
Ogólna charakterystyka 

Wejherowskie Centrum Kultury to organizacja, której działalność najlepiej określa słowo wielofunkcyjność. Została powołana we wrześniu 1990 roku  
i od tego czasu realizuje misję popularyzacji kultury i edukacji artystycznej poprzez liczne sekcje, grupy artystyczne, warsztaty oraz amatorski ruch 
różnych dziedzin sztuki. W budynku odbywają się zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczne, wokalne, teatralne, fotograficzne i sportowe, a także z 
zakresu ceramiki, animacji filmowej i robotyki. W efekcie powstają samodzielne produkcje, pokazy i koncerty, na które bilety rozchodzą się w mgnieniu 
oka. 

Wejherowskie Centrum Kultury realizuje własne przedsięwzięcia artystyczne i prowadzi działalność impresaryjną zapraszając na swoją scenę 
filharmonie, teatry, kabarety, zespoły muzyczne, opery i grupy choreograficzne. Natomiast w galerii regularnie prezentowane są wystawy artystów z 
całej Polski. 

Filharmonia Kaszubska, będąca siedzibą Wejherowskiego Centrum Kultury, wyposażona jest w Salę Główną z widownią, na której w wygodnych 
fotelach zasiąść mogą 376 osób. To właśnie tu odbywa się większość wydarzeń z repertuaru instytucji. Sala Główna spełnia również funkcję sali 
kinowej. Projekcje odbywają się także w Sali Kameralnej, w której filmy oglądać jednocześnie może 46 osób. Oprócz szeregu doskonale wyposażonych 
pracowni artystycznych, Filharmonia dysponuje również profesjonalnym studiem nagrań, w którym artyści tworzą swoje albumy. 

Współczesna siedziba Wejherowskiego Centrum Kultury, oddana do użytku w 2013 roku, to nowoczesny obiekt o powierzchni ponad 6,5 tys. m2. 
Budynek przyciąga swą architekturą inspirowaną łodzią wpływającą lekko w morską toń, w formie szklanej bryły. Na pokładzie, usytuowanym na 
dachu budynku, znajduje się taras widokowy, chętnie odwiedzany przez mieszkańców i turystów w sezonie letnim. W foyer Filharmonii gości wita 
fontanna,  
a wokół gmachu ustawiono rzeźby prezentujące dziedziny sztuki, którymi zajmuje się Wejherowskie Centrum Kultury. 

Wejherowskie Centrum Kultury pełni również rolę organizatora festiwali (na przykład Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu czy Ogólnopolski Przegląd 
Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka), a także dużych imprez plenerowych, o charakterze masowym. Współpracuje  
i współtworzy projekty artystyczne wespół z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi.  

Działalność 

Wejherowskie Centrum Kultury zostało powołane uchwałą Rady Miasta 4 września 1990 r. na bazie byłego Miejskiego Domu Kultury, z nową 
lokalizacją przy ul. Sobieskiego 255. Od tego czasu zakres naszej działalności jest dostosowywany do potrzeb społeczeństwa miasta i regionu. Od 1 
lipca 2000 r. pozostaje Samorządową Instytucją Kultury posiadającą osobowość prawną. 



W związku z rozległą działalnością, pojawiła się potrzeba budowy nowego obiektu. Władze miasta podjęły stosowną decyzję i w 2010 roku rozpoczęła 
się, długo oczekiwana przez mieszkańców, budowa nowego centrum kultury. Powstała baza, która pozwala na rozwinięcie wcześniejszych bogatych  
i wielokierunkowych działań Centrum z zakresu animacji, edukacji artystycznej i kulturalnej. Przyczynia się to do znaczącego podniesienia jakości  
i rozszerzenia oferty działań rozwijających zdolności, umiejętności i zainteresowania oraz zaspakajających potrzeby kulturalne i edukacyjne 
mieszkańców Wejherowa i regionu. W szczególności pielęgnacji tradycji kultury kaszubskiej z uwzględnieniem lokalnych, regionalnych oraz 
transgranicznych wpływów kulturowych, wraz z upowszechnianiem i promocją tej kultury w kraju i za granicą, a także propagowanie dorobku kultury  
i sztuki europejskiej. 

Funkcję Dyrektora Wejherowskiego Centrum Kultury pełni Pani Jolanta Rożyńska. 

 

Wejherowskie Centrum Kultury w 2019 roku realizowało swoje cele statutowe na wielu płaszczyznach – scenicznej działalności repertuarowej, 

aktywności twórczej stałych sekcji artystycznych, działalności filmowej z repertuarem premierowym kina, wystawienniczej, projektowej, aż po 

działalność opartą o partnerstwo w przedsięwzięciach twórczych, aktywizujących lokalną społeczność. 

Szerokie spektrum pracy zespołu instytucji przedstawiają statystyki: 

W 2019 roku zorganizowaliśmy na deskach Filharmonii 123 wydarzenia (w tym 4 projekty sceniczne ruchu amatorskiego z rozbudowanym zakresem 

prób wznowieniowych i premierowych), w naszych salach kinowych (w Sali głównej i kameralnej) zaprezentowaliśmy 128 tytułów (podczas 1.489 – 

seansów), przeprowadziliśmy 18 konkursów, przeglądów, pokazów dedykowanych propagowaniu artystycznej działalności dzieci i młodzieży, 

zorganizowaliśmy na terenie Filharmonii 50 warsztatów, wykładów i spotkań twórczych dla różnorodnej grupy odbiorców; 30 wystaw prezentujących 

warsztat twórczy artystów młodego pokolenia, w tym interaktywne wystawy oraz dzieła klasyków polskiej sztuki i prace pokonkursowe. 

Do działalności Wejherowskiego Centrum Kultury należy dodać również współpracę instytucji ze szkołami w wymianie międzynarodowej, projektach 

Erasmusa, unijnych projektach edukacyjno – terapeutycznych na rzecz dzieci niesłyszących, dzieci z autyzmem, projektach teatralnych i muzycznych – 

jak np. Finał Programu Śpiewająca Polska. 



Rozwijającym się obszarem działalności Centrum są rozbudowane tematycznie, wielodziedzinowe, kilkumiesięczne projekty artystyczne. 

Prowadziliśmy ich osiem w 2019 roku. Były to „Secesja”, „Saga Rodzinna”, „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi”, „Historie Małych Ojczyzn”, „Design Thinking”, muzyczny projekt „Reach Out”, „Ogrody sztuki z narracją modernizmu” i „Stolemy 

Energii” – wyjątkowe przedsięwzięcie twórcze z udziałem artystów młodego pokolenia, którzy stworzyli na elewacjach trafostacji, w przestrzeni 

publicznej, 10 niezwykłych murali. 

Ponadto zespół Wejherowskiego Centrum Kultury stworzył razem z zespołem Biblioteki Miejskiej w Wejherowie grę mobilną o nazwie: „Po Moc!”, 

związaną z fabułą z Gwiezdnych Wojen, dostępną na terenie Miasta Wejherowa.  

Łącznie we wszystkich pracach podejmowanych przez pracowników Wejherowskiego Centrum Kultury wzięło udział 180.226 osób, w tym 162.473 

osoby uczestniczące w wydarzeniach prowadzonych na terenie Filharmonii (scenicznych, kinowych, wystawienniczych i innych), 17.753 uczestników 

wydarzeń plenerowych organizowanych przez WCK.  

Ponadto w każdym tygodniu (poza miesiącami lata) w Filharmonii organizowano zajęcia w sekcjach dla 640 stałych uczestników. 

Edukacja artystyczna prowadzona przez instruktorów Wejherowskiego Centrum Kultury obfitowała w wiele sukcesów w 2019 roku. 46 razy na 

podium zwycięskim stanęły w konkursach zespoły choreograficzne, 26 razy soliści i duety taneczne, dwukrotnie ceramicy, na podium stanęła też z 

zajęciem  

I miejsca w VIII Międzynarodowym Przeglądzie Filmów Animowanych Dzieci i Młodzieży – sekcja animacji filmowej oraz chór mieszany „Camerata 

Musicale” z I miejscem na X Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w Konkursie Muzyki Sakralnej w Moskwie. 

 Poniższe zadania upowszechniania, udostępniania i promowania kultury Wejherowskie Centrum Kultury realizowało na kilku płaszczyznach: 

I. prezentacji różnych form sztuki i dziedzin kultury (koncerty, wystawy, spektakle, konkursy, przeglądy, dyskusje – aktywizacja 

kulturalna środowiska),  

II. prowadzenie sekcji i grup twórczych dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzieży i dorosłych), 



III.   organizowanie dużych imprez kulturalnych o masowym odbiorze (koncerty, pikniki, festyny, happeningi, akcje artystyczne),  

IV.   współpraca z instytucjami, organizacjami, grupami nieformalnymi w przestrzeni miejskiej oraz współpraca ponadregionalna. 

 Zajęcia prowadziło 20 artystów - instruktorów oraz 1 akustyk przypisany do studia nagrań. 

W 2019 roku, średnio łącznie do wszystkich sekcji należało 715 osób, w tym 665 uczestników sekcji WCK, 10 osób z grup, którym udostępniamy 

pracownie i 40 osób z innych podmiotów korzystających z bazy Filharmonii Kaszubskiej.   

W ciągu tygodnia WCK odnotowuje: 

 1.052 wejścia w ramach prowadzonych sekcji,  

 5 wejść grup, którym udostępniamy pracownie, 

 40 wejść innych podmiotów korzystających z bazy Filharmonii. 

Łącznie w ciągu tygodnia jest to około 1.097 wejść. 

Możemy założyć, że w skali miesiąca z oferty sekcji i kół artystycznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, odnotowujemy łącznie 4.388 wejść. 

Grupy twórcze i indywidualni uczestnicy form artystycznych oferowanych przez Centrum, kształcąc i doskonaląc swoje umiejętności efektami pracy 

podzielili się z publicznością w licznych prezentacjach, a także zmierzyli się w wielu konkursach. 

Odbyły się wydarzenia artystyczne organizowane przez Centrum (obiekt Filharmonii Kaszubskiej), w których uczestniczyło ok. 162.473 osoby.  

1. Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży, musicale, przedstawienia edukacyjne (ok. 7.944 osoby), 

2. Wernisaże wystaw prac malarskich, graficznych i fotograficznych (odbiorcy wernisaży - ok. 960 osób) własne i we współpracy z podmiotami 

zewnętrznymi. 

Frekwencja wystaw stałych: ok. 9.090 osób . 

Lekcje wystawowe: 



Centrum prowadzi lekcje wystawowe dla dzieci i młodzieży w ramach organizowanych wystaw. 

Liczba zorganizowanych lekcji: 18 .  Liczba uczestników: ok. 360 osób.  

 

Galerie debiutów: 

Korytarz 2 piętra Filharmonii Kaszubskiej stał się mini galerią debiutów Wejherowskiego Centrum Kultury, której misją jest prezentowanie twórczości 

młodych twórców. 

Frekwencja wystaw w mini galerii – ok. 1.280 osób. 

3. Wymiany międzynarodowe (liczba uczestników – ok. 345 osób), 

4. Konferencje, warsztaty, spotkania literackie i audycje muzyczne (ok. 2.202 osoby), 

5. Konkursy, przeglądy i spotkania twórcze (ok. 2.046 osób),  

       Aktywizacja społeczna realizowana na terenie Filharmonii Kaszubskiej (ok. 7.238 osób), 

6. Koncerty, spektakle i inne wydarzenia sceniczne (ok. 27.094 osoby), 

7. Kino w WCK (liczba widzów ok. 103.599 osób), 

8. Udostępnienie pomieszczeń Filharmonii Kaszubskiej (podmioty zewnętrzne): ok. 315 osób. 

 

W wydarzeniach  plenerowych oraz imprezach masowych uczestniczyło ok. 17.753 osoby. 

Liczba etatów na koniec 2019 roku wynosiła 29. 

Budżet instytucji w 2019 roku – 7 971 400, 00 

Przychody własne – 2 691 000,00 

Dotacja Gminy Miasta Wejherowa – 5 230 000,00 w tym 1 090 500,00 – wydarzenia plenerowo-masowe.  



 

 

 

Wnioski złożone w 2018 roku z realizacją w 2019 r. - nie 
otrzymały dofinansowania 
 

    Nazwa Programu Nazwa projektu 
 

1.  
Program Współpracy Transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 
2020  Różne tradycje -wspólna sztuka  

 

2. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzicwa Narodowego - 
Infrastruktura domów kultury 

Zakup systemu mikrofonów beprzewodowych na potrzeby działalnosci kulturalnej 
Wejherowskiego Centrum Kultury 

 

3.  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Edukacja 
kulturalna Ogrody sztuki z narracją modernizmu  

 

    

 

Wnioski złożone w 2019 roku - nie otrzymały 
dofinansowania 
 

  1. Nazwa Programu Nazwa projektu 
 2. Polski Instytut Sztuki Filmowej - Edukacja Filmowa ABC Tworzenia Filmu Dokumentalnego 
 

3. Polski Instytut Sztuki Filmowej - Rozwój kin - Modernizacja kin 
Adaptacja pomieszczenia na nową salę kinową w Wejherowskim Centrum 
Kultury/Filharmonii Kaszubskiej - etap I 

 4. Narodowe Centrum Kultury - Kultura - Interwencje 2019 Jak miasto żyje… 
 5. Narodowe Centrum Kultury - Kultura - Interwencje 2019 Wejherowa Dawny Czar 
 6. Narodowe Centrum Kultury - EtnoPolska 2019  Stolemy Energii 
 

7. 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji - Wydział 
Mniejszości Narodowych i Etnicznych Stolemy Energii 

 8. Fundacja PZU Bądź kreatywny, stań się artystą 
 

    

 

 
 
 

  



 
 
Wnioski złożone w 2019 roku z realizacją w 2020 roku - nie 
otrzymały dofinansowania 

  Nazwa Programu Nazwa projektu 
 

1.  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura 
ludowa i tradycyjna 2020 Tradycje romskie na Kaszubach 

 

2. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Kultura 
ludowa i tradycyjna 2020 Romowie na Kaszubach 

 

3.  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Wspieranie 
działań muzealnych 2020 Romowie - kolorowe wolne ptaki 

 

4.  
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Sztuki 
wizualne 2020 „Miejska akupunktura” - Festiwal sztuk wizualnych inspirowanych kontekstem miejsca 

 

    

 

 
Wniosek złożony w 2019 roku z realizacją od 2020 roku - 
otrzymał dofinansowanie 
 

  

  Nazwa Programu Nazwa projektu 
kwota 
dofinansowania 

1. 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - 
Infrastruktura domów kultury 2020 Kamienica Sztuki w Wejherowie (realizacja w latach 2020 - 2022) 850 000 

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 
WCK partnerem projektu: 
 

  Nazwa Programu Nazwa projektu 
 

1. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 
na lata 2014 - 2020  

Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze Specjalnymi Potrzebami 
Edukacyjnymi (partner w projekcie) - realizacja w latach 2019 - 2021 

 2. Międzynarodowy program Erasmus + Reach Out 
 3. Międzynarodowy program Erasmus + Wymiany młodzieży 
 4. Niepodległa (Biuro Programu Niepodległa) Historie małych ojczyzn  
 

5. 
Teatr Polska 2019 (Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego) Spektakl pt. „ Szwejk” wraz z warsztatami 

 

6. 
Teatr Polska 2019 (Instytut Teatralny im. Zbigniewa 
Raszewskiego) 

Spektakl pt. Aktorzy koszalińscy, czyli komedia prowincjonalna” wraz  
z warsztatami 

 7. Scena dla Tańca 2019 (Instytut Muzyki i Tańca) Spektakl Polskiego Teatru Tańca pt. "Polka" 
  

Współpraca z NGO i kulturą pozainstytucjonalną w 2019 roku:  

WYSTAWY:  

 Wystawa Fundacji "Pokonaj Raka" - wydarzenie towarzyszące. Organizator: Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. i Fundacja "Pokonaj Raka". 

 Wystawa Wejherowsko - Rumskiego Hufca Harcerek "Źdźbło" działającego z ramienia Okręgu Pomorskiego ZHR z okazji piątej rocznicy 

reaktywacji hufca. Organizator: Okręg Pomorski ZHR Wejherowsko-Rumski Hufiec Harcerek "Źdźbło".  

 Wystawa plenerowa "Nazywano ich Słowińcami" poświęcona Słowińcom, ludności stanowiącej  w XIX wieku ostatki Słowian na południowym 

brzegu Morza Bałtyckiego, jako pewna szczególna kategoria Kaszubów. Organizator: Muzeum Wsi Słowiańskiej w Klukach, oddział Muzeum 

Pomorza Środkowego w Słupsku. 



 Wystawa plastyczna pt. "Autyzm czyli…" - prezentacja w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie. Organizator: Wejherowskie 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Autyzmem. 

 Wystawa fotografii w ramach 8 edycji Festiwalu Przygody Wanoga. 

 Wernisaż wystawy "Zdolni z Pomorza" - program promujący młodzież z powiatu wejherowskiego. Organizator: Poradnia Psychologiczno - 

Pedagogiczna w Wejherowie. 

 Wernisaż wystawy prac osób z niepełnosprawnościami z powiatu wejherowskiego pod tytułem "Sztuka bez barier". Organizator: Fundacja 

Zdrowia Esco. 

 Wystawa czasowa „Śmierć za Niepodległą” – ukazująca sylwetki ofiar zbrodni piaśnickiej i ich dorobek na rzecz budowania polskości Pomorza 

w okresie II Rzeczypospolitej. Organizatorzy: Instytut Kaszubski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział 

Muzeum Stutthof w Sztutowie. Niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945), Niemiecki Instytut Historyczny w 

Warszawie. 

 Wystawa malarstwa, haftu i techniką rollupu towarzysząca obchodom rocznicy Roku Trepczyka. Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko – 

Pomorskie Oddział w Wejherowie. 

WYMIANY MIĘDZYNARODOWE  (liczba uczestników – ok. 345 osób), m. in.: 

 Odbycie stażu przez uczennicę z Niemiec w ramach projektu "Working in Europe - Europolitan Ways into the Future (Erasmus+ Akcja 2 

Partnerstwa Strategiczne - Współpraca szkół). 

 Międzynarodowa wymiana młodzieży w ramach programu ERASMUS+. Partnerzy projektu:  ARTTRAIN, Kopenhaga, Dania oraz WCK – 2 

transfery.  

 Międzynarodowa  wymiana młodzieży w ramach programu ERASMUS+ projekt „Reach Out”.   

 

 



 

KONFERENCJE, WARSZTATY, SPOTKANIA LITERACKIE I AUDYCJE MUZYCZNE: 

         Warsztaty w ramach projektu "Saga Rodzinna AD '89" skierowany do dorosłych, szczególnie seniorów oraz do młodzieży szkół średnich, 

realizowany we współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Majkowskiego w Wejherowie. 

• Konferencja prasowa w sprawie upublicznienia Rocznika Kulturalnego 2018. Partnerstwo: Wejherowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka 

Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, Państwowa Szkoła 

Muzyczna I st. im. F. Chopina W Wejherowie. 

• Warsztaty filmowe w ramach projektu Historie Małych Ojczyzn – prowadzenie Studio Miniatur Filmowych w Warszawie. 

• Warsztaty z zagranicznymi instruktorami w zakresie tańca, muzyki i sztuk wizualnych odbywające się w ramach międzynarodowego projektu 

„Reach Out” finansowanego z programu ERASMUS+. Projekt realizowany w latach 2019-2020. Jego celem było badanie wpływu warsztatów 

artystycznych prowadzonych przez artystów zagranicznych na młodzież szkolną w wieku 12-13 lat. 

• Warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Brama z Goleniowa. Organizator: Fundacja Pomysłodalnia z Rumi. 

• Konferencja Literacka będąca podsumowaniem projektu "Śmiech na bis", którego realizacja rozpoczęła się w listopadzie organizacją XIV 

Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych im. A. Luterka. Organizator: I LO im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie i Wejherowskie 

Centrum Kultury 

WIELODZIEDZINOWE PROJEKTY:  

 Projekt „Saga Rodzinna AD’89” skierowany do dorosłych, szczególnie seniorów oraz do młodzieży szkół średnich, realizowany we współpracy 

z Miejską Biblioteką Publiczną im. A. Majkowskiego w Wejherowie.  



 Projekt „Terapeutyczne Przedszkole dla dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi” realizowany we współpracy ze specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w 

Wejherowie - wieloletni. 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA REALIZOWANA NA TERENIE FILHARMONII KASZUBSKIEJ:  

 

 Spotkanie profilaktyczno - informacyjne Fundacji "Pokonaj raka". Organizator: Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. i Fundacja "Pokonaj Raka". 

 Koncert finałowy IV edycji Konkursu Chóralnego "Małego Trójmiasta Kaszubskiego".  Małe Trójmiasto Kaszubskie Śpiewa Kolędy i Pastorałki. 

Organizator: Stowarzyszenie Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. 

 Uroczysta Gala z okazji 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia. Organizator: Starostwo Powiatowe i Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie. 

 Festiwal Szanty i Pieśni Morskiej "Mielizna". Organizator: Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec ZHP Wejherowo. 

 V Edycja Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa. Organizator: Fundacja Tydzień Małżeństwa. 

 Impreza integracyjna pn. "Bal karnawałowy w stylu lat 80-tych" w ramach realizacji projektu "Klub Integracji Społecznej Śródmieście" 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Organizator: Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Wejherowie. 

 Cykl wykładów z trenerem mentalnym nt. psychologii sportu, psychologii pozytywnej, coachingu, kinezjologii i fizyki kwantowej dla młodych 

sportowców. Organizator: Trenerzy młodych piłkarzy rocznika 2017 Wejherowskiego Klubu Sportowego Gryf. 

 II Wejherowska Gala Sportu 2018. Organizator: Urząd Miasta Wejherowa. 

 Spotkanie dotyczące Budżetu Obywatelskiego. Organizator – Urząd Miasta Wejherowa. 

 Walne Zebranie i Wybory do Zarządu Polskiego Związku Niewidomych Koła Wejherowo na lata 

2019 - 2023. Organizator: Koło Powiatowe Polskiego Związku Niewidomych w Wejherowie,         WCK - udostępnienie sali. 

 Spotkanie mieszkańców ul. Kopernika w Wejherowie w sprawie przebudowy ulicy. 



 Zjazd Leśników Województwa Pomorskiego oraz pokaz filmu "Piaśnica". 

 Gościnna wizyta Chóru Męskiego Skien Mannssangforening z Norwegii na zaproszenie chóru Męskiego "Harmonia" - wspólne warsztaty 

muzyczne oraz wspólny koncert w wykonaniu chórów. 

Organizator - Chór Męski "Harmonia". 

 "Udostępnienie tarasu widokowego Filharmonii Kaszubskiej dla grupy osób z 22 Gromady Zuchenek 

„Strażniczki Dżungli” działającej z ramienia Wejherowsko – Rumskiego Hufca Harcerek „Źdźbło” Związku "Harcerstwa Rzeczpospolitej, celem 

przeprowadzenia tzw. „przekazania drużyny”. 

 Spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste powietrze” dla mieszkańców Wejherowa (najem). 

 Gala Kulturystyki/PCA Baltic Championships 2019. 

 Święto Policji - uroczyste obchody setnej rocznicy powołania Policji Państwowej. 

 Wizyta grupy dzieci z Białorusi – zwiedzanie Filharmonii Kaszubskiej.  

 Szkolenie dla Metropolitalnej Kadry Kultury z zakresu zarządzania zespołem w instytucji kultury w oparciu o kulturę otwartości. Organizator: 

Obszar Metropolitalny Gdańsk - Sopot - Gdynia. 

 Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. "Polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec. Pomorze jesienią 1939 roku i Zbrodnia 

Pomorska" połączona z premierową prezentacją filmu „Pelplin” o eksterminacji kapituły duchownych pelplińskich jesienią 1939 roku.  

Organizatorzy: Instytut Kaszubski, Instytut Studiów Politycznych PAN, Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w 

Sztutowie. 

 Uroczysta Gala z okazji 20-lecia Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz Powiatowego Zespołu Orzekania o 

Niepełnosprawności wraz z wystawą jubileuszową.  

Organizator: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności. 

 Spotkanie informacyjne "Mama może wszystko! Fundusze Europejskie na nowej drodze zawodowej". Organizator: Lokalny Punkt Informacyjny 

Funduszy Europejskich w Gdańsku, Agencja Rozwoju Pomorza S. A.  



 Uroczyste podsumowanie ustanowionego przez Radę Naczelną Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego Roku Jana Trepczyka. W ramach 

wydarzenia odbyło się spotkanie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko - Pomorskiego, jak również koncert "Bò Cebie le wëspiéwac mòżna".  

Organizator: Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie Oddział w Wejherowie. 

 Konferencja Tematyczna dla Seniorów "Strefa Seniora". Organizator: Samorząd Województwa Pomorskiego oraz Polska Press. 

 Premierowe widowisko muzyczne - koncert "Moja Piaśnica" w wykonaniu zespołu "4razywroku". Wydarzenie objęte patronatem Honorowym 

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina oraz wpisane do ogólnopolskiego kalendarza obchodów 

80.rocznicy wybuchu II wojny światowej. Organizator: Muzeum Piaśnickie w Wejherowie Oddział Muzeum Stutthof w Sztutowie, Niemieckiego 

nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady (1939-1945). 

 Przedstawienie ekologiczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach akcji "Sprzątanie Świata 2019" - 3 prezentacje. 

Organizator: Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Wejherowa. 

 Wykład otwarty pt. "Sensoryzmy, czy emocje? O kodowaniu emocjonalnym i nieporozumieniach" adresowany do rodziców, nauczycieli, 

terapeutów i osób z autyzmem. Prelegentem spotkania była      dr Joanna Ławicka - Prezes Fundacji Prodeste z Opola, pedagog specjalny, 

doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Organizator: Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem. 

 Dzień Edukacji Narodowej - koncert Roberta Janowskiego. Organizator: Urząd Miasta Wejherowa. 

 Rozstrzygnięcie V Edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Organizator: Urząd Miasta Wejherowa.  

 Spotkanie "Piękno jest w nas". Organizator: Fundacja PoMoc wraz z partnerem Puckim Hospicjum. 

 Uroczysta Gala Koncertu Finałowego chórów szkolnych regionu pomorskiego działających w projekcie Akademia Chóralna "Śpiewająca 

Polska". Kurator regionu pomorskiego Akademii Chóralnej "Śpiewająca Polska" - Ewa Rocławska. 

 Spotkanie dotyczące profilaktyki zdrowotnej. Organizator: Zarząd "Szpitali Pomorskich Sp. z o. o.”. 

 Wigilia instruktorska Komendy Hufca ZHP im. Partyzantów Kaszubskich w Wejherowie. Organizator: Komenda Hufca ZHP im. Partyzantów 

Kaszubskich w Wejherowie. 



 IV Zlot Fanów Gwiezdnych Wojen Forcecon 2019. Organizator: Urząd Miasta Wejherowa i Fundacja Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza 

"Pro turris", współorganizacja: WCK i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego w Wejherowie. 

 


