
Informacje z Ratusza z dnia 11.05.2018 
 
1. Wyróżnienie Honorowe Miasta Lęborka „Lęborski Lew” edycja 2018 
2. NOC MUZEÓW i piknik historyczny już 19 maja 
3. Popisali się wiedzą o zamkach gotyckich 
4. Dyskusyjny Klub Filmowy w Kinie „Fregata” 
5. Tenisiści stołowi Poltarex Pogoń Lębork w finale Pucharu Europy TT Inter 
Cup 

1.Wyróżnienie Honorowe Miasta Lęborka „Lęborski Lew” edycja 2018 

Można już składać wnioski o przyznanie Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka 
„LĘBORSKI LEW”. (w zał. Regulamin przyznawania Wyróżnienia „Lęborski 
Lew”) 
 
Prezydium Kapituły Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „LĘBORSKI LEW” 
zawiadamia, że do dnia 19.06.2018 r. można składać wnioski o nominowanie do 
otrzymania Wyróżnienia „Lęborski Lew” jako wyraz najwyższego uznania i szacunku 
za wkład wniesiony w rozwój i promocję Miasta Lęborka. 
Wnioski można pobrać w Biurze Rady Urzędu Miejskiego w Lęborku przy ul. Armii 
Krajowej 14, pokój 102 lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego i wraz z 
uzasadnieniem, zgodą osoby nominowanej i podpisami złożyć w biurze podawczym 
Urzędu Miejskiego w Lęborku najpóźniej do dnia 19.06.2018 r., do godz.15.00. 
    

Przewodniczący Prezydium Kapituły Wyróżnienia  
                                            Honorowego Miasta  Lęborka „Lęborski Lew”  
                                                                   Bogdan Oszmian 
 
2. NOC MUZEÓW i piknik historyczny już 19 maja 
 
Tegoroczna Noc Muzeów w Lęborku odbędzie się 19 maja.  
Dla zwiedzających udostępnione będą Muzeum,  baszty, budynek Biblioteki 
Miejskiej, Ratusz, a w Sanktuarium św. Jakuba Ap. odbędzie się koncert zespołu 
Incantare.  
W Muzeum w godz. 18.00 do 22.00 przewidziano szereg atrakcji: 
- piwnice - pokaz filmów Muzeum utracone oraz Lębork - system obronny 
średniowiecznego miasta  
- I piętro - film Kształtowanie się polskich granic w latach 1918-1922 
- II piętro - stała wystawa archeologiczna 
- III piętro - wystawa etnograficzna i gabinet Paula Nipkowa 
- IV piętro Galeria “Strome Schody” - wystawa czasowa archeologiczna  
     Stary świat - nowe życie. Lubowidz, Czarnówko, Wilkowo. 
     oraz baszty 24 (wystawa Broń i uzbrojenie z XV w.), 27 (ziołolecznistwo w 
czasach wojennych) i 32 (Lęborskie Bractwo Historyczne), baszta NOT-u (pokazy 1 
Samodzielnej Brygady Spadochronowej). 
Muzeum zorganizuje również konkurs dla dzieci, tzw. konkurs pieczątkowy z 
nagrodami. 

W tym roku zaplanowany jest również spacer po budynku Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w godz. 18.00 - 22.00. Będzie można zapoznać się ze znanymi i 
nieznanymi kartami z dziejów budynku Biblioteki. Zwiedzanie obiektu z 



przewodnikiem - Wiesławem Budkowskim, możliwe będzie o godz. 18.00, 19.00, 
20.00 i 21.00. 
„Dom rodzinny” – pokaz multimedialny i wystawa przedwojennych fotografii, 
ukazujących wnętrza i budynek   obecnej biblioteki. Kolekcja pochodzi ze zbiorów 
prywatnych rodziny Casprów i część z nich nie była nigdy wcześniej prezentowana 
publicznie. 
Inne atrakcje: 
- możliwość wejścia na wieżę  (jedyna okazja) 
- gry i zabawy z XIX wieku - dział dla Dzieci i Młodzieży 
- kaligrafia dla każdego – Dział dla Dorosłych,  prowadzi Ewa Lendzion 

Tego wieczoru będzie można wejść również do Ratusza, gdzie od godz. 18.00 do 
22.00 będzie udostępniony dla zwiedzających SKARBIEC (z wystawą przygotowaną 
przez Muzeum pt. Skarb Lęborka - szelągi krzyżackie, elbląskie, toruńskie oraz 
gdańskie) oraz SALA  RAJCÓW - ciekawostki historyczne opowiadał będzie 
Zahariasz Frącek. 

W Sanktuarium Św. Jakuba Ap. odbędzie się koncert zespołu muzyki dawnej 
INCANTARE z Młodzieżowego Domu Kultury w Lęborku. 

3. Popisali się wiedzą o zamkach gotyckich 
 
27 kwietnia 2018 roku w Muzeum w Lęborku odbył się gminny etap konkursu wiedzy 
o zamkach gotyckich. W konkursie, którego organizatorem jest Stowarzyszenie 
Polskie zamki gotyckie, a którego członkiem jest Miasto Lębork, od lat bierze udział 
młodzież z lęborskich szkół.  
Nad prawidłowym przebiegiem etapu gminnego w Lęborku  czuwała komisja w 
składzie: Irena Kotłowska, Marian Kurzydło, Iwona Szymankiewicz, Marek 
Adamowicz oraz przewodnicząca komisji Mariola Pruska.  
Udział wzięło 17 uczniów szkól podstawowych. Najlepszy okazał się Piotr Kąkol z 
SP nr 8, drugie miejsce zajęła Karolina Kalbarczyk z tej samej szkoły. Tych dwoje 
uczniów reprezentować będzie Lębork na etapie centralnym konkursu, który 
odbędzie się 7 czerwca w Muzeum Zamkowym w Malborku. 
 

4. Dyskusyjny Klub Filmowy w Kinie „Fregata” 
 
We wtorek, 22 maja, w lęborskim Kinie „Fregata” odbędzie się pierwszy seans w 
ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. O godzinie 18.00 zostanie wyświetlony film 
pod tytułem „Dziewczyna we mgle”. Dyrektor LCK „Fregata” Paweł Piwka po seansie 
zaprasza wszystkich miłośników ambitnego kina na dyskusję. 
- To, jak będzie wyglądał DKF oraz jaki repertuar będziemy prezentować, zależy od 
tych, którzy będą tworzyli ten klub. W przyszłości przewidujemy między innymi 
spotkania z twórcami filmowymi czy prelekcje dotyczącą powstawania 
poszczególnych tytułów i ich twórców. 
Wstęp na seans kosztuje 10 złotych. Bilety można rezerwować i kupować za 
pośrednictwem strony www.lck-fregata.pl oraz w kasie kina. 
Wtorek, 22 maja, godzina 18.00 – „Dziewczyna we mgle”, kryminał, thriller/ 
Francja, Niemcy, Włochy/128 min. 
 

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


5. Tenisiści stołowi Poltarex Pogoń Lębork w finale Pucharu Europy TT Inter 
Cup 
 
W minioną sobotę, 5 maja, w Miejskiej Hali Sportowej w Lęborku odbył się mecz 
półfinału 28 Pucharu Europy TT-Inter Cup w tenisie stołowym mężczyzn.   
Lęborczanie w półfinale rozgrywek pewnie i bez straty seta pokonali czeski Tatran 
KRPA Hostinne 4:0. Polski zespół do zwycięstwa poprowadzili bracia Adam i 
Sławomir Doszowie oraz najbardziej doświadczony gracz w talii Wojciecha Potrykusa 
- Marek Prądzinski. 
Tenisiści stołowi Poltarex Pogoni Lębork awansowali do turnieju finałowego 28 
Pucharu Europy TT Inter Cup, który w dniach 16-17 czerwca br. odbędzie się w 
Rydzynie (woj. wielkopolskie). Polska po raz pierwszy w historii będzie gospodarzem 
wielkiego finału.  
W tegorocznych zmaganiach udział wzięło 57. drużyn z dziesięciu krajów. W 
finałowym turnieju udział wezmą cztery najlepsze zespoły. W tegorocznej edycji 28 
Pucharu Europy TT- Inter Cup wystąpią finaliści z ostatniej edycji - Post SV 
Muhlhausen (Niemcy) i UTTC Oberwart (Austria) oraz Poltarex Pogoń Lębork 
(Polska) i Tennistavolo A4 Verzuolo (Włochy). 
 
Poltarex Pogoń Lębork po raz drugi w historii wystąpi w Final Four  Pucharu Europy 
TT Inter Cup. W sezonie 1995/1996 zespół z Lęborka zajął trzecie miejsce w turnieju 
finałowym w niemieckiej miejscowości Geseke. (w zał. fot.) 
 
 


