
 
 

TERMINY ZEBRAŃ ORGANIZACYJNYCH 2021/2022 

Dział artystyczny 

 

Mając na względzie obecną sytuację oraz dbając o zasady bezpieczeństwa 

na zebrania organizacyjne zapraszamy wyłącznie JEDNEGO rodzica!!!!!! 

 

 

!!!UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO!!! 

pracownia taneczna - instruktor Grażyna Stanisławska 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników 

odbędzie się 8 września 2021 r., godz. 18.00, MDK, 

ul. Warszawska 79a, sala nr 9. 

 

 

!!!UWAGA ZMIANA TERMINU SPOTKANIA ORGANIZACYJNEGO!!! 

W PRACOWNI PLASTYCZNEJ – TECHNIKI CERAMICZNE - RZEŹBA 

Spotkanie odbędzie się 6 września (poniedziałek), godz. 17.00, 

 MDK ul. Żabia 5, sala nr 4. 

 

MUZYKA: 

Pracownia muzyczna – instruktor Justyna Jabłońska 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników nowych oraz kontynuujących 

odbędzie się 4 września 2021 r., godz. 10.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

Pracownia muzyczna – instruktor Barbara Kornacka  

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników nowych odbędzie się 2 września 

2021 r., godz. 19.15, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

Z członkami zespołu Esperimento, Chóru Młodzieżowego  oraz rodzicami dzieci kontynuujących 

zajęcia instruktor skontaktuje się osobiście. 

 

 

 



 
 

Pracownia muzyczna – ukulele, gitara, Młodzieżowy Klub Piosenki 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 7 września 

2021 r., godz. 16.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

Pracownia muzyczna – instruktor Magdalena Nowicka 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 3 września 

2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 9. 

 

Pracownia muzyczna – instruktor Zdzisława Paulińska 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców nowych uczestników odbędzie się 1 września 

2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników kontynuujących odbędzie się 

1 września 2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

PLASTYKA: 

Pracownia sztuki użytkowej – instruktor Dominika Borys-Prus 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników kontynuujących (grupa wtorkowa) 

odbędzie się 1 września 2021 r., godz. 16.30, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 13. 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców NOWYCH uczestników odbędzie się 1 września 

2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 13. 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników kontynuujących (grupa środowa i 

czwartkowa) odbędzie się 2 września 2021 r., godz. 16.30, MDK, ul. Warszawska 79a, 

sala nr 13. 

 

Pracownia plastyczna – instruktor Renata Kaczyńska-Łuba 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 września 2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 11 – rodzice dzieci kontynuujących. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 września 2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 11 – rodzice nowych uczestników. 

 

 

 



 
 

Pracownia plastyczna – instruktor Dorota Kluczyk 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 4 września 

2021 r., godz. 11.30, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

Pracownia plastyczna – instruktor Monika Sienkiewicz 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 września 2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 11 – rodzice  NOWYCH uczestników uczęszczających do szkoły podstawowej. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 września 2021 r., godz. 18.30, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 11 – rodzice uczestników KONTYNUUJĄCYCH zajęcia uczęszczających do szkoły 

podstawowej. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 września 2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 11 - rodzice uczestników KONTYNUUJĄCYCH zajęcia, będących uczniami szkoły 

ponadpodstawowej. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 3 września 2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 11 – rodzice NOWYCH uczestników, będących uczniami szkoły ponadpodstawowej. 

 

Pracownia plastyczna – instruktor Martyna Stepan-Dworakowska 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 8 września 

2021 r., godz. 16.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

Pracownia plastyczna – instruktor Dorota Świdzińska 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 września 2021 r., godz. 16.30, MDK, 

ul. Warszawska 79a, sala nr 8 – rodzice uczestników kontynuujących - grupa 

poniedziałkowa oraz rodzice NOWYCH uczestników 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 września 2021 r., godz. 16.30, MDK, 

ul. Warszawska 79a, sala nr 8 – rodzice uczestników kontynuujących – grupa wtorkowa 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 8 września 2021 r., godz. 16.30, MDK, 

ul. Warszawska 79a, sala nr 8 – rodzice uczestników kontynuujących – grupa środowa. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 10 września 2021 r., godz. 16.30, MDK, 

ul. Warszawska 79a, sala nr 8 – rodzice uczestników kontynuujących – grupa piątkowa. 

 

Pracownia plastyczna – instruktor Zbigniew Świdziński 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 września 2021 r., godz. 16.30, MDK, 

ul. Warszawska 79a, sala nr 8 – rodzice nowych uczestników zajęć. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 9 września 2020 r., godz. 17.00, MDK, 

ul. Warszawska 79a, sala nr 8 – rodzice uczestników kontynuujących zajęcia 

 

 



 
 

Pracownia plastyczna - rzeźba 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 6 września 

2021r., godz. 17 .00, MDK, ul. Żabia 5, sala nr 4. 

 

TANIEC: 

Pracownia taneczna - instruktor Bartłomiej Bielawiec 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników GRUPY I  odbędzie się 7 września 

2021 r., godz. 17.30, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników GRUPY II  odbędzie się 7 września 

2021 r., godz. 18.30, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

Pracownia taneczna - instruktor Dorota Kałużna 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 

2 września 2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 9. 

 

Pracownia taneczna - instruktor Aneta Sokólska 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców nowych uczestników odbędzie się 2 września 

2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników kontynuujących odbędzie się 

2 września 2021 r., godz. 18.15, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

 

Pracownia taneczna - instruktor Grażyna Stanisławska 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 8 września 

2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 9. 

 

 

Pracownia taneczna - instruktor Achmed Tashaev 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników odbędzie się 7 września 2021 r., 

godz. 18.00, Szkoła Podstawowa nr 26, ul. Radzymińska 11 (spotkanie przy wejściu). 

 

 

TEATR: 

Pracownia teatralna – instruktor Ewa Gajewska-Jasińska 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników kontynuujących odbędzie się 

3 września 2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców nowych uczestników odbędzie się 6 września 

2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 



 
 

 

Pracownia teatralna – instruktor Jolanta Rynkowska 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników kontynuujących zajęcia oraz osób z listy 

rezerwowej odbędzie się 6 września 2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 7. 

 

Pracownia teatralna – instruktor Magdalena Kiszko-Dojlidko 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników zajęć odbędzie się 6 września 

2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 9. 

 

 
TERMINY ZEBRAŃ ORGANIZACYJNYCH 2020/2021 
Dział edukacyjno-techniczny 
 

ARTETERAPIA 

Pracownia arteterapii – instruktor Iwona Dzierma 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników nowych i kontynuujących zajęcia z  grup 

„Edukacja przez szachy” i „Dobry start” odbędzie się 1 września 2021 r., godz. 19.10, MDK, 

ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

PRACOWNIA KROJU I SZYCIA 

Pracownia kroju i szycia – instruktor Ewa Samojlik 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 1 września 2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 12 – grupa zaawansowana. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 września 2021 r., godz. 17.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 12 – grupa początkująca I (z soboty) oraz osoby z listy rezerwowej. 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 września 2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 12 – grupa początkująca II (z czwartku). 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 2 września 2021 r., godz. 19.00, MDK, ul. Żabia 5, 

sala nr 12 – grupa średniozaawansowana. 

 

 

* 



 
 

DZIENNIKARSTWO: 

Pracownia dziennikarstwa i warsztatów medialnych– instruktor Paulina Cylka 

Spotkanie organizacyjne dla wszystkich uczestników odbędzie się 2 września 2021 r., 

godz. 18.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 7. 

 

FOTOGRAFIA: 

Pracownia fotograficzna - instruktor Andrzej Górski  

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 6 września 2021 r., godz. 16.30, MDK, ul. Ciepła 32, 

sala nr 32, III piętro – rodzice uczestników rocznika 2009 i młodszych, 

 Spotkanie organizacyjne odbędzie się 7 września 2020 r., godz. 16.30, MDK, ul. Ciepła 32, 

sala nr 32, III piętro – rodzice uczestników rocznika powyżej 2009. 

 

Pracownia fotograficzna – instruktor Jerzy Lech 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 3 września 

2021 r., godz. 16.00, MDK, ul. Ciepła 32, sala nr 01 (niski parter).  

 

INFORMATYKA 

Pracownia informatyczna – instruktor Robert Laskowski 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 6 września 

2021 r., godz. 16.00, MDK, ul. Żabia 5, sala nr 3.  

JĘZYK ANGIELSKI: 

Pracownia języka angielskiego – instruktor Alina Wawrzeniuk 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 8 września 

2021 r., godz. 18.30, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

Pracownia języka angielskiego – uczestnicy z list bez podanego nazwiska instruktora 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 8 września 

2021 r., godz. 19.30, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 3. 

 

 

 



 
 

LITERATURA 

Pracownia literatury – instruktor Janusz Taranienko 

Instruktor będzie kontaktował się z uczestnikami telefonicznie i drogą elektroniczną. 

 

MODELARSTWO: 

Pracownia modelarstwa – instruktor Jerzy Dzienis 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 4 września 

2021 r., godz. 9.00, w pracowni modelarskiej przy ul. Wołodyjowskiego 6 B. 

 

Pracownia modelarstwa – instruktor Edward Trzciński 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników kontynuujących oraz nowych odbędzie 

się 3 września 2021 r., godz. 16.00, Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Żurawia 12. 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników grup zaawansowanych (kontynuacje 

oraz nowi uczestnicy) odbędzie się 6 września 2021 r., godz. 16.00, MDK, ul. Żabia 5, sala 

nr 12. 

 Spotkanie organizacyjne dla rodziców uczestników grup początkujących (kontynuacje 

oraz nowi uczestnicy) odbędzie się 7 września 2021 r., godz. 16.00, MDK, ul. Warszawska 

79a, sala nr 4. 

 

ROBOTYKA: 

Pracownia robotyki – instruktor Agnieszka Post 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 1 września 

2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 9. 

SZACHY: 

Pracownia szachowa – instruktor Kamila Klimaszewska 

Instruktor będzie kontaktował się z rodzicami wszystkich uczestników telefonicznie i drogą 

elektroniczną. 

 

Pracownia szachowa – instruktor Agnieszka Post 

Instruktor będzie kontaktował się z rodzicami wszystkich uczestników telefonicznie i drogą 

elektroniczną. 

 



 
 

Pracownia szachowa – instruktor Ewa Rudnik  

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 6 września 

2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 9. 

 

Pracownia szachowa – instruktor Urszula Ulecka 

Spotkanie organizacyjne dla rodziców wszystkich uczestników odbędzie się 3 września 

2021 r., godz. 18.00, MDK, ul. Warszawska 79a, sala nr 7. 

 

 


