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1.. Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na ósme lęborskie Wspólne 

Śpiewania Pieśni Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości. Impreza jest jedną z 

nielicznych okazji do wspólnego przypomnienia sobie starych polskich piosenek i 

pieśni patriotycznych. Impreza odbędzie się 11 listopada 2017 r. o godz. 13.00 w 

Sali Kinowej LCK „Fregata”. Organizator jak co roku liczy, że lęborczanie licznie 

stawią się w kinie, by wspólnie pośpiewać piękne polskie pieśni i utwory patriotyczne.  

Imprezie będzie towarzyszył kiermasz prac wykonanych przez podopiecznych 

Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko”. Teksty pieśni zapewniają 

organizatorzy. Do wspólnego śpiewania akompaniować będzie Tadeusz Formela. 

2. Blues we „Fregacie” – koncert zespołu HAWK - 28 października 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert bluesowy w wykonaniu 

grupy „HAWK”. To wydarzenie muzyczne odbędzie się w sobotę, 28 października o 

gdzo.18.00 w Kinie „Fregata” przy ulicy Gdańskiej 12 w Lęborku. Bezpłatne 

wejściówki dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz w Centrum 

Informacji Turystycznej „Brama Kaszubskiego Pierścienia” przy al. Niepodległości 6.  

Zespół HAWK postał w 2016 roku z inicjatywy Wiesława Karpika i od tamtej pory 

zagrał kilkanaście koncertów m.in. jako support zespołu Cree. W repertuarze grupy 

znajdują się znane piosenki rockowe oraz bluesowe takich wykonawców jak: Eric 

Clapton, Tadeusz Nalepa, Dżem czy Gary Moore. 

3. Aplikacja mobilna o szlakach kulturowych warmińsko-mazurskiego i 
pomorskiego zaktualizowana 
 
Szlaki Zamków Gotyckich – aplikacja mobilna stworzona przez Grupę WM, to 
prawdziwe kompendium wiedzy dla aktywnych turystów, chcących mieć w swoim 
smartfonie zarówno dostęp do bogatych opisów historycznych, ciekawostek i galerii 
zdjęć odwiedzanych miejsc, jak i pełną informację turystyczną z zestawem 
przydatnych informacji nt. noclegów, restauracji, wydarzeń oraz spisem innych 
atrakcji turystycznych. 
Aplikacja ta doczekała się kolejnej aktualizacji. W sklepie Google Play oraz App 
Store już pojawiła się nowa wersja aplikacji. 
Nowością w aplikacji są  questy o pozostałościach zamków państwa krzyżackiego na 
terenie obwodu kaliningradzkiego, dawniej wchodzących w skład jednego państwa, 
a  obecnie w granicach Polski oraz obwodu kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej. 
Nowością są też wersje językowe: ENG, RU, DE. Twórcy aplikacji chcą trafić do 
turystów zagranicznych, zachęcić do przyjazdu na Pomorze, Warmię, Mazury.  



Pokazane są gotowe szlaki kulturowe zawierające dziedzictwo kulturowe i 
przyrodnicze, przechodzące przez obszar pomorskiego (także Lębork) i warmińsko-
mazurskiego oraz obwodu kaliningradzkiego wraz z miejscami do zwiedzania.  

Są to: Szlak zamków gotyckich (w tym zamek w Lęborku), Zamki obwodu 
kaliningradzkiego, Szlak kopernikowski, Szlak latarni morskich, Szlak zabytków 
hydrotechniki, Szlak bursztynowy.  

W nowej wersji aplikacji można także uruchomić audiodeskrypcję opisów obiektów 
na szlaku. Gra, która znajduje się na aplikacji, została rozszerzona o nowe zadania 
dotyczące pozostałości zamków państwa krzyżackiego na terenie obwodu 
kaliningradzkiego, dzięki której nie tylko poznamy najciekawsze miejsca i obiekty 
tamtego rejonu, ale także możemy sprawdzić swoją wiedzę o nich.  
 
Aplikacja Szlaki Zamków Gotyckich  zdobyła już uznanie użytkowników i branży 
mobilnej. Została wyróżniona w kategorii “podróże i turystyka” podczas gali Mobile 
Trends Awards 2016. http://mobilne.wm.pl/zamki-gotyckie 

Przedsięwzięcie w 2017 roku współfinansowane zostało ze środków Samorządu 

Województwa Pomorskiego oraz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i 

Porozumienia w Warszawie. 

4. Piosenki z Kabaretu Starszych Panów we „Fregacie” 

Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kabaret pt. „W czasie deszczu 
dzieci się nudzą”. Dorota Lulka, Paweł Nowak i Dominik Sadowski zaprezentują 
najbardziej znane i lubiane piosenki oraz dialogi z Kabaretu Starszych Panów.  
Na ten wyjątkowy program LCK Fregata zaprasza w niedzielę, 3 grudnia o godz. 
18.00. Bilety w cenie 15 zł dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej 12 oraz na 
stronie www.lck-fregata.pl.  
Partyturami Jerzego Wasowskiego entuzjazmują się muzycy, a teksty Jeremiego 
Przybory znakomicie nadają się do uteatralnienia, jeśli tylko zespół wykonawczy im 
sprosta. Wyzwaniu z powodzeniem stawili czoła: Dorota Lulka, Paweł Nowak i Maciej 
Sadowski. 
„W czasie deszczu dzieci się nudzą” - jest zabawnym i błyskotliwym programem 
złożonym z dialogów i scenek, łączących popularne piosenki, takie jak „Rodzina”, 
„Addio pomidory” czy „Przeklnę cię”. Wykonawcy prezentują ten poziom klasy i 
elegancji, optymizmu i życzliwości, których tak bardzo nam brak w realnym życiu i 
telewizyjnej iluzji. 
 
5. Mecz II ligi siatkówki w Lęborku – 28 października 
 

W sobotę 28 października o godz. 18.00 w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. P. 
Skargi 52 rozegrany zostanie mecz II ligi piłki siatkowej mężczyzn Trefl Lębork – 
OPP Powiat Kołobrzeski. Wstęp wolny. 
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