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1. Narodowe Czytanie na Placu Pokoju 
Miejska Biblioteka Publiczna Lęborku zaprasza mieszkańców naszego miasta do 
udziału w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie, która co roku odbywa się pod 
patronatem Prezydenta RP. 
5 września na Placu Pokoju w godz. 11.00 – 13.00 będziemy wspólnie czytali 
Lalkę Bolesława Prusa.  Na ławeczkach będą rozłożone fragmenty powieści i każdy 
będzie mógł się włączyć do lektury. Spotkanie rozpoczniemy czytaniem przez władze 
samorządowe i zaproszone osoby.  Akcję poprowadzi Jan Kiśluk. 
Przygotowane zostały także dodatkowe atrakcje, które przeniosą uczestników w 
świat bohaterów "Lalki":  

 Sklep Wokulskiego ze szmacianymi lalkami,  

 Pracownia Geistsa i Ochockiego, gdzie będzie można wykonać proste 

doświadczenia fizyczne i chemiczne,  

 nauka kaligrafii,  

 gry towarzyskie z II połowy XIX w. (karciane, krokiet, scrabble), a dla 

maluszków wyścigi ślimaków.  

Egzemplarze Lalki z domowych biblioteczek pracownicy Biblioteki będą opatrywać 
specjalną pieczęcią Prezydenta RP. 
 
 
2. Najważniejszy festiwal filmowy w Polsce zawita do Lęborka 
Repliki 40. Festiwalu Filmowego w Gdyni są imprezą, która już po raz czwarty 
zagości w kalendarzu wydarzeń filmowych organizowanych w LCK „Fregata”. 
Lęborska publiczność ma szansę obejrzeć wyselekcjonowane tytuły ubiegające się o 
Złote Lwy – główną nagrodę gdyńskiego festiwalu. 
- W Lęborku będziemy mogli obejrzeć cztery tytuły startujące w konkursie głównym i 
jeden z konkursu „Inne spojrzenie” – mówi Paweł Piwka, dyrektor LCK „Fregata”. – W  
tym roku w ramach pokazów zaprezentujemy między innymi premierę ogólnopolską 
filmu „Karbala”. Dla naszego kina to ogromne wyróżnienie, że już czwarty rok z rzędu 
jesteśmy częścią najważniejszego polskiego festiwalu filmowego. 
40. Festiwal Filmowy w Gdyni to największa impreza filmowa w Polsce i jedyna, która 
na tak wielką skalę promuje polską kinematografię. Co roku o Wielką Nagrodę 
Złotych Lwów walczą w Gdyni najnowsze polskie filmy.  
Seanse festiwalowe w Lęborku będą odbywały się w tym samym czasie, co w Gdyni, 
czyli od 14 do 18 września. Równolegle z pokazami festiwalowymi we „Fregacie” już 
po raz piąty będzie można skorzystać z bezpłatnego przeglądu filmów dla dzieci pod 
hasłem „Gdynia Dzieciom”.  
Rezerwacje na festiwalowe filmy są przyjmowane od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 10 do 15 pod numerem telefonu 59 8622-530. 



 

3. Filmy dla najmłodszych za darmo we „Fregacie” 
Pokazy filmów w ramach przeglądu „Gdynia Dzieciom” już po raz piąty  odbędą się 
również w lęborskim kinie „Fregata”. Przegląd jest częścią Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych, najważniejszej polskiej imprezy filmowej. W programie darmowe 
projekcje, konkursy i zajęcia edukacyjne po i przed seansami. Wszystko to w 
lęborskiej „Fregacie” 15, 16 i 17 września 2015 roku. 
- To niewątpliwe wyróżnienie dla naszego kina, a zarazem wspaniała okazja dla 
dzieci i młodzieży do kontaktu z wartościową kinematografią – mówi Paweł Piwka, 
dyrektor LCK „Fregata”. – Seanse najnowszych polskich animacji będą odbywały się 
15, 16 i 17 września o godz. 9 i 10.30. Zapraszamy wszystkich młodych lęborczan, a 
przede wszystkim nauczycieli szkół podstawowych i przedszkoli ze swoimi uczniami. 
Dodatkową atrakcją jest to, że wstęp na seanse jest bezpłatny.  
Organizatorem głównym jest Stowarzyszenie Filmowców Polskich. 
O wstępie grup na seanse decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona. 
Rezerwacje pod numerem telefonu 59 8622-530 
 
4. Przedstawienia teatralne w Stacji Kultura 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na spektakle w ramach projektu 
„Teatr Zajechał”. Już 19 września (sobota) w Sali „B” Stacji Kultura LCK „Fregata” 
przy ulicy Dworcowej 8 w Lęborku będzie można zobaczyć dwa spektakle teatralne – 
o godzinie 16.00 „Braciszek i Siostrzyczka” – dla najmłodszych widzów i o godzinie 
19.00 – „Ścianananaświat” – spektakl dla starszej młodzieży i widzów dorosłych.  
 
Bezpłatne bilety do odebrania od 2 września w kasie kina „Fregata” przy ulicy 
Gdańskiej 12 i w Centrum Informacji Turystycznej przy alei Niepodległości 6. Liczba 
wejściówek jest ograniczona.  
Projekt Teatr Zajechał dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. 
 
5. Obrazy w bibliotece 
Na otwarcie wystawy obrazów Leokadii Michalec pt. Świeżo malowane prezentującej 
m.in. kopie obrazów J. Chełmońskiego oraz występ muzyczny Julity Zielińskiej 
zaprasza Biblioteka Miejska 10 września o godz. 17.30 do Klubu Biblioteki.  
Wystawę będzie można oglądać do 25 września br. 
 

6. VII MTB Tour Lębork  Pazur Lęborskiego Lwa 
Centrum Sportu i Rekreacji w Lęborku i Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia 

Lęborska zapraszają do udziału w wyścigu Rowerowym MTB Pazur Lęborskiego Lwa  

w dniu 13 września 2015r. (niedziela) 

Wyścig odbędzie się na terenach leśnych przy Stadionie Miejskim w Lęborku (ul. 

Kusocińskiego). Wyścig jest imprezą otwartą, mogą w niej startować amatorzy w 

różnym wieku i stopniu zaawansowania oraz zawodnicy zrzeszeni w klubach 

sportowych. Rejestracja osobista w dniu imprezy w biurze zawodów. Więcej: 

regulamin wyścigu. 

 
 
 


