
25 czerwca wakacje w Gdańsku rozpocznie 38 553 uczniów ze szkół podstawowych oraz 22 972 ze 

szkół ponadpodstawowych. Na nich wszystkich czekają liczne propozycje zarówno edukacyjne, 

sportowe czy kulturalne. Na organizację Akcji Lato w jednostkach oświatowych przeznaczono 

niespełna 1,5 mln. zł. 

Miniony rok był bardzo wymagający dla dzieci i młodzieży szkolnej. Większość czasu spędziły one 

bowiem w domach, a kontakt z rówieśnikami był ograniczony. Tegoroczne wakacje ponownie 

obfitować będą wieloma możliwościami, które pozwolą na integrację najmłodszych gdańszczanek i 

gdańszczan.  

Gdańskie Szkoły: 

W Gdańskich szkołach w okresie wakacyjnym zorganizowane zostaną bezpłatne półkolonie dla 

łącznie 603 grup dzieci. Zostaną one przygotowane przez prawie wszystkie placówki edukacyjne na 

terenie całego miasta. Każda z grup liczyć będzie maksymalnie 15 osób w przypadku dzieci do 10. 

roku życia oraz grupy mieszanej i do 20 osób dla dzieci powyżej 10. roku życia. Zaplanowanych 

zostało 9 turnusów w terminach od 28 czerwca do 27 sierpnia. Każdy z nich trwać będzie po 5 dni. 

Dzieciom zapewniona zostanie opieka w wymiarze od 8 do 10 godzin. W tym roku zajęcia odbywać 

się będą w 68 placówkach. Podejmą one opiekę wyłącznie nad dziećmi, które uczęszczały do niej w 

minionym roku szkolnym. Dzieciaki będą spędzać czas w świetlicy i na świeżym powietrzu, czekać na 

nich będą atrakcje sportowe, plastyczne, teatralne i wiele innych. Pełna lista szkół z informacją o 

ilościach dostępnych grup dostępna jest w załączniku.  

W trakcie wypoczynku letniego obowiązywać będą wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, 

Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, mające na celu zmniejszenie ryzyka 

zakażenia dzieci i młodzieży podczas pobytu na wypoczynku. 

Pałac Młodzieży: 

1. Półkolonie  

W terminie 16-27.08 w Pałacu Młodzieży w Gdańsku będą organizowane półkolonie dla dzieci w 

wieku od 6 do 10 roku życia. Celem realizacji programu półkolonii będzie zapewnienie opieki 

dzieciom pozostającym w Gdańsku w okresie wakacji, stworzenie im warunków sprzyjających 

twórczemu rozwijaniu potencjalnych możliwości i odkrywaniu zdolności artystycznych, praktyczny 

kontakt z kulturą i sztuką.  

Uniwersytet Małych Ekologów to wakacje w stylu Eko, podczas których najmłodsi zaprzyjaźnią się ze 

światem natury i nauczą się chronić przyrodę i jej zasoby. Każdy z uczestników otrzyma swój 

studencki indeks, a na koniec półkolonii będzie mógł podrzucić własnym biretem. 

Zajęcia na półkoloniach prowadzone będą w ramach dwóch tygodniowych turnusów od poniedziałku 

do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00.  

I turnus – 16-20.08  

II turnus – 23-27.08 

Organizator zapewni dzieciom atrakcyjne, bezpieczne, aktywne oraz kulturalne spędzenie wolnego 

czasu podczas wakacji.  

Wydatki związane z realizacją programu oraz wyżywieniem pokryte będą ze środków wpłacanych 

przez rodziców uczestników półkolonii. 



Karty rekrutacyjne i kwalifikacyjne na półkolonie należy składać w terminie od 7 do 11 czerwca w 

godzinach 8.00 – 19.00 do urny znajdującej się przy wejściu do budynku Pałacu Młodzieży w 

Gdańsku. Karty do pobrania – www.pm.edu.gdansk.pl 

2. Warsztaty  

Oferta Pałacu Młodzieży w ramach Akcji Lato obejmuje również bezpłatne warsztaty tematyczne w 

pracowniach, skierowane do gdańskich dzieci i młodzieży w wieku od 3 roku życia do ukończenia 

szkoły ponadpodstawowej w dniach 28.06-02.07. oraz 16.08-27.08. O przyjęciu uczestnika na 

warsztaty decyduje kolejność zgłoszeń. Będą one przyjmowane wyłącznie drogą telefoniczną od 21 

czerwca w godz. od 9.00 do 18.00: 58 301-40-09 lub 58 301-60-07. 

Regulamin oraz pełna oferta dostępna będzie na stronie internetowej Pałacu Młodzieży: 

www.pm.edu.gdansk.pl 

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego: 

1. PÓŁKOLONIE – bezpłatne. Wyżywienie we własnym zakresie | Zgłoszenia: 

polkolonie.gzsiss@ssm.gda.pl. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.  

• Oferta sportowo-profilaktyczna w ramach programu Żyj z Pasją  

26-30.07 (dwie grupy) 

- rolkarskie, grupa: 20 osób, wiek uczestników: 10-15 lat 

miejsce: Schronisko Młodzieżowe przy Al. Grunwaldzkiej 244 

- rowerowe, grupa: 20 osób, wiek uczestników: 10-15 lat 

miejsce: Schronisko Młodzieżowe przy Al. Grunwaldzkiej 244 

• Oferta sportowo-rekreacyjna w ramach Dzielnicowych Centrów Sportu 

23-27.08 (dwie grupy) 

- DCS grupa I, grupa: 15 osób, wiek uczestników: 7-10 lat 

miejsce: Schronisko Młodzieżowe przy Al. Grunwaldzkiej 244 

- DCS grupa II, grupa: 15 osób, wiek uczestników: 7-10 lat 

miejsce: Schronisko Młodzieżowe przy Al. Grunwaldzkiej 244 

• Półkolonie turystyczno-rekreacyjne  

02-06.08  

grupa: 20 osób, wiek uczestników: 10-15 lat 

miejsce: Schronisko Młodzieżowe przy Al. Grunwaldzkiej 244 

• Półkolonie sportowe - lekkoatletyczne  

16-20.08 

grupa: 20 osób, wiek uczestników: 10-15 lat 

miejsce: Schronisko Młodzieżowe przy Al. Grunwaldzkiej 244 
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2. KOLONIE – odpłatne 300 zł | Zagwarantowany nocleg i wyżywienie 

19-23.07 (4 grupy, łącznie 80 miejsc, wiek uczestników 10-15 lat) 

• Schronisko Grunwaldzka 40 osób (2 grupy)  

• Schronisko Wałowa 20 osób (1 grupa)  

• Schronisko Kartuska 20 osób (1 grupa)  

9-13.08 (4 grupy, łącznie 80 miejsc, wiek uczestników 10-15 lat) 

• Schronisko Grunwaldzka 40 osób (2 grupy) 

• Schronisko Wałowa 20 osób (1 grupa)  

• Schronisko Kartuska 20 osób (1 grupa)  

3. Zajęcia ogólnodostępne na terenie Gdańska 

Podczas wakacji w dalszym ciągu będą odbywać się stałe zajęcia w ramach  

Dzielnicowych Centrów Sportu, takie jak m.in.: siatkówka plażowa, piłka ręczna  

plażowa, zajęcia biegowe czy sportowo-rekreacyjne. Szczegóły na: 

https://www.facebook.com/dcs.gdansk 

Gdański Ośrodek Sportu: 

1. Letnia Szkoła Ratownictwa 

Cykl zajęć dla młodych plażowiczów od 7 do 16 roku życia, przybliżająca im ideę ratownictwa 

wodnego, zasady bezpiecznej kąpieli i prawidłowego zachowania się podczas pobytu nad wodą. 

Każdy uczestnik ma możliwość poczucia się jak prawdziwy ratownik oraz sprawdzenia jak w praktyce 

korzystać z profesjonalnego sprzętu – desek ratowniczych, kajaków, pojazdów quad czy łodzi 

motorowych. Lekcje prowadzą doświadczeni ratownicy, kadra instruktorów oraz trenerów pływania 

w każdy wakacyjny weekend. Liczba miejsc ograniczona – obowiązują zapisy. 

Terminy zajęć do wyboru: 

- każda sobota od 06.06 do 29.08, godz. 10.00 – 11.00 oraz 11.00 – 12.00 

- każda niedziela od 06.06 do 29.08, w czerwcu godz. 11.00 – 12.00 oraz 12.00 – 13.00, w lipcu i 

sierpniu godz. 10.00 – 11.00 oraz 11.00 – 12.00 

Miejsce zajęć: Kąpielisko Molo Gdańsk Brzeźno 

ZAPISY: www.kapieliskagdansk.pl 

2. Aktywuj się w ratownictwie na lato 

Cykl zajęć doskonalących umiejętności pływackie z elementami ratownictwa. Uczestnicy mają 

możliwość poprawienia techniki pływania, a także zapoznania się z podstawowymi elementami 

pierwszej pomocy oraz ratownictwa wodnego. Lekcje prowadzą doświadczeni ratownicy, kadra 

instruktorów oraz trenerów, zarówno na pływalni jak i na plaży.  

Zajęcia letnie na pływalni przeznaczone są dla dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 7 lat. Z kolei 

zajęcia na plaży skierowane są do osób powyżej 16 roku życia. Dla młodszych, zainteresowanych 
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udziałem w projekcie na kąpielisku przygotowaliśmy projekt Letniej Szkoły Ratownictwa. Uczestnicy 

Aktywuj się w ratownictwie powinni posiadać podstawowe umiejętności pływackie. Można w nich 

wziąć udział jednorazowo lub cyklicznie.  

Terminy i miejsca zajęć do wyboru: 

Czerwiec: 

- Kąpielisko Molo Brzeźno 

Każda sobota od 06.06 do 27.06, godz. 10.00 - 11.00 oraz 11.00 - 12.00 

Lipiec i Sierpień: 

- Pływalnia Stogi 

Każdy wtorek od 06.07 do 31.08, godz. 16.00 - 17:00 oraz 17.00 - 18.00 

- Kąpielisko Molo Brzeźno 

Każda sobota od 04.07 do 29.08, godz. 10.00 - 11:00 oraz 11.00 - 12.00 

Każda niedziela od 04.07 do 29.08, godz. 10.00 – 11.00 oraz 11.00 - 12.00 

ZAPISY: www.kapieliskagdansk.pl 

3. Mały ratownik 

Cykl zajęć dla najmłodszych plażowiczów. Poprzez wspólne zabawy  w formie plażowego przedszkola 

uczestnicy zapoznają się z zasadami bezpiecznej kąpieli i prawidłowego zachowania się podczas 

pobytu nad wodą. Atrakcji nie zabraknie. Projekt przewidziany jest dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat. 

Lekcje prowadzą doświadczeni ratownicy, kadra instruktorów oraz trenerów pływania w każdy 

wakacyjny weekend. Liczba miejsc jest ograniczona. 

Terminy zajęć do wyboru: 

- każda sobota od 06.06 do 29.08, godz. 10.00 - 11.00 

ZAPISY: www.kapieliskagdansk.pl 

4. Pływalnie GOS 

Pływalnie Orunia, Osowa oraz Stogi będą czynne przez całe wakacje w godz. 9.00 - 20.00 od 

poniedziałku do niedzieli, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy. Bilety dostępny pod 

adresem https://plywalniegdansk.pl/ 

5. 23 boiska do siatkówki, 7 do piłki nożnej + infrastruktura Stadionu Letniego w Brzeźnie, gdzie m.in.: 

25-27 czerwca Finał Pucharu Polski Kobiet w Beach Soccera, 2-4 lipca Młodzieżowy Puchar Polski w 

Beach Soccera, 8-9 lipca Ekstraklasa Beach Soccera, 10-11 lipca Pomorskie pokazy Crossfitu 

6. „Mamo tu jestem” - bezpłatny kolportaż opasek zakładanych na rękę dzieci, odwiedzających 

gdańskie plaże. Opaskę można oznaczyć imieniem dziecka oraz numerem kontaktowym do rodzica 

lub ratowników. Produkt jest nieprzemakalny, jednorazowego użytku. Dziecko samo nie zdejmie 

opaski z ręki. 
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Muzeum Gdańska: 

W ramach akcji lato Muzeum Gdańska przygotowało ofertę trzech spacerów edukacyjnych w 

plenerze poświęconych gdańskim zabytkom i historii naszego miasta. Półtoragodzinne podróże 

tematyczne po mieści będą odbywać się przez całe lato, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.15-

14.30.  

Aby uczestniczyć w programie wystarczy telefoniczna rezerwacja miejsca pod numerem 789 449 685 

wraz ze wskazaniem terminu i podaniem adresu mailowego koordynatora grupy. Koszt uczestnictwa 

to 8 zł od osoby. Opiekunowie grup są zwolnieni z opłat. W spacerze może wziąć udział do 30 osób.   

Tematy spacerów tematycznych: 

1. Podróż do osiemnastowiecznego Gdańska 

Spojrzymy na miasto oczami pana Jana Uphagena. Zobaczymy jak wyglądał dzień zamożnego 

mieszczanina w epoce oświecenia: od porannej domowej krzątaniny, poprzez spacer po ulicy Długiej 

do Ratusza Głównego Miasta, pracę rajcy i interesy, a także wieczorne rozrywki w Dworze Artusa.  

2. Śladami gdańskiej Temidy 

W każdym dużym mieście niezwykle istotne było przestrzeganie i egzekwowanie prawa. Metody, 

jakie stosowano w przeszłości często mogą być dla nas zaskakujące. Podczas spaceru odwiedzimy 

dawne miejskie więzienie, poznamy pracę dawnego kata i sędziego. Główne miasto kryje wiele 

pamiątek związanych z tematem wymiaru sprawiedliwości. Odkryjemy je podążając śladami dawnych 

gdańszczan.  

3. Spacer po Wielkiej Alei 

W osiemnastym i dziewiętnastym wieku Gdańsk słynął z licznych i pięknych ogrodów. Większość z 

nich, niestety, nie dotrwała do naszych czasów, a o tych, które jeszcze istnieją, wiemy bardzo mało. 

Jednym z takich niedocenionych zabytków jest – powstała w drugiej połowie osiemnastego wieku z 

inspiracji burmistrza Daniela Gralatha Starszego, a sfinansowana przez gdańskich mieszczan – Wielka 

Aleja lipowa. Spacer odbywa się szlakiem książeczki dla dzieci „Opowieści Wielkiej Alei”  – pierwszej z 

serii publikacji Muzeum Gdańska o ogrodach i parkach gdańskich. 

Hevelianum: 

1. Fort Nocą. Spotkanie z duchami Góry Gradowej | Bilety na www.hevelianum.pl 

Zwiedzanie z przewodnikiem w piątki w lipcu i sierpniu, godz. 21.00 (2h) 

Przewodnik w historycznym mundurze oprowadza po niedostępnych na co dzień zakamarkach 

dawnego fortu. Nocny spacer przez labirynty podziemnych korytarzy i tajemnicze fortyfikacje.  

2. Pokazy mappingu | Wstęp wolny 

Piątki w lipcu i sierpniu, godz. 22.00  

Trójwymiarowy pokaz łączący światło, obraz i dźwięk będzie wyświetlany na zewnętrznej ścianie 

jednego z budynków na Górze Gradowej – Wozowni Artyleryjskiej. To obiekt, który powstał w latach 

70-tych XIX wieku jako magazyn wojskowy. Zrewaloryzowany w 2018 roku, cieszy oko zachowaną 

konstrukcją szachulcową i czerwoną cegłą.  

3. Musztra i pokaz artyleryjski Garnizonu Gdańsk | Wstęp wolny 

Spotkanie z grupą rekonstrukcyjną w niedziele w lipcu i sierpniu, godz. 12.00 



Spotkanie z grupą rekonstruktorów i wystrzał z repliki armaty o imieniu Elżbieta (na cześć żony 

patrona Hevelianum, Jana Heweliusza). 

4. Dzieje Fortu | Bilety na www.hevelianum.pl 

Zwiedzanie z przewodnikiem w niedziele w lipcu i sierpniu, godz. 13.00 

Burzliwe dzieje Fortu, różnorodność architektury militarnych budynków, a także funkcje 

poszczególnych obiektów – o tym opowiada przewodnik podczas oprowadzania po Górze Gradowej.  

5. Piknikowanie na polanie | Wstęp wolny 

Przez całe wakacje, w godzinach pracy Hevelianum 

Hevelianum to 20 hektarów terenów zielonych w samym centrum miasta. Oddajemy go miłośnikom 

piknikowania. Na trawnikach, wzdłuż ścieżek dydaktycznych, czekać będą leżaki na spragnionych 

wakacyjnego odpoczynku. 

6. DOOKOŁA ŚWIATA | Z ENERGIĄ! | ŁAMIGŁÓWKA | Bilety na www.hevelianum.pl 

Interaktywne, stałe wystawy edukacyjne Hevelianum, przez całe wakacje, od godz. 10.00 do 18.00          

Przemierzysz wszystkie kontynenty wszerz i wzdłuż, odkryjesz prawa przyrody rządzące światem i 

naszym codziennym życiem, a do tego przekonasz się, że matematyka jest zabawna, inspirująca i 

bardzo przydatna. Zapewniamy maksimum wrażeń! 

Teatr Miniatura: 

1. Letni kurs dekryptażu – teatralne półkolonie dla dzieci od 10 do 13 lat | 19-30 lipca | płatne 600 zł 

za całość. Szczegóły dostępne są na stronie www.teatrminiatura.pl. Zapisy pod adresem mailowym 

justyna.sawicka@teatrminiatura.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.  

2. Pokazy Legendarnego Teatru Miniatura (minispektakle na bazie gdańskich legend pokazywane w 

namiocie ze wstępem tylko dla dzieci) w Chełmie i na Żabiance w ramach Mobilnego Domu Kultury 

GAK | lipiec | Wstęp wolny 

3. Pokazy spektakli w Amfitearze Orana w ramach projektu Teatr w Samo Południe GAK Sceny 

Muzycznej, w tym pokaz specjalny spektaklu „Piraci dobrej roboty” przygotowanego z okazji 

obchodów 425-lecia nieprzerwanego istnienia Biblioteki Gdańskiej | sierpień | Wstęp wolny 

Instytut Kultury Miejskiej: 

1. WAKACJE Z IKM | LAS W MIEŚCIE  

Po roku nauki i pracy zdalnej czas wybrać się do lasu! Tegoroczne zajęcia dla dzieci i młodzieży 

przygotowali Karolina Linda oraz Piotr Taczała – uczestnicy i organizatorzy imprez na orientację. W 

każdy czwartek (rozpoczynając od 1 lipca) w godz. 10.00 – 13.00 zapraszają dzieci i młodzież w wieku 

12-16 lat na przygodę w lasach oliwskich. W programie gry terenowe i nauka orientacji w terenie, a 

także poznawanie bogactwa przyrody, a także ekologiczne wyzwania - dla osób, które przy okazji 

zabiorą ze sobą z lasu worek śmieci przewidziano nagrody.  

Projekt ma też swoją odsłonę rodzinną: w co drugą sobotę (rozpoczynając od 3 lipca) na zabawy w 

terenie zapraszamy grupy/rodziny. Obowiązują zapisy.  

Dodatkowo przygotowane zostały dwa filmy instruktażowe, dla osób zaczynających swoją przygodę z 

orientacją w terenie oraz dla tych, którzy chcą poszerzyć swoją dotychczasową wiedzę. Do każdego 
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filmu przygotowana jest mapa z trasą, z którą można samodzielnie ruszyć w teren. Filmy 

opublikowane będą na kanale YouTube IKM: https://www.youtube.com/user/IKMGdansk.  

Zapisy na stronie www.ikm.gda.pl/zapisy2021. Decyduje kolejność zgłoszeń. Cena: 10zł/os. 

2. LOKALNI PRZEWODNICY I PRZEWODNICZKI 

Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki to entuzjaści dzielnic, lokalni znawcy historii i dziejów miejsc, z 

którymi związane są ich dziecięce i dorosłe wspomnienia. Latem bezpłatnie oprowadzają 

mieszkańców Trójmiasta i turystów alternatywnymi, miejskimi szlakami – po Kolekcji Malarstwa 

Monumentalnego na Zaspie, Dolnym Mieście, Biskupiej Górce, Nowym Porcie, Oruni, Oliwie i Wyspie 

Sobieszewskiej. 

Co roku w sezonie letnim bezpłatnie oprowadzają po dzielnicach Gdańska, a wiosną i jesienią 

dokształcają się na dodatkowych wykładach i spacerach by ich spacery zyskiwały nowe opowieści i 

ciekawostki.  

Sezon letnich, alternatywnych spacerów w dzielnicach rozpocznie się już 1 lipca. Spacery są 

bezpłatne, obowiązuje rejestracja. Szczegółowy program znajdzie się w kalendarium IKM oraz na 

stronie: https://ikm.gda.pl/projekt/lokalni-przewodnicy-i-przewodniczki/.  

SPACERY HERSTORYCZNE Z METROPOLITANKĄ 

Na czym polegała praca suwnicowej? Jaką rolę odgrywały kobiety w strajkach Sierpnia 80’? Czy bycie 

robotnicą było powodem do dumy? Jak wyglądało wsparcie socjalne osób pracujących w Stoczni i 

życie kulturalne zakładu? Instytut Kultury Miejskiej zaprasza na spacery w ramach projektu 

Metropolitanka, które pokazują Stocznię Gdańską ̨oczami suwnicowych, inżynierek, sprzątaczek, 

pracownic administracyjnych, działaczek opozycji, artystek.  

Metropolitanka, to projekt Instytutu Kultury Miejskiej, który podkreśla ważną rolę kobiet w życiu 

miasta. Spacerując po Stoczni Gdańskiej uczestnicy i uczestniczki poznają historię odważnych 

działaczek Solidarności i pracownic zakładu. Trasy różnią się od siebie w zależności od tematu. 

Przewodniczki oprowadzają: trasą pracownic, trasą pracowniczo-strajkową, opowiadającą o 

kobietach budujących statki czy Annie Walentynowicz.  

Spacery rozpoczną się pod koniec czerwca. Są bezpłatne, obowiązuje rejestracja. Harmonogram 

dostępny będzie na stronie: www.metropolitanka.ikm.gda.pl. Planowane są spacery w języku 

polskim, rosyjskim i ukraińskim.  

Gdańska Galeria Miejska: 

SZTUKA POD LUPĄ, termin: 5-9 lipca, miejsce: Pracownia artystyczna przy ul. Grobla I 

2 grupy po 10 osób / dla dzieci 7+ 

Prowadzące: Agnieszka Baaske i Grażyna Tomaszewska-Sobko 

Koszt: 200 zł / 5 dni – materiały i upominki w cenie 

Tygodniowy turnus artystyczny, w trakcie którego weźmiemy pod lupę trzy podstawowe dziedziny 

sztuki - grafikę, malarstwo i rzeźbę. Różnorodne działania praktyczne poprzedzone będą 

tematycznymi prezentacjami. Wszystko w kontekście wystawy Adrianny Majdzińskiej 

con/TEMPORARY, która stanie się pretekstem do przybliżenia fascynującego świata sztuki i 

uruchomienia pokładów naturalnej, twórczej kreatywności. 

http://www.ikm.gda.pl/zapisy2021


Zapisy możliwe od 17 czerwca pod adresem mailowym: abaaske@gmail.com 

 

Gdański Archipelag Kultury: 

Wydarzenia kulturalne przygotowane przez Gdański Archipelag Kultury odbywać się będą przez całe 

wakacje w łącznie 9 oddziałach rozlokowanych po całym terenie miasta. W ofercie wydarzenia 

przygotowane zarówno do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. Będą to m.in. kina plenerowe, 

warsztaty artystyczne, wieczorki muzyczne, teatrzyki dla dzieci czy wystawy plenerowe. Szczegółowy 

program dostępny na stronie www.gak.gda.pl 

Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia 1 i 2: 

Wakacje w Łaźni to seria warsztatów interdyscyplinarnych, wykorzystujących różne techniki 

plastyczne oraz dziedziny sztuki współczesnej, przeznaczone dla dzieci i młodzieży zamieszkującej 

Gdańsk. CSW Łaźnia 1 mieści się przy ul. Jaskółcza 1 na Dolnym Mieście, natomiast CSW Łaźnia 2 przy 

ul. Strajku Dokerów 5 w Nowym Porcie. Wakacje zostały podzielone na tygodniowe cykle 

warsztatowe - każdy dotyczy innych tematów i kwestii, podejmując zagadnienia kreatywności z 

różnych stron. Zajęcia rozpoczynają się 28 czerwca, a kończą 20 sierpnia. Trwają od poniedziałku do 

piątku, w godz. 10.00-15.00. W ofercie także plenerowe projekcje w KinoPorcie w CSW Łaźnia 2 w 

Nowym Porcie. Szczegółowy program dostępny w załącznikach.  

Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna: 

1. Gdański Szlak Wodociągowy łączy ze sobą elementy krajoznawczego spaceru, obserwacji przyrody 

z ciekawą wiedzą z zakresu inżynierii sanitarnej i historii.  Zwiedzanie dostępne jest w sezonie letnim. 

Atrakcję tworzą dwa historyczne podziemne rezerwuary wody i jedna nowoczesna wieża ciśnień z 

wyjątkowym tarasem widokowym. Symbolem szlaku jest nietoperz – nieuchwytny, tajemniczy i 

rzadko spotykany ssak, który wybrał jeden z jego obiektów– Zbiornik Wody Stara Orunia – na swoje 

siedlisko.   

Rezerwacja oraz zakup biletu na stronie internetowej www.szlak.gda.pl 

2. Pokazy fontanny Heweliusza z carillonem 

Od 2 do 22 lipca pokazy z automatu, w piątki, soboty i niedziele o 21:45 

Od 23 lipca do końca sierpnia – trwa Festiwal Carillonowy organizowany przez Muzeum Miasta 

Gdańska. W ramach festiwalu: 

w piątki koncerty na żywo, start 20:30 z włączeniem programu specjalnego fontanny o 21:15. W tym 

roku pojawią się nowe utwory. 

w soboty i niedziele gra automat o 21:15. 

3. Saturator z bezpłatną wodą pitną w Parku Reagana w soboty i niedziele od lipca do sierpnia 

Organizacje pozarządowe 

Oprócz szkół ofertę wakacyjną dofinansowaną ze środków Gdańska przygotowały fundacje i 

stowarzyszenia oraz ZHP w dwóch kategorie dofinansowań: 

a) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej – w 

formie kolonii i obozów 

http://www.szlak.gda.pl/


Dofinansowanie otrzymało 11 organizacji, w tym 3, których działania dedykowane są osobom z 

niepełnosprawnościami 

b) Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży w formie stacjonarnej i wyjazdowej –

półkolonie oraz zajęcia opiekuńczo-edukacyjnych w okresie letnim 

Dofinansowanie otrzymało 8 organizacji, w tym 2, których działania dedykowane są osobom z 

niepełnosprawnościami 

Przeznaczono niespełna pół miliona złotych dotacji. Przygotowana oferta skierowana jest do 

wcześniej ustalonych grup odbiorców np. Fundacja Obudź Nadzieję zabiera na kolonię dzieci z 

Gdańskich Domów Dziecka, Stowarzyszenie PSONI organizuje wyjazd dla 10 podopiecznych: dzieci i 

młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 


