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1. STARY ŚWIAT – NOWE ŻYCIE  - wystawa w galerii Muzeum 
 
Muzeum w Lęborku zaprasza 16 lutego 2018 r. o godz. 18.00 na otwarcie wystawy 
pt. STARY ŚWIAT – NOWE ŻYCIE  Lubowidz – Czarnówko – Wilkowo w Galerii 
"Strome Schody".  
Wcześniej, o godz. 16.00, w sali audiowizualnej (piwnica) Muzeum, odbędzie się 
prezentacja i prelekcja na temat odkryć archeologicznych na cmentarzyskach w 
Lubowidzu, Czarnówku i Wilkowie. 
Ekspozycja prezentować będzie wybór najbardziej okazałych pod względem 
zasobności w tzw. dary grobowe, pochówków ludności kultury wielbarskiej z 
pierwszych 3 wieków naszej ery (okres wpływów rzymskich).  
Eksponaty w większości pochodzą ze zbiorów własnych Muzeum w Lęborku (zabytki 
z Czarnówka i Wilkowa) oraz z Muzeum Narodowego w Szczecinie (zabytki z 
Lubowidza). Pozyskane zostały w wyniku kompleksowych archeologicznych badań 
wykopaliskowych na cmentarzyskach wspomnianej kultury znajdujących się w 
pobliżu Lęborka: w Lubowidzu, Czarnówku i Wilkowie.  
Każde z wymienionych stanowisk stanowi nieocenione źródło wiedzy o starożytnych 
społecznościach zamieszkujących okolice Lęborka (Gmina Nowa Wieś Lęborska). 

Odrębną i ciekawą historią są dzieje wykopalisk prowadzonych na trzech 
cmentarzyskach, z których każde odkryte zostało przypadkiem. Prowadzone w 
różnych okresach i za pomocą odmiennych technik prace są same w sobie historią 
archeologii Pomorza. 

Przygotowywana ekspozycja ma na celu przybliżenie i uświadomienie zwiedzającym 
fenomenu i unikatowości lęborskiego mikroregionu osadniczego ludności kultury 
wielbarskiej, który w chwili obecnej jest największym i najlepiej rozpoznany w 
Europie. W granicach 3 nekropolii mogło zostać pochowanych nawet ponad 3000 
ówczesnych mieszkańców.  
 

Pobocznym wymiarem wystawy będzie przybliżenie osiągnięć konserwacji i 
rekonstrukcji poprzez możliwość porównania stanu zabytku w chwili odkrycia do 
prezentowanego w gablotach.  
Wystawę zorganizowano ze zbiorów Muzeum w Lęborku i Muzeum Narodowego w 
Szczecinie. PATRONAT HONOROWY: Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak 
oraz Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku Delegatura w Słupsku. 
 

2. Nabór do przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2018/2019 

Od 1 marca 2018 roku rozpoczyna się nabór na rok szkolny 2018/2019 do 
lęborskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Nabór 
do szkół podstawowych rozpocznie się 3 kwietnia 2018. 
Wniosek o przyjęcie do przedszkola lub szkoły podstawowej wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy pobrać w odpowiednich placówkach w 
niżej wymienionych terminach: 



- przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - od 1.03.2018 
r. do 30.03.2018 r. 
- szkoły podstawowe - od 3.04.2018 r. do 8.06.2018 r. 
Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie 
Gminy Miasto Lębork. Rodzice dzieci przyjętych i uczęszczających do przedszkoli 
składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego w tym samym przedszkolu publicznym. 
Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z 
miejsca w dotychczasowej placówce. 
Zapisanie dziecka do przedszkola publicznego po raz pierwszy lub zmiana 
dotychczasowego przedszkola na inne odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie 
do przedszkola. 
Placówki w których w roku szkolnym 2018/2019 realizowane będzie 
wychowanie przedszkolne: 

 Przedszkole Nr 1 
 Przedszkole Nr 2 
 Przedszkole Nr 5 
 Przedszkole Nr 6 
 Przedszkole Nr 9 
 Przedszkole Nr 10 
 Szkoła Podstawowa Nr 4 - oddziały 5-godzinne 
 Szkoła Podstawowa Nr 5 - oddziały 5-godzinne 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe 
w obwodzie danej placówki, na podstawie zgłoszenia rodziców. 
Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej, mogą być przyjęci do 
klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 
placówka dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są 
pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Lęborku. Wniosek o przyjęcie 
może być złożony do nie więcej jak 3 wybranych szkół. 
Placówki w których w roku szkolnym 2018/2019 realizowany będzie obowiązek 
szkolny w klasach pierwszych szkół podstawowych: 

 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lęborku, ul. Wojska Polskiego 10 
 Szkoła Podstawowa Nr 3 w Lęborku, ul. Kossaka 103 
 Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lęborku, Al. Wolności 31 
 Szkoła Podstawowa Nr 5 w Lęborku, ul. Tadeusza Kościuszki 14 
 Szkoła Podstawowa Nr 7 w Lęborku, ul Piotra Skargi 52 
 Szkoła Podstawowa Nr 8 w Lęborku, ul. Mireckiego 10 

zgodnie z obwodami określonymi w uchwale Rady Miejskiej w Lęborku XXVI – 
363/2017 z dnia 27.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i 
gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
Więcej o zapisach do szkół i przedszkoli w Lęborku: 
http://www.lebork.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-na-rok-
szkolny-20182019/  
 
3. Wiosenny powiew poezji 
Ogłoszona została szósta edycja konkursu recytatorskiego dla dzieci i młodzieży 
„Wiosenny powiew poezji”. 
Konkurs odbędzie się 12 marca br., godzina 16.00 w Lęborskim Centrum Kultury 
Fregata przy ul. Gdańskiej 12. Na zwycięzców czekają wspaniałe nagrody. 
Zgłoszenia przyjmowane są do 23.02.2018.  

http://www.lebork.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20182019/
http://www.lebork.pl/aktualnosci/nabor-do-przedszkoli-i-szkol-podstawowych-na-rok-szkolny-20182019/


Organizatorzy konkursu: MODUS – Centrum Rozwoju Osobistego, WIFOT Lębork, 
współorganizatorzy: Starostwo Powiatowe w Lęborku, Urząd Miasta w Lęborku, 
Lęborskie Centrum Kultury FREGATA, Miejska Biblioteka Publiczna w Lęborku, 
Młodzieżowy Dom Kultury w Lęborku, Agencja Turystyczno-Artystyczna Przygoda. 
Więcej: Profil na Facebooku – MODUS Lębork 
 
4. Spektakl dla młodych widzów w Kinie „Fregata” 

 
Lęborskie Centrum Kultury „Fregata” zaprasza na kolejne przedstawienie z cyklu 
„Niedzielne spotkania z teatrem”. 18 lutego 2018 r. Teatr Lalki Tęcza zaprezentuje w 
Kinie „Fregata” przy ulicy Gdańskiej 12 przedstawienie pod tytułem „Szewc Kopytko i 
Kaczor Kwak”. Początek o godzinie 14.00. Bilety w cenie 10 zł dostępne są w kasie 
kina przy ulicy Gdańskiej oraz na stronie www.lck-fregata.pl w zakładce 
Kup/Zarezerwuj. Liczba biletów jest ograniczona. 
Spektakl przewidziany dla widzów od lat 3. „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” to 
historia napisana przez twórcę słynnego „Koziołka Matołka”, Kornela 
Makuszyńskiego, a przełożona na język teatru przez Jana Wilkowskiego. 
 

http://www.lck-fregata.pl/

