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Wakacje
w Mieście 2019
Oferta aktywności dla dzieci i młodzieży
w okresie wakacji letnich

10 czerwca ruszają zapisy



✓  więcej miejsc, 
nie tylko w pierwszych tygodniach wakacji

✓  oferta szkół i placówek oświatowych 
(np. Pałac Młodzieży i Gdański Zespół Schronisk 
i Sportu Szkolnego) uzupełniona ofertami 
instytucji kultury oraz zajęciami przygotowanymi 
przez organizacje pozarządowe

✓  równomierne rozłożenie w obszarze całego miasta

✓  oferta bezpłatna lub odpłatna symbolicznie, 
aby ułatwiać dostęp także rodzicom mniej zamożnym

✓  wyeliminowanie rekrutacji „kolejkowej” w Pałacu Młodzieży  
i innych placówkach oświatowych

✓   opieka w placówkach szkolnych 8/10-godzinna od poniedziałku do piątku

✓   2 x tygodniowy turnus w 51 placówkach

ponad
1,5 mln zł
przeznaczone
na organizację 
zajęć letnich

Wakacje w Mieście 2019
zintegrowane podejście
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organizacje pozarządowe
(Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek,  
Gdańskie Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Promyk Nadziei”, 
Fundacja „Zabawa i Poznanie”, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną, Związek Harcerstwa Polskiego, 
Fundacja Pomóż Sobie i Innym, Fundacja Wspierania Rozwoju Ja Też, 
Familijny Poznań, Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Mondo,
Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń Wrzeszcza”)

placówki oświatowe Miasta Gdańska
(szkoły, Pałac Młodzieży, Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego)

Wakacje w Mieście 2019
interinstytucjonalna oferta

instytucje kultury Miasta Gdańska
(Hevelianum, Europejskie Centrum Solidarności,
Gdański Archipelag Kultury, Muzeum Gdańska)
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sportowe, w tym pływackie, rekreacyjne, 
turystyczne, edukacja w plenerze, z zakresu 
profilaktyki zdrowotnej, zabawy i ćwiczenia
z elementami pedagogiki zabawy, ruchu 
rozwijającego

gry i zabawy, w tym gry planszowe, zajęcia 
rozbudzające zainteresowania, konstrukcyjne

informatyczne, w tym zajęcia 
z wykorzystaniem technologii 
informacyjno-komputerowej

artystyczne, w tym plastyczne, 
plastyczno-techniczne, muzyczne, taneczne, 
twórcze, kreatywne

kulinarne,
ekologiczne

spotkania ze sztuką, w tym zajęcia 
czytelnicze i biblioteczne, filmowe, teatralne

zajęcia z zakresu bezpieczeństwa 

językowe, 
historyczne

opiekuńczo-wychowawcze,
w tym wycieczki
i wyjścia do kina

Wakacje w Mieście 2019
różnorodne zajęcia i aktywności
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na gdańskie
dzieci

czeka ponad
6 tysięcy

miejsc

✓    52 lokalizacje
✓    6 192 miejsca dla gdańskich dzieci

✓    24 655 godzin zajęć

✓    2 x tygodniowe turnusy
✓    minimum 8 godzin dziennie

www.gdansk.pl/edukacja
www.facebook.com/dlaGdanszczan

Wakacje w Mieście 2019
bogata oferta w szkołach



Wakacje w Mieście 2019
Akcja Lato 2018 – porównanie z rokiem ubiegłym

Akcja Lato 2017 rok 2018 rok 2019 rok

liczba szkół 32 43 52

liczba dzieci 4 210 6 130 6 192

liczba godzin zajęć 18 871 26 400 24 655

środki finansowe w złotych 1 508 000 1 926 000 1 533 440
w tym na szkoły 1 195 000 1 626 000 1 183 440



Wakacje w Mieście 2019
dyżury w przedszkolach oraz w oddziałach przedszkolnych w SP

Informację o dyżurach gdańskich przedszkoli i w oddziałach 
przedszkolnych w SP w okresie wakacji znajdą Państwo na stronie
Miasta Gdańska www.gdansk.pl.

Kolejny rok dyżur w okresie wakacji pełnią również oddziały
przedszkolne w szkołach podstawowych.



Wakacje w Mieście 2019
lista szkół w podziale na dzielnice Gdańska
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Szkoła Podstawowa nr 15 Aniołki
Szkoła Podstawowa nr 38 im. gen. Stanisława Maczka Brętowo
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 Brzeźno
Szkoła Podstawowa nr 8 im. Przyjaciół Ziemi Chełm
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Kaszubskiej Brygady WOP Chełm
Szkoła Podstawowa nr 85 im. Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Jasień
Szkoła Podstawowa nr 83 Kokoszki
Szkoła Podstawowa nr 84 im. Jana Brzechwy Kokoszki
Szkoła Podstawowa nr 62 w Gdańsku Krakowiec-

Górki Zachodnie
Szkoła Podstawowa nr 7 im. mjr. Mieczysława Słabego Matarnia
Szkoła Podstawowa nr 82 Matarnia
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 Nowy Port
Szkoła Podstawowa nr 55 im. Jana Heweliusza Nowy Port
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Dzieci Świata Oliwa



Wakacje w Mieście 2019
lista szkół w podziale na dzielnice Gdańska
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Szkoła Podstawowa nr 35 z Oddziałami Sportowymi im. Jana Parandowskiego Oliwa
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 Oliwa
Szkoła Podstawowa nr 59 Olszynka
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Zasłużonych Ludzi Morza Orunia Górna-

Gdańsk Południe
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Władysława Broniewskiego Orunia-

Św. Wojciech-Lipce
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leonida Teligi Orunia-

Św. Wojciech-Lipce
Szkoła Podstawowa nr 56 Orunia-

Św. Wojciech-Lipce
Szkoła Podstawowa nr 81 Osowa
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – Szkoła Podstawowa nr 33 Osowa
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mariusza Zaruskiego Piecki-Migowo
Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi Piecki-Migowo
Szkoła Podstawowa nr 61 im. Józefa Wybickiego Przeróbka



Wakacje w Mieście 2019
lista szkół w podziale na dzielnice Gdańska
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Szkoła Podstawowa nr 46 Przymorze Małe
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 37 im. Szarych Szeregów Przymorze Małe
Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży 
z Autyzmem

Przymorze Wielkie

Szkoła Podstawowa nr 44 im. Adama Mickiewicza Przymorze Wielkie
Szkoła Podstawowa nr 79 Przymorze Wielkie
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego Przymorze Wielkie
Szkoła Podstawowa nr 11 Stogi
Szkoła Podstawowa nr 72 im. Obrońców Westerplatte Stogi
Gdańska Szkoła Szermierki Strzyża
Szkoła Podstawowa nr 43 Suchanino
PAŁAC MŁODZIEŻY Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 4 Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 50 Śródmieście
Szkoła Podstawowa nr 57 im. gen. Władysława Andersa Śródmieście



Wakacje w Mieście 2019
lista szkół w podziale na dzielnice Gdańska
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Szkoła Podstawowa nr 65 im. Alfa Liczmańskiego Śródmieście
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku – Szkoła Mistrzostwa 
Sportowego nr 94

Śródmieście

Szkoła Podstawowa nr 86 im. prof. Jerzego Sampa Ujeścisko-Łostowice
Szkoła Podstawowa nr 49 im. Księdza Bronisława Komorowskiego Wrzeszcz Dolny
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Tadeusza Kościuszki Wrzeszcz Dolny
Szkoła Podstawowa nr 17 Wrzeszcz Górny
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Wojska Polskiego Wrzeszcz Górny
Zespół Szkół Specjalnych nr 1 Wrzeszcz Górny
Szkoła Podstawowa nr 5 Zaspa-Rozstaje
Szkoła Podstawowa nr 48 Zaspa-Rozstaje
Szkoła Podstawowa nr 89 Żabianka–Wejhera–

Jelitkowo–Tysiąclecia
Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących
Szkoła Podstawowa nr 75

Żabianka-Wejhera-
Jelitkowo-Tysiąclecia



Wakacje w Mieście 2019
Europejskie Centrum Solidarności

LATO W STOCZNI | zajęcia dla grup zorganizowanych
termin | 27 czerwca–14 lipca (poniedziałek–piątek), godz. 10.00 
czas trwania | 1,5 godziny
miejsce | ECS, pl. Solidarności 
wstęp | 8 zł / uczestnik (maksymalnie 30 osób w grupie)
rezerwacja zajęć | od 12 czerwca poprzez formularz rezerwacji  ecs.gda.pl 

Warsztaty – adresowane do grup zorganizowanych ze świetlic szkolnych i parafii, półkolonii i kolonii – mają na celu pobudzanie do myślenia, rozwijanie 
umiejętności artystycznych i kompetencji społecznych, takich jak współpraca i odpowiedzialność. Przygotowane zostaną 3 tematy dla dzieci w wieku  6–11 lat. 

kontakt | Agnieszka Piórkowska, kierownik Działu Projektów Edukacyjnych, e-mail: a.piorkowska@ecs.gda.pl, tel.: 506 195 728

Dodatkowo:
W każdy pierwszy czwartek miesiąca w ECS odbywa się PLANSZOGRANIE: https://www.ecs.gda.pl/title,PLANSZOGRANIE_w_ECS,pid,9,oid,61,cid,1407.html 
Funkcjonuje Wydział Zabaw i wystawa stała, czyli zwiedzać można ścieżką rodzinną. Wydział Zabaw: https://www.ecs.gda.pl/Wydzial_Zabaw 
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Hevelianum

Hevelianum
ATRAKCJE NA WAKACJE 2019 W HEVELIANUM 
22 czerwca–29 sierpnia 2019
poniedziałek–niedziela
10.00–18.00

4 WYSTAWY INTERAKTYWNE:
DOOKOŁA ŚWIATA Z ENERGIĄ! ŁAMIGŁÓWKA. ZABAWY Z HISTORIĄ
GRUPA DOCELOWA: od 5. roku życia
DZIEŃ: poniedziałek–niedziela
GODZINA: 10.00–18.00
Nie sposób opisać każdego ze stanowisk, trzeba je odkryć! Na wystawach w Hevelianum przemierzysz wszystkie kontynenty wszerz i wzdłuż, odkryjesz prawa 
przyrody rządzące światem i naszym codziennym życiem i przekonasz się, że matematyka jest zabawna, inspirująca i bardzo przydatna…. Maximum wrażeń 
na naszych wystawach gwarantowane!

GALERIA RUCHU
Zwiedzanie z przewodnikiem i eksperymentowanie na stanowiskach.
GRUPA DOCELOWA: od 12. roku życia
DZIEŃ: sobota–niedziela
GODZINA: 13.00
Oddalające się od siebie galaktyki składają się z miliardów gwiazd poruszających się wokół ich centrów. Wokół gwiazd krążą planety, 
a wokół planet, księżyce. Na jednej z planet żyją ludzie, którzy analizują ruch ciał…. Krótko mówiąc – ruch jest wszędzie!
Zapraszamy na wędrówkę po interaktywnej przestrzeni będącej w ciągłym ruchu!

Wakacje w Mieście 2019
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Hevelianum

PRZYTUL POLSKĘ. WYSTAWA CZASOWA
DOOKOŁA ŚWIATA Z ENERGIĄ! ŁAMIGŁÓWKA. ZABAWY Z HISTORIĄ
DZIEŃ: poniedziałek–niedziela
GODZINA: 10.00-18.00

WYSTAWA PRZYRODNICZA (czasowa, przygotowana przez Dyrekcję Lasów Państwowych)
DZIEŃ: poniedziałek-niedziela
GODZINA: 10.00-18.00

Spotkania dla najmłodszych
Laboratorium Pana Kleksa
GRUPA DOCELOWA: 3–9 lat
DZIEŃ: poniedziałek–niedziela
GODZINA: 11.00, 12.30, 14.00, 15.30

W dżungli wyobraźni
Kreatywny plac zabaw
GRUPA DOCELOWA: 3–9 lat
DZIEŃ: poniedziałek–niedziela
GODZINA: 10.00–18.00
Budowanie z Mega klocków to Mega zabawa i Mega wyzwanie!

Wakacje w Mieście 2019
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Hevelianum

Zaskakująca nauka
Science Show
GRUPA DOCELOWA: od 5 lat
DZIEŃ: poniedziałek–niedziela
GODZINA: 12.00, 15.00
Zaskakujące i spektakularne pokazy naukowe.

Kosmiczne spotkania
Planetarium mobilne
GRUPA DOCELOWA: od 8 lat GRUPA DOCELOWA: od 9 lat
DZIEŃ: poniedziałek–czwartek DZIEŃ: piątek–niedziela
GODZINA: 10.30, 12.30, 14.30 GODZINA: 10.30, 12.30, 14.30
Pokaz nieba.   Podbój kosmosu z filmem pt. „EXPLORE” (pokaz i film).

W stronę Słońca
Atrakcja plenerowa
DZIEŃ: poniedziałek–niedziela
GODZINA: 10.00-18.00
Obserwacje słoneczne
W bezchmurne dni zapraszamy na plenerowe obserwacje Słońca przez teleskop.

Wakacje w Mieście 2019
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Hevelianum

Obserwacje Księżyca
Atrakcja plenerowa
Planetarium mobilne + zwiedzanie Galerii Ruchu
GRUPA DOCELOWA: –    GRUPA DOCELOWA: od 9 lat
GODZINA: 21.30–24.00    GODZINA: 21.00, 22.00, 23.00
20 lipca      20 lipca
Nocne obserwacje Księżyca przez teleskop.  Pod kopułą mobilnego planetarium odkryjemy kulisy pierwszego „podboju” Księżyca przez ludzi.

Nocne podglądanie Wszechświata
Atrakcja plenerowa
Planetarium mobilne + zwiedzanie Galerii Ruchu
GRUPA DOCELOWA: bez ograniczeń    GRUPA DOCELOWA: od 9 lat
GODZINA: 21.00–24.00      GODZINA: 20.30, 22.30
11–12 sierpnia       11–12 sierpnia
Deszcze meteorów będą w tym roku wyjątkowo obfite!  Podczas tej gwiezdnej nocy zapraszamy też do mobilnego planetarium
Ponad 110 zdarzeń na godzinę, nocne niebo zaprezentuje nam  na równie ciekawy pokaz i zwiedzanie „Galerii ruchu” – pracowni naukowej
spektakularny pokaz. Pod kopułą mobilnego planetarium  na co dzień niedostępnej dla zwiedzających.
odkryjemy kulisy pierwszego „podboju” Księżyca przez ludzi.  

Wakacje w Mieście 2019
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Hevelianum

Szczegóły na hevelianum.pl

Piknikowanie na polanie
Atrakcja plenerowa
DZIEŃ: poniedziałek–niedziela
Ptaków śpiew, szum drzew, przepiękne widoki na Gdańsk.
Zapraszamy na piknikowanie na polanie w Hevelianum! Leżaki i parasole codziennie do Waszej dyspozycji!

Fort nocą
czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień
Nocne odkrywanie tajemniczych zakątków Góry Gradowej.

Mapping 3D
DZIEŃ: piątek–niedziela
22 czerwca–29 sierpnia

Wakacje w Mieście 2019
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Gdański Archipelag Kultury

DOM SZTUKI GAK
Stryjewskiego 25, 80-625 Gdańsk 
58 307 31 44
www.gak.gda.pl/wydarzenia, www.domsztuki.gak.gda.pl, www.facebook.com/domsztukiGAK
domsztuki@gak.gda.pl
Godziny otwarcia w sezonie letnim:
12.00–20.00 poniedziałek–piątek

Mobilny Dom Kultury
Gdańsk Nowy Port: 28 czerwca 2019 | 17.30–21.00 | Park, ul. Wyzwolenia 
Gdańsk Osowa: 29 czerwca 2019 | 12.00–18.00 | Park Chirona
Gdańsk Przymorze: 5–6 lipca 2019 | 13.30–21.00 / 12.00–18.00 | Ogródek Jordanowski przy Klubie Bolek i Lolek
Gdańsk Łostowice: 19–20 lipca 2019 | 13.30–21.00 / 12.00–18.00 | Teren zielony, ul. Srebrna i Kolorowa
Gdańsk Stogi: 26–27 lipca 2019 | 13.30–21.00 / 12.00–18.00 | Boisko SP 11, ul. Stryjewskiego 28
Wstęp wolny | Wiek: bez ograniczeń 

Mobilny Dom Kultury w tym roku odwiedzi 5 dzielnic Gdańska: Nowy Port, Osową, Przymorze, Łostowice oraz Stogi. 
Mobilny Dom Kultury to wakacyjny  projekt Gdańskiego Archipelagu Kultury, ożywiający kulturalnie dzielnice Gdańska za pomocą plenerowego domu kultury.
Ze swoim programem odwiedzimy miejsca, w których na co dzień nie działa nasza instytucja, a mieszkańcy mają utrudniony dostęp do kultury. 

Mobilny Dom Kultury to warsztaty, koncerty akustyczne, spektakle dla dzieci, animacje dla najmłodszych, wystawy, czytelnia na trawie, 
gra terenowa oraz happeningi dla mieszkańców w każdym wieku i na każdą kieszeń – wstęp każdorazowo jest bezpłatny.

Wakacje w Mieście 2019
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Gdański Archipelag Kultury

GAMA GAK
Starowiejska 15/16, 80-534 Gdańsk
58 346 41 05
www.gak.gda.pl/wydarzenia
www.facebook.com/GamaGdanskiArchipelagKultury
gama@gak.gda.pl 
Godziny otwarcia w sezonie letnim:
12.00–20.00 01.07–02.08.2019
12.00–17.00 05–31.08.2019

Podwórko z pomysłem 2
1, 3, 5, 8, 10 lipca 2019 | 12.00–15.00 | Gama GAK, ul. Starowiejska 15/16, Gdańsk Letnica | Wstęp wolny | Wiek 7–14 lat | 15 miejsc | Zapisy osobiście w placówce.

Wspólnie zagospodarujemy teren wokół Gamy GAK podczas warsztatów „Podwórko z pomysłem”. Rozbudzimy wyobraźnię uczestników,  
projektując wymarzony ogród, a ich twórczą kreatywność sprawdzimy przy jego realizacji. 

Będziemy sadzić rośliny (między innymi zioła) w specjalnie przygotowanych skrzynkach, wykonamy podwórkowe ozdoby z drewna, pomalujemy architekturę 
ogrodową. Na koniec uszyjemy poduszki ogrodowe, aby po ciężkiej, artystycznej pracy móc usiąść wygodnie w Waszym nowym, ulubionym miejscu w Letnicy! 

Wstęp jest bezpłatny, ilość miejsc ograniczona, warto już teraz zapisać się w Gamie GAK.
Warsztaty dla dzieci w wieku od 7 do 14 lat.

Wakacje w Mieście 2019
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Gdański Archipelag Kultury

PROJEKTORNIA GAK
Dworska 29a, 80-506 Gdańsk
58 343 46 91
www.gak.gda.pl/wydarzenia, www.facebook.com/projektorniagak
projektornia@gak.gda.pl   
Godziny otwarcia w sezonie letnim:
08.00–18.00 poniedziałek–piątek
24.06–30.09.2019

Warsztaty kreatywne
24, 26, 28 czerwca oraz 8, 10, 12 lipca 2019 | 10.00-13.30 | Gdańsk Brzeźno | Wstęp wolny 
Wiek 7–10 lat | 15 miejsc | zapisy: projektornia@gak.gda.pl  

Warsztaty plastyczno-teatralne oraz krawieckie w Projektorni GAK będą odbywać się w czerwcu oraz lipcu. Podczas warsztatów wykonamy prace plastyczne
i krawieckie, które następnie posłużą jako element zabawy teatralnej. Rozbudzimy wyobraźnię i twórczą kreatywność uczestników naszych warsztatów.
Zapisz swoje dziecko już dzisiaj: projektornia@gak.gda.pl (wstęp wolny).

Wakacje w Mieście 2019
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Gdański Archipelag Kultury

SCENA MUZYCZNA GAK
Powstańców Warszawskich 25, 80-152 Gdańsk
58 300 00 32
www.gak.gda.pl/wydarzenia, www.scenamuzyczna.pl, www.facebook.com/ScenaMuzycznaGdansk
info@scenamuzyczna.pl    
Godziny otwarcia w sezonie letnim:
08.00–16.00 poniedziałek–piątek
W dniu odbywania się zajęć do 20.00 (wt, czw)
WEEKENDY w czasie imprez

Warsztaty muzyczne dla dzieci
17 czerwca–8 września 2019 | 12.00 | Altana Parku Oruńskiego | wstęp wolny | dla dzieci

Cykl tematycznych warsztatów muzycznych dla dzieci. Podczas warsztatów będzie można poznać różne instrumenty muzyczne oraz sprawdzić, jakie dźwięki 
można z nich wydobyć. Zawsze niedziela, zawsze o 12.00. Wstęp wolny.

Warsztaty: Radio Art2You, Pociąg regio jak z nut, Magiczne sztuczki muzyczne, Morskie opowieści, Mam tę moc, Hip-hop hurra, Cztery żywioły, American 
Express, Sporo buszu w animuszu, Muzyczne zawody, Muzykować każdy może, Zabawa e-lektroniką, Bajkogranie.

Więcej informacji: www.scenamuzyczna.pl 

Wakacje w Mieście 2019
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Gdański Archipelag Kultury

WINDA GAK
Racławicka 17, 80-406 Gdańsk
58 344 90 53
www.gak.gda.pl/wydarzenia, www.facebook.com/WindaGAK
winda@gak.gda.pl   
Godziny otwarcia w sezonie letnim:
08.00–16.00 poniedziałek–piątek

SEZON W TEATRZE LEŚNYM
Święto Ulicy Jaśkowa Dolina
23 czerwca 2019 | 14.00–17.30 | Teatr Leśny | Wstęp wolny  | Wiek 1–15 lat 

Święto Ulicy Jaśkowa Dolina to impreza plenerowa, podczas której odbędą się warsztaty czytelnicze dla dzieci, czytelnia dla dorosłych i dzieci, a na scenie
koncert „To jest nasz świat” – piosenki, które zmieniają świat w opracowaniu Mariusza Wali, zaśpiewają młodzi soliści,
wychowankowie Klubu Winda – GAK. Książki, które zmieniają świat – rozmowa Barbary Piórkowskiej z Mikołajem i Basią Trzaską.
Wrzeszcz Tańczy – koncert zespołu Racing Team Swing z pokazem tańca Swing Revolution i wspólną zabawą.

• Winda GAK będzie również organizować warsztaty dla dzieci i młodzieży. Plan warsztatów zostanie ogłoszony wkrótce.
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Gdański Archipelag Kultury

WYSPA SKARBÓW GAK
Turystyczna 3, 80-680 Gdańsk
58 323 91 15 
www.wyspaskarbow.gak.gda.pl, www.facebook.com/wyspa.gak
wyspaskarbow@gak.gda.pl   
Godziny otwarcia w sezonie letnim:
10.00–20.00 poniedziałek–piątek

Teatrzyki dla dzieci
14, 28 lipca 2019 | 12.00 | Wyspa Skarbów GAK | Wstęp 10 zł

Warsztaty kreatywne 
8, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 24, 26 lipca 2019 | 11.00–14.30 | Wyspa Skarbów GAK | Wstęp 15 zł | Wiek 6–12 lat | 15 miejsc | Zapisy: wyspaskarbow@gak.gda.pl 
Warsztaty kreatywne w Wyspie Skarbów to idealny czas na spędzenie wolnego czasu, rozwinięcie swojej wiedzy i rozwinięcie umiejętności kreatywnego 
myślenia, zdolności manualnych, jak i literackich. Każdy warsztat to nowe zadania, zabawy, spacery i edukacja pro-ekologiczna.
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Muzeum Gdańska

Wakacje w Mieście – Muzeum Gdańska
Zajęcia wakacyjne dla dzieci i młodzieży, rodzin i grup zorganizowanych będą prowadzone w wybranych oddziałach
Muzeum Gdańska i na terenie województwa pomorskiego za opłatą (4–8 zł) i bezpłatnie. 

WESTERPLATTE. SZLAK PAMIĘCI
Od 1 lipca do końca września br. przy Wartowni nr 1 na Westerplatte każdy zainteresowany pogłębieniem wiedzy o historii
Wojskowej Składnicy Tranzytowej oraz jej obrońców będzie mógł odkryć przeszłość i skomplikowaną teraźniejszość jednego z najważniejszych miejsc
we współczesnej historii Polski. W ramach interaktywnego „Szlaku Pamięci” uczestnicy zapoznają się z wybranymi miejscami i osobami, związanymi z obroną 
półwyspu we Wrześniu 1939 r., a także ich losami za czasów Polski Ludowej. Zwiedzanie obejmuje Wartownię nr 1, ruiny Nowych Koszar oraz linię kolejową
na Westerplatte. Każdy korzystający z pakietu „Westerplatte – Szlak Pamięci” będzie mógł odbyć wycieczkę turystyczną drezyną. 

Szlak jest dostępny dla osób niepełnosprawnych. Koszt pakietu dla uczestników indywidualnych i grupowych to 8 zł.
Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu prowadzone są również zajęcia w języku migowym (tel. +48 789 449 681).

MUZEUM NA WYNOS
Oferta bezpłatnych zajęć o szerokiej tematyce skierowana jest do wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z niepełnosprawnościami 
w zakresie intelektualnym, sensualnym i motorycznym oraz nauczycieli/opiekunów. Celem przedsięwzięcia jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa historycznego 
i kulturalnego oraz ułatwienie dostępu do kultury i angażowanie grup zagrożonych wykluczeniem. W ten sposób placówki, których podopieczni nie mają szansy 
wziąć udział w zajęciach edukacyjnych prowadzonych na terenie oddziałów Muzeum Gdańska, objęte zostaną aktualną ofertą muzealną (warsztaty, lekcje muzealne, etc.).

Poszczególne tematy lekcji zostały dostosowane do odpowiednich zakresów wiekowych. Ofertę cechuje wysoka różnorodność działań, 
pomyślanych tak, by nikt nie mógł się czuć wykluczony z grupy docelowej, a także, by możliwość udziału była dla wszystkich 
równorzędna i nieuprzywilejowana. 

Lekcje zamawia się w Dziale Edukacji (numer telefonu +48 789 449 685).
W trakcie rozmowy wybierzemy interesujący Państwa temat i uzgodnimy termin przyjazdu.
Czas trwania zajęć – 1 godzina zegarowa. Zajęcia są bezpłatne.
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Muzeum Gdańska
POZOSTAŁE ZAJĘCIA (LIPIEC–SIERPIEŃ)

1/ wtorki – Twierdza Wisłoujście (dla zwiedzających obiekt; +48 789 449 685) 
Mieszkańcy Wisłoujścia
Odwiedzając Twierdzę Wisłoujście, możecie spotkać żołnierza miejscowego garnizonu, który opowie o dolach i niedolach 
swojej służby. Przekonacie się, ile czasu zajmowało załadowanie skałkowego karabinu. Kto wie, może sami zostaniecie 
przeszkoleni i poznacie tajniki dawnej sztuki wojennej? Ale uważajcie, żona naszego wiarusa nie lubi bałaganu! 
Jeżeli powiecie jej dobre słowo, przekonacie się, że to poczciwa kobieta i z przyjemnością opowie Wam o swoim dniu codziennym 
i życiu w garnizonie [w ramach biletu indywidualnego / grupowego do muzeum].

2/ czwartki – Dwór Artusa (dla grup zorganizowanych; +48 789 449 685)
Wakacje króla Artura
Król Artur, zmęczony rządzeniem Brytanią, postanowił odwiedzić swój gdański dwór. Razem z dworzanami króla możecie odkryć tajemnice, które czekają na Was 
na każdym kroku. Bądźcie uważni, na ścianach, posadzce i suficie spotkacie niezwykłe, bajkowe stworzenia i prawdziwych bohaterów. Czy zdradzą Wam swoje 
historie, zabierając w podróż w odległe epoki? Przekonajcie się sami.
4 zł od uczestnika.

3/ piątki – Dom Uphagena (dla rodzin / mniejszych grup; +48 789 449 685) 
Mówi się, że trzysta lat temu Johann Uphagen ukrył w swoim domu przy ulicy Długiej 12 tajemniczy skarb. Czy przy pomocy dedukcji oraz detektywistycznych 
narzędzi uda Wam się go odnaleźć? Zapraszamy do wspólnej zabawy w gronie rodzinnym i przyjaciół w zabytkowej XVIII-wiecznej kamienicy.
4 zł od uczestnika.
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Instytut Kultury Miejskiej

Alternatywne lato w mieście z IKM

Instytut Kultury Miejskiej zaprasza młodzież i dorosłych na bezpłatne, alternatywne spacery w dzielnicach Gdańska
z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami. Podczas wędrówek przez miasto poznajemy je przez pryzmat
opowieści dawnych lub obecnych mieszkańców i mieszkanek, odwiedzamy znane tylko im miejsca 
i zaułki. Spacery odbywają się kilka razy w tygodniu w siedmiu dzielnicach: Zaspie, Biskupiej Górce,
Dolnym Mieście, Nowym Porcie, Oruni, Oliwie i Wyspie Sobieszewskiej.

Szczegółowy plan dostępny będzie od końca czerwca na stronie: www.ikm.gda.pl/lokalniprzewodnicy. 

To nie wszystko! W niemal każdy wtorek i piątek w lipcu i sierpniu Margareta Sobczak zaprasza na warsztaty edukacyjne dla dzieci w wieku 7–14 lat
związane z poznawaniem architektury przez zmysły, formy i dźwięki.

Godziny spotkań: 11.00–15.00.
Daty warsztatów we wtorki: 2.07, 9. 07, 16.07, 23.07, 13.08, 20.08, 27.08.
Daty warsztatów w piątki: 5.07, 12.07, 19.07, 16.08, 23.08, 30.08.
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Gdański Ośrodek Sportu

GOS zorganizuje gdańszczanom aktywny, letni wypoczynek 

Dni robią się coraz dłuższe, temperatury coraz wyższe, a to oznacza jedno – lato i wakacje zbliżają się wielkimi krokami.
Młodzież szkolna cieszy się z nadchodzącego wypoczynku, a osoby pracujące właśnie na lipiec i sierpień planują sobie urlopy.
Jeśli ktoś jeszcze nie zdecydował się, jak spożytkuje ten wyjątkowy czas, powinien zapoznać się z letnią ofertą
Gdańskiego Ośrodka Sportu. Każdy bowiem znajdzie tu coś dla siebie!

Od lat niezmiennie ogromną popularnością cieszy się wypoczynek na gdańskich Kąpieliskach Morskich. GOS dba nie tylko o to, żeby pobyt nad wodą 
był bezpieczny, ale i ciekawy. Aktywnie można spędzić czas między innymi na jednym z dwudziestu sześciu boisk do sportów plażowych, a z tych przy Molo 
w Brzeźnie można korzystać również po zmroku, przy sztucznym oświetleniu. Jelitkowo oferuje plażową siłownię i plac zabaw (wejście numer 63), 
dzieci znajdą wiele atrakcji również w Brzeźnie (wejście 51). Po raz kolejny obok Molo stanie również Stadion Letni, gdzie będzie można śledzić zmagania 
w praktycznie wszystkich plażowych dyscyplinach sportu na najwyższym, krajowym poziomie. Plażowa biblioteka z kolei to już taki gdański klasyk, 
który na stałe wpisał się w klimat Kąpielisk Morskich. 

Kto wyżej nad pływanie w zatoce stawia relaks w basenie, może skorzystać z oferty gdańskich Pływalni Miejskich również w czasie trwania wakacji.
Co prawda jest to okres, w którym zwyczajowo wykonywane są prace konserwacyjne i występują związane z nimi przerwy technologiczne,
ale Gdański Ośrodek Sportu organizuje je kaskadowo tak, aby chociaż jedna z pływalni na Stogach, Chełmie, Osowej bądź Oruni zawsze była otwarta.
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Gdański Ośrodek Sportu

GOS zorganizuje gdańszczanom aktywny, letni wypoczynek cd.

Ponieważ Gdańsk ma ogromne tradycje żeglarskie, wakacje to także niezwykle intensywny czas, jeśli chodzi o załogę flagowej
jednostki Miasta, czyli szkolnego żaglowca STS Zaruski. Rekrutacja na część rejsów została już co prawda przeprowadzona
wcześniej, ale w lipcu rozpocznie się nabór na darmowe rejsy, które w ramach unijnego projektu
„Baltic Pass – Maritime Heritage Tours” odbędą się we wrześniu. 

Lato to także okres wielu organizowanych przez GOS imprez jedno- bądź kilkudniowych, a także cyklicznych zajęć z cyklu „Aktywuj się w Gdańsku”, 
z których część zostanie przeniesiona z miejskich obiektów i hal na świeże powietrze.

W czerwcu, lipcu i sierpniu odbędą się między innymi: Triathlon Gdańsk, Zawody Nordic Walking, Maraton Zumba Fitness na plaży, Festyn „Aktywuj się”,
turniej koszykówki ulicznej, zawody Sailfish Open Water Gdańsk czy różnego rodzaju regaty i imprezy żeglarskie. 

Zajęcia z cyklu „Aktywuj się” będą odbywały się raz w tygodniu: Zumba i Zumba Gold z Miejskiej Hali Sportowej przy ulicy Kołobrzeskiej przeniosą się na plaże
lub do Parku Reagana, na łonie natury odbywać się będą także zajęcia Jogi. Ofertę uzupełnią znane i lubiane zajęcia, takie jak Aktywna rodzina i Fitness dla dzieci 
na obiektach przy ulicy Traugutta 29, Treningi frisbee przy alei Grunwaldzkiej 244, Piesze wędrówki z rodziną po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym oraz Aktywne 
spacery z wózkami na Chełmie, przy zbiorniku retencyjnym przy ulicy Madalińskiego. Szczegółowy rozkład zajęć, wraz z podanymi lokalizacjami i dokładnymi
terminami, można śledzić w kalendarzu wydarzeń Gdańskiego Ośrodka Sportu. 
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Dziękujemy
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