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PRACOWNIE MUZYCZNE:  
 

Młodzieżowy Klub Piosenki – instruktor Wiesław Mikš 

 zajęcia – poniedziałki, godz. 19.45-21.25, młodzież w wieku 15-25 lat, ul. Warszawska 79a, s. 14 

 zajęcia – środy, godz. 17.45-19.25, dzieci i młodzież w wieku 8-18 lat, ul. Ciepła 32 (budynek CKU), 

s. 01 

 zapisy drogą elektroniczną - w.miks@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 

Nauka gry na gitarze, grupa początkująca – instruktor Wiesław Mikš 

 zajęcia – poniedziałki, godz. 18.20-19.35, młodzież w wieku 10-25 lat, ul. Warszawska 79a, s. 14 

 zajęcia – środy, godz. 16.30-17.40, dzieci i młodzież w wieku 10-25 lat, ul. Ciepła 32 (budynek 

CKU), s. 01 

 zapisy drogą elektroniczną - w.miks@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 

 

 

Chór dziecięcy – instruktor Barbara Kornacka 

 wiek uczestników – 10-14 lat, chór dziecięcy 

 zajęcia – wtorki, godz. 16.30-18.00 i czwartki, godz. 17.45-19.15 

 miejsce – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a, sala nr 9 

 zapisy drogą elektroniczną – b.kornacka@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 

 

Chór młodzieżowy - instruktor Barbara Kornacka 

 wiek uczestników – 15-19 lat, chór młodzieżowy 

 zajęcia – środy, godz. 16.30-18.05 i piątki, godz. 16.20-18.45 

 miejsce – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a, sala nr 7 

 zapisy drogą elektroniczną – b.kornacka@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 

 

ZESPÓŁ WOKALNY ESPERIMENTO - instruktor Barbara Kornacka 

 wiek uczestników – 19-25 lat, osoby z doświadczeniem wokalnym 
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 zajęcia – środy, godz. 18.15-21.00 i piątki, godz. 19.00-21.00 

 miejsce – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a, sala nr 7 

 zapisy drogą elektroniczną – b.kornacka@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 

 

 

 

 

PRACOWNIE PLASTYCZNE: 

 

Pracownia plastyczna - instruktor Martyna Dworakowska 

 wiek uczestników – dzieci urodzone w latach 2012-2013 

 zajęcia – czwartki, godz. 15.50-17.25 

 miejsce - siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a, sala nr 4 

 zapisy drogą elektroniczną – m.dworakowska@mdk.bialystok.pl  

 

Sztuka użytkowa - instruktor Dominika Borys-Prus 

 wiek uczestników – 10 – 13 lat, grupa średniozaawansowana 

 zajęcia – czwartki, godz. 16.30-19.55 

 miejsce - siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a, sala nr 13 

 zapisy drogą elektroniczną – d.borys@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 

 

Warsztat pisania ikon - instruktor Dorota Popławska 

 wiek uczestników – 10-18 lat 

 zajęcia – piątki, godz. 16.15-18.00, soboty, godz. 12.30-14.55,  

 miejsce - siedziba MDK przy ul. Żabiej 5 

 zapisy drogą elektroniczną – d.poplawska@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 65 11 204, 85 65 11 202. 

 

Pracownia plastyczna - instruktor Dorota Świdzińska 

 wiek uczestników: 7-8 klasa i liceum 
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 zajęcia – poniedziałki, godz. 16.00 – 20.00 

 miejsce – Wydział Nauki o Edukacji UwB, ul. Świerkowa 20, sala C 2.17 

 zapisy drogą elektroniczną – d.swidzinska@mdk.bialystok.pl 

 

Pracownia plastyczna - instruktor Renata Łuba-Kaczyńska 

 zajęcia: 

poniedziałki, godz. 16.15-17.50, wiek uczestników 10-12 lat 

wtorki, godz. 16.15-17.50, wiek uczestników 7 -9 lat 

wtorki, godz. 18.00 -19.35, wiek uczestników 9-11  lat 

 miejsce - siedziba MDK przy ul. Żabiej 5 

 zapisy drogą elektroniczną – r.luba@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

 tel. 85 65 11 204, 85 65 11 202 

 

 

 

PRACOWNIA TEATRALNA:  

 

Teatr - instruktor Ewa Gajewska-Jasińska 

 wiek uczestników – 17 – 20 lat, grupa zaawansowana 

 zajęcia – piątki, godz. 18.20-20.25 

 miejsce – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a, sala nr 3 i 7 

 zapisy drogą elektroniczną – e.gajewska@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 

 

PRACOWNIA TANECZNA: 

 

Taniec towarzyski - instruktor  Bogusława Kalisz 

 wiek uczestników - 6-8 lat, grupa początkująca 

 zajęcia: 

środy, godz. 15.55-17.30 – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a, sala nr 6 

 czwartki, godz.  15.45-17.40 - siedziba MDK przy ul. Żabiej 5, sala nr 6 

 zapisy drogą elektroniczną – b.kalisz@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć tel. 85 732 79 49. 
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oraz 

 wiek uczestników - 9 – 12 lat, grupa początkująca 

 zajęcia: 

środy, godz. 17.40-19.30 – siedziba MDK przy ul. Warszawskiej 79a, sala nr 6 

 czwartki  17.50-19.40 - siedziba MDK przy ul. Żabiej 5, sala nr 6 

 zapisy drogą elektroniczną – b.kalisz@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 

 

PRACOWNIA FOTOGRAFII: 

 

 „FOTOGRAFIA NA CIEPŁEJ” - instruktor Jerzy Lech 

 wiek uczestników – 14-25 lat 

 zajęcia: piątki od godz.17.30 oraz soboty od godz. 9.00 

 miejsce – siedziba MDK przy ul. Ciepłej 32 (budynek CKU), s. 01 (niski parter) 

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

 

PRACOWNIA LITERATURY: 

 

instruktor Janusz Taranienko 

 wiek uczestników – studenci i uczniowie szkół średnich 

 Spotkania:  

 MDK – czwartki, 17.45–20.10 (3 godz., co tydzień), ul. Warszawska 79a, sala nr 16 

 Wydział Filologiczny UwB – do ustalenia po rozpoczęciu roku akademickiego 

 https://www.facebook.com/groups/1157311467698609/ 

 https://mdk.bialystok.pl/index.php/pracownie/literatura 

zapisy drogą elektroniczną – j.taranienko@mdk.bialystok.pl lub telefonicznie w godzinach zajęć 

tel. 85 732 79 49. 
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