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Z przyjemnością informujemy, że po raz siódmy latawce z całego świata 
pokryją błękitne niebo nad plażą Łeby. Zapraszamy miłośników latawców, 
profesjonalistów i amatorów aby wziąć udział w VII Międzynarodowym 
Festiwalu Latawców w Łebie.

Latawce ozdobią niebo w ciągu dnia i nocy – spektakularne widowisko 
nocne, w towarzystwie muzyki staje się teraz tradycją.

Dla najmłodszych zaplanowaliśmy ekscytujące warsztaty latawcowe 
i wiele innych atrakcji dla aktywnych uczestników festiwalu.

Wypełnijmy niebo nad plażą Łeby fenomenalnymi wzorami i 
kolorami! Wszyscy miłośnicy latawców, którzy chcą aktywnie 

uczestniczyć w Festiwalu, proszę o kontakt pod adresem: 
leba.kite.festival@gmail.com

Do zobaczenia wkrótce!
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2 Łeba – wiatr i latawce



W dniach od 26 do 28 sierpnia 2016 roku już po raz 
szósty zjechały się ekipy z całego świata by puszczać 
latawce na VI Międzynarodowym Festiwalu Latawców 
w Łebie. Gościliśmy uczestników z ta-kich państw jak: 
Macao, Chin, Ghany, Austrii, Pakistanu, Wietnamu, 
Korei Południowej, Finlandii, Belgi, Niemiec, Ukrainy, 
Rosji, RPA, Wielkiej Brytanii, Szwecji, USA, Francji, 
Holandii, Estonii, Włoch oraz Polski.

Już od samego rana pierwszego dnia festiwalu na plaży 
wschodniej poszczególne ekipy prezentowały swoje 
kolorowe modele. W godzinach popołudniowych 
tradycyjnie już wyruszył przemarsz poszczególnych 
zespołów latawcowych. Kolorowy korowód przema-
szerował ulicami naszego miasta w stronę Rybackiego 
Centrum Kultury i Formacji Boleniec, gdzie 
uroczystego otwarcia Festiwalu dokonali wspólnie 
Senator RP Kazimierz Klejna oraz Burmistrz Miasta 
Łeby Andrzej Strzechmiński. 

Podczas oficjalnej ceremonii otwarcia festiwalu Cecylia 
i Wenancjusz Szalscy zostali uhonorowani Medalem 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w uznaniu za zasługi 
dla sportu latawcowego w Polsce, który wręczył 
wyróżnionym Senator Kazimierz Klejna. W kolejny 
dzień zachodni wiatr pozwolił na wypuszczenie 
latawców gigantów. Całe niebo nad plażą zostało 
przysłonięte przez ogromne latające ryby, ośmiornice, 
turbiny, koty, tygrysy i wiele innych latających stworów. 
Ten niesamowity widok przyciągnął tłumy plażo-
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wiczów. W sobotni wieczór miał miejsce pokaz 
latawców do lotów nocnych. Przy dźwiękach 
nastrojowej muzyki na plaży w okolicy hotelu Neptun 
z zapalonych świeczek został ułożony napis Łeba 16 
z uśmiechniętym latawcem. Mimo słabych warunków 
wiatrowych udało się wypuścić w niebo latawce 
podświetlone ledowymi światełkami. 

Zarówno w trakcie trwania festiwalu jak i po jego 
zakończeniu mnóstwo informacji, a przede wszystkim 
pięknych kolorowych zdjęć zostało zamieszczonych 
w mediach społecznościowych. Ogromny odzew świata 
latawcowego (i nie tylko) ma miejsce do tej pory. 
Z całego świata spływają gratulacje i zapytania 
o możliwość uczestnictwa w kolejnych festiwalach 
i przyjazdach do Łeby. Na wniosek Pani Prezes Ewy 

Horanin z Lokalnej Organizacji Turystycznej Łeba 
Błękitna Kraina Międzynarodowy Festiwal Latawców 
w Łebie został decyzją Marszałka Województwa 
Pomorskiego Pana Mieczysława Struka uhonorowany 
w kategorii Wydarzenie Roku. 

W tym miejscu chciałbym bardzo podziękować 
Włodarzom Miasta Łeby oraz wszystkim firmom
i osobom prywatnym za pomoc i wsparcie przy 
organizacji wszystkich dotychczasowych festiwali. Bez 
Waszej pomocy nie byłby możliwy ten sukces, który bez 
wątpienia przyczyni się do promocji naszego pięknego 
miasteczka.
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sala gimnastyczna w szkole podstawowej
przy ul. Tysiąclecia 11


