
Jesteśmy Stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze 

Sądowym. 

Nazywamy się Stowarzyszenie Mroczne Bractwo. 

Jesteśmy grupą osób, które mają wspólne zainteresowania. 

Te zainteresowania to kultura Dalekiego Wschodu oraz fantastyka. 

Daleki Wschód to kraje azjatyckie, takie jak Japonia, Chiny, czy Korea. 

Interesujemy się anime i mangą. 

Anime to nazwa na animację japońską. Manga to nazwa na japoński 

komiks. 

Interesujemy się grami, książkami i filmami. Bardzo lubimy gry 

planszowe i gry fabularne. 

Gry fabularne, to takie, w których opowiada się historię i odgrywa postać. 

 

Organizujemy różne zajęcia i spotkania o naszych zainteresowaniach. 

Zajęcia są bezpłatne i każdy może w nich uczestniczyć. 

Zajęcia organizujemy w SOK, czyli Suwalskim Ośrodku Kultury. 

Zajęcia prowadzimy w SOK przy ulicy Noniewicza 71 w Suwałkach. 

Zajęcia prowadzimy w 2 i 4 sobotę miesiąca. Czasem to się zmienia. 

Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi zajęciami, to polub nas na 

Facebooku. 

Żeby polubić nas na Facebooku, kliknij w TEN LINK. 

Na Facebooku publikujemy najbardziej aktualne informacje. 

W 2 sobotę miesiąca prowadzimy zajęcia o kulturze Dalekiego Wschodu. 

https://www.facebook.com/bractwo.suwalki


W 4 sobotę miesiąca prowadzimy zajęcia o grach fabularnych. 

 

Raz w roku organizujemy Mroźną Bramę. 

Mroźna Brama to festiwal, na którym dzielimy się naszymi 

zainteresowaniami. 

Na Mroźnej Bramie dzieje się dużo różnych rzeczy. 

Podczas Mroźnej Bramy można grać w gry planszowe i gry fabularne. 

Na Mroźnej Bramie organizujemy spotkania i warsztaty. 

Na Mroźnej Bramie można zakupić gadżety. 

Mroźna Brama to dobra zabawa dla osób w każdym wieku. 

Mroźna Brama 2022 odbywa się w dniach 3 i 4 września 2022 roku.  

Mroźna Brama odbywa się w budynku PUZ, czyli Państwowej Uczelni 

Zawodowej. 

PUZ mieści się przy ulicy Noniewicza 10 w Suwałkach. 

Mroźna Brama jest płatna. Bilet na Mroźną Bramę kosztuje 5 zł lub 10 zł. 

Dzieci, młodzież szkolna i seniorzy płacą 5 zł. Dorośli płacą 10 zł. 

Dzieci do lat 10 mogą uczestniczyć za darmo. 

Dokładne godziny i program Mroźnej Bramy znajdziesz pod TYM 

LINKIEM. 

 

Pod TYM LINKIEM możesz obejrzeć zdjęcia z Mroźnej Bramy 2017. 

Pod TYM LINKIEM możesz obejrzeć zdjęcia z Mroźnej Bramy 2018. 

Pod TYM LINKIEM możesz obejrzeć zdjęcia z Mroźnej Bramy 2019. 

https://www.facebook.com/events/716747562988224
https://www.facebook.com/events/716747562988224
https://mrocznebractwo.pl/dzialania/mrozna-brama/mrozna-brama-2017/
https://mrocznebractwo.pl/dzialania/mrozna-brama/mrozna-brama-2018/
https://mrocznebractwo.pl/dzialania/mrozna-brama/mrozna-brama-2019/galeria-zdjec-mrozna-brama-2019/


Pod TYM LINKIEM możesz obejrzeć zdjęcia z Mroźnej Bramy 2020. 

Pod TYM LINKIEM znajdziesz wszystkie organizowane przez nas 

wydarzenia. 

 

https://mrocznebractwo.pl/dzialania/mrozna-brama/mrozna-brama-2020/galeria-zdjec-mrozna-brama-2020/
https://mrocznebractwo.pl/dzialania/mrozna-brama/mrozna-brama-2020/galeria-zdjec-mrozna-brama-2020/

