
Grudzień 2019 

 
Zajęcia edukacyjne 

 

 
2.12.19 

 
 9.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Warsztaty komputerowe dla dorosłych. 
 

 9.30, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 
 

Mikołajki są tuż, tuż… - poranek muzyczny dla dzieci (muzyczna 
audycja dla grupy zorganizowanej). 

 9.30, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów 

Kragujewca 11) 

Pocztówka do Mikołaja – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. 

 

 10.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 
49) 

Czy każdy z nas ma swojego Anioła? – zajęcia literackie dla dzieci 
z okazji Dnia Anioła. 

 11.30, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Polskie tradycje i zwyczaje wieczerzy – spotkanie dla seniorów. 

 15.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

Najpiękniejsze w całym roku idą święta… - warsztaty plastyczne dla 

dzieci. 
 

 15.30, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Czerkaska 11) 

 
Mały pomocnik Świętego Mikołaja – głośne czytanie książki A. Ingle 

pt. „Gwiazdka małego elfa” połączone z konkursem plastycznym dla 
dzieci. 

 
 16.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 

33) 

Kurs komputerowy dla dorosłych. 



3.12.19 

 10.15, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80 

– 86) 

Czy czujesz ducha świąt? – zajęcia literackie dla dzieci na podstawie 

opowiadania „Pod choinką” R. Jędrzejewskiej-Wróbel. 

 10.30, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 
Mikołajki – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 

33) 

Święta tuż, tuż…, a oczy żaby kleją się już. Poznajemy magię 

pierwszej gwiazdki – głośne czytanie tekstu J. Szulc pt. „Jak żaba 
Gaba przespała Święta”. 

 14.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci. 

 
 15.30, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) 

 
Szwedzkie Święta. Czytamy „Boże Narodzenie w Bullerbyn” – głośne 

czytanie połączone z zajęciami plastycznymi dla dzieci. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

Tajniki robotyki w bibliotece - cykliczne zajęcia dla dzieci. Na zajęcia 
obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. 

4.12.19 

 9.30, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów 
Kragujewca 11) 

Zajęcia edukacyjne z okazji Barbórki dla przedszkolaków. 

 9.30, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 
 

Czytanie na dywanie – zajęcia czytelnicze dla dzieci. 

 
 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

Fakty i fikcja w obrazach i poezji - wernisaż Marii Chilickiej, malarki 
i poetki. 



 16.30, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 

185) 

Głośne czytanie książki pt. „Kasztelanka Cudka” W.Kozdrója 
połączone z zajęciami plastycznymi. 

5.12.19 

 9.30, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 

58) 

Piszemy list do świętego Mikołaja – zajęcia edukacyjne dla 

przedszkolaków. 

 10.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Gawędy 1) 

Bajki pod choinkę – głośne czytanie dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 

33) 

Wyciągamy łapki do promiennego uśmiechu gwiazdki. Poznajemy 
sekrety Świąt Bożego Narodzenia – głośne czytanie książki 

P.Wechterowicza pt. „Gwiazdka z nieba”. 
 

 11.00, WiMBP (Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Noakowskiego 4) 

Bożonarodzeniowe stroiki – warsztaty plastyczne dla Klubu 

Optymistycznych Czytelników. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Wierzcie w Mikołaja! – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Czerkaska 11) 
 

 Nauka gry w brydża dla seniorów. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 
33) 

 
Czytam sobie, czytam Tobie w Bibliotece na Okolu – głośne czytanie 

literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców. 

 
 

 
 



6.12.19 

 
 9.30, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

Kto znajdzie migdał w świątecznej kaszy?. Zwyczaje i tradycje 
świąteczne dookoła świata – zajęcia edukacyjne dla klasy III. 

 10.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 

49) 

Mikołaj, Dziadek Mróz czy Gwiazdor?. Odkrywamy tajemnice 

świętego Mikołaja -  zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci. 

 10.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Czekamy na Ciebie Mikołaju – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 10.15, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów 
Kragujewca 11) 

Świąteczne kodowanie – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 

 12.30, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 
 

Tradycje i zwyczaje Świąt Bożego Narodzenia – zajęcia edukacyjne 
dla dzieci. 

 13.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Warsztaty florystyczne dla dorosłych. 

 15.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 

5) 

Mikołajki – gry i zabawy dla dzieci. 

 15.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

Biblioteczne Mikołajki. Tworzymy pierniczkowe upominki oraz bileciki 

do prezentów – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) 

 
Zagadkowa biblioteka. Mikołajkowe zagadki między książkami – 

zajęcia edukacyjne dla dzieci. 



 15.30, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 

99) 

Pod śniegową kołderką. Wycinamy płatki śniegowe z papieru –  

zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 
33) 

Kurs komputerowy dla dorosłych. 

 
 16.00, WiMBP (Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 

175a) 

Mikołajki w bibliotece – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 
 

7.12.19 
 

 09.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 

33) 

Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych. 

 
9.12.19 

 
 9.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Warsztaty komputerowe dla dorosłych. 
 

 10.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 
49) 

Zima nadchodzi, czyli pamiętamy o bezpieczeństwie oraz dbamy 

o naszych braci mniejszych - zajęcia edukacyjne dla dzieci 

i młodzieży. 

 10.30, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) 
 

Mikołajki w bibliotece - spotkanie dla przedszkolaków.   
 

 11.30, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 

58) 

Aniołek na choinkę – zajęcia plastyczne dla przedszkolaków. 

 
 15.30, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Czerkaska 11) 

 



Świąteczne przysmaki – zajęcia edukacyjne na podstawie książek 

A. Lindgren pt. „ Gwiazdka w Bullerbyn” i W. Chotomskiej pt. 

„Kareta z piernika”. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 

33) 

Kurs komputerowy dla dorosłych. 

 

10.12.19 
 

 9.30, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

Bożonarodzeniowe spotkanie z książką. Poznajemy rolę książki 

w tworzeniu nastroju świątecznego – zajęcia edukacyjne dla dzieci 
w ramach spotkań „biblioFilia nr 19”. 

 10.15, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80 
– 86) 

Czy czujesz ducha świąt? – zajęcia literackie dla dzieci na podstawie 

opowiadania „Pod choinką” R. Jędrzejewskiej-Wróbel. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 

33) 

Kiedy niebo się pruje, a wiatr hula to myśl o świętach nas otula – 
głośne czytanie książki D. Hendry pt. „Piękne Boże Narodzenie”. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 

Magia Świąt – zajęcia plastyczne dla dorosłych. 

 11.30, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteki. 

 14.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

Odkrywamy technikę origami – zajęcia dla dzieci. 
 

 15.30, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) 
 

Choinki z szyszek – zajęcia plastyczne dla dzieci. 
 

 

 



 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

Tajniki robotyki w bibliotece - cykliczne zajęcia dla dzieci. Na zajęcia 

obowiązuje wcześniejsza rezerwacja miejsc. 

 16.30, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Mikołajkowe niespodzianki – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

11.12.19 
 

 15.30,  WiMBP (Filia nr 21 dla dorosłych ul. Skłodowskiej-Curie 

33a) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. 

 
 16.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

Przedświąteczne spotkanie dla seniorów. 

 
 16.30, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 

185) 

Spotkanie Klubu Odkrywców. 

12.12.19 

 10.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Dzień Guzika – zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 
33) 

Kto pod czerwoną czapką się ukrywa i jakie tajemnice skrywa. 

Poznajemy historię Świętego Mikołaja – zajęcia edukacyjne dla 
dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Święta Misia Tulisia – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) 

 

Wigilia w bibliotece – świąteczne spotkanie dla seniorów. 

 11.30, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 
58) 

Choinka symbol świąt – zajęcia edukacyjne dla przedszkolaków. 



 11.30, WiMBP (Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Gawędy 1) 

W oczekiwaniu na święta. Muzyczna podróż – spotkanie dla dzieci 
z cyklu „Rosnę z książką”. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Czerkaska 11) 
 

 Nauka gry w brydża dla seniorów. 

 15.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 
 

Jest taki dzień… – świąteczne warsztaty plastyczne dla dzieci. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Noakowskiego 4) 

Nastrojowe wycinanki: skrzaty, renifery i inne bożonarodzeniowe 

bajery  – warsztaty plastyczne dla dzieci. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 
33) 

 
Czytam sobie, czytam Tobie w Bibliotece na Okolu – głośne czytanie 

literatury dziecięcej dla dzieci i rodziców. 

 17.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Gawędy 1) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 18.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 

49) 

Igłą malowane - wystawa rękodzieła czytelniczki biblioteki, Iwony 
Szostak.  

13.12.19 

 10.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 
49) 

Emocyjki, czyli moje nastroje - zajęcia edukacyjne dla dzieci 

w ramach cyklu spotkań z „bajkami-pomagajkami”. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów 
Kragujewca 11) 

Zimowe kaboom. Kodowanie inaczej – zajęcia edukacyjne dla 

przedszkolaków. 



 13.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Warsztaty florystyczne dla dorosłych. 

 13.45, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 
 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. 
 

 15.00, WiMBP (Filia nr 19 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Powstańców Wielkopolskich 26) 

„Święta dzieci z dachów”, czyli adwentowa wędrówka przez 24 

rozdziały – głośne czytanie. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) 

           Rozmawiamy o tradycjach świątecznych – zajęcia edukacyjne dla dzieci. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 
99) 

Przygotowania do świąt. Projektujemy kartki świąteczne – zajęcia 

plastyczne dla dzieci. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 
33) 

Kurs komputerowy dla dorosłych. 

 
 16.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 
 

Odchudzanie potraw świątecznych – spotkanie dla dorosłych 
z dietetykiem. 

 17.00, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 5) 

Blender – Bydgoskie Impro Układanki – spotkanie czytelników 

z Kabaretem Improwizowanym. 

14.12.19 

 09.00, (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych. 
 

 11.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Gawędy 1) 

Spotkanie Koła Szachowego dla dorosłych. 



16.12.19 

 
 9.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Warsztaty komputerowe dla dorosłych. 
 

 11.00, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) 
 

Wigilia w bibliotece – świąteczne spotkanie dla seniorów. 

 
 11.30, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Wigilia dla seniorów. 

 

 15.30, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Czerkaska 11) 

 
Zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe w Polsce – zajęcia 

edukacyjne dla dzieci. 

 16.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 

33) 

Kurs komputerowy dla dorosłych. 

 
17.12.19 

 

 10.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dzieci i młodzieży ul. Bohaterów 
Kragujewca 11) 

Jak wygląda skrzat norweski  - warsztaty plastyczne dla dzieci. 

 10.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Gwiazdka małego Elfa – głośne czytanie. 

 10.15, WiMBP (Filia nr 5 dla dorosłych i dla dzieci ul. Pomorska 80 

– 86) 

Czy czujesz ducha świąt? – zajęcia literackie dla dzieci na podstawie 

opowiadania „Pod choinką” R. Jędrzejewskiej-Wróbel. 

 11.00, WiMBP (Filia nr 10 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Noakowskiego 4) 

Opowiadanie pod choinką: „Boże Narodzenie w Bullerbyn” – głośne 

czytanie. 



 11.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 

49) 

Gdy zabłyśnie pierwsza gwiazdka… - zajęcia literackie dla dzieci 

i młodzieży. 

 11.30, WiMBP (Filia nr 16 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Broniewskiego 1) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 15.00, WiMBP (Filia nr 13 dla dzieci i młodzieży ul. Połczyńska 3) 
 

Niezwykły Święty Mikołaj – świąteczne warsztaty plastyczne dla 

dzieci. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) 
 

Bałwanki w różnej formie. Wykonujemy gniotki i ozdobne klamerki –   
zajęcia plastyczne dla dzieci. 

18.12.19 

 
 11.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 
33) 

 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 12.00, WiMBP (Filia nr 12 dla dorosłych i dla dzieci ul. Ujejskiego 

58) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 16.00,  WiMBP (Filia nr 32 dla dorosłych ul. Przyjazna 13) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki.  

 
 16.30, WiMBP (Filia nr 30 dla dorosłych i dla dzieci ul. Toruńska 

185) 

Idą Święta – zajęcia edukacyjno-plastyczne dla dzieci. 

 
 18.00, WiMBP (Filia nr 14 dla dorosłych i dla dzieci ul. Dworcowa 

49) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 



19.12.19 

 10.30, WiMBP (Filia nr 17 dla dorosłych i dla dzieci ul. Łanowa 2) 

 
Hej kolędo, kolędo - świąteczne spotkanie dla przedszkolaków. 

 
 12.00, WiMBP (Filia nr 4 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. Czerkaska 11) 
 

 Nauka gry w brydża dla seniorów. 

 14.00, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 
 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dzieci. 

20.12.19 

 13.00, WiMBP (Filia nr 23 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 

i młodzieży ul. M. Konopnickiej 28) 

Warsztaty florystyczne dla dorosłych. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 11 dla dorosłych i dla dzieci ul. Czołgistów 

5) 

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla dorosłych. 

 15.30, WiMBP (Filia nr 31 dla dorosłych i dla dzieci ul. Wielorybia 
99) 

Głośne czytanie książki A.Lindgren pt. „Gwiazdka w Bullerbyn”.  

 16.00, WiMBP (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 

33) 

Kurs komputerowy dla dorosłych. 
 

 16.00, WiMBP (Filia nr 7 dla dorosłych i dla dzieci ul. Nakielska 
175a) 

Migające gwiazdki – choinkowe zajęcia plastyczne dla dzieci. 

 

 16.30, WiMBP (Filia nr 15 dla dorosłych z Oddziałem dla dzieci 
i młodzieży ul. Brzęczkowskiego 2) 

 
Rodzinne rozgrywki gier planszowych – zajęcia edukacyjne. 

 
 

 



21.12.19 

 09.00, (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych. 
 

27.12.19 
 

 15.30, WiMBP (Filia nr 25 dla dorosłych i dla dzieci ul. Jeżewska 6) 

 Kalambury i zagadki zimowe - zajęcia edukacyjne dla dzieci. 
 

28.12.19 

 09.00, (Filia nr 3 dla dorosłych i dla dzieci ul. Grunwaldzka 33) 

Spotkanie Klubu Brydżowego dla dorosłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 


