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1. Noc Muzeów 2017 w Lęborku 
Tegoroczna lęborska Noc Muzeów będzie odbywać się pod hasłem Skrybowie, 
kopiści, drukarze. Muzeum w Lęborku zaprasza wszystkich 20 maja (sobota) w 
godz. 20.00-24.00. Tegoroczna tematyka przewodnia Nocy nawiązuje do wystawy 
czasowej, znajdującej się w Galerii Strome Schody.  
Na uczestników Nocy Muzeów czekać będzie szereg atrakcji, m.in. będą mogli 
spróbować swoich sił w rzemiośle drukarskim. We współpracy z Muzeum 
Piśmiennictwa i Drukarstwa w Grębocinie przeprowadzone zostaną warsztaty z 
użyciem międzywojennej prasy typu „Adama” z przygotowanym przez zecera 
okolicznościowym tekstem.  
Zwiedzający zaznajomią się również z metodą tworzenia odbitek tradycyjną metodą 
azjatycką. Dodatkowo będzie można wziąć udział w warsztatach z pisania gęsim 
piórem czy pieczętowania lakiem. Podczas tegorocznego wydarzenia, uczestnicy 
Nocy Muzeów mają również okazję obejrzeć pokaz czerpania papieru.  
Nie zabraknie także konkursu, w którym chętni będą mieli za zadanie odgadnąć  
hasło związane z tegoroczną Nocą Muzeów. Zainteresowani będą mogli obejrzeć 
dwa filmy: „Lębork, system obronny średniowiecznego miasta” oraz „Wariackie losy 
obrazów podczas II Wojny Światowej”, które zostaną wyświetlone w muzealnej 
piwnicy.  
Podczas tegorocznej Nocy Muzeów będzie można zwiedzić wystawę „Lęborskie 
Monety i pieniądze zastępcze”, która będzie eksponowana w skarbcu Urzędu 
Miejskiego. Dodatkowo, udostępniona będzie także baszta Naczelnej Organizacji 
Technicznej (róg ulic Korczaka i Skłodowskiej-Curie), gdzie będzie można spróbować 
swoich sił w pisaniu na maszynie. 
 

2. Odjazdowy Bibliotekarz 2017  
Odjazdowy Bibliotekarz to ogólnopolska akcja, w której bibliotekarze, czytelnicy i 
miłośnicy książek oraz rowerów, przejeżdżając przez miasto lub okolicę, mogą 
przyjemnie i aktywnie spędzić wiosenny dzień w gronie osób o podobnych pasjach.  
W dniu 27 maja w godz. 10.00-14.00 akcję tę organizuje Miejska Biblioteka 
Publiczna w Lęborku. 
Trasa: Lębork ul. Staromiejska – przejazd ścieżką rowerową do ul. Słupskiej – 
przejazd przez drogę krajową nr 6 – Leśnice: postój - przejazd lasem niebieską trasą 
rowerową – Krępkowice – fakultatywny wyjazd pod Dąb Świętopełk i kamień 
graniczny: postój - Jezioro Brody: ognisko i relaks - Krępkowice – Lębork (ok. 24 km) 
Harmonogram: 
9.30  - zbiórka uczestników rajdu na ul. Staromiejskiej (koło byłego banku PKO BP) 
10.00 - start i przejazd w/w ulicami 
10.45 - 10.55 - postój w Leśnicach 
11.15 - 11.45 - wycieczka fakultatywna pod Dąb Świętopełk i kamień graniczny 



12.00 - ognisko, relaks i pokaz survivalowy nad Jeziorem Brody 
14. 30 – powrót 
  
Obowiązują zapisy - do 18 maja w sekretariacie, pod nr tel. 59 86 22 307 oraz na e-
mail: ko@biblioteka.lebork.pl. Uczestnicy są zobowiązani do zapoznania się i 
podpisania regulaminu. Regulamin dostępny na stronie, w sekretariacie biblioteki i w 
miejscu zbiórki w dniu rajdu. 
ATRAKCJE SPECJALNE - POKAZ SURVIVALOWY przygotowany przez Natura 
Tech. Natura tech pokaże, że warto się zatrzymać choć na chwilę i usłyszeć, poczuć 
oraz dotknąć natury. Uczestnicy rajdu zobaczą również, jak poradzić sobie w 
skrajnych warunkach pogodowych lub zagrożenia życia i zdrowia. Podczas krótkich 
zajęć nad jeziorem Brody przy ognisku usłyszą też: - jak rozpalić ognisko; - jak 
pozyskać wodę do picia; - co to jest EDC rowerzysty; - co można zrobić z rowerem i 
nie tylko. 
Organizatorami rajdu są: Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, Biblioteka 
Publiczna Gminy Cewice, Biblioteka Publiczna Gminy Nowa Wieś Lęborska, a 
wiodącym współorganizatorem rajdu jest Lęborskie Stowarzyszenie Rowerowe "Lew 
Lębork". Wsparcie: Nadleśnictwo Cewice, Rada Sołecka Maszewo Lęborskie i sołtys 
wsi Maszewo Lęborskie i Krępkowice Jan Itrych. 
 
3. Historyczna gra terenowa 
Jak dobrze znasz swoje miasto i okolice? Czy jesteś gotowy wziąć udział w grze, 
dzięki której poznasz je jeszcze lepiej? Dobra zabawa i atrakcyjne nagrody czekają 
na tych, którzy 3 czerwca wezmą udział w Historycznej Grze Terenowej, 
organizowanej przez Lęborskie Bractwo Historyczne. 
LBH zaprasza trzyosobowe drużyny do wzięcia udziału w grze, której celem jest 
sprawdzenie i poszerzenie wiedzy o historii Lęborka i Ziemi Lęborskiej. W konkursie 
mogą brać udział osoby w wieku od 7 do 16 lat. Przed drużynami postawione będą 
zadania, przy których przyda się orientacja w mieście, umiejętność pracy w zespole i 
wiązania faktów, pomysłowość, wiedza i sprawność w znajdowaniu rozwiązań. Gra 
obywać się będzie na terenie ograniczonym następującymi liniami: tory kolejowe 
Lębork-Łeba, ulica Orlińskiego , ulica Poznańska, ulica Kossaka, ulica Gdańska , 
Park Chrobrego, Moniuszki, Targowa, Skargi, Dworcowa, Warszawska, I Armii WP, 
Okrzei , Mireckiego. Za znalezienie prawidłowych odpowiedzi na pytania z karty 
zadań drużyna otrzymuje punkty, dodatkowe punkty przyznawane będą za kolejność 
oddawania wypełnionych kart.  
Konkurs zaplanowano na sobotę 3 czerwca. Start w Baszcie nr 32 przy ul. Korczaka 
3A o godz. 11, zakończenie w tym samym miejscu o godz. 14.00. Na czas 
sprawdzania kart i obrad komisji konkursowej LBH proponuje uczestnikom 
zwiedzanie Lęborka z przewodnikiem. Rozwiązanie konkursu i wręczenie nagród 
zaplanowano na godz. 16.00. 

Trzyosobowe drużyny – z podaniem imion, nazwisk i wieku uczestników - należy 
zgłaszać drogą elektroniczną na adres b.bobrucka@wp.pl do 26 maja do godz. 
15.00.  

Regulamin gry terenowej znajduje się na www.lbh.rycerze.net 

Nagrody w konkursie ufundował Burmistrz Miasta Lęborka. 
 

4. Wystawa fotograficzna „Warsztaty 2017” 
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Lęborski Klub Fotograficzny działający przy Lęborskim Centrum Kultury „Fregata” 
zaprasza wszystkich miłośników fotografii na wernisaż swojej najnowszej wystawy 
pod tytułem „Warsztaty 2017” do Centrum Informacji Turystycznej „Brama 
Kaszubskiego Pierścienia” przy alei Niepodległości 6 w czwartek, 25 maja 2017. 
Rozpoczęcie wernisażu o godzinie 18.00. Wstęp wolny. 
Członkowie LKF o wystawie: 

„Gdy za oknem szybko zapada zmrok, a słota i plucha nie nastrajają do spacerów z 

aparatem, grupa lęborskich miłośników fotografii spotyka się w swojej siedzibie nie 

tylko na pogaduszki. Niesprzyjająca aura zainspirowała nas do wykorzystania tego 

czasu na doskonalenie wybranych technik fotograficznych w studiu. Technik i 

możliwości jest wiele, jednak postanowiliśmy się skupić na tych najbardziej 

przydatnych na co dzień. Inspiracją dla nas były zdjęcia wykonywane przez mistrzów 

fotografii oraz przykłady opisane w dostępnej literaturze. Oprócz modelek i modeli, w 

tym członków rodzin uczestników warsztatów, w studiu pojawiły się również 

przedmioty codziennego użytku.” 

 
5. Kaliningrad - miasto intrygujących kontrastów czy Wielki Kant? 
Biblioteka Miejska zaprasza do  Klubu, gdzie 18 maja 2017 o godz. 18.00 odbędzie 
się kolejne spotkanie podróżnicze. 
Gościem kolejnego spotkania podróżniczego będzie Ksenia Przybyś, z zawodu 
tłumaczka języka rosyjskiego, zawsze starająca się popularyzować język oraz kulturę 
rosyjską;  z wyboru badaczka historii, architektury i społecznej odmienności Obwodu 
Kaliningradzkiego, a zwłaszcza Kaliningradu;  z zamiłowania natomiast jest 
melomanką, która upust swojej pasji daje na blogu rosyjskimetal.pl oraz w książce 
"Aria - moje Biesy". 
Wstęp wolny. 
 
6. Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich 
Od kilku lat lęborscy uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych biorą udział w 
konkursie wiedzy o zamkach gotyckich, organizowanym przez Stowarzyszenie Gmin 
„Polskie Zamki Gotyckie”, do którego Lębork należy.  
Konkurs jest dwuetapowy. Etap gminny przeprowadza Muzeum w Lęborku, a 
zdobywcy I miejsc w obu kategoriach wiekowych biorą udział w finale konkursu. 
Etap gminny tegorocznej edycji Konkursu odbył się 8 maja 2016 r.  Najlepszy 
spośród uczniów szkół podstawowych był Maciej Baranowski z SP nr 8, natomiast w 
kategorii gimnazjalistów I miejsce zajął Jakub Nastaj z SGJ. Uczniowie ci 
reprezentować będą Lębork podczas finału - 8 czerwca w Lidzbarku Warmińskim. 
 

7. „Czerwony Kapturek” w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 28 maja Teatr „Władca Lalek” zaprezentuje w 
Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) spektakl pt „Czerwony Kapturek”. W 
związku z bardzo dużym zainteresowaniem, przedstawienie zostanie 
zaprezentowane dwa razy: o godzinie 15.00 i 17.00.  
Bilety w cenie 8 złotych dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej oraz w CIT 
przy alei Niepodległości 6. Liczba biletów jest ograniczona. 
Partnerem majowych „Niedzielnych Spotkań z Teatrem” jest firma Farm Frites 
Poland SA. 
 


