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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

 

Do Świąt Bożego Narodzenia zostało już niewiele czasu. Zapewne wielu z Was zastanawia się, 

co w tym roku miasto przygotowało na ten wyjątkowy czas. 

Jak co roku Leszno rozbłyśnie tysiącami lampek, które przywołają świąteczny, radosny nastrój. 

Okres przedświąteczny w Lesznie będzie naładowany atrakcjami nie tylko dla mieszkańców, 

ale również dla leszczyńskich NGO, grup nieformalnych i Wolontariuszy.   

Odbędą się m.in. warsztaty świąteczno - artystyczne, koncert świąteczny,  jarmark świąteczny, 

spotkania z Mikołajem  oraz wiele innych niespodzianek. Nie jedna, ale dwie choinki 

przyozdobią nasze miasto. Pojawi się piękne drzewko na leszczyńskim Rynku oraz drzewko 

przy lodowisku, które wspólnie udekorują wykonanymi przez siebie bombkami 

przedstawiciele leszczyńskich organizacji pozarządowych, instytucji, przedszkoli, szkół oraz 

mieszkańcy. 

Zachęcamy do lektury naszej 

Mikołajkowo – Świątecznej broszury! 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Masz talent plastyczny? Podziel się nim! Okazja nadarzy się już wkrótce, podczas warsztatów 

świątecznych, na których stworzymy cudowne bombki i kartki z życzeniami. Zdolne, 

kreatywne, pomysłowe osoby, które chcą zabłysnąć i jednocześnie podzielić się swoją wiedzą 

i umiejętnościami serdecznie zapraszamy. Zapraszamy również tych, którzy chcą się nauczyć 

tworzyć piękne świąteczne kartki dekoracyjne bombki. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Stowarzyszenie Miłośników Kręglarstwa „Dobry Rzut” zaprasza wszystkie dzieci szkolne do 

lat 15 na " Mikołajkowe Kulanie ". Turniej odbędzie się 01.12.2018 r. od godz. 10.00. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom - Nasz Świat" serdecznie 

zaprasza na imprezę charytatywną „Światełka Świętego Mikołaja”, która odbędzie się 

1.12.2018, o godzinie 17 na Nowym Rynku. W Programie m.in. Bajka o Świętym Mikołaju, 

pokaz laserowy bajkowo-kolorowo podświetlone kamienice i wiele innych atrakcji dla 

każdego. 

 

 

 

 

 

 

Biblioteka Ratuszowa zaprasza na koncert Yellow Snow. Koncert odbędzie się 1 grudnia o 

godzinie 11:00 w Bibliotece Ratuszowej. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nasz Dom- Nasz Świat", Miasto Leszno 

oraz Miejski Ośrodek Kultury serdecznie zapraszają na Koncert Renaty Przemyk z okazji 

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który odbędzie się 2 grudnia o godzinie 

18:00 w Miejskim Ośrodku Kultury. 



 
 
 
 
 

FB/LeszczyńskieNGO           TT/LeszczyńskieNGO             IG/LeszczyńskieNGO 
 

_________________________________________________________________________ 

Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

 

 

 

Święta zbliżają się wielkimi krokami!  

Już po raz piąty będziemy wspólnie ubierać choinkę. Stanie ona obok lodowiska przy ul. 17 

Stycznia. Bombki do własnoręcznego ozdobienia można cały czas odbierać w Biurze 

Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Do wyboru jest dziesięć 

różnych wzorów, każdy więc znajdzie coś dla siebie.   

W poniedziałek 10 grudnia o godzinie 13.00 przy dźwiękach muzyki i w towarzystwie Pana 

Prezydenta Łukasza Borowiaka wspólnie przystroimy choinkę.  

Piękne drzewko stanie przy lodowisku dzięki Miejskiemu Zakładowi Zieleni.   
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

3 grudnia o godzinie 18.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury odbędzie się spotkanie połączone 

z koncertem. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak zaprasza przedstawicieli organizacji 

pozarządowych i grup społecznie zaangażowanych na spotkanie i koncert z okazji zbliżających 

się Świąt Bożego Narodzenia. Spotkanie będzie okazją do podziękowań dla przedstawicieli 

stowarzyszeń, fundacji czy klubów sportowych obchodzących w roku 2018 jubileusz 

działalności oraz dla tych, którzy swoją działalność rozpoczęli i w tym roku obchodzili "roczek". 

Miłym akcentem wieczoru będzie akustyczny koncert Łukasza Zagrobelnego. Wejście na 

spotkanie i koncert jest bezpłatne, trzeba tylko okazać zaproszenie. Zaproszenia można 

odbierać w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Alejach 

Jana Pawła 21 a w godzinach 7.30 - 15.30. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

4 grudnia o godzinie 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury odbędzie się „Zimowy Koncert Stwora 

Głodomora”. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Muzeum Okręgowe w Lesznie serdecznie zaprasza na wernisaż wystawy pt.: "Twardy 
orzech... i dziadki".  Wernisaż odbędzie się  4 grudnia o godzinie 17:00, w budynku głównym 
Muzeum, pl. J. Metziga 17. Wystawa przedstawia zbiór dziadków do orzechów, który jest 
największy w Polsce. Kolekcja  należy do Jana i Mateusza Łomnickiego z Kwidzyna.  
Wystawa pt.: „Twardy orzech… i dziadki” będzie czynna od 4 grudnia do 3 lutego. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Leszczyńska Fundacja Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Lesznie zapraszają na 

kulturalne spotkanie ze św. Mikołajem patronem Bazyliki Mniejszej w Lesznie 6 grudnia 2018 

od godz. 16.00  w Bibliotece Ratuszowej. 

W programie: 
- Warsztaty plastyczne, na których dzieci przygotują własne ozdoby świąteczne z tektury, 
-Bajkowy spektakl dla dzieci i starszych o tym... ,,Jak to Święty Mikołaj Leszno odwiedził” ze 
specjalnym udziałem dzieci ze Szkolnego Zespołu Regionalnego z Bukówca Górnego, 
- Malowanie bombek choinkowych, 
- Św. Mikołaj w książce, sztuce i popkulturze ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
Lesznie. 
Na zakończenie spotkania św. Mikołaj oraz Prezydent Miasta Leszna, Łukasz Borowiak 
będą obdarowywali najmłodszych świątecznymi upominkami. 
Partnerami wydarzenia są: 
- Urząd Miasta Leszna, Parafia św. Mikołaja w Lesznie, Teatr Miejski w Lesznie, Radio Emaus,  
- Werner Kenkel Sp. z o. o. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych w Lesznie organizuje  Kiermasz Świąteczny. Twórcami 

wyrobów świątecznych są podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Lesznie, 

Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego im. Piotrusia Pana w Lesznie oraz 

Seniora Leszno. Kiermasz Świąteczny odbędzie się od 6 grudnia do 22 grudnia.  Jest to okazja 

do zakupu ręcznie wykonanych ozdób świątecznych, wykonanych różnymi technikami.   
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Jeżeli tak jak my nie możecie się doczekać najpiękniejszych świąt w roku, zapraszamy Was na 

dwa spotkania warsztatowe, których atmosfera zbliży nas do tego pięknego czasu. Niech 

zapach pierników przywiedzie wszystkich zainteresowanych, tych, którzy znają sekretne 

przepisy na najpyszniejsze pierniki na świecie oraz tych, którzy zechcą pomóc w ich pieczeniu 

i stworzyć z nich prawdziwe pachnące dzieła sztuki. 
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Wielka Gala Mikołajkowa organizowana przez Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności w 

Hali Trapez 9.00-21.00 we współpracy z WMB, Szlachetną Paczką i Akademią Przyszłości. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Gratka dla wszystkich, którzy mają wyobraźnię przestrzenną i uwielbiają tworzyć cuda 3D z 

origami, papieru i makaronu. Jeśli masz wyjątkowe umiejętności w tej dziedzinie i zechcesz 

razem z nami stworzyć bajkowe dekoracje świąteczne serdecznie zapraszamy. Chętni do 

zdobycia tej tajemnej wiedzy również mile widziani. Stwórzmy razem bajkowe święta! 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Miejska Biblioteka Publiczna serdecznie zaprasza na fantastyczne "Warsztaty świąteczne" do 

Wypożyczalni dla dzieci i młodzieży, które odbędą się 12 grudnia w godzinach od 16:00 do 

17:30. Podczas warsztatów poczujecie magię świąt tworząc wyjątkowe kartki świąteczne 

(dzięki terminowi warsztatów z pewnością zdążą dotrzeć na czas do adresatów!), papierowe 

choinki oraz ozdoby z masy porcelanowej. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Poczuj magię świąt, zaczaruj czyjeś święta! Przyjdź na warsztaty, na których w cudownej 

świątecznej atmosferze stworzymy bajeczne upominki i kartki świąteczne, piękne dekoracje  z 

filcu, szyszek i orzeszków. Jeśli lubisz tworzyć, masz ciekawe pomysły lub chcesz się nauczyć 

ciekawych rzeczy nie może Cię tu zabraknąć. Serdecznie zapraszamy! 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

  

Młodzieżowa Rada Miasta Leszna zaprasza serdecznie na udział w wydarzeniu, które 

odbędzie się 14 grudnia 2018 roku w Bibliotece Dworcowej.  
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Tradycyjnie już Bezglutenowa Mama zaprasza dzieci chore na celiakię i będące na diecie 

bezglutenowej na mikołajkowe warsztaty dekorowania pierniczków bezglutenowych.                      

W programie są warsztaty kulinarne oraz paczki od bezglutenowego Mikołaja. Z kolei 

dorosłych na diecie bezglutenowej zapraszamy na kawę i ciasteczka. Liczba miejsc jest 

ograniczona, dlatego obowiązują zapisy. 
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Poczujmy magię zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia!  

Kto chce się wykazać kreatywnie i twórczo ma na to okazję na świątecznych warsztatach 

połączonych z pakowaniem gwiazdkowych upominków. Będziemy tworzyć różne cudeńka o 

tematyce świątecznej i pakować dotychczas stworzone przez nas dekoracje oraz pierniczki, 

które ostatecznie trafią w ręce mieszkańców miasta Leszna. Serdecznie zapraszamy. Do świąt 

została tylko chwilka! 
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Poczujmy magię zbliżających się 
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Poczujmy RAZEM tę niepowtarzalną atmosferę i magię nadchodzących 

Świąt w naszym mieście! 

Tegoroczne święta również w organizacjach pozarządowych 

zapowiadają się bardzo atrakcyjnie. 

Śledźcie naszą stronę oraz portale społecznościowe leszczyńskich 

Organizacji Pozarządowych na bieżąco, ponieważ z biegiem czasu będą 

się pojawiały kolejne warsztaty i nowe wydarzenia! 

 


