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1. Lęborskie Dni Jakubowe 20-22 lipca 2018 
Dużymi krokami zbliża się największa lęborska impreza, przyciągająca tłumy 
lęborczan oraz turystów – Lęborskie Dni Jakubowe, które w tym roku odbywać się 
będą w dniach 20-22 lipca.  
W zał. program LDJ 2018 oraz plakat. 
 
Wśród wydarzeń w ramach Lęb. Dni Jakubowych znajdują się m.in. cieszące się 
popularnością i uznaniem, organizowane od lat: 
 
- „Ożywiona Staromiejska 2018”  20-22 lipca   

Już po raz jedenasty Lęborskie Centrum Kultury „Fregata”, w ramach 
Lęborskich Dni Jakubowych, zaprasza na działania pod hasłem „Ożywiona 
Staromiejska”. Projekt obejmuje trzy dni wydarzeń na lęborskim deptaku z zabawami 
dla dzieci, koncertami zespołów ludowych i innymi atrakcjami dla wszystkich, którzy 
w trakcie tych dni będą spacerowali Staromiejską. 
Zgodnie z tradycją, na ul. Staromiejskiej zaprezentowane zostaną uliczne 
przedstawienia teatralne dla dzieci: 

 spektakl „O Pchle, co manier nie miała” w wykonaniu Teatru TAK - 21 lipca, 
sobota, godzina 12.00 (okolice skrzyżowania ulicy Staromiejskiej i Targowej, 
wstęp wolny). Jest to spektakl inspirowany tekstem „Pchła Szachrajka” Jana 
Brzechwy. 

 spektakl „Bajka do zjedzenia” w wykonaniu Teatru TAK - 22 lipca, niedziela, 
godzina 15.30 (okolice skrzyżowania ulicy Staromiejskiej i Targowej, wstęp 
wolny). "Bajka do zjedzenia" to smaczna opowieść o tym co warto jeść, a 
czego się wystrzegać. Pod szatą dowcipnej fabuły ukryto wiele ważnych 
zasad dotyczących prawidłowego żywienia. 

Atrakcje w ramach „Ożywionej Staromiejskiej”: 
- stoisko z malowaniem twarzy   
- wspólne tańce animacyjne  
- puszczanie baniek mydlanych 
- tworzymy  z balonów – bezpłatne stoisko z balonami 
- chodzące maskotki Tom i Jerry 
- koncerty kapel ludowych 
- koncerty i przemarsze Grupy Perkusyjnej Tremolo 
- koncerty Trębaczy. 
 
 
 
- Wystawa w wieży kościoła „Świątynia sztuki. Zabytki kościoła św. Jakuba” 
 
W ramach Lęborskich Dni Jakubowych Muzeum w Lęborku przygotowuje wystawę 
czasową pt. „Świątynia sztuki. Zabytki kościoła św. Jakuba”, która zostanie 



otwarta 20 lipca 2018 o godzinie 17.15 w wieży Sanktuarium pod wezwaniem św. 
Jakuba Apostoła.  
 
Najstarszy kościół w Lęborku – Sanktuarium p.w. św. Jakuba Apostoła, skrywa 
wspaniałe dzieła z zakresu historii sztuki, które zostaną wyeksponowane na 
wystawie. 
Przychodząc do kościoła, zatapiając się w duchowej atmosferze fary, często nie 
mamy okazji zastanowić się nad otaczającym nas pięknem sztuki sakralnej.  
Temu właśnie ma służyć ekspozycja, która ukaże najpiękniejsze aspekty 
wyposażenia kościoła. Zaprezentowane będą wybrane zabytki ruchome kościoła 
bądź przedmioty należące do osób z nim związanych.  
Będzie można zobaczyć m.in. późnogotyckie lichtarze czy pochodzącą z XVIII wieku 
biblię w przekładzie Lutra, niedostępną na co dzień dla ludzkiego oka. Ponadto 
wystawa zaprezentuje artefakty odnalezione w trakcie prac archeologicznych 
prowadzonych przy kościele w latach 2000-2001.  
Całość zostanie wzbogacona planszami przybliżającymi zagadnienia związane z 
historią sztuki sakralnej na przykładzie wybranych zabytków, w tym ołtarza głównego, 
ołtarzy bocznych, tabernakulum, ambony, chrzcielnicy czy prospektu organowego. 
Wystawę będzie można oglądać do niedzieli 22 lipca. 
 
- XVIII Uliczny Bieg św. Jakuba  
 
Już 21 lipca br. odbędzie się XVIII Bieg Uliczny św. Jakuba Ap. Zapraszamy 
wszystkich sympatyków biegania do udziału.  
Bieg zostanie przeprowadzony ulicami Lęborka na dystansie 10 km. Trasa biegu jest 

atestowana. W tym roku trasa biegu jest lekko zmodyfikowana, ma 3 pętle po 
2,67862 km plus dobieg od startu do mety 1,96414 km.  

    Start znajduje się przy ul. Armii Krajowej przed skrzyżowaniem z ul. Czołgistów, 
dalej trasa biegu będzie przebiegała ulicami: Armii Krajowej, Okrzei, Legionów 
Polskich, Słowackiego, Wojska Polskiego, Okrzei, 1 Maja, prosto przecina al. 
Wolności i wbiega na ul. Staromiejską, Plac Pokoju oraz Armii Krajowej. 

Z uwagi, że jest to nowa trasa, zawodnik, który zwycięży w tegorocznym biegu i 
ustanowi nowy rekord trasy, otrzyma dodatkowo 500 zł. 
 
Start honorowy o godz. 15.45 – na pl. Pokoju, start ostry o godz. 16.00 – ul. Armii 
Krajowej – przy skrzyżowaniu z ul. Czołgistów, meta na pl. Pokoju. 
 
Do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 rok życia i posiadają 
aktualne badania lekarskie. Każdy pełnoletni uczestnik, który nie posiada aktualnego 
badania, musi podpisać oświadczenie, że w biegu startuje na własną 
odpowiedzialność. 
 
Zapisy przyjmowane są przez internet  poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na stronie  
www.csir.lebork.pl oraz www.maratonypolskie.pl 
Zapisy osobiste, odbiór pakietów startowych oraz chipów wyłącznie w dniu 21 lipca 
2018 r. w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów, w sali gimnastycznej Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lęborku przy ul. Curie-Skłodowskiej. 

http://www.csir.lebork.pl/
http://www.maratonypolskie.pl/


Opłaty: Wysokość wpisowego uzależniona jest od daty uznania rachunku 
bankowego Organizatora i wynosi: 
1) 35 zł – pod warunkiem, że wpisowe wpłynie na rachunek bankowy Organizatora 
BGŻ O/Lębork 84 2030 0045 1110 0000 0221 7080 - tylko do dnia 17 lipca 2018 do 
godz. 23:59. Po tym terminie nie ma możliwości dokonania opłaty wpisowego na 
rachunek bankowy Organizatora. 
2) 50 zł – w przypadku wpisowego, które zostanie wpłacone przez uczestnika biegu 
osobiście w dniu 21 lipca 2018 w godz. 11.00-15.00 w Biurze Zawodów 
3) Zawodnicy z powiatu lęborskiego są zwolnieni z opłaty wpisowego! 
 
 
- Międzynarodowe Spotkania z Folklorem „Muzyka Regionów” 
 

„Muzyka Regionów” co roku gromadzi sporą publiczność, ma wielu 
sympatyków i stanowi atrakcję dla lęborczan i turystów. Impreza jest znakomitą 
okazją do poznawania ciągle żywej kultury ludowej różnych regionów Polski i Europy. 
Daje możliwość promowania folkloru naszego regionu, wymiany doświadczeń oraz 
nawiązywania współpracy i przyjaźni między zespołami. 

Na lęborskiej scenie  koncertowały zespoły z różnych regionów Polski (Żywca, 
Kurpi, Wielkopolski, Małopolski, Podlasia i Podhala) oraz z krajów będących 
członkami UE, jak i spoza UE (Belgii, Białorusi, Czarnogóry, Czech, Macedonii, 
Niemiec, Serbii, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier). Rodzimy folklor prezentowały 
zespoły z różnych stron Kaszub, w tym oczywiście zespoły z Lęborka. 
W  tym roku, podczas  XII edycji Festiwalu, zaprezentuje się 11 zespołów: 
 
Koncert w piątek 20.07.2018, godz. 15.00 - 18.30 

 ZPiT  ZIEMIA LĘBORSKA  
 Ukraiński Zespół SWITANOK  z Lęborka 
 Kaszubski Zespół Regionalny LEVINO z Lęborka 
 Zespół LAKŠTINGELĖ - Litwa  
 Zespół MEZÖSZILAS - Węgry  
 Zespół Regionalny  FRANTÓWKA z Lęborka 
 Zespół ROCZITKÒWÉ JAGÒDË  z Rokit 
 Zespół TONCIUS - Litwa  
 Zespół ZERNYEALJI NÉPTÁNCEGYÜTTES - Rumunia  
 Folklore Studio ETNOS - Macedonia 
  Kapela „DoOporÓ” ZPiT SOKOLANIE z Podkarpacia 

 
Finał Festiwalu - niedziela 22.07.2018, godz. 15.00 - 17.30  

 ZPiT ZIEMIA LĘBORSKA  
 Ukraiński Zespół SWITANOK  
 Kaszubski Zespół Regionalny LEVINO  
 Zespół LAKŠTINGELĖ - Litwa  
 Zespół MEZÖSZILAS - Węgry  
 Zespół Regionalny  FRANTÓWKA 
 Zespół TONCIUS - Litwa  
 Zespół ZERNYEALJI NÉPTÁNCEGYÜTTES - Rumunia  
 Folklore Studio ETNOS - Macedonia  
 Kapela „DoOporÓ” ZPiT SOKOLANIE 

 



II cz.   godz. 17.30 - 18.00 - Koncert z dedykacją pt. "Od Moniuszki do 
Verdiego"  w wykonaniu Jacka Szponarskiego 
 
Organizatorami Festiwalu są: Centrum Sportu i Rekreacji i Lęborskie  
Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła. W organizację imprezy zaangażowane są 
również zespoły folklorystyczne naszego miasta. 
 
 
- XII Międzynarodowy Zlot Jakubów 
Ważnym i stałym punktem Lęborskich Dni Jakubowych jest Międzynarodowy Zlot 
Jakubów, który od lat cieszy się dużą popularnością wśród Jakubów z Lęborka i z 
całej Polski. W tym roku po raz drugi, można zarejestrować się przez internet – 
stronę www.leborskiednijakubowe.pl 
W dniu Zlotu, tak jak co roku, będzie można zarejestrować się w godz. 9.00-17.00 w 
Kwaterze Zlotu (Plac Pokoju, obok sceny).  
Każdy zarejestrowany Jakub otrzyma upominkowe gadżety oraz weźmie udział w 
losowaniu atrakcyjnych nagród o godzinie 19.00 na Placu Pokoju. 
 
Uwaga! W związku z wejściem w życie przepisów RODO, w tym roku rejestracja  
odbywać się będzie poprzez samodzielne wypełnianie karty zgłoszenia otrzymanej w 
Kwaterze Zlotu. Uczestnictwo osoby małoletniej poniżej 16 roku życia wymaga 
potwierdzenia na formularzu zgłoszeniowym przez rodzica lub opiekuna prawnego. 
 
 
- Spacer z duchami Krzyżaków 
 
Nocna wędrówka z duchami Krzyżaków wzdłuż lęborskich obwarowań przy blasku 
pochodni to propozycja dla dużych i małych na piątkowy wieczór 20 lipca. 
Uczestników spaceru czekają ciekawe opowieści o dawnych dziejach, przeszłości 
miasta i jego historycznych budowlach. Spacer zacznie się o godz. 21.45 przy 
Sanktuarium św. Jakuba Ap. Lęborskie Bractwo Rycerskie serdecznie zaprasza. 
 
 
2.  Utrudnienia w ruchu podczas Lęborskich Dni Jakubowych 
W dniach 20-22 lipca 2018r.  /piątek, sobota, niedziela/ na Placu Pokoju w Lęborku 
odbędzie się impreza masowa pn. „Lęborskie Dni Jakubowe”. 
 W związku z tym na czas trwania imprezy część ulic w pobliżu Pl. Pokoju będzie 
wyłączona z ruchu tj.: część ulicy Waryńskiego, Orzeszkowej, Kard. S. 
Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej. 
Objazd do Placu Spółdzielczego zostanie poprowadzony ulicami: Młynarską, 
Długosza i Waryńskiego. 
Organizatorzy proszą o nieparkowanie samochodów na parkingu przy Pl. Pokoju od 
dnia 19 lipca 2018r. od godz. 18.00. 
Ponadto, w dniu 21 lipca 2018r. /sobota/ w godz. 16.00 – 17.30, w związku z 
odbywającym się XVIII Biegiem Ulicznym św. Jakuba, zostaną częściowo lub w 
całości wyłączone z ruchu następujące ulice: 1 Maja, al. Wolności, Staromiejska, Pl. 
Pokoju, Armii Krajowej, Mireckiego, Legionów Polskich, Słowackiego, Wojska 
Polskiego, Okrzei.       
Za utrudnienia w ruchu organizatorzy serdecznie przepraszają. 
 

http://www.leborskiednijakubowe.pl/


 

3. Honorowe Wyróżnienie Miasta Lęborka „Lęborski Lew” przyznane 
Prezydium Kapituły Wyróżnienia Honorowego Miasta Lęborka „Lęborski Lew” na 
posiedzeniu w dniu 10 lipca 2018 r. podliczyło głosy oddane przez Członków 
Honorowych Kapituły na osoby nominowane do Wyróżnienia Honorowego Miasta 
Lęborka „Lęborski Lew”. W głosowaniu oddano 12 ważnych głosów.  
Wyróżnienie Honorowe „Lęborski Lew” otrzymał w tym roku Ks. Kanonik Henryk 
Krenczkowski.  
Statuetka „Lęborskiego Lwa” wręczona zostanie podczas uroczystego posiedzenia 
Rady Miejskiej inaugurującego Lęborskie Dni Jakubowe w piątek 20 lipca o godz. 
12.00  w Stacji Kultura przy ul. Dworcowej. 
 
 
 
 
Wydział Współpracy i Rozwoju  
Urząd Miejski w Lęborku 
Kontakt: tel. 59 8637-786 
 


