
FERIE 
W MIEŚCIE

LESZNO 2023



Dyżurne świetlice 

SP2
SP5
SP9
SP12
SP13 

I tydzień ferii

SP7
SP9
SP12
SP13

II tydzień ferii

 
Dyżurne stołówki

I tydzień ferii - SP2, od godz. 12 do 13.30
II tydzień ferii - SP1, od godz. 12 do 13

zgłoszenia do 16 stycznia w wybranych szkołach

Obiady dwudaniowe dla wszystkich uczniów przygotowywane są za opłatą 
(6 złotych/ 1 obiad) po wcześniejszym zgłoszeniu w stołówce szkolnej. 

Osoby korzystające z dofinansowania MOPR – zgłaszają się z decyzją MOPR.



Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

31 stycznia, 2, 7 i 9 lutego
godz. 11 - 13
obowiązuje obuwie sportowe

KRĘGLE, kręgielnia ul. Strzelecka 9

od 30 stycznia do 3 lutego
godz. 9 - 11

KOSZYKÓWKA, Sala Ćwicznia, ul. Grota-Roweckiego 20

od 6 do 10 lutego
godz. 9 - 15

ZAJĘCIA REKREACYJNE, Sala Ćwicznia, ul. Grota-Roweckiego 20

od 30 stycznia do 3 lutego i od 6 do 10 lutego
godz. 8 - 13.50
po okazaniu legitymacji szkolnej - wstęp bezpłatny

ŁYŻWY, sztuczne lodowisko, ul. 17 Stycznia 68



Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Leszczyńskich 5

ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA 
DLA MŁODZIEŻY OD 12 ROKU ŻYCIA

Wtorki: 31 stycznia i 7 luty 
Prowadzenie Bartłomiej Sroka
Środy: 1 i 8 lutego 
Prowadzenie Dagmara Angier-Sroka 

Odpłatność: 15 zł za zajęcia, 
7,50 zł z Kartą Dużej Rodziny

Wszystkie materiały zapewnia MBWA

Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona:
sekretariat@mbwa.leszno.pl, tel. 65 520 54 27, 512 227 209



Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Leszczyńskich 5

ZAJĘCIA Z RYSUNKU I MALARSTWA 
DLA MŁODZIEŻY OD 12 ROKU ŻYCIA

Zajęcia mają na celu doskonalenie warsztatu z zakresu rysunku 
i malarstwa. Formuła zajęć sprawia, że uczestnicy poznają 
i doświadczają wielu możliwości jakie daje rysunek i malarstwo,
wykorzystują je w swojej twórczości. 
Zajęcia pozwalają również rozwijać pasję, talent i wrażliwość, a przede
wszystkim kreatywność. Uczestnicy na przykładzie martwych natur,
zagadnień z wyobraźni, pracy koncepcyjnej, zdobywają umiejętności i
doskonalą warsztat rysunkowy i malarski. 
Poznawanie różnych technik, ale przede wszystkim przedstawianie
przestrzeni, perspektywy, proporcji, kompozycji, światłocienia, faktury
to podstawowe zagadnienia realizowane podczas zajęć.



Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Leszczyńskich 5

RODZINNY WARSZTAT PLASTYCZNY
Tytuł: ODBICIE SERCA

Sobota, 11 lutego, godz. 11-13 

Prowadzenie Piotr Cienki, Edyta Schubert

Za pomocą serc wyciętych z różnych materiałów 
stworzymy niepowtarzalną pracę plastyczną. 
Gotowa praca zostanie oprawiona w antyramę. 
Powstanie wyjątkowa pamiątka, którą można będzie 
podarować komuś na zbliżające się Walentynki.

Obowiązują zapisy, ilość miejsc ograniczona:
sekretariat@mbwa.leszno.pl, 65 520 54 27, 512 227 209

Odpłatność: 10 zł od dziecka, 5 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny



Miejskie Biuro Wystaw Artystycznych
ul. Leszczyńskich 5

WYSTAWA 
TOMASZ BZDĘGA „LIGHT OF HOPE - ŚWIATŁO NADZIEI”
wstęp bezpłatny

30 stycznia - 10 lutego

Wystawa malarstwa artysty związanego z leszczyńskim środowiskiem
plastycznym.
Cykl pejzaży abstrakcyjnych. W kolorystyce i sposobie nakładania
walorów kolorystycznych wyczuwa się niepokój, drgania emocji. Spod
ciemnych warstw kolorystycznych przedziera się światło                                    
w jaskrawych żółcieniach, oranżach czy różach. Jaskrawe kolory (często
użyta farba fluorescencyjna) symbolizują nadzieję...po nocy przychodzi
dzień, dobro zawsze zwycięża zło... światło daje życie.

Tomasz Bzdęga – ur. w 1972 roku w Rawiczu. Studia w Królewskiej
Szkole Sztuk Pięknych w Nowej Rudzie oraz w Instytucie Sztuki i Kultury
Plastycznej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Dyplom z
malarstwa pod kierunkiem prof. Telemacha Pilitsidesa oraz w Pracowni
Przekształcania Obrazu i intermediów pod kierunkiem prof. Tomasza
Sikorskiego.



Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Grochowiaka
Pl. Jana Metziga 25

ZAPISY - informacje na stronie internetowej biblioteki

30.01.2023
MINI PLAYBACK SHOW
Muzyczne show, w którym młodzi artyści będą mieli okazję przeistoczyć
się w swojego muzycznego idola. Ich zadaniem będzie jak najlepiej
odwzorować postać ulubionego artysty. Opieka instruktora.

31.01.2023
CO BYŁO POTEM?
Tworzenie ilustracji jako kontynuacja ulubionej książki - jak dzieci widzą
swojego książkowego bohatera po zakończeniu historii zawartej w
opowiadaniu.

01.02.2023
W DRODZE. SPACER PO NOWOCZESNEJ BIBLIOTECE
Zwiedzanie najciekawszych miejsc biblioteki: dział digitalizacji, czytelnia
muzyczna i inne. Na zakończenie film pełnometrażowy dla dzieci i
młodzieży, w nowoczesnej sali audiowizualnej.



Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Grochowiaka
Pl. Jana Metziga 25

2.02.2023
KARAOKE
Muzyczna zabawa, którą kochają wszyscy. Dzieci i młodzież
odwiedzające nas podczas ferii będą mogły zaprezentować się na
profesjonalnej scenie śpiewając ulubione piosenki.
 
3.02.2023
DZIEŃ GIER PLANSZOWYCH.

6.02.2023
CO TY PLECIESZ?
Warsztaty tworzenia małych ozdób ze sznurka pod okiem
profesjonalisty. Każdy uczestnik otrzyma do domu swoją wyplecioną
ozdobę.

7.02.2023
STWÓRZ WŁASNY PROJEKT OKŁADKI ULUBIONEJ KSIĄŻKI
Zabawa polegająca na stworzeniu okładki alternatywnej do ulubionej
książki / lektury z wykorzystaniem najróżniejszych technik i materiałów.



Miejska Biblioteka Publiczna 
im. Stanisława Grochowiaka
Pl. Jana Metziga 25

8.02.2023
MARATON FILMOWY Z PSIAKIEM W ROLI GŁÓWNEJ

9.02.2023
WARSZTATY MUZYCZNE

10.02.2023
TEATRALNIE. ZOSTAŃ AKTOREM TEATRU KAMISHIBAI
Zabawa „w teatr”. Wybierz tekst i zaprezentuj na scenie teatru
kamishibai.



Teatr Miejski w Lesznie
ul. Narutowicza 69

Zapraszamy dzieci w wieku 8-12 lat na warsztaty z zakresu teatru cieni,
które odbędą się w terminie 06.02 – 10.02.2023 r w godzinach 10:00 –
14:00 w siedzibie teatru przy ulicy Narutowicza 69. 

W ramach warsztatów uczestnicy m.in. poznają bogatą historię teatru
cieni, wymyślą, zaprojektują i wykonają lalki cieniowe oraz stworzą
własny scenariusz przedstawienia, które zaprezentują podczas pokazu
wieńczącego warsztaty.

Zgłoszenia należy wysyłać na adres eduteatr@teatrmiejskileszno.pl do
23 stycznia 2023 r. Obowiązuję kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc
ograniczona. 

mailto:eduteatr@teatrmiejskileszno.pl




wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
ubezpieczenie,
wyżywienie (dwa posiłki: drugie śniadanie, dwudaniowy obiad),
mała grupa - do 15 uczestników,
ciekawy program zajęć, w tym zabawy rozwijające umysł oraz sprawność fizyczną.

Zaprasza dzieci w wieku od 6 do 12 lat na półkolonie pod tytułem „Sprytne
pędziwiatry”, podczas których uczestnicy będą poprzez zabawę rozwijać swoje
umiejętności.
Półkolonie odbywać się  będą w terminie 06.02 – 10.02.2023 r w godzinach 8:00 – 16:00
w siedzibie Inkubatora Przedsiębiorczości przy ulicy Geodetów 1.

CENA REGULARNA: 799 zł za dziecko
Zapewniamy:

Rejestracja na półkolonie odbywa się online na stronie www.lcb.leszno.pl  

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.
ul. Geodetów 1




