
Informacje z Ratusza z dnia 12.02.2016 

1. Walentynki w bibliotece      
2. Ferie z biblioteką 
3. Nadanie nazwy rondu - Danuty Siedzikówny  INKI 
4. „Wielkie ciasto”- spektakl dla najmłodszych widzów 
5. Konkurs Literacki „Legendy Błękitnej Krainy” rozstrzygnięty 
 
1. Walentynki w bibliotece      

Biblioteka Miejska zaprasza do klubu MBP w dniu 12 lutego na godz. 17.00 na 
Nietypowe Walentynki. Będzie można poznać laureatów osiemnastego konkursu 
poezji miłosnej „Szeptem”, zdmuchnąć świeczki na urodzinowym torcie, posłuchać 
wierszy, a przede wszystkim wystartować w slamie poetyckim* i zgarnąć nagrodę na 
walentynkowy prezent dla ukochanej osoby.  
Wstęp wolny. 
Slam to konkurs poetycki, w którym twórcy prezentują swoje wiersze. Najlepszego 
autora wieczoru wybiera publiczność, oceniając zarówno treść wierszy, jak i 
umiejętności oratorskie poety. 
Osoby, które chcą wziąć udział w slamie muszą zabrać ze sobą przynajmniej pięć 
własnych wierszy. 
 
2. Ferie z biblioteką 
 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału dzieci ze szkół podstawowych 
podczas ferii zimowych. 
BIBLIOTEKA GŁÓWNA 
Zapisy do 12 lutego w Dziale dla Dzieci i Młodzieży, kontakt: Aleksandra 
Werenczuk-Hinc, tel. 59 8622 307, e-mail ko@biblioteka.lebork.pl 
Program: 
godz. 11.00 - 12.30 
15 lutego: Graj w zielone: EKO zabawy z Agnieszką Kozłowską z Wydziału Ochrony 
Środowiska 
16 lutego: Mały ceramik: warsztaty ceramiczne 
17 lutego: Pomaluj swoją koszulkę - warsztaty zdobienia           
18 lutego: Turniej Xboxa 
19 lutego: godz. 10.00 - W Akademii pana Kleksa: warsztaty farbiarskie 
  
FILIA Biblioteki Miejskiej: ANGIELSKI NA WESOŁO 
Zapisy do 19 lutego w Filli nr 1 przy ul. Kościuszki 14 (budynek SP Nr 5), kontakt: 
Agnieszka Kotłowska, tel. 59 863 11 15, e-mail: filia@biblioteka.lebork.pl, 
Program: 
godz. 11.00 – 13.00 
22 lutego: Fairy Tales for Kids – Pantomima  (porwani przez bajki-spotkanie z 
postaciami ulubionych bajek) 
23 lutego: Face & Body (malowanie twarzy- tworzenie własnej karykatury, 
przyswajanie wszystkich części ciała ) 
24 lutego: Food (zajęcia kulinarne- poczęstunek) 
25 lutego: Zagrajmy w planszówki 
26 lutego: Turniej Xboxa 



3. Nadanie nazwy rondu - Danuty Siedzikówny  INKI 

W dniu 1 marca przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Tego 
dnia o godz. 11.00 -  w auli I LO  w Lęborku odbędzie się spotkanie młodzieży z p. 
Luizą Łuniewską autorką książki „Szukając Inki” i Agnieszką Marszk, autorką 
wystawy „Żołnierzom Wyklętym…”, a następnie -  o 12.30 na rondzie przy ulicach 
Krzywoustego - Kaszubskiej nastąpi odsłonięcie tablicy z nazwą Rondo Danuty 
Siedzikówny INKI. O godz. 17.00 odprawiona zostanie msza św. w kościele pw. 
Miłosierdzia Bożego (ul. Kasztanowa) oraz złożone będą kwiaty pod tablicą 
pamiątkową 5. Wileńskiej Brygady AK i innym bohaterom podziemia 
niepodległościowego. 
O godz. 18.45 zaplanowane jest otwarcie wystawy „Żołnierzom wyklętym…” 
Agnieszki Marszk w Sanktuarium św. Jakuba, a o 19.00 spotkanie z p. L. Łuniewską 
autorką książki o Ince – w auli Jana Pawła II przy Sanktuarium. 
 
4. „Wielkie ciasto”- spektakl dla najmłodszych widzów 

 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na nowy cykl imprez kulturalnych pod 
hasłem „Niedzielne spotkania z teatrem”. Od lutego, co miesiąc, na Stacji Kultura 
będą odbywały się przedstawienia teatralne dla najmłodszych połączone z 
warsztatami i spotkaniami z twórcami. 
LCK Fregata pragnie rozszerzyć ofertę o regularne przedstawienia teatralne dla 
dzieci. Po każdym przedstawieniu odbędą się krótkie warsztaty i spotkanie z 
aktorami, którzy opowiedzą o kulisach sztuki teatralnej. Póki co, spotkania będą 
odbywały się raz w miesiącu.  
Terminy „Niedzielnych spotkań z teatrem” w pierwszej połowie 2016 roku to: 28 
lutego, 20 marca, 17 kwietnia, 15 maja i 12 czerwca. Wszystkie spektakle będą 
rozpoczynały się o 15:00. 
Pierwsze spotkanie to przedstawienie Teatru Gdynia Główna pod tytułem „Wielkie 
ciasto”. Początek o godzinie 15:00 w dniu 28 lutego 2016 r. Miejsce: Stacja Kultura 
(Dworzec PKP w Lęborku).  
Bilety w cenie 5 złotych (dzieci) i 8 złotych (dorośli) dostępne są w kasie Kina przy ul. 
Gdańskiej oraz w CIT przy alei Niepodległości 6. Liczba biletów ograniczona. 
 
Przedstawienie inspirowane opowiadaniem J.R.R Tolkiena Kowal z Podlesia 
Większego, scenariusz i reżyseria: Piotr Srebrowski, obsada: Konrad Till, Radosław 
Smużny, projekt lalek: Piotr Srebrowski, konsultacje dramaturgiczne: Maciej Wiktor, 
muzyka: Sówka Sowińska, przepis na ciasto: ciocia Wiesia. 
Czas trwania: 45 min. Spektakl dla widzów od lat 3. 
 
5. Konkurs Literacki „Legendy Błękitnej Krainy” rozstrzygnięty 

Rozstrzygnięty został X Otwarty Konkurs Literacki Legendy Błękitnej Krainy, 
organizowany co roku przez Lokalną Organizację Turystyczną Ziemia Lęborska - 
Łeba przy współpracy z Urzędem Miejskim oraz Starostwem Powiatowym. Wpłynęło 
45 legend, w tym 23 ze szkół podstawowych powiatu lęborskiego, 17 z gimnazjów 
oraz 5 prac w kategorii szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych, 
 
Powołana przez LOT komisję konkursowa w składzie: 



Halina Krzewniak – prezes Stowarzyszenia Twórców i Animatorów Kultury TAK w 
Lęborku (przewodnicząca komisji), 
Edyta Litwiniuk – polonistka, redaktor prowadzący Dziennika Bałtyckiego 
(Oddział w Lęborku), 
Marcin Krzciuk – polonista, pracownik LOT Ziemia Lęborska - Łeba. 
oceniła prace i wyłoniła najlepsze 
Grand Prix otrzymał Artur Kamieniecki - uczeń Społecznego Gimnazjum 
Językowego w Lęborku, autor legendy O tym jak dąb dostał imię Arkadiusz 
 
kategoria szkół podstawowych: 
I miejsce: Jolanda Postma (Zespół Szkół w Garczegorzu) 
II miejsce: Dawid Cyganowski (Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi w Przerytem) 
III miejsce: Weronika Romanowska (Zespół Szkół w Cewicach) 
 
kategoria szkół gimnazjalnych: 
I miejsce: Jakub Nastaj (SGJ w Lęborku) 
II miejsce: Zofia Klata (SGJ w Lęborku) 
III miejsce: Julia Kochanowska (SGJ w Lęborku) 
 
kategoria szkół ponadgimnazjalnych i osób dorosłych: 
I miejsce: Paulina Czajkowska 
II miejsce: pseud. lit. Urszula Nowik 
III miejsce: Maria Michałowska 
 
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez pana Wernera Koschalkę, Urząd 
Miejski w Lęborku, Starostwo Powiatowe, Dziennik Bałtycki, firmę Sea Park Sarbsk 
oraz POLKOMTEL Sp. z o.o. 
 


