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URLOP  Z KULTURĄ 
W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM 

prof. Jerzy Limon,  
Dyrektor Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego 

„Kultura nie jest towarem czy produktem, 
który można kupić w sklepie. Jest 
sposobem na życie, które - żeby miało sens 
- musi być życiem rozumnym. Najogólniej 
mówiąc, jest sposobem, w jaki opisujemy 
świat i siebie samych. W Pomorskim rozwój 
idzie we właściwym kierunku, władze 
doskonale zdają sobie sprawę  
z tego, że kultura nie może się opierać na 
jarmarkach: powstały i powstają nowe 
instytucje, ECS, Gdański Teatr 
Szekspirowski, Muzeum II Wojny Światowej, 
Muzeum Emigracji, czy Centrum Filmowe  
w Gdyni. To są poważne inwestycje  
w przyszłość, a edukacyjną  
i kulturotwórczą rolę wspomnianych 
instytucji trudno przecenić.”  

Wszyscy, którzy szukają pomysłu na ciekawy i nietypowy urlop, 
powinni zainteresować się kulturalną ofertą województwa 
pomorskiego. Region obfituje w europejskiej klasy perły sztuki  
i architektury. Oprócz znanych wszystkim krzyżackiego zamku  
w Malborku, Dworu Artusa czy bazyliki Najświętszej Maryi Panny 
w Gdańsku, na turystycznych trasach Pomorza można natknąć 
się na mniej znane obiekty, urzekające swymi walorami 
historycznymi i artystycznymi. W podróż szlakiem pomorskich 
zabytków warto wybrać się jesienią lub wiosną, kiedy upały nie 
dają się tak we znaki jak latem.  
W czasie „kulturalnych” wycieczek po województwie nie można 
zapomnieć o ludowej spuściźnie zamieszkałych na tych terenach 
Kaszubów, Kociewów i Słowińców. Prawdziwą kopalnią wiedzy  
o historii i życiu codziennym dawnych pokoleń są pomorskie 
muzea skansenowskie. Wśród nich warto zwrócić uwagę m.in.: 
na Muzeum – Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach 
Kiszewskich – najstarsze muzeum na wolnym powietrzu  
w Polsce, Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie, 
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach czy skansen w Nadolu.  
Województwo pomorskie powoli staje się artystycznym 
zagłębiem kraju. Obiekty takie, jak Gdański Teatr Szekspirowski, 
Opera Bałtycka, Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina, 
Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni czy 
Europejskie Centrum Solidarności są znane nie tylko polskim, ale 
również europejskim koneserom kultury. Je również warto 
uwzględnić planując jesienny urlop w województwie pomorskim. 
Emocje gwarantowane!  
  

www.pomorskie-prestige.eu 
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GOLF WYBRANE OBIEKTY KULTURALNE 

GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI 
Już sam budynek Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego robi 
niesamowite wrażenie. Zaprojektowany i wybudowany zgodnie  
z artystyczną wizją profesora Renato Rizzi, wnętrzem sali teatralnej 
nawiązujący do XVII-wiecznej Szkoły Fechtunku - dawnego teatru 
elżbietańskiego w Gdańsku, jest perełką na architektonicznej mapie 
Gdańska. Otwierany dach pozwala na wystawianie sztuk przy świetle 
dziennym. Gdański Teatr Szekspirowski kreuje działania artystyczne  
i upowszechnia kulturę teatralną zarówno na skalę lokalną, jak  
i międzynarodową.  

www.teatrszekspirowski.pl 

OPERA BAŁTYCKA W GDAŃSKU 
Opera Bałtycka w Gdańsku to jedna z największych instytucji 
kulturalnych Polski Północnej. Wyrazem uznania reprezentowanego 
przez nią poziomu jest zaliczenie jej, jako jedynego polskiego teatru 
operowego, przez TV BBC do grona dziewięciu najlepszych teatrów 
operowych Europy. Spektakle produkowane przez Operę Bałtycką 
brały udział w licznych międzynarodowych projektach, zdobywając 
prestiżowe nagrody i wyróżnienia na całym świecie. W repertuarze 
Opery Bałtyckiej znajdują się m.in. żelazne pozycje ze światowego 
kanonu operowego, takie jak m.in.: Czarodziejski flet, Eugeniusz 
Oniegin, Makbet, Traviata  Carmen.  

www.operabaltycka.pl 

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA W GDAŃSKU 
Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina w Gdańsku z siedzibą  
w Gdańskim Centrum Muzyczno-Kongresowym to jeden  
z najdynamiczniej rozwijających się ośrodków muzycznych w Polsce, 
który odwiedzają melomani nie tylko z regionu, ale z kraju i świata.  
W zabytkowej 100-letniej elektrowni na wyspie Ołowianka powstała 
przestrzeń kulturalna, w którą zaprzężono najnowocześniejsze 
technologie multimedialne. Profesjonalne studio nagrań jest jednym 
z najlepiej wyposażonych w Europie. Obiekt jest doskonałym 
przykładem adaptacji i zintegrowania wspaniałej zabytkowej 
architektury z techniką najnowszej generacji. 

. 

Województwo pomorskie to raj dla wielbicieli sztuki i kultury. W poszukiwaniu 
artystycznej doskonałości i europejskiego poziomu wrażeń  warto zarezerwować 
kilka dni i odwiedzić pomorskie instytucje kulturalne.   

www.pomorskie-prestige.eu 

www.filharmonia.gda.pl 
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EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI  
Europejskie Centrum Solidarności to miejsce nowe na mapie 
Gdańska, otwarte zaledwie w sierpniu 2014 roku. Szybko jednak 
zyskało miano jednego z najważniejszych obiektów w mieście. Jest 
zarówno atrakcją turystyczną, jak i miejscem konferencji, szkoleń, 
wystaw czasowych, wydarzeń kulturalnych i przedsięwzięć 
edukacyjnych. To tutaj odbywają się wydarzenia w ramach All About 
Freedom Festival czy Bałtycki Festiwal Nauki. Tutaj także swoje biuro 
ma legendarny działacz "Solidarności", noblista, były prezydent 
Polski Lech Wałęsa. 

www.ecs.gda.pl 

TEATR MUZYCZNY W GDYNI 

Teatr Muzyczny im. Danuty Baduszkowej w Gdyni działa od 18 maja 
1958 roku i niemal od początku swojego istnienia jest jedną  
z najważniejszych instytucji kulturalnych regionu. W ciągu tych lat 
przygotował ponad 320 premier: musicali, operetek, spektakli 
muzycznych, baletowych, kabaretowych, bajek, koncertów  
i spektakli kameralnych. W historii polskiego teatru zapisał się dzięki 
takim tytułom jak: Jesus Christ Super Star, Skrzypek na dachu, Les 
Miserables, Evita, Hair, Lalka, Shrek czy Chłopi. 

www.muzyczny.org 

www.pomorskie-prestige.eu 

WYBRANE WYDARZENIA KULTURALNE 

JAZZ JANTAR FESTIVAL 

www.Jjazzjantar.pl 

Odbywający sie w listopadzie Jazz Jantar Festival jest jednym  
z najstarszych festiwali jaazowych w Polsce. Powstał w 1973 roku  
i przechodził burzliwe losy, by od 1997 roku stać się prezentacją tego, 
co najciekawsze w jazzie polskim i światowym. Przez "Polska The 
Times" został uznany za jedną z najwyżej cenionych imprez jazzowych 
"dzięki wyrazistemu programowi, którego największą zaletą jest 
unikanie muzyki rozrywkowej nobilitowanej jazzem, przy 
równoczesnym otwarciu na nowości i formy rozszerzające obszary 
jazzu w kierunku muzyki elektronicznej i współczesnej kameralistyki". 

Codziennie w województwie pomorskim odbywają się różne wydarzenia  
o charakterze kulturalnym, zarówno o randze międzynarodowej, jak i lokalnej. 
Udział w nich może być doskonałym uzupełnieniem pobytu na Pomorzu lub też 
celem jesienno – zimowego urlopu w województwie pomorskim.  
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TYDZIEŃ GRUZIŃSKI W TEATRZE SZEKSPIROWSKIM  

www.teatrszekspirowski.pl 

 
Tydzień z kulturą gruzińską zainauguruje spektakl Dama z pieskiem wg 
Antoniego Czechowa w reżyserii Levana Tsuladze, zrealizowany w Kote 
Marjanishvili State Drama Theatre. Tego dnia będzie też miało miejsce 
otwarcie wystawy Front Kaukaski w obiektywie Nino Jorjadze (1914-
1918) z Muzeum Narodowego Gruzji. W kolejnych dniach na gości 
czekają m.in. koncert śpiewu polifonicznego zespołu Mdzlevari, pokaz 
wokalno-taneczny zespołu Rustavi, spektakle, prezentacje filmów 
poszerzone o spotkania z reżyserami, debaty na temat problematyki 
współczesnego teatru i kina Gruzji, performance, warsztaty śpiewu 
tradycyjnych gruzińskich pieśni, wystawy oraz teatr marionetek.  

FESTIWAL NARRACJE 

www.narracje.eu 

Narracje to odbywający się od 2009 roku festiwal artystycznych 
instalacji wizualnych, które po zmroku ożywają w przestrzeni 
publicznej listopadowego Gdańska. Narracje powstały po to, by 
eksplorować miejskie wątki i konteksty oraz tworzyć nowe gdańskie 
opowieści. Tym razem kuratorka z południa Polski – Anna Smolak, 
zabierze uczestników w podróż po Nowym Porcie – dzielnicy, której 
historia i bliskość morza zostały zawarte w koncepcji „Przemytnicy”. 

ALL ABOUT FREEDOM FESTIVAL 

www.ecs.gda.pl 

W drugiej połowie października już po raz 9 odbędzie się ALL ABOUT 
FREEDOM FESTIVAL, jedna z najbardziej znanych imprez 
realizowanych przez Europejskie Centrum Solidarności. W programie: 
projekcje filmowe – fabuły i dokumenty, wiele premier – spotkania  
z twórcami, dyskusje, muzyka i teatr. W 2014 roku w imprezie 
uczestniczyło 5 tys. osób. Organizatorzy przykładają szczególną wagę, 
do prezentowania wydarzeń artystycznych poświęconych sytuacji 
krajów, w których swobody obywatelskie są ograniczane.  

www.pomorskie-prestige.eu 
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DODATKOWE INFORMACJE 

STRONY WWW 

www.pomorskie-prestige.eu 

www.pomorskie.travel 

OSOBY KONTAKTOWE 

www.pomorskie-prestige.eu 

Katarzyna Jabłońska  
kjablonska@citybell.pl 

 601 349 873      

Tomasz Gierwat  
tgierwat@citybell.pl 

601 349 886 

Dyrektor Zarządzający 
Krystyna Hartenberger-Pater 

k.pater@prot.gda.pl  
58 732 70 45 

 

Pomorska Regionalna  
Organizacja Turystyczna Citybell Consulting 

Koordynator projektu 
Izabela Koch 

i.koch@prot.gda.pl 
501 545 366  

 


