
Informacje z Ratusza z dnia 4.11.2016 

1. Obchody Święta Niepodległości 11 listopada w Lęborku 
2. Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych 
3. Komeda Jazz Festiwal w Lęborku 
4. „Daszeńka”- spektakl dla dzieci w Stacji Kultura 
5. Nabór do Tremolo 
 

 
1. Obchody Święta Niepodległości 11 listopada 2016 w Lęborku   
Serdecznie zapraszamy Lęborczan do uczestnictwa w tegorocznych obchodach 
Święta Niepodległości w Lęborku. 
 
9 listopada (środa) 
13.00 – Wykład historyczny pt. „Moje Westerplatte” – prof. Andrzej Januszajtis z 
okazji Dnia Niepodległości – sala audiowizualna ZSI- M; prezentacja słowno-
muzyczna w wykonaniu uczniów SGJ 
 
10 listopada (czwartek) 
18.45 – Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary Katastrofy Smoleńskiej 
przy Sanktuarium św. Jakuba Ap. 
19.00 – Uroczystość pod tablicą Polskiej Rady Ludowej – ul. Targowa 48 
 
11 listopada (piątek) 
10.00 – msza święta w Sanktuarium św. Jakuba Ap. 
11.00 – przemarsz pod Obelisk Niepodległości przy Rondzie Solidarności 
11.20 – uroczystość przed Obeliskiem Niepodległości 

 „Gaude Mater Polonia” – Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska” 

 Hymn państwowy – Orkiestra Dęta „Ziemia Lęborska” 

 Montaż słowno-muzyczny Gimnazjum nr 2 w Lęborku 

 wystąpienie Burmistrza Miasta 

 Apel Pamięci, salwa honorowa – 1 Lęborski Batalion Zmechanizowany  

 złożenie kwiatów  

 zakończenie uroczystości – wiązanka pieśni patriotycznych w wykonaniu 
Orkiestry Dętej „Ziemia Lęborska” 

13.00 – Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych – LCK Fregata 
 
12 listopada (sobota) 
11.00 – Indywidualne Biegi Przełajowe z okazji Święta Niepodległości – start i meta 
w lasku przy Stadionie Miejskim w Lęborku 
 
2. Wspólne Śpiewanie Pieśni Patriotycznych 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na siódme lęborskie Wspólne 
Śpiewanie Pieśni Patriotycznych z okazji Święta Niepodległości. Impreza jest jedną z 
nielicznych okazji do wspólnego przypomnienia sobie starych polskich piosenek i 
pieśni patriotycznych. 
- Zapraszamy szczególnie rodziny wraz z dziećmi – mówi Paweł Piwka, dyrektor LCK 
„Fregata”. – Poprzednie edycje wspólnego śpiewania cieszyły się bardzo dużym 
zainteresowaniem, więc i w tym roku liczymy na to, że lęborczanie będą chcieli 
razem pobawić się śpiewając.  



Imprezie będzie towarzyszył kiermasz prac wykonanych przez podopiecznych 
Środowiskowego Domu Samopomocy „Lwiątko”. Teksty pieśni zapewniają 
organizatorzy. Impreza odbędzie się w piątek 11 listopada 2016 roku w Sali Kinowej 
LCK „Fregata”. Początek o godzinie 13.00. Do wspólnego śpiewania akompaniować 
będzie Tadeusz Formela. 
 

3. Komeda Jazz Festiwal w Lęborku 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na koncert w ramach XXII Komeda 
Jazz Festiwal. W sobotę, 19 listopada br. o godz. 18.00 na scenie w Kinie Fregata 
zaprezentuje się Leszek Kułakowski Quintet z wybitnym amerykańskim saksofonistą 
– Andy Middletonem.  
Kompozycje są nasycone osobnością L.Kułakowskiego i posiadają jazzowy drive. 
International Quintet Leszka Kułakowskiego wykona repertuar premierowy czerpiący 
z jazzowej tradycji, osadzony w  głównym  nurcie jazzu, opartym na intensywnym 
jazzowym drive. 
 
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 
o ogromnej wyobraźni muzycznej, kreatywnie eksperymentował  ze swoją muzyką, 
także  inspirując się Chopinem, folklorem kaszubskim, Trzecim Nurtem, projektam 
komedowskimi z yassowcami i aranżacjami Komedy na orkiestrę symfoniczną dla 
Tomasza Stańki. W dorobku kilkanaście aurorskich płyt CD. 
 
4. „Daszeńka”- spektakl dla dzieci w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 27 listopada 2016 roku Teatr Lalki „Tęcza” 
zaprezentuje w Stacji Kultura (dworzec PKP, ul. Dworcowa 8) przedstawienie pod 
tytułem „Daszeńka, czyli żywot szczeniaka ”. Początek o godzinie 15.00. Bilety w 
cenie 8 zł dostępne są w kasie kina przy ulicy Gdańskiej oraz w CIT przy alei 
Niepodległości 6. Liczba biletów jest ograniczona. 
 
5. Nabór do Tremolo 
Grupa perkusyjna Tremolo, znana z częstych  prezentacji podczas lęborskich imprez, 
zwłaszcza plenerowych, zaprasza na zajęcia w poniedziałki o godz. 17.00 do Stacji 
Kultura (sala A). Instruktor – Wiesław Karpik. Zajęcia prowadzone SA bezpłatnie, nie 
ma ograniczeń wiekowych, Tremolo zapewnia instrumenty. 
 
 


