
 
 

 

Wolne miejsca w pracowniach MDK 

2022/2023 

 
 

PRACOWNIA MUZYCZNA 

Nauczyciel Barbara Kornacka- nabór do grup trwa cały rok szkolny 

 Chór dziecięcy (7-8 lat) – zajęcia w czwartki, godz. 16.00 – 17.35, sala nr 9/3 

 Chór dziecięcy (9-11 lat) – zajęcia we wtorki, sala nr 9, godz. 16.00-19.15 i czwartki, godz. 17.45-

19.20, sala nr 9/3 

 Chór młodzieżowy (13-18 lat) – zajęcia w środy, sala nr 7 i piątki, godz. 16.30-18.50, sala nr 7/3 

 Zespół Wokalny Esperimento (19-25 lat) – zajęcia w środy, sala nr 7 i piątki, godz. 19.00-20.35,  

sala nr 7/3 

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a 

Zapisy drogą elektroniczną – b.kornacka@mdk.bialystok.pl lub w godzinach konsultacji. 

 

PRACOWNIA MUZYCZNA 

Nauczyciel Wiesław Mikś 

 Młodzieżowy Klub Piosenki –zajęcia wokalne (powyżej 14 lat)  

- grupa starsza - w środy, godz. 16.30-18.00, ul. Ciepła 32, s.01 

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Ciepłej 32 

Zapisy drogą elektroniczną – w.miks@mdk.bialystok.pl  

PRACOWNIA FOTOGRAFII ”Fotografia na Ciepłej”  

Nauczyciel Jerzy Lech 

 Dzieci i młodzież w wieku 14 -26 lat – zajęcia w piątki, godz. 17.30-20.45 i w soboty, godz. 9.00-

13.05, sala nr 01 

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Ciepłej 32 

Zapisy drogą elektroniczną – j.lech@mdk.bialystok.pl 

PRACOWNIE TANECZNE 

Nauczyciel Grażyna Stanisławska 

  Kreatywne Zajęcia Taneczne grupa MINI (5-6 lat) - zajęcia w poniedziałki, godz. 15:45-16:40  

przy ul. Warszawskiej 79a  oraz  środy, godz. 15:45-16:40 przy ulicy Żabiej 5; 

 Kreatywne Zajęcia Taneczne grupa MINI (7-8 lat) - zajęcia w poniedziałki, godz. 16.50-18.15  

przy ul. Warszawskiej 79a  oraz  środy, godz. 16.50-18.15 przy ulicy Żabiej 5; 

Zapisy drogą elektroniczną – g.stanisławska@mdk.bialystok.pl 
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PRACOWNIE TANECZNE 

 

Nauczyciel  Dorota Kałużna 

 Taniec towarzyski , gr. młodsza (5-7 lat) –zajęcia w czwartki, godz. 17.20-18.50, sala nr 7 

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Żabia 5 

Zapisy drogą elektroniczną – d.kaluzna@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć, 

tel. 85 651 12 04. 

 

PRACOWNIA MODELARSTWA LOTNICZEGO I KOSMICZNEGO: 

 

Nauczyciel  Jerzy Dzienis 

 Dzieci i młodzież od III kl. SP – zajęcia w soboty, godz. 9.00-12.15 

Miejsce – ul. Wołodyjowskiego 6b 

Zapisy drogą elektroniczną – j.dzienis@mdk.bialystok.pl  

 

PRACOWNIA MODELARSTWA I TECHNIKI LOTNICZEJ: 

Nauczyciel  Edward Trzciński 

 Dzieci i młodzież(8-12 lat)– zajęcia we wtorki, godz. 15.00-18.25 

Miejsce – ul. Żabia 5 

Zapisy drogą elektroniczną – e.trzcinski@mdk.bialystok.pl  

 

PRACOWNIE PLASTYCZNE 

  

Nauczyciel Edyta Kasperkiewicz 

 

 Zajęcia ceramiczne (SP-klasy III-VIII) – zajęcia we wtorki w godz. 18.05 – 19.40 oraz środy 16.30-

18.35, sala  nr 4 

 Zajęcia ceramiczne- grupa zaawansowana (SP klasy IV-VIII)- zajęcia w czwartki w godz. 16.15-

19.05, sala nr 4  

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Żabiej 5 

Zapisy drogą elektroniczną – e.kasperkiewicz@mdk.bialystok.pl  
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PRACOWNIE PLASTYCZNE  

 

Nauczyciel Sabina Leska 

 Zajęcia „Ogrody sztuki” (12-18 lat) – zajęcia poniedziałki w godz. 18.15 – 19.45, sala  nr 4 

Zapraszamy na kameralne zajęcia pt. Ogrody Sztuki, podczas których poznajemy cały wachlarz sztuk 

pięknych, podstawy projektowania krajobrazu, elementy historii sztuki, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na sztukę zakładania ogrodów, Uczestnicy mogą też, pod okiem instruktorki, zaprojektować 

zagospodarowanie własnej działki. 

 Zabawa malarska (grupa specjalna- uczestnicy z niepełnosprawnością, jest możliwość obecności 

opiekuna na zajęciach) – zajęcia w poniedziałek, godz. 16.30 -18.15, sala nr 4 

 Zabawa malarska (grupa poczatkująca, dzieci w 4-8 lat) – zajęcia we wtorki, godz. 15.10-16.30 oraz 

16.40-18.00, sala nr 4 ,  

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Żabiej 5                                                                                                                          

Zapisy drogą elektroniczną – s.leska@mdk.bialystok.pl  

PRACOWNIE PLASTYCZNE:  

 

Nauczyciel Zbigniew Świdziński 

 Rysunek i malarstwo (liceum) – zajęcia w poniedziałek, godz. 16.00 – 19.25, sala nr 8 

 Rysunek i malarstwo (liceum) – zajęcia w czwartek, godz. 16.00 – 19.25, sala nr 8 

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a 

Zapisy drogą elektroniczną – z.swidzinski@mdk.bialystok.pl 

 

PRACOWNIE PLASTYCZNE:  

 

Nauczyciel Dorota Świdzińska 

 Rysunek i malarstwo (liceum oraz VIII SP) – zajęcia we wtorki, godz. 16.00 – 19.00, sala nr 8 

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a 

Zapisy bezpośrednio u nauczyciela w czasie trwania zajęć. 
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PRACOWNIA ARTETERAPII 

Nauczyciel Iwona Dzierma 

 Dobry start (4-5 lat) – zajęcia w poniedziałki, godz. 16.15-17.00, sala nr 9 

 Dobry start (6-7 lat) – zajęcia w poniedziałki, godz. 17.10-18.10, sala nr 9 

 

Miejsce – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a 

Zapisy drogą elektroniczną – i.dzierma@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć,  

tel. 85 732 79 49  
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