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1. Święto Niepodległości 11 listopada 
Z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, w dniu Narodowego 
Święta Niepodległości 11 listopada o godz. 10.00 odprawiona zostanie msza św. W 
Sanktuarium św. Jakuba, o godz.11.00 zaplanowany jest przemarsz pod Obelisk 
Niepodległości, o 11.20 uroczystość pod Obeliskiem. W programie: Apel Pamięci i 
salwa honorowa, złożenie kwiatów, wystąpienie Burmistrza Lęborka, montaż słowno-
muzyczny w wykonaniu uczniów SP nr 5, występ Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska”. 
Tradycyjnie, o godz. 13.00 w kinie Fregata odbędzie się wspólne śpiewanie pieśni 
patriotycznych. Tego samego dnia w godz. 9.00-21.00 w miejskiej Hali Sportowej 
odbędzie się Grand Prix Lęborka w Karate WKF. 
W ramach obchodów Święta Niepodległości, w sobotę 4 listopada o godz.11.00 
odbędzie się Indywidualny Bieg Przełajowy (start i meta w lasku przy stadionie 
miejskim), w czwartek 9 listopada o godz. 13.00 w sali audiowizualnej ZSM-I wykład 
historyczny prof. Zbigniewa Machalińskiego pt. „Admirałowie polscy” oraz 
prezentacja słowno-muzyczna w wykonaniu uczniów SGJ.  W dniu 10 listopada o 
18.45 złożone zostaną kwiaty pod tablicą upamiętniającą Ofiary katastrofy 
smoleńskiej (przy Sanktuarium św. Jakuba), zaś o godz. 19.00 odbędzie się 
uroczystość pod tablicą Polskiej Rady Ludowej przy ul. Targowej 48.  

 
2. Nie pozwól pamięci zarastać trawą... Sprzątnij grób obok 
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie w dniu 20 października (piątek), na zabytkowym 
wejherowskim cmentarzu inauguruje ogólnopolską akcję pt.: „Nie pozwól pamięci 
zarastać trawą... Sprzątnij grób obok” przy ul. 3 Maja.  
Celem akcji jest zachęcenie ludzi, by przy okazji sprzątania, porządkowania grobów 
swoich bliskich, zwrócili uwagę na zaniedbane, zarośnięte trawą mogiły obok i 
uprzątnęli chociaż jedną z nich.  
Społeczny i edukacyjno-historyczny projekt ma na celu krzewienie szacunku do 
miejsc pamięci narodowej i nekropolii, poprzez czynne dbanie o opuszczone groby. 
Akcja ma również zainspirować nas do przemyśleń, ponieważ w miejscach będących 
niejednokrotnie zabytkowymi cmentarzami, leżą często osoby zasłużone w pamięci 
społecznej swoim dorobkiem dla Polski i lokalnych społeczności. Szacunek do 
dziedzictwa kulturowego łatwiej przekazać poprzez własny dobry przykład 
i pracę polegającą na poświęceniu własnego czasu i uprzątnięciu zarośniętych 
starych grobów na naszych cmentarzach.  
Inicjator akcji - Muzeum Piaśnickie w Wejherowie apeluje o czynne włączenie się w 
dniach od 20 do 31 października br. do tej ogólnopolskiej akcji, o wspólne zadbanie o 
miejsca Pamięci Narodowej i nekropolie.  
Muzeum Piaśnickie prosi też o przesyłanie na adres e-mail 
muzeum@muzeumpiasnickie.pl  fotografii wykonanych podczas przeprowadzonej 
akcji sprzątania, wraz z danymi o uczestnikach (dane indywidualne osoby, szkoły, 
organizacji lub instytucji) i miejscu pamięci (lokalizacja, komu jest poświęcone). 
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Najlepsze zdjęcia zostaną opublikowane na stronie internetowej Muzeum 
Piaśnickiego i facebookowej stronie instytucji oraz nagrodzone.  
Nagrodę stanowić będą egzemplarze unikatowej publikacji wydanej przez Muzeum 
pt.: „Las Piaśnicki. Fabularyzowany komiks historyczny”, autorstwa Tomasza 
Meringa. Komiks historyczny, który powstał pod nadzorem pracowników naukowych 
muzeum, obrazuje mechanizm zbrodni popełnionych na polskich warstwach 
przywódczych w Piaśnicy jesienią 1939 roku.  
Patronat medialny nad akcją przyjęło Radio Gdańsk i TVP 3 Gdańsk. Szczegóły akcji 
również na stronie Muzeum Piaśnickiego: www.muzeumpiasnickie.pl. 
 
3. Autobusy miejskie we Wszystkich Świętych 
Zakład Komunikacji Miejskiej w Lęborku informuje, że w dniu Wszystkich Świętych 
oraz 28, 30, 31 października i 2 listopada, uruchomione zostaną dodatkowe 
połączenia komunikacyjne z Cmentarzem Parafialnym.
W dniach 28, 30, 31 października i 2 listopada (sobota, poniedziałek, wtorek) oraz 2 
listopada 2017 (czwartek), w godzinach od 9.00 do 17.00 autobusy linii specjalnej „S” 
oraz linii nr 2 i nr 20 od Pl. Piastowskiego do Cmentarza będą kursować z 20 
minutową częstotliwością.  
Więcej informacji: https://www.zkm.lebork.pl/aktualnosci/pokaz/246.dhtml  

 

4. ChemChef w bibliotece 
Biblioteka Miejska zaprasza młodzież i dorosłych do Klubu Biblioteki, gdzie 27 
października w godz. 17.00, 18.00, 19.00 odbędą się pokazy kuchni molekularnej. 
Bilety 5 zł są dostępne w Dziale dla Dorosłych, Dziale dla Dzieci i Młodzieży oraz w 
sekretariacie. 
Kto nie słyszał o tajemniczej kuchni molekularnej? A kuchnię najlepiej poznawać nie 
z książek i programów, ale eksperymentując na żywo! Biblioteka zaprasza więc całe 
rodziny do wspólnej zabawy, gotowania i eksperymentowania. 
Podczas wydarzenia chemicy ze Smart Lab przygotują najszybsze lody świata, 
zamrażane w ciekłym azocie i sporządzane jedynie z naturalnych składników. W 
międzyczasie uczestnicy będą mogli spróbować dymiące smocze chrupki lub bezy 
azotowe, a także dymiące i bulgoczące softdrinki. 
Ilość miejsc ograniczona! Kontakt: Aleksandra Werenczuk-Hinc, tel. 59 8622 307, e-
mail: ko@biblioteka.lebork.pl  
 
5. Chopin na jazzowo - Komeda Jazz Festiwal w Lęborku 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert w ramach XXIII Komeda 
Jazz Festiwal. W niedzielę, 19 listopada 2017 o godz. 18.00 na scenie w Kinie 
Fregata zostanie zaprezentowany nowatorski, międzynarodowy projekt „Leszek 
Kułakowski Chopin Impressions”. 
Celem projektu “Leszek Kułakowski Chopin Impressions” feat. Mikael Godée, Ebba 
Westerberg jest ujazzowienie muzyki Fryderyka Chopina, w aranżacjach na kwintet 
jazzowy prof. Leszka Kułakowskiego i Mikaela Godée. Proces nadania jazzowej 
faktury kompozycjom Chopina dotyczy znanych i popularnych preludiów, mazurków, 
nokturnów, walców Fryderyka Chopina w aranżacjach na kwintet jazzowy. 
Współpraca artystyczna wybitnych polskich i szwedzkich artystów nada muzyce 
Chopina nową jakość, co tworzy absolutnie unikatową wartość artystyczną.  
Leszek Kułakowski - kompozytor, pianista jazzowy, nazywany przez krytykę 
„wizjonerem jazzu”, teoretyk muzyki, pedagog, profesor zwyczajny klasy kompozycji i 
twórca akademickiego jazzu w  gdańskiej Akademii Muzycznej. Kułakowski to artysta 
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o ogromnej wyobraźni muzycznej, kreatywnie eksperymentował  ze swoją muzyką, 
także  inspirując się Chopinem, folklorem kaszubskim, Trzecim Nurtem, projektami 
komedowskimi z yassowcami i aranżacjami Komedy na orkiestrę symfoniczną dla 
Tomasza Stańki. Laureat płyty roku „Eurofonia” w ankiecie Jazz Forum  w 2000r. W 
dorobku kilkanaście aurorskich płyt CD. 
Grupa wystąpi w składzie: 
Leszek Kułakowski - fortepian, aranżacje, Mikael Godée - saksofon, flet, aranżacje, 
Ebba Westerberg - instrumenty perkusyjne, Tomasz Sowiński – perkusja, Piotr 
Kułakowski - kontrabas  
Bilety na koncert w cenie 18 zł dostępne są w kasie kina przy ul. Gdańskiej 12 oraz 
na stronie www.lck.fregata.pl  
 
6. Naprawdę Sajgon – podróż do Wietnamu 
Biblioteka zaprasza do Klubu na kolejne spotkanie podróżnicze. Tym razem, 26 
października o godz. 18.00, o Wietnamie opowie Anna Gołębiowska - Rusak - 
lęborczanka, podróżniczka i właścicielka Biura Podróży Przygoda. Pani Ania po raz 
drugi będzie gościć w bibliotece. Swoim zwyczajem zabierze uczestników nie tylko w 
podróż kulturalną, ale również kulinarną po wietnamskich smakach i obyczajach. 
Wstęp wolny! 
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