
ŚWIĄTECZNY FESTIWAL DOBROCZYNNOŚCI

Program imprezy:

Godz. 12.00 – OTWARCIE FESTIWALU – Katarzyna Hernik i Ewa Lubianiec, 
prezentacja festiwalowych darczyńców ( uczestników imprezy)

Godz. 12.15 – Nadejście św. MIKOŁAJA, powitanie dzieci i rozpoczęcie wręczania 
dzieciom drobnych prezentów

Godz. 12. 20 – ogłoszenie zapisów rodzin do udziału w Rodzinnej Grze 
Świątecznej ( początek gry o godz. 12.50); 

Zachęcamy rodziny z dziećmi do udziału w tej wesołej, świątecznej, rodzinnej 
zabawie. Polega ona na tym, że każda ze zgłoszonych rodzin będzie musiała w 
ciągu 30 minut odszukać 10 jasełkowych postaci ukrytych na Rynku i wykonać 
zadania, które owe postacie będą miały. Po rozwiązaniu wszystkich zadań trzeba 
będzie zameldować się na mecie. Wszystkie rodziny zostaną nagrodzone, a 
zwycięska rodzina otrzyma nagrodę za zajęcie I miejsca.

Godz. 12.30 – Świąteczny Festiwal Dobroczynności cz.1 – prezentacja płyty 
zespołu Parasol Poetica wydanej z okazji 10-lecia Fundacji Pomóż Dorosnąć oraz 
występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Piasecznie i Gimnazjum w 
Chylicach

Godz. 13.00 – uroczyste wręczenie przez Burmistrza Piaseczna Zdzisława Lisa 
nagród laureatom  Gminnego Konkursu „Wolontariat w naszej Gminie” oraz 
prezentacja idei wolontariatu proponowanej przez Katolicką Szkołę pod Żaglami

Godz. 13.20 – Świąteczny Festiwal Dobroczynności cz.2 – występ uczniów z 
Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Piasecznie

Godz. 13.45 – GRAWITACJA – mikołajkowy, rozgrzewający FLASH MOB  

Godz. 14.00 – ogłoszenie wyników Rodzinnej Gry Świątecznej i wręczenie nagród; 
zaproszenie do Sali w Przystanku Kultura na krótki warsztat plastyczny 
„świąteczna kartka”

Godz. 14.15 - Świąteczny Festiwal Dobroczynności cz.3 – występ uczniów ze 
Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym i  ze Szkoły Podstawowej w Gołkowie 

Godz. 14.45 – TANIEC INTEGRACYJNY „BELGIJKA” – wspólny taniec wolontariuszy 
Piaseczna i osób uczestniczących w Świątecznym Festiwalu Dobroczynności

Godz. 15.00 – Zakończenie Festiwalu, podziękowania uczestnikom za udział, 
symboliczne otoczenie Rynku łańcuchem jubileuszowym prezentującym refleksje 
uczestników Festiwalu odnoszące się do motta Fundacji Pomóż Dorosnąć „ Po 
czasowniku kochać, najpiękniejszym czasownikiem na świecie jest pomagać”

  


