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1. „Niecodzienna codzienność” w Muzeum 
Muzeum w Lęborku serdecznie zaprasza do Galerii "Strome Schody"  w dniu 15 
stycznia o godz. 18.00 na otwarcie wystawy pt. NIECODZIENNA CODZIENNOŚĆ 
czyli rzecz o osobliwych przedmiotach... 
Wystawę zorganizowano ze zbiorów: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
Muzeum Ziemi Puckiej oraz zbiorów własnych Muzeum w Lęborku. 
Wystawa potrwa do Zabytki prezentowane na wystawie pochodzą z różnych 
obszarów tematycznych przestrzeni mieszkalnej. Zamysł ekspozycji ma na względzie 
przedstawienie poszczególnych pomieszczeń domowych tj. kuchni, gabinetu czy 
salonu. Pojawiają się tu przedmioty o różnorodnym zastosowaniu, o wyrafinowanym 
wyglądzie czy nietuzinkowej formie wykonania. I tak też, na ekspozycji przeplatają 
się zabytki, które można zaliczyć do zastawy stołowej, z zakresu meblarstwa, zabytki 
techniki czy sprzęty gospodarstwa domowego -  jednakże wszystkie wpisują się w 
szeroko pojętą kulturę materialną zawartą w przestrzeni czasowej od XVIII do XX 
wieku. Bez względu na ich pochodzenie są one wyjątkowe poprzez swój wygląd bądź 
funkcję, jaką spełniały. 
Wystawa będzie czynna do końca maja 2016 r. 
 
2. Wizyta Burmistrza u pierwszego dziecka urodzonego w 2016  
Burmistrz Lęborka Witold Namyślak odwiedził pierwsze urodzone w 2016 roku w 
Lęborku dziecko, małą Amelię i jej rodziców, pp. Julię i Roberta  Oleszek. 
Amelka urodziła się 3 stycznia w lęborskim szpitalu. Dziewczynka ma już starszego, 
5-letniego braciszka. 
Burmistrz Lęborka Witold Namyślak złożył gratulacje młodej rodzinie i tradycyjnie 
ufundował dla pierwszego urodzonego w 2016 r. mieszkańca Lęborka wyprawkę 
wartości 500 zł.  
 
3.  Lębork grał z Orkiestrą 
W minioną niedzielę na ulicach Lęborka na rzecz XXIV Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy kwestowało z puszkami WOŚP ok. 180 młodych ludzi. Podczas 
występów na scenie lęborskiego „Mechanika” prowadzone były licytacje. 
Najciekawsze z nich to Fotel Starosty Lęborskiego, który został wylicytowany za 
1.400 zł. Dużą popularnością cieszyły się jak zawsze gadżety WOŚP: koszulka 
WOŚP osiągnęła cenę 300 zł, natomiast zegar 200 zł. 
Jak co roku, licytowane były unikalne, pamiątkowe statuetki wykonane specjalnie na 
lęborski finał WOŚP, w tym roku pod nazwą. „Orkiestrowy Dzwon”.  Statuetka została 
zaprojektowana i wykonana ze srebra, bursztynu, kryształowego szkła, blachy 
nierdzewnej i granitu. Trzy statuetki zostały zlicytowane podczas lęborskiej imprezy, 
cena wywoławcza statuetki wynosiła 100 zł.  
Statuetka nr 1 wylicytowana została została na 900 zł, nr 2 na 920 zł, natomiast nr 3 
za 1.000 zł. Trwa jeszcze licytacja ostatniej, czwartej statuetki na allegro. 



Podobnie jak co roku ostateczna kwota znana będzie za jakiś czas, ponieważ 
pieniądze i przelewy jeszcze wpływają. 
Do tej pory, podczas XXIV Finału WOŚP w Lęborku, udało się zebrać około 60.000 zł 
(ok. 50.000 zł z kwesty oraz ok. 10.000 zł z licytacji). Dokładne rozliczenie zostanie 
podane na początku lutego 2016 ze względu na wciąż trwające aukcje i liczenie 
zebranych pieniędzy. 
 

4. Spotkanie noworoczne dla czytelników biblioteki 

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza czytelników i sympatyków do Klubu biblioteki 
w dniu 21 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 na tradycyjne spotkanie noworoczne, które 
będzie okazją do podsumowania 2015 r., nagrodzenia najaktywniejszych czytelników 
i wspólnej zabawy z kabaretem (Im)Perwersja. Podczas wieczoru poznamy 
Czytelnika Roku 2015 oraz najwspanialszego Mola Prasowego.  
Niespodzianką będzie występ kabaretu (Im)Perwersja, który wykonuje improwizację 
we wszelkiej postaci, stand up, a nawet sporty walki. Nie boją się poruszać 
kontrowersyjnych tematów, nie ma dla nich tabu.  
Wstęp wolny. 
 

5. XII Miejski Przegląd Jasełek 
XII Miejski Przegląd Jasełek – odbędzie się w Lęborskim Centrum Kultury FREGATA 
w dniu 23 stycznia 2016. 
Do udziału w Przeglądzie udział zaproszono dzieci i młodzież z lęborskich 
przedszkoli, szkół, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, ośrodków kultury i 
stowarzyszeń. 
PROGRAM:  
   9.00 -12.30  -  I część Przeglądu 
12.30 – 13.00 - „Rodzinne kolędowanie” - koncert kolęd 
13.00 – 13.30 -  Podsumowanie konkursu  plastycznego na  
                          Lęborską Maskę Jasełkową „ZOSTAŃ GWIAZDĄ 
                          JEZUSA”, wręczenie nagród 
13.30 – 14.00 -  Podsumowanie I części Miejskiego Przeglądu 
                         Jasełek, wręczenie nagród 
14.00 – 15.30 -  II część Przeglądu 
15.30 - 16.00 – Koncert kolęd w wykonaniu  
16.00 - 16.30 – Podsumowanie II części Miejskiego Przeglądu 
                         Jasełek , wręczenie nagród 
 
24 stycznia 2016 roku o godz. 11.30  w Sanktuarium św. Jakuba Apostoła - występ 
zespołu jasełkowego nagrodzonego GRAND PRIX Miejskiego Przeglądu Jasełek. 
 
Organizatorzy: 
Lęborskie Centrum Kultury FREGATA  
Lęborskie Stowarzyszenie  św. Jakuba Apostoła 
Młodzieżowy Dom Kultury  
Parafia św. Jakuba Apostoła 
Nadleśnictwo Lębork 
Środowiskowy Dom Samopomocy LWIĄTKO  
Honorowy patronat:  Burmistrz Miasta Lęborka i Starosta Lęborski 


