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1.„Narodowe Czytanie” także w Lęborku  
Kolejna edycja ogólnopolskiej akcji pn. Narodowe Czytanie pod patronatem 
Prezydenta RP odbędzie się w sobotę 2 września. W tym roku czytane będzie 
„Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. 
Organizatorzy akcji w Lęborku serdecznie zapraszają mieszkańców Powiatu 
Lęborskiego na wspólne czytanie, które odbywać się będzie na placu przy żabkach 
(Staromiejska), w godzinach od 12.00 do 14.00. 
Scenerię stanowić będą dekoracje nawiązujące do imprezy weselnej z okresu akcji 
dramatu. Animatorzy w strojach nawiązujących do epoki będą czytać fragmenty 
"Wesela" oraz zachęcać widzów do aktywnego udziału. Dla publiczności 
przewidziano konkursy z nagrodami oraz wspólne śpiewanie. Przygotowana zostanie 
również wystawa prezentująca wydawnictwa dotyczące dramatu "Wesele" 
 Wyspiańskiego. Atrakcją będzie wiązanka tańców i melodii krakowskich w 
wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "Ziemia Lęborska". 
 
2. Bezpłatnie do Muzeum - Europejskie Dni Dziedzictwa 
Muzeum w Lęborku serdecznie zaprasza w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa  
9 i 10 września w godz. 11.00 - 16.00 do bezpłatnego zwiedzania ekspozycji 
muzealnych, wystawy czasowej "Rybactwo i rybołówstwo na Pomorzu" oraz baszt: 
Baszty nr 24 (ul.Derdowskiego) - "Broń i uzbrojenie z XIV - XV wieku", 
Baszty nr 27 (ul.Basztowa) - Ziołolecznictwo na Kaszubach i kaszubska sztuka 
ludowa a w piwnicach Muzeum - do obejrzenia filmu "Lębork - system obronny 
średniowiecznego miasta". 
9 i 10 września, o godz. 12.00 i o godz. 14.00 - zaplanowano prezentację 
multimedialną i prelekcję "Krajobraz to pamięć... - historia lęborskich parków”. 
Historia lęborskich przestrzeni zielonych zaczyna się w II połowie XIX wieku, kiedy w 
Lęborku pojawia się Lęborskie Towarzystwo Upiększania Miasta. To dzięki temu 
stowarzyszeniu tereny zielone, dotąd dzikie i nieposkromione, zaczynają się 
zmieniać, tworząc spójne z miastem estetyczne parki, będące miejscami wypoczynku 
lęborczan po dzień dzisiejszy.  
Prezentacja wraz z prelekcją dotyczyć będzie Parku im. Bolesława Chrobrego oraz 
Parku im. Mieczysława Michalskiego.  
 
 
3.Święto polskiego kina także w Lęborku! 
Repliki 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni są imprezą, która już po 
raz szósty zagości w kalendarzu wydarzeń filmowych organizowanych w LCK 
„Fregata”. Lęborska publiczność ma szansę obejrzeć wyselekcjonowane tytuły 
ubiegające się o Złote Lwy – główną nagrodę gdyńskiego festiwalu. 



W Lęborku będziemy mogli zobaczyć cztery tytuły startujące w konkursie głównym 
oraz jeden z konkursu „Inne spojrzenie”. Dla lęborskiego kina to ogromne 
wyróżnienie, że już szósty rok z rzędu jesteśmy częścią najważniejszego polskiego 
festiwalu filmowego. 
42. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni to największa impreza filmowa w 
Polsce i jedyna, która na tak wielką skalę promuje polską kinematografię. Co roku o 
Wielką Nagrodę Złotych Lwów walczą w Gdyni najnowsze polskie filmy. Festiwal w 
Gdyni to przede wszystkim wizytówka polskiego kina - najlepsze filmy roku, 
najważniejsi twórcy i najgorętsze tematy.  
Seanse festiwalowe w Lęborku będą odbywały się w tym samym czasie, co w Gdyni, 
czyli od 18 do 22 września. Równolegle z pokazami festiwalowymi we „Fregacie” już 
po raz kolejny będzie można skorzystać z bezpłatnego przeglądu filmów dla dzieci 
pod hasłem „Gdynia Dzieciom”.  
Rezerwacje na festiwalowe filmy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 59 8622-530. 
 

4. Zmiany w nazwach ulic w Lęborku 
Zgodnie z ustawą z dn. 1.04.2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego 
ustroju totalitarnego,  samorządy zobowiązane zostały do  weryfikacji patronów ulic.  
Na ostatniej, XXX Sesji Rady Miejskiej w Lęborku w dniu 31 sierpnia 2017, Rada 
Miejska podjęła uchwały w sprawie nadania nazw następującym ulicom:  
ulica 10 marca  otrzyma nazwę: Bohaterów Monte Cassino,  
ul. I Armii Wojska Polskiego – otrzyma nazwę: Wojska Polskiego,  
ul. 9 Maja – otrzyma nazwę:  8 Maja,  
ul. Mariana Buczka – otrzyma nazwę: Nadmorska,  
ul. Jedności Robotniczej – otrzyma nazwę: rotm. Witolda Pileckiego.,  
ul. Władysława Hibnera – otrzyma nazwę: Architektów,  
ul. Henryka Rutkowskiego – otrzyma nazwę: Techników,  
ul. Władysława Kniewskiego – otrzyma nazwę: Inżynierów. 
 
Uchwały ws nadania nazw ulicom podjęte przez Radę Miejską w Lęborku wejdą w 
życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia ich w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego. 
 
5.Warsztaty z robotyki 
Biblioteka Miejska po raz kolejny organizuje cieszące się bardzo dużym 
zainteresowaniem warsztaty z robotyki czyli budowania i programowania robotów z 
klocków lego dla dzieci z klas I-VI. Odbędzie się 8 spotkań po 2,5 godz., dwa razy w 
miesięcy. Koszt - 160 zł.  
Zapisy przyjmowane są do 18 września w sekretariacie Biblioteki, tel. 59 8622 307, 
MBP@biblioteka.lebork.pl 
 
 
6. Wrześniowe „Spotkania z pasją” 
Na kolejne „SPOTKANIA Z PASJĄ” dla seniorów zaprasza Biblioteka Miejska w 
Lęborku. Cykl odbywa się w bibliotece lęborskiej od października 2015 r. Celem 
działań biblioteki jest wspieranie osób starszych w dalszym rozwoju i tworzenie dla 
nich inspirujących zajęć, sprzyjających integracji. 
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W każdą środę o godz. 11.00 w klubie biblioteki uczestnicy wspólnie spędzają 
czas na rozmowach, zajęciach rozwojowych, różnorodnych warsztatach, poznają 
nowe rzeczy oraz ciekawych ludzi. Tematyka spotkań jest różnorodna, od zajęć z 
rękodzieła, po porady kosmetyczki, stylistki, warsztaty tańca, kulinarne i 
fotograficzne. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie karty bibliotecznej. Każdy 
może wybrać z oferty interesujące tematy i miło spędzić czas. 
Oferta na wrzesień: 
6 września: Nasze plany i pomysły: spotkanie organizacyjne 
13 września: Trening pamięci z wykorzystaniem języka angielskiego 
20 września: Historia gen. St. Sosabowskiego prelekcja Krzysztofa Siwki z Muzeum 
w Lęborku 
27 września: Oswajamy kuchnię wege: warsztaty kulinarne z Moniką Gałasiewicz 
Miejsce spotkań: KLUB MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
Wstęp wolny. 
 


