współpracuje z Operą Bałtycką, Operą Nova  

w Bydgoszczy i Operą Kameralną w Warszawie), Maria Malinowska (współpracuje z  
Operą Bałtycką i Cappellą Gedanensis), Karolina Sołomin (współpracuje z Operą 
Bałtycką, Operą Nova w Bydgoszczy i  Teatrem Wielkim Opery Narodowej w 
Warszawie) 

 TENORZY –  Marcin Pomykała (współpracuje z Operą Bałtycką, solista w programie 
Filharmonia dowcipu W. Malickiego), Łukasz Wroński (artysta T .W. Opery Narodowej  
w Warszawie, solista Warszawskiej Opery Kameralnej), Witalij Wydra (artysta Opery 
Bałtyckiej) 

 Emilia Grażyńska – fortepian, Mateusz Lipiński - pianista, aranżer 
 Barbara Żurowska-Sutt  - kierownictwo artystyczne i prowadzenie.   

 
15 sierpnia / czwartek 

JOHN TILERY & GOSPEL SACRIFICE 
Gospelowa Noc w Gdańsku 

scena / Przystanek Plac Kobzdeja / 20.00 
Grają, by cieszyć i ciesząc się, grają! Ich oryginalne aranżacje muzyki gospel od 20 lat robią 
furorę za Oceanem. Albumy Next Level oraz Miracles wielokrotnie zdobyły nominacje Stellar 
Award oraz prestiżowe Grammy Award. 

15 sierpnia / czwartek 
ODET 

Stacja Soul & Jazz / koncert na finał / Przystanek Park Świętopełka / 20.00 
Odet – artystka totalnie kolorowa. Co ją wyróżnia? Pastiszowa muzyka, zawadiackie teksty, i 
muzyczne eksperymenty. Grała przed najlepszymi i z najlepszymi: Brodka, Mikromusic, Natalia 
Przybysz, Ralph Kamiński. Na Stacji Soul&Jazz pierwszy raz w wersji akustycznej połączy 
melancholię i humor! Bo lubi wyzwania. 

18 sierpnia / niedziela 
ZAKOŃCZENIE GDAŃSKIEGO LATA MUZYCZNEGO 

Scena Letnia / Przystanek Ołowianka / 18.00 
W programie muzyka i piosenki ze słynnej serii filmów akcji z Jamesem Bondem. 
Alexander Humala – dyrygent, Karen Edwards - fortepian, wokal, Marek Podkowa – saksofon, 
Krzysztof Gondek – gitara, Antoni Dębski - gitara basowa, Patryk Dobosz – perkusja, Orkiestra 
Symfoniczna PFB. Org. Państwowa Filharmonia Bałtycka 
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 STACJA SŁOWO 
 

30 lipca / wtorek 
TataMiCzyta 

Przystanek Park Świętopełka / 12.00-14.00 
Czytanie dzieciom ma niezwykłą moc, do tego stwierdzenia chyba nie trzeba nikogo 
przekonywać. A jeśli do tego czytają maluchom najbliżsi, siła takiego głośnego czytania jest 

nieprawdopodobna. Dlatego w zapraszamy na spotkania w ramach cyklu „TataMiCzyta”.  

W rolach czytających tatusiów będzie można zobaczyć (i posłuchać) znanych mieszkańców 
Trójmiasta. Jeśli Wasze pociechy uwielbiają książeczki, nie może Was zabraknąć podczas tego 

spotkania! A po wakacjach, w wybranych filiach WiMBP, będą organizowane spotkania dla 

dzieci, a tatusiowie będą na głos czytać wybrane przez siebie baśnie, opowiadania, 
książeczki. Szczegóły: www.wbpg.org.pl  

UWAGA - w razie niepogody czytanie zostanie przeniesione do Biblioteki pod żółwiem / ul. Św. 

Ducha 11/113 .  
31 lipca / środa 

WIECZÓR AFRYKAŃSKI 
Opowieści do poduchy / Łowcy Słów  

Przystanek Park Świętopełka / 19.00 

Poczuj niezwykły rytm historii z gorącego lądu wybijany przez tam-tamy i tętent kopyt 
biegnących do wodopoju. Wsłuchaj się w opowieści szamanów i griotów (osoby 

przekazujące żywy głos ludu - dzieje, mity, motywy literackie) przy wieczornych ogniskach.Od 

zarania dziejów na kontynencie afrykańskim baśnie miały funkcje poznawcze, rozrywkowe, 
były powodem do dyskusji i kształcenia plemiennej etyki oraz tożsamości. Opowiadanie było 

głównym powodem zbierania się wszystkich członków klanu i społecznej integracji. Podczas 

wieczoru Łowcy Słów przedstawią garść historii z głównych nurtów afrykańskich podań, 
legend o bogach, bohaterach, bajki zwierzęce i inne. Są one żywym, kolorowym obrazem, 

starej, pięknej i wciąż  niedocenionej kultury, świadectwem ludzkich zmagań i uniwersalnych 

tematów. Afrykańskie opowieści etnicznymi rytmami, na bębnach i grzechotkach wzbogaci 
Maja Kurant. 

                                                                                

6 sierpnia / wtorek 
TataMiCzyta 

Przystanek Park Świętopełka / 12.00-14.00 
Czytanie dzieciom ma niezwykłą moc, do tego stwierdzenia chyba nie trzeba nikogo 

przekonywać. A jeśli do tego czytają maluchom najbliżsi, siła takiego głośnego czytania jest 
nieprawdopodobna. Dlatego w zapraszamy na spotkania w ramach cyklu „TataMiCzyta”.  

W rolach czytających tatusiów będzie można zobaczyć (i posłuchać) znanych mieszkańców 

Trójmiasta. Jeśli Wasze pociechy uwielbiają książeczki, nie może Was zabraknąć podczas tego 
spotkania! A po wakacjach, w wybranych filiach WiMBP, będą organizowane spotkania dla 

dzieci, a tatusiowie będą na głos czytać wybrane przez siebie baśnie, opowiadania, 

książeczki.  
Szczegóły: www.wbpg.org.pl UWAGA - w razie niepogody czytanie zostanie przeniesione do 

Biblioteki pod żółwiem / ul. Św. Ducha 11/113 .  

http://www.wbpg.org.pl/
http://www.wbpg.org.pl/
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 STACJA SŁOWO 
 

7 sierpnia / środa 
NEC TEMERE NEC TIMIDE 

LEGENDY GDAŃSKA, PODANIA KASZUB I POMORZA 
Opowieści do poduchy / Łowcy Słów  

Przystanek Park Świętopełka / 19.00 
Całe Pomorze od Szczecina do Gdańska, jako integralna część Państwa Polskiego przyjęło 

chrzest w 966 roku. Jednak już za Bolesława Chrobrego okazało się, że była to chrystianizacja 

w pewnym sensie powierzchowna. Ludzie powracali do korzeni praojców, swych dobrze 
znanych bogów, duchów opiekuńczych morza, rzek, jezior, puszcz i mokradeł. Legendy i 

podania, datujące się z tego okresu, są skarbnicą wiedzy na temat dzielnego ludu, 

zamieszkującego nasze tereny; społeczności, która mimo licznych najazdów szwedzkich, 
duńskich i krzyżackich usiłowała zachować rodzimy język, kulturę i tożsamość. Wieczór podań 

Pomorza i Kaszub to spotkanie z tutejszą tradycją i niematerialnym dziedzictwem w duchu 

Małej Ojczyzny. Wzbogacone o legendy morskie i pirackie będzie obrazem twardych, 
ukształtowanych przez żywioł charakterów. Obrazem ludzi, którzy później dewizą: Nec 

temere, nec timide, utworzyli Wolne Miasto Gdańsk. 

 
13 sierpnia / wtorek 

TataMiCzyta 
Przystanek Park Świętopełka / 12.00-14.00 

Czytanie dzieciom ma niezwykłą moc, do tego stwierdzenia chyba nie trzeba nikogo 

przekonywać. A jeśli do tego czytają maluchom najbliżsi, siła takiego głośnego czytania jest 

nieprawdopodobna. Dlatego w zapraszamy na spotkania w ramach cyklu „TataMiCzyta”.  
W rolach czytających tatusiów będzie można zobaczyć (i posłuchać) znanych mieszkańców 

Trójmiasta. Jeśli Wasze pociechy uwielbiają książeczki, nie może Was zabraknąć podczas tego  

spotkania! A po wakacjach, w wybranych filiach WiMBP, będą organizowane spotkania dla 
dzieci, a tatusiowie będą na głos czytać wybrane przez siebie baśnie, opowiadania, 

książeczki. Szczegóły: www.wbpg.org.pl UWAGA - w razie niepogody czytanie zostanie 

przeniesione do Biblioteki pod żółwiem / ul. Św. Ducha 11/113 .  
 

14 sierpnia / środa 
KRAM Z BAŚNIAMI 

Opowieści do poduchy / Łowcy Słów  
Przystanek Park Świętopełka / 19.00 

Historie zabawne i refleksyjne, które wędrują w sercach i głowach słuchaczy i wołają by 
znowu się nimi podzielić. Baśnie i podania z miejsc i dalekich, i bliskich, egzotycznych acz 

nieco swojskich. Anegdoty i wesołe dykteryjki zasłyszane od mądrych ludzi i dawno 

zapomniane. Jednym słowem - „Szlagiery Łowców Słów” powracają, zrzucają wędrowne 
worki i, korzystając z radosnej atmosfery Jarmarku Dominikańskiego, ocieplają letnie wieczory. 

 

 

http://www.wbpg.org.pl/
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 STACJA SHOW 
 

10 sierpnia / sobota  
MAGICZNA NOC  

Przystanek Ołowianka  

Koło Widokowe AmberSky /18.00-23.00 

MAGICZNĄ NOC z AmberSky – najbardziej czarodziejska impreza w Gdańsku! Koło widokowe 

rozbłyśnie tysiącami kolorowych świateł i na jedną noc przemieni się w magiczną scenę, na 
której rozegra się bajeczny spektakl muzyki, światła, kolorów, zaczarowanych pokazów 

artystycznych i... ognia!  

Przed AmberSky będzie można spotkać kolorowych szczudlarzy ze słodkościami, zakręconego 
mima z szalonymi rekwizytami do zdjęć i zaczarowanego iluzjonistę. Każdy, kto kupi bilet na 

przejazd kołem w prezencie otrzyma magiczną świecącą bransoletkę. Na odwiedzających 

AmberSky czekają również bajeczne konkursy i animacje, kolorowe brokatowe tatuaże, 
ogromne bańki mydlane, szalone modelowanie balonów. Głównym punktem tegorocznej, 

czwartej już edycji imprezy będą czarodziejskie POKAZY OGNIA o 21.00, 21.45, 22.30.  

W Magiczną Noc AmberSky rozbłyśnie wszystkimi kolorami tęczy! Org. AmberSky 
 

 

17 sierpnia / sobota 
NAJWIĘKSZE MAGIC SHOW W POLSCE 

JAK ON TO ZROBIŁ? 
Przystanek Ołowianka / 20.00 

Unikatowe, autorskie widowisko w wykonaniu aktora, reżysera, twórcy dużych iluzji - 
Marcina Muszyńskiego. Artysta podczas swojego niezwykłego, zapierającego dech w 
piersiach show przeniesie nas w inną rzeczywistość, w świat fantazji i baśni.   
Podczas spektaklu zobaczymy etiudy z dziedziny Dużej Iluzji (które zaprowadziły Marcina 
Muszyńskiego do finału program „Mam Talent”), program kabaretowy z udziałem 
publiczności i… premierową,  sensacyjną sztukę z Latającym Fortepianem wraz z 
iluzjonistą.  
Klimat widowiska podniosą  efekty pirotechniczne, świetlne, lasery i ścielący się niczym 
chmury dym. Artyści wystapią w specjalnie zaprojektowanych strojach z setkami kamieni 
Swarovskiego. To trzeba zobaczyć! 
Marcin Muszyński - gwiazda wielu programów telewizyjnych, twórca i reżyser nagrodzony 
statuetką za wykonanie „Największego Magicznego Show w Polsce”. Szerszej publiczności 
zaprezentował się w programie "Mam Talent", gdzie jako pierwszy Iluzjonista w Polsce 
dotarł do ścisłego finału i pierwszej czwórki najbardziej utalentowanych ludzi w Polsce.  
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 STACJA ZABAWA 
 

     BAJKOWISKO 
AKADEMIA SZCZĘŚLIWYCH MIKRUSÓW 

     scena pod kuferkiem . Przystanek Plac Kobzdeja / 14.00-17.00 
Kraina baśni, wyobraźni, dobrej zabawy i jeszcze lepszego humoru. W programie: 
przedstawienia, zabawy teatralne, muzyczne, plastyczne, literackie, edukacyjne, konkursy  
z nagrodami. W tym roku hasłem przewodnim jest „Bajkowa Uczelnia”. 
 
2 sierpnia / piątek 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-15.00  Inauguracja Kampusu Mikrusów 

15.00-16.00  Wydział Kogutologii (Jajeczny) 
16.00-17.00  Furtka teatralna -  Teatr Łątka Łódź „Kurczaczek Jedynaczek”                              

3 sierpnia / sobota 
14.00-14.20  Hyde Park 
14.20-15.00  Otrzęsiny 

15.00-16.00  Wydział Uważności 

16.00-17.00  Furtka teatralna -  Teatr Łątka Łódź „Calineczka” 
4 sierpnia / niedziela 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-15.30  Wydział Jaskiniowy - Archeo 
15.30-16.00  Warsztaty słuchania - Opowiadacze Łowcy Słów 

16 00-17.00   Furtka teatralna - Teatr Qfer Gdańsk „Śmieciowisko” 

5 sierpnia / poniedziałek 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-16.00  Wydział Zabaw Zapomnianych 

16.00-17.00  Furtka teatralna - Teatr Pod Orzełkiem Białystok „3 x Królewna,  3 x Smok” 
6 sierpnia / wtorek 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-16.00  Wydział Kosmiczny 
16.00-17.00  Furtka teatralna - Teatr Pod Orzełkiem Białystok „Czarne i Białe” 

7 sierpnia / środa 
14.00-14.20  Hyde Park 
14.20-16.00  Wydział Stylowy 

16.00-17.00  Furtka teatralna - Teatr Klapa czyli Koperek i Kminek Gdańsk 
„SzewczykDratewka” 
8 sierpnia / czwartek 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-16.00  Wydział Nocny 
16.00-17.00  Furtka teatralna - Teatr Małe Mi Wrocław „Księżycowe Opowieści” 

 
 



18 
 

 STACJA ZABAWA 
9 sierpnia / piątek 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-16.00  Wydział Kliniczny 
16.00-17.00  Furtka teatralna - Teatr Małe Mi Wrocław „Ali Baba i Czterech Rozbójników" 
10 sierpnia / sobota 
14.00-14.20  Hyde Park 
14.20-15.00  Otrzęsiny 

15.00-16.00  Wydział Europejski 

16.00-17.00  Furtka teatralna - Teatr Czwarte Miasto Gdynia „Książe Papusz i jego przyjaciele” 
11 sierpnia / niedziela 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-15.30  Wydział Gdański 
15.30-16.00  Warsztaty słuchania - Opowiadacze Łowcy Słów 

16.00-17.00  Furtka teatralna - Teatr Qfer Gdańsk „Legendy znad morza” 

12 sierpnia / poniedziałek 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-16.00  Wydział Tere - Fere QQ - Plus 

16.00-17.00  Furtka teatralna -  Teatr Uszyty Kraków "Kto tam" 
13 sierpnia / wtorek 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-16.00  Wydział Qlinarny 
16.00-17.00  Furtka teatralna -  Teatr Uszyty Kraków „Zupka z blaszanego kubka” 
14 sierpnia / środa 
14.00-14.20  Hyde Park 
14.20-16.00  Wydział Pomysłowaczy 

16.00-17.00  Furtka teatralna -  Teatr Qfer Gdańsk „Drogowy zawrót głowy” 

15 sierpnia / czwartek 
14.00-14.20  Hyde Park 

14.20-15.30  Alma Mater 

15.30-16.00  Warsztaty słuchania - Opowiadacze Łowcy Słów 
16.00-17.00  Bajkonalia 

 
PRZEDSZKOLE DOMINIKA   

Przystanek Plac Kobzdeja / codziennie / 10.00-20.00 

Dziecko tu, rodzic tam!  Gry, zabawy, atrakcje dla dzieci.  
W Przedszkolu Dominika można pozostawić odpłatnie dziecko pod fachową opieką. A w tym 

czasie cieszyć się Jarmarkiem :) Koszt: 15 zł/1 godz. Dzieci wezmą udział w aktywnych 

animacjach, które nie pozwolą im się nudzić.  Bogaty program i niecodzienne atrakcje 
sprawią, że czas spędzony w Przedszkolu Dominika pozostawi ciepłe wspomnienia. 

Zapraszamy dzieci w wieku 3-12 lat. Regulamin przedszkola dostępny na stronie: 

http://jarmarkdominika.pl 
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DMUCHAŃCE  
Przystanek Plac Kobzdeja / codziennie / 10.00-20.00 

To lubią wszystkie dzieciaki :)  

 MINI PCHLI TARG 
Przystanek dziecięcy / Grobla I / codziennie / godz. 10.00-20.00 

SPECJALNA STREFA DLA DZIECI - kilka stołów z palet, przy których najmłodsi z opiekunami 
będą mogli sprawdzić, jak to jest być sprzedawcą albo wymienić się swoimi skarbami. 
Regulamin na stronie jarmarkdominika.pl 

TAJEMNICE CYRKOWEJ WALIZKI  
Przystanek dziecięcy / Grobla I  

zawsze od poniedziałku do piątku 
Zaczarowany iluzjonista czy zabawny klaun. Kogo dzisiaj spotkacie? I co kryje się w jego 
walizce? Cyrkowe sztuczki i zabawy dla małych i dużych :) 

 

 STACJA EKONOMIA SPOŁECZNA 
ZAKUPY Z LEPSZEJ PÓŁKI 

03 sierpnia – 11 sierpnia / 10.00-20.00 / Przystanek Plac Kobzdeja 

Stacja tworzona przez przedsiębiorców społecznych prowadzących działalność na 
terenie metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot. To spółdzielnie socjalne, fundacje i 
stowarzyszenia, które prowadzą działalność gospodarczą a zyski przeznaczają na 
realizację celów społecznych. Usługi i produkty tworzone są w tych przedsiębiorstwach 
m.in. przez osoby z niepełnosprawnościami, uchodźców i imigrantów, młodych twórców. 
W tworzeniu miejsc pracy i rozwoju biznesu społecznego wspiera przedsiębiorców OWES 
Dobra Robota.  

W ofercie Jarmarku pojawią się m.in.  rzemieślnicze lody, kaukaska kuchnia oraz 
recyklingowe torby z banerów i sztuka młodych artystów. Wybierając zakupy w 
podmiotach ekonomii społecznej, wspierasz odpowiedzialne miejsca pracy i lokalne 
inicjatywy społeczne 

 STACJA CHILL 
 

LEŻACZKOWY RAJ WŚRÓD ZIÓŁ :)  
Przystanek Plac Kobzdeja 

Usiądź, odpocznij i głęboko oddychaj! 

UFFF… WYBIERZ SWÓJ PUF!  
Przystanek Park Świętopełka 

Czas na odpoczynek… I może małe co nieco? 

POLEŻAKUJ I ZŁAP ODDECH!    
Przystanek Ołowianka 

      Tu się robi nic albo tu się robi coś :) Jedno jest pewne: tu jest luz! 
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28 lipca / niedziela 
ŚWIĘTO CHLEBA W GDAŃSKU 

Długi Targ przy Zielonej Bramie 
Finansowane z Funduszu Promocji Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych 
Prowadzenie: Piotr Kłudka 
 10.00-11.00 uroczysta msza święta, Konkatedralna Bazylika Wniebowzięcia NMP  
 10.00-18.00 TEATR QFER - konkursy i zabawy dla dzieci  
 10.00-18.00 PORADY ekspertów, technologów żywności i dietetyków  
 10.00-12.00 SMAKOŁYK ŚWIĘTA CHLEBA - przyjmowanie zgłoszeń do konkursu  
 10.00-13.00 NAJLEPSZY CHLEB DOMOWEGO WYPIEKU - przyjmowanie zgłoszeń  
 10.00-11.00 Koncert zespołu muzycznego RAMABAND 
 11.00-11.30 KONKURSY na scenie 
 11.30-11.45 CEREMONIA OTWARCIA XXIV Święta Chleba w Gdańsku 
 11.45-12.25 KONKURSY na scenie 
 12.25-12.30 SMAKOŁYK ŚWIĘTA CHLEBA - wyłonienie spośród publiczności jury  
 12.30-13.30 TEATR QFER „Zapuść żurawia, piekarz wystawia”- konkursy i zabawy 
 13.30-14.30 Koncert zespołu muzycznego REMABAND  
 14.30-15.20 TEATR QFER „Zapuść żurawia, piekarz wystawia”- konkursy i zabawy 
 15.20-16.20 Koncert zespołu muzycznego REMABAND  
 16.20-17.00 TEATR QFER „Zapuść żurawia, piekarz wystawia”- konkursy i zabawy 
 17.00-17.10 SMAKOŁYK ŚWIĘTA CHLEBA - ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 
 17.10-17.20 NAJLEPSZY CHLEB DOMOWEGO WYPIEKU - wręczenie nagród 
 17.20-18.00 Koncert zespołu muzycznego REMABAND 

 
 

29 lipca, 1 sierpnia, 5 sierpnia, 12 sierpnia, 15 sierpnia 
    KONCERTY WIEŻOWE  

z okazji Jarmarku Św. Dominika 
 godz. 17.30-18.00 – koncert na wieży Kościoła św. Katarzyna 
 godz. 18.45-19.10 – koncert na wieży Kościoła św. Jana 
 godz. 20.00-20.30 – koncert na wieży Ratusza Głównego Miasta  

Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, w którym są carillony. Stąd pomysł na 
zorganizowanie absolutnie wyjątkowego wydarzenia  w przestrzeni ulicznej – 
muzykowania wieżowego przez miejskich trębaczy i carillonistów. To gdańska tradycja 
sięgająca XVI w. W repertuarze nieznana muzyka dawna z repertuaru historycznego 
gdańskiego, polskiego i europejskiego. Przejściom między wieżami towarzyszyć będzie 
kilkuosobowa grupa rekonstrukcyjna odzwierciedlająca mieszczańskie postaci z XVIII 
wieku. Krzykacz miejski 
Wykonawcy:  Zespół Tubicinatores Gedanenses (muzycy grają na trąbkach 
historycznych) oraz gdańska carillonerka miejska Monika Kaźmierczak na carillonach 
wieżowych.  
 

31 lipca / środa 
POMORSKIE DLA ZDROWIA 

Przystanek Plac Kobzdeja / 11.00-16.00 
Pomiar ciśnienia, pomiar poziomu glukozy we krwi, badanie krwi w celu wykrycia 
przeciwciał anty – HCV (program Zdrowa Wątroba) / konsultacje z dermatologami 
(badanie znamion na skórze). 
Organizatorzy planują wykonać ok. 500 bezpłatnych badań oraz ok. 150 konsultacji 
lekarskich. Org. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
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1 sierpnia / czwartek 
ŚWIĘTO KOCIEWIA 

Plac Kobzdeja / godz. 14.00-20.00 
Podczas Święta Kociewia promocja trzech powiatów: starogardzkiego, tczewskiego                
i świeckiego. Prezentacje sztuki ludowej, rękodzieła artystycznego, wydawnictw 
regionalnych, pokazów średniowiecznych, degustacje kuchni kociewskiej, oraz 
przetworów. Nie zabraknie informacji turystycznej o regionie, a dla najmłodszych -  gry              
i zabawy m.in. puzzle kociewskie.  
 14.55-15.00 Zespół Pieśni i Tańca „Kociewie Retro” 
 15.00-15.15 Uroczyste otwarcie  
 15.15-15.45  Zespół Pieśni i Tańca - „Kociewie RETRO” 
 15.45-15.55  DUTTY WINE -formacja tańca nowoczesnego OPP 
 16.00-16.20  PSIOTROWE DZIYWUCHY zespół ludowy z Morzeszczyna 
 16.20-16.30 DUTTY WINE -formacja tańca nowoczesnego OPP 
 16.30-17.00 Zespół w Starym Stylu 
 17.00-   Upamiętnienie rocznicy wybuchu Powstania Warszawakiego 
 17.00-17.30 Tczewska Formacja Szantowa 
 17.30-18.00 Orkiestra Dęta 
 18.00-19.00 Justyna Czarnota Band- Tribute to Bajm 
 19.00- 20.00 Vermuth 
 20.00-21.00 Czarne Kwiaty 
 21.00   Zakończenie 

Org. Powiat starogardzki, Powiat Świecki, Powiat Tczewski, Ognisko Pracy Pozaszkolnej 
Starogard, Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE 

3 sierpnia / sobota 
26 BIEG ŚW. DOMINIKA 

www.biegdominika.com 
    10 sierpnia / sobota 

    SPACERY ŚLADAMI LWÓW  
po Starym i Głównym Mieście                

Do udziału w spacerze zapraszamy rodziny z dziećmi w wieku 5-9 lat na dwie wędrówki, 
które rozpoczną się o godz. 11:00 i 13:00. Uwaga! Podczas spaceru, wszyscy uczestnicy 
(także dorośli opiekunowie!) będą skakać, ryczeć, drapać i robić dziwne miny. Spacery 
rozpoczną się od wizyty u Gdańskiego Lwa Heweliona w Bramie Wyżynnej (miejsce 
zbiórki), a następnymi punktami na trasie będą m.in. Wielka Zbrojownia, Stara Apteka, 
Plac Kobzdeja i Wielki Młyn. Koniec trasy zaplanowano przy Galerii Handlowej Madison, u 
kolejnego (a jakże…) Heweliona. Przewidywany czas wędrówek to 60 minut. Każdy z 
uczestników otrzyma lwie upominki! W rolę przewodników wcieli się wyjątkowy duet 
damsko-męski: Ewa Kowalska, autorka serwisu iBedeker, inicjatorka i edukatorka oraz 
Wojciech Krakus, wieloletni edukator w Muzeum Gdańska i Pałacu Młodzieży, Udział w 
spacerze jest bezpłatny, natomiast liczba uczestników ograniczona! Zapisz się już dziś pod 
adresem spacery@visitgdansk.com lub pod nr tel. 58 301 43 55. Zgłoszenia przyjmujemy 
do piątku, 9 sierpnia lub do wyczerpania miejsc. 
Organizatorzy: Gdańska Organizacja Turystyczna, Międzynarodowe Targi Gdańskie, 
iBedeker UWAGA! W przypadku złych warunków atmosferycznych, w trosce o 
najmłodszych uczestników, organizatorzy mogą zmienić termin spaceru. Oczywiście, w 
takim przypadku, uczestnicy zostaną poinformowani o ewentualnej zmianie. 
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piątki i soboty: 27 lipca, 2-3 / 9-10 / 16-17 sierpnia 
GDAŃSK MIASTEM WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI 

pokaz multimedialny na fasadzie Zielonej Bramy 
Zielony Most  / 22.00-00.00 / czas trwania: 8 min 

Instalacja artystyczna upamiętniająca wybory 4 czerwca 1989 r. Wyświetlane na fasadzie 
Zielonej Bramy animacje, opowiadają historię Gdańska jako miasta niezwykłego, 
morskiego i ponad wszystko ceniącego wolność. Pokaz przygotowany został  przez zespół 
artystów związanych z Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytetem 
Artystycznym w Poznaniu.  

  WYDARZENIA 
15 sierpnia / czwartek  

FISHMARKT 
Przystanek Targ Rybny / 12.00-18.00 

Fischmarkt powraca do Gduńska. Zapraszamy mieszkańców Pomorza oraz przybyłych 
turystów do wyjątkowego i magicznego morskiego świata północnych Kaszub. 
Zapraszamy na inscenizację na gdańskim Targu Rybnym i zanurzenie się 
w charakterystyczny dla Zatoki Gdańskiej oraz Półwyspu Helskiego rybacki folklor. 
Fishmarkt to wydarzenie kulturalne inspirujące się wielowiekową tradycją targów rybnych 
w Gdańsku sięgającej XIV wieku. W 1342 roku wielki mistrz krzyżacki Ludolf Kônig nadał 
gdańszczanom przywilej handlu rybami i już rok później z tego przywileju chętnie korzystali 
rybacy z Półwyspu Helskiego, którzy przywozili tu łodziami – Pomerankami złowione przez 
siebie ryby. Handlujący kaszubscy rybacy od samego początku istnienia zaopatrywali 
mieszkańców ówczesnego Gdańska w świeże ryby oraz wszelkiego rodzaju owoce 
morza. Przez kilka wieków trwania gdańskiego Fischmarktu, rybackie tradycje i folklor 
wytworzyły niepowtarzalną atmosferę targu rybnego Gdańska. Targ organizowany był w 
każdy piątek tygodnia, natomiast w czasie Jarmarku Dominikańskiego był obecny nad 
Motławą przez dłuższy czas. W tym roku rybacy z półwyspu przycumują do brzegów 
Motławy, a Fischmarkt ponownie zagości w ramach Jarmarku Św. Dominika.  
W ostatni czwartek Jarmarku kilkanaście pieczołowicie odbudowanych Pomeranek z 
rybami przybędzie do Gdańska, aby duch targów rybnych powrócił. W ramach 
wydarzenia zorganizowana zostanie inscenizacja przemarszu ludzi morza z darami do 
ratusza, odbędą się warsztaty i pokazy kulinarne, będzie można spróbować swoich sił w 
rzemiośle rybackim oraz posłuchać opowieści o pracy na morzu i niezwykłych 
zwyczajach społeczności nadmorskiej. Podczas Fischmarktu nie może zabraknąć też 
producentów rybnych, u których będzie można rozkoszować się smakiem smażonej 
flądry czy wędzonych szprotek. Dla najbardziej zainteresowanych historią Targu Rybnego 
przygotowana została publikacja „Fischmarkt w Gdańsku”, która została wzbogacona 
fragmentami prozy pisarzy polskich i kaszubskich, historycznymi relacjami świadków oraz 
archiwalnym zdjęciami przygotowanymi przez Muzeum Ziemi Puckiej.  
Org. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie 
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28 czerwca – 31 sierpnia 
XXI GDAŃSKI FESTIWAL CARILLONOWY 

Koncerty na św. Katarzynie / piątki, godz. 21.00, zakończone pokazem Fontanny 
Heweliusza, zsynchronizowanym z carillonem „na żywo”. Miejsca do słuchania: skwer przy 
Fontannie lub ogród oo. Karmelitów 

 2 sierpnia  – Roy Kroezen (USA, Niderlandy) 
 9 sierpnia – Frans Haagen (Niderlandy) 
 16 sierpnia  – Frank Steijns (Niderlandy) 

Koncerty na wieży Ratusza Głównego Miasta / soboty, godz. 12.05 
 27 lipca – ceremonia otwarcia Jarmarku św. Dominika 
 3 sierpnia – Roy Kroezen (Niderlandy) 
 10 sierpnia – Frans Haagen (Niderlandy) 
 17 sierpnia – Frank Steijns (Niderlandy) 

Org. Miasto Gdańsk, Muzeum Gdańsk 
Partner strategiczny – Gdańska Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna 
 

 NON STOP 
DLA NOCNYCH MARKÓW  

 RAMKA DO ZDJĘĆ Z WIDOKIEM NA ŻURAW / Zielony Most  
Znajdź nasze iluminacje, zrób zdjęcie i wstaw na Instagrama! 
Nie zapomnij nas oznaczyć! #magiajarmarku, @jarmarkdominika  
 

DLA ZAKRĘCONYCH 
 KOŁO WIDOKOWE AMBERSKY / Wyspa Ołowianka 

pon-czw. 10 -23 / pt-sob 10-24 / nd 10-23 
Zobacz Gdańsk z niecodziennej perspektywy!  
W Londynie jest London Eye, w Las Vegas High Roller, w Singapurze Singapore Flyer,  
a w Gdańsku AmberSky! Wysokie na 50 metrów nad poziomem morza koło widokowe 
to połączona z dreszczykiem emocji jakość zwiedzania Gdańska „w pigułce”. Koło 
AmberSky wyposażone jest w 36 ośmioosobowych, klimatyzowanych i ogrzewanych 
gondoli, w tym jedną kabinę VIP ze szklaną podłogą. Przejażdżka trwa około 15 minut. 
AmberSky to najbardziej zakręcona atrakcja Gdańska! 

 KARUZELA GDAŃSKA / Targ Rybny 
Tu czas płynie w stylu retro :) 
Jest przepiękna! Ma dwa poziomy, 11,5 m wysokości, 12 m średnicy i jednocześnie 
zakręcić się na niej może 78 pasażerów. Została wykonana specjalnie dla Gdańska, 
na wzór karuzeli weneckiej, w rodzinnej włoskiej manufakturze.  Zdobią ją barwne, 
ręcznie malowane rzeźby: koni, rydwanów, filiżanek i ławeczki. Wszystkie figury są 
ruchome – galopują, kołyszą się i obracają w rytm stylowej muzyki. Rydwany 
przystosowane są dla osób niepełnosprawnych. Zwieńczenie karuzeli udekorowane 
jest ornamentami i malowidłami przedstawiającymi elementy gdańskiej architektury i 
krajobrazu.  
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 GDAŃSK W LEGENDACH ZAKLĘTY / Plac Kobzdeja 
Wypatruj krogulca! 
Niecodzienna karuzela z barwnymi postaciami i motywami z legend gdańskich, na 
której kręcą się: Papuga Mistrza Jana Heweliusza • Żabi Kruk - Krogulec z żabami • 
Flądra • Krasnoludki z Cygańskiej Górki • Szumibroda Zjawa z Zaspy • Diabeł w 
Kościele Karmelitów • Oruńska Syrenka • Gdański Ptasznik. Wszystkie postaci i motywy 
zaczerpnięte zostały z tekstów zebranych i opisanych przez prof. Andrzeja Januszajtisa 
i prof. Jerzego Sampa.  

 

DLA RACHMISTRZÓW 
 PIĘTNASTA BRAMA GDAŃSKA / ul. Długi Targ 

Policz się!  
Gdańsk to miasto bram. Od 2010 roku do czternastu już  istniejących dołączyła 
kolejna, która powstała z okazji Jubileuszu 750-lecia Jarmarku św. Dominika. Brama 
wyposażona jest w mechanizm zliczający przechodzące przez nią osoby oraz 
wyświetlacz wskazujący aktualny wynik.  

 

DLA UKOJENIA ZMYSŁÓW 
 ZIELONE WYSPY / Długie Ogrody, Wyspa Ołowianka 

Poczuj spokój i harmonię w środku Gdańska :) 
W jarmarkowych ogródkach  znajdziesz relaks i  odprężenie. I poznasz przyrodę. 

 KOŁAWKA & ŁAWKOŁO  / Wyspa Ołowianka 
Posłuchaj szumu morza! 
W przestrzeni Jarmarku, w tłumie przechodniów i zwiedzających dwie niecodzienne 
ławki są azylem, oferującym oprócz odpoczynku, możliwość nasłuchiwania odgłosów 
jarmarku, bądź wręcz przeciwnie – wyciszenia, oderwania od dźwięków miasta i 
zanurzenia się w szumie morza. Wybór należy do siedzącego. 

 
DLA ZACZYTANYCH 

 KSIĄŻKOKRĄŻENIE Koławka & Ławkoło / Wyspa Ołowianka 
Zostaw książkę, weź książkę! 
Książkokrążenie (bookcrossing) to ruchoma biblioteka. Cały witz polega na wymianie 
książek - pozostawianiu ich w oznaczonych miejscach publicznych,  aby znalazca mógł je 
zabrać, przeczytać i przekazać dalej. Jarmarkowymi punktami bookcrossingowymi (ze 
specjalnymi półkami na książki) są Koławka i Ławkoło. 
 

DLA ZAKOCHANYCH 
 ZAUŁEK POCAŁUNKÓW / Zaułek Zachariasza Zappio 

Tu serca biją mocniej! 
Zaułek Zachariasza Zappio to urokliwy zakątek, który dla wielu gdańszczan faktycznie 
pełni taką właśnie rolę. Na czas Jarmarku staje się nim oficjalnie. 

 BRAMA ZAKOCHANYCH / ul. Piwna 
Wyznaj to w końcu! 
Nieopodal Bazyliki Mariackiej stoi renesansowa brama, zwana od obrazu Paula Kreisera, 
przedstawiającego scenę miłosną w tym miejscu, Bramą Zakochanych. Tuż obok bramy 
stał bowiem niegdyś malowniczy domek z balkonem. Na rycinie Kreisela z owego balkonu 
spogląda dziewczyna, a pod nim rozkochany młodzieniec wygrywa miłosne ballady.  
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 NON STOP 
 

 DRZEWO POZNANIA / Park Świętopełka 
Znajdź bratnią duszę!  
Na jarmarku jak w tyglu mieszają się języki, kultury, tradycje i obyczaje. Drzewo Poznania to 
miejsce radosnych, spontanicznych spotkań i nawiązywania przyjaźni.  

 
DLA PUNKTUALNYCH 

 HEJNAŁ JARMARKU codziennie o 12.12 / przedproże Ratusza / ul. Długa  
Nie przeocz ratuszowego trębacza!  
Codziennie o godz. 12.12 na przedprożu Ratusza Głównego Miasta pojawia się 
trębacz  
w historycznym kostiumie, by odegrać zgromadzonej publiczności hejnał Jarmarku św. 
Dominika. 
 
DLA GRACZY I POSZUKIWACZY 

 POSZUKIWACZ BURSZTYNU / codziennie / przystanek Ołowianka 
Zostań poszukiwaczem bursztynu! 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i turystów do zabawy w poszukiwacza bursztynu 
przy instalacji wodnej Poszukiwacz Bursztynu. Dla poszukiwaczy zostanie przygotowany 
specjalny certyfikat, potwierdzający znalezienie bursztynu bałtyckiego w Gdańsku. 
Poszukiwacz Bursztynu to interaktywna mobilna instalacja, składająca się z płytkiej, 
napełnionej wodą niecki (mającej oznaczać brzeg morski) oraz umieszczonej w niej 
dominanty przestrzennej – symbolizującej drogę bursztynu z głębi ziemi ku niebu i jego 
przekształcenie z części ziemskiej materii w artystyczny wytwór pracy ludzkiej. Każdy 
może współuczestniczyć w poszukiwaniu bursztynu w mieście, które było związane z 
nim zawsze i które dziś jest Światową Stolicą Bursztynu. Pomysł wykonania instalacji 
powstał wśród członków Światowej Rady Bursztynu. Realizacji podjęły się 
Międzynarodowe Targi Gdańskie SA przy współpracy ze Związkiem Miast i Gmin 
Morskich przy wsparciu i Urzędu Miejskiego w Gdańsku.  

 GRA MIEJSKA / Na Tropie Koguta 11.00-18.00 / jarmarkowe punkty informacyjne   
Stwórz drużynę i ruszaj w trasę! 
Trasa wędrówki prowadzi przez cztery stanowiska, zlokalizowane w jarmarkowych 
punktach informacyjnych. Łatwo je odnaleźć, bo przy każdym znajduje się figura 
koguta, który jest symbolem Jarmarku św. Dominika.  
Gracze pobierają kartę do gry (jedna karta na minimum dwie osoby) w dowolnym 
punkcie informacyjnym i, zwiedzając miasto, rozwiązują kolejne zadania.  Drużyna, 
która zdobędzie wszystkie cztery pieczątki (czyli słowa – klucze, które utworzą hasło 
końcowe), otrzyma drobny upominek oraz Certyfikat Przyjaciela Jarmarku św. 
Dominika.  

 GRY BEZ PRĄDU  / codziennie / 10.00-20.00 / Plac Kobzdeja  
Graj w planszówki z rodziną i przyjaciółmi!  
Strefa Gier Rebel 
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 NON STOP 
DLA ORNITOLOGÓW 

 FIGURA KOGUTA / Targ Węglowy – przy Muzeum Bursztynu 
Dotknij na szczęście!  
Rzeźba Koguta, który jest symbolem Jarmarku św. Dominika, wykonana przez artystów 
- kowali z całej Polski w 2010 roku z okazji Jubileuszu 750-lecia Jarmarku św. Dominika. 

 KUKURYKU NA DOMINIKU / Park Świętopełka 
Sprawdź, który kogut pieje! 
Galeria Jarmarkowych Kogucików to projekt, którego celem jest promowanie 
symbolu Jarmarku św. Dominika.  

 KUKURYNKA  
Pojawia się z zaskoczenia! 
Wędrująca w asyście kataryniarzy mobilna zegarynka-katarynka, która pojawia się 
nieoczekiwanie w różnych miejscach. 

 KOGUTY / MASKOTKI JARMARKU  
Mogą być wszędzie!  
 
DLA TERMINATORÓW 

 KUJ ŻELAZO, PÓKI GORĄCE! / stoisko Targ Węglowy / 10-17 sierpnia / 10.00-21.00 
Zobacz mistrzów płatnerskich w akcji!  
Pokazy kucia tradycyjnego z udziałem mistrzów kowalstwa ze Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Kowali.  

- wykonanie narzędzi gospodarstwa domowego 
- elementy technik kowalskich wykorzystywanych w „gdańskich” kratach 

zabytkowych 
- publiczny kurs Kucia Stali Damasceńskiej  
- warsztaty  pod okiem Mistrza Krzysztofa Panasa  
- techniki skuwania tradycyjnej Stali damasceńskiej 
- techniki wykonania ostrza 

 
DLA NOSTALGIKÓW 

 ZABYTKOWY TRAMWAJ  
Podróżuj w stylu retro! 
TRAM TOUR – funkcjonuje w okresie 28.07.2019 – 18.08.2019: 
W dni powszednie1 kurs (dowóz na „kulę czasu” na latani morskiej w Nowym Porcie). 
Miejsce podstawienia: przystanek Brama Wyżynna, kier. Dworzec Główny – kurs do 
Latarnia Morska (Nowy Port).  

- odjazd z przystanku Brama Wyżynna: 11:10 / przyjazd na przystanek Latarnia 
Morska: 11:40 

- odjazd z przystanku Latarnia Morska: 12:25 / przyjazd na przystanek Brama 
Wyżynna : 12:59                                                                     
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W soboty, niedziele i święta 2 kursy (dowóz na „kulę czasu” na latani morskiej w 
Nowym Porcie) 

- odjazdy z przystanku Brama Wyżynna:  11:10 i 13:00  / przyjazdy na przystanek 
Latarnia Morska: 11:40 i 13:30 

- odjazdy z przystanku Latarnia Morska: 12:25 i 14:15 /  przyjazdy na przystanek 
Brama Wyżynna : 12:59 i 14:49 

Specjalne bilety na w/w linie można kupić jedynie u prowadzącego pojazd: 4,50 zł - 
ulgowy dla dzieci (4-16), 6,00 zł - normalny,15,00 zł - rodzinny dla rodziców lub 
opiekunów z maksymalnie trójką dzieci (5 osób – dwie osoby dorosłe i troje dzieci),  
dzieci do lat 4 nie płacą za przejazd. Posiadacze Karty Turysty „Gdańsk – Gdynia – 
Sopot-Plus” otrzymują zniżkę (zamiast biletu normalnego – bilet ulgowy). 
Liczba miejsc w pojeździe jest ograniczona. 

 WIELKA KSIĘGA WPISÓW / godz. 11.00-18.00 / jarmarkowe punkty informacyjne 
Czekamy na Twoje wrażenia! 

 PAMIĄTKOWY CERTYFIKAT / godz. 11.00-18.00 / jarmarkowe punkty informacyjne  
Zachowaj dla potomnych!  
Dokument nadawany imiennie, opieczętowany okolicznościowym stemplem i po wsze 
czasy poświadczający, iż posiadacz tegoż podtrzymał tradycję uczestnictwa w 
najstarszym Jarmarku Europy i wykazał się dużą znajomością historii i tradycji miasta 
Gdańska. Certyfikaty wydawane są w punktach informacyjnych.  

 MONIDŁA / ul. Piwna / Plac Kobzdeja / Targ Węglowy 
Pstrykaj fotkę na pamiątkę! 

 KONKURSY 
 

 GRAND PRIX JARMARKU ŚW. DOMINIKA  
Nowe kategorie: DOBRY SMAK i DOBRY DESIGN. Laureatów wyłania Komisja 
Konkursowa 

 SMAKOŁYK JARMARKU ŚW. DOMINIKA  
Konkurs dla piekarzy i cukierników Uczestniczących w Święcie Chleba w dwóch 
kategoriach: wyrób piekarniczy i wyrób cukierniczy 

 NAJLEPSZY CHLEB DOMOWEGO WYPIEKU 
Pszenny? żytni? orkiszowy? a może  bezglutenowy? Upiecz chleb i weź udział w 
konkursie na Najlepszy Chleb Domowego wypieku! Czekamy na Ciebie w niedzielę 28 
lipca podczas Święta Chleba na Długim Targu.  
 
 
 
 

 

 
 

 
Program może ulec zmianie 



JARMARKDOMINIKA.PL

#MAGIAJARMARKU

DOŁĄCZ DO NAS

Oficjalny przewoźnik

Patronat radiowyWspółpracaPartnerzy projektów specjalnychPartnerzy Techniczni

Patronat medialny Partner TV

Sponsorzy główni Sponsorzy Partner Stacji Zabawa

Organizacja Partnerzy Sponsor strategiczny

Międzynarodowe Targi Gdańskie SA
Centrum Wystawienniczo-Kongresowe


	okladki_2019 2
	program 15.07 najnowszy 17.48
	ZAKUPY Z LEPSZEJ PÓŁKI
	POMORSKIE DLA ZDROWIA


	okladki_2019 1

