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Po raz trzynasty w Gdańsku na Jarmarku św. Dominika, 3 sierpnia od godz. 15.00 do 21.00, 
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim promuje Kociewie wspólnie z Lokalną 

Organizacją Turystyczną KOCIEWIE oraz Ogniskiem Pracy Pozaszkolnej w ramach 
UNIKATÓW z KOCIEWIA. W tym roku po raz pierwszy imprezę poprzedzać będzie barwny 
korowód, do którego mamy przyjemność zaprosić wszystkie samorządy Regionu wraz z ich 
mieszkańcami. Organizowany przemarsz jest zaplanowany od Zielonej Bramy na Targ 
Węglowy w Gdańsku, gdzie nastąpi oficjalne otwarcie kociewskiego dnia na tym wydarzeniu 
o wielowiekowej tradycji. Propozycja, którą przedstawiamy Państwu, to czynny udział 
zespołów artystycznych, kół gospodyń wiejskich, grup zorganizowanych i indywidualnych  
w Korowodzie Kociewskim. Przewidujemy możliwość promowania podczas przemarszu 
własnych gmin, zespołów, imprez, stowarzyszeń za pośrednictwem napisów na tablicach, 
banerach, flagach, a także werbalnie śpiewem i muzyką na żywo. Barwny przemarsz będzie 
okazją do wykazania kociewskiej spójności Regionu, bogatej różnorodności artystycznej,  
a przede wszystkim integracji społeczności lokalnej, co zachęci mieszkańców Gdańska oraz 
turystów odwiedzających jarmark także do uczestnictwa w Korowodzie Kociewskim. 

Poza Korowodem, UNIKATY z KOCIEWIA to szeroka prezentacja dorobku kulturalnego, 
artystycznego oraz promocja Regionu: występy zespołów regionalnych, tanecznych, 
muzycznych, inscenizacji historycznych. W pawilonach odbędą się wystawy sztuki, 
rękodzieła, wydawnictw promujących, prezentacje średniowieczne, warsztaty ceramiczne, 
pokazy snycerskie, a także degustacje kuchni kociewskiej. Na UNIKATACH promować będą 
mogły się samorządy z terenu całego Kociewia prezentując swoje wyjątkowe atrakcje. 

Jako organizatorzy UNIKATÓW uzyskaliśmy już wstępne deklaracje części naszych 
samorządów, które chcą udostępnić transport swoim mieszkańcom biorącym udział  
w Korowodzie Kociewskim. Prosimy o przesłanie pisemnych deklaracji wraz z ilością osób 
biorących udział w korowodzie oraz osobą do kontaktu. 

Wszelkie szczegóły prosimy uzgadniać na kontakt: 
Stefan Galiński - Zastępca Naczelnika Wydziału  

Kultury, Sportu i Promocji Regionu Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim 

tel. 694 485 876, e-mail: stefan.galinski@powiatstarogard.pl 
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