
    Siedziba LOWE: Szkoła Podstawowa im. Hymnu Narodowego w Brodnicy      DZIĘKUJEMY, ŻE JESTEŚCIE Z NAMI! 
 

 

HARMONOGRAM PLANOWANYCH DZIAŁAŃ LOWE i PARTNERÓW LOKALNYCH 

zapisy na zajęcia mailowo: lowe.brodnica@gmail.com lub telefonicznie: 61 28 42 523  

Lp. Tytuł/Temat  Rodzaj 
wydarzenia  

Data  Liczba  
godzin 

Czas 
realizacji 

Miejsce 
realizacji 

 

UWAGI 
 

1. 

Plotę trzy po trzy ...., 

czyli warsztat 

tworzenia delikatnych 

bransoletek plecionych 

ze sznurka. 

 

warsztat 

artystyczny  

08.11.2018 

[czwartek] 
2 17:30 - 19:30 

Szkoła 

Podstawowa  

w Brodnicy 

Liczba miejsc ograniczona (12 osób) 
Bilet wstępu: 10,00 zł przeznaczone  

na materiały do zajęć.  
Płatność w dniu zajęć. 

 

Prosimy zabrać nożyczki. 

2. 

Coraz bliżej Święta,  

czyli koraliki  

w ozdobach 

świątecznych. 

Tworzymy Aniołki na 

choinkę. 

 

 

warsztat 

artystyczny 
23.11.2018 

[piątek] 
3 17:30 - 20:30 

Szkoła 

Podstawowa  

w Brodnicy 

Liczba miejsc ograniczona (10 osób) 
Bilet wstępu: 10,00 zł przeznaczone  

na materiały do zajęć. 

Płatność w dniu zajęć. 
 

Prosimy zabrać nożyczki. 

3. 

Jeśli kucharzyć chce Ci 

się, zapraszamy na 

pyzy i ptysie! Może 

kiedyś to przyda Ci się 

... 

 

warsztat 

kulinarny 

06.12.2018 

[czwartek] 
3 17:00 - 20:00 

Szkoła 

Podstawowa  

w Brodnicy 

(kuchnia, 

stołówka) 

Liczba miejsc ograniczona (10 osób) 
Bilet wstępu: 10,00 zł przeznaczone 

 na materiały do zajęć. 
Płatność w dniu zajęć. 

 

4. 
Warsztaty języka 

migowego  

 

warsztat 

językowy 
w trakcie 

uzgadniania 
2 

w trakcie 

uzgadniania 

Biblioteka 

Publiczna 

w Brodnicy 

Zajęcia są kontynuacją zajęć 
realizowanych do czerwca 2018. 

Mogą przystąpić nowe osoby. 
Zapraszamy! 
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5. 
Warsztaty języka 

niemieckiego  

 

warsztat 

językowy 
w trakcie 

uzgadniania  
2 

w trakcie 

uzgadniania 

Biblioteka 

Publiczna 

w Brodnicy 

Zajęcia są kontynuacją zajęć 
realizowanych do czerwca 2018. 

Mogą przystąpić nowe osoby. 
Zapraszamy! 

6. 
Klub "Brodnicka 

Planszówka"  
spotkanie 

29.11.2018 

[czwartek] 

20.12.2018 

[czwartek] 

17.01.2019 

[czwartek] 

2 18:00 - 20:00 

Biblioteka 

Publiczna 

w Brodnicy 

Zawiązanie Klubu. 
Poznajemy gry planszowe  

dla dzieci i dorosłych. 
Wstęp wolny, bez zapisów. 

7. 

BOŻONARODZENIOWE 

STROIKI na świąteczny 

stół czy podarunek dla 

bliskich. 

warsztat 

artystyczny 

12.12.2018 

[środa] 
2 17:30 - 19:30 

Świetlica 

wiejska  

w 

Manieczkach 

Liczba miejsc ograniczona (15 osób) 
Bilet wstępu: 12,00 zł przeznaczone  

na materiały do zajęć. 

Płatność w dniu zajęć. 

 
* Prosimy przynieść nożyczki, pojemnik 
szklany (z rantem) np. miska, półmisek.  

Jeśli wśród uczestników znajdą się 
osoby, które uczestniczyły w zeszłym 

roku w warsztatach a zachowały 
pojemnik - to prosimy, by go zabrały ze 

sobą. 

8. 

BOŻONARODZENIOWE 

STROIKI na świąteczny 

stół czy podarunek dla 

bliskich. 

warsztat 

artystyczny 

13.12.2018 

[czwartek] 
2 17:30 - 19:30 

Świetlica 

wiejska w 

Brodnicy  

(tzw. 13 

Posterunek) 

Liczba miejsc ograniczona (15 osób) 
Bilet wstępu: 12,00 zł przeznaczone 

 na materiały do zajęć. 
Płatność w dniu zajęć. 

 
* Prosimy przynieść nożyczki, pojemnik 
szklany (z rantem) np. miska, półmisek.  

Jeśli wśród uczestników znajdą się 
osoby, które uczestniczyły w zeszłym 

roku w warsztatach a zachowały 
pojemnik - to prosimy, by go zabrały ze 

sobą. 
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9. 

I Ty możesz zostać 

Picasso, czyli 

marmurkowe obrazki 

na ścianę. 

warsztat 

artystyczny 

11.01.2018 

[piątek] 
2 17:30 - 19.30 

Świetlica 

wiejska w 

Brodnicy  

(tzw. 13 

Posterunek) 

Liczba miejsc ograniczona (15 osób) 

Bilet wstępu: 10,00 zł przeznaczone na 
materiały do zajęć. 

Płatność w dniu zajęć. 
 

Prosimy o zabranie suszarki  

do włosów. 

10. 

Warsztat tworzenia 

łapacza snów! - 

wyjątkowe ozdobne 

amulety ochronne. 

warsztat 

artystyczny 

styczeń/luty 

2019 
2 18:00 - 21:00 

w trakcie 

uzgadniania 

Liczba miejsc ograniczona (15 osób) 
Bilet wstępu: 12,00 zł przeznaczone  

na materiały do zajęć. 
Płatność w dniu zajęć. 

 
Prosimy o zabranie nożyczek. 

11. 
Klub pasjonatek 

szydełkowania 

spotkanie - 

warsztat 

styczeń/luty 

2019 
2 

w trakcie uzgadniania 
 

12. 

"Bądź świadoma - żyj 

zdrowo, naturalnie"! 

 - spotkanie z Fundacją 

Otulina z Poznania 

spotkanie 

edukacyjne 

styczeń/luty 

2019 
2 

w trakcie uzgadniania 

 

UWAGA: 

 Udział w zajęciach LOWE jest dobrowolny.  

 Wystarczy napisać do nas maila lub zadzwonić, by zapisać się na wybrane warsztaty. 

 Warsztaty artystyczne, plastyczne, rękodzielnicze - wymagają zaangażowania uczestniczek i uczestników, po to byśmy mogli 

zorganizować niezbędne materiały i  drobny poczęstunek.  

 Wszystko to, co uczestnik wykona na zajęciach - zabiera ze sobą do domu. 

 

Jeśli masz pomysł i chciałbyś/chciałabyś poprowadzić zajęcia dla osób dorosłych - prosimy o kontakt! 

 

Harmonogram zajęć może ulec zmianie  - prosimy zaglądać na stronę www.spbrodnica.pl/zakładka LOWE Brodnica 

 i na profil LOWE Brodnica na facebook'u. 


