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PRACOWNIE PLASTYCZNE: 

 

 

Renata Kaczyńska-Łuba „Inspiracje” 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 11 

piątek 

17.00-19.30,  grupa zaawansowana, (V i VI klasa SP) 

sobota 

9.30-10.35, grupa średniozaawansowana, (III i IV SP) 

10.45-12.20, grupa podstawowa, (III i IV SP) 

12.30-14.05, grupa podstawowa, (I i II SP) 

 

Renata Kaczyńska-Łuba – plastyka użytkowa 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 13  

wtorek 

16.15-19.30,  grupa zaawansowana, (10-15 lat) 

 

Edyta Kasperkiewicz, ceramika 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 4 

wtorek 

18.05-19.40, I grupa początkująca, (8-12 lat) 

środa 

16.30-18.35, I grupa początkująca, (8-12 lat) 

czwartek 

16.15-19.05, II grupa średniozaawansowana, (10-14 lat) 

 

Dorota Kluczyk 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 13  

piątek 

16.30-17.50, grupa I początkująca, dzieci przedszkolne 

18.10- 20.10, grupa II zaawansowana, (II i III klasa SP) 

sobota 

8.50-10.30, grupa III średnio zaawansowana, (klasy: O, I, II SP) 

10.50-12.20, grupa IV  średnio zaawansowana, (klasy: O, I, II SP) 
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PRACOWNIE PLASTYCZNE: 

 

 

Sabina Leska 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 4 

poniedziałek 

15.00-16.20, grupa początkująca A zabawa malarska, (4-7 lat ) 

16.30-17.40, grupa początkująca B zabawa malarska, (4-7 lat) 

18.10-19.45, grupa początkująca ogrody sztuki, (12-18 lat) 

wtorek 

15.10-16.30, grupa początkująca C zabawa malarska, (4-7 lat) 

16.40-18.00, grupa początkująca D zabawa malarska, (4-7 lat) 

 

Izabela Liżewska (zastępstwo za Dorotę Świdzińską) 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a 

poniedziałek 

16.00-19.35, rysunek i malarstwo, grupa początkująca, (10-13 lat), MDK s. 13 

wtorek  

16.00-19.35, rysunek i malarstwo, grupa zaawansowana, (13-18 lat), MDK s. 8 

 

 

Monika Sienkiewicz 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 11 

poniedziałek 

16.15–19.30, forma 1, średniozaawansowana, (VI, VII, VIII klasa SP) 

wtorek 

16.15–19.30, forma 2, średniozaawansowana, (VIII klasa SP) 

środa 

15.30–19.35, forma 3, średniozaawansowana, (liceum młodsi) 

czwartek 

16.00–20.05, forma 4, zaawansowana, (liceum starsi i studenci) 
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Martyna Štěpán-Dworakowska „Eksperymenty plastyczne” 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 4 

środa 

16.00-17.15, grupa początkująca,  Olbrzymy,  (rocznik 2016, 2017) 

17.30-19.05, grupa średniozaawansowana, Mazaki,  (rocznik 2014)   

czwartek 

16.00-17.35, grupa początkująca,  Free Free,  (rocznik 2015, 2016) 

17.45-19.20, grupa średniozaawansowana,  Pisaki, (rocznik 2012, 2013) 

piątek 

16.00-17.35, grupa początkująca, Malarze, (rocznik 2014, 2015)      

17.45-19.35, grupa zaawansowana, Flamastry, (rocznik 2010, 2011) 

    

 

Zbigniew Świdziński - Pracownia rysunku i malarstwa 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 8 

poniedziałek  

16.00-19.25, grupa średniozaawansowana, (VIII SP i liceum) 

środa 

16.00-19.25, grupa średniozaawansowana, (IV-VII SP) 

czwartek 

16.00-19.25, grupa zaawansowana, (liceum) 

 

PRACOWNIE TEATRALNE: 

 

Ewa Gajewska-Jasińska „Teatr Szóstka” 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a  

poniedziałek 

16.15-17.50, grupa dziecięca początkująca, (7-9 lat), s. 3/7 

18.00-19.35, grupa dziecięca średniozaawansowana, (9-11 lat), s. 3/7 

środa 

16.30-18.25, grupa młodzieżowa zaawansowana, (12-14 lat), s. 3/6 

piątek 

16.20-18.05, grupa młodzieżowa zaawansowana I, (14-17 lat), s. 3/7 

18.15-20.05, grupa młodzieżowa zaawansowana II, (18-25 lat), s. 3/7 

 



 

Grafik zajęć grup w roku szkolnym 2022/2023 

4 

 

PRACOWNIE TEATRALNE: 

 

Magdalena Kiszko-Dojlidko 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a 

poniedziałek 

15.20-16.50, grupa początkująca Reflektor, (10-12 lat), s. 3/6/7 

17.00-18.55, grupa średnio zaawansowana Ultramaryna, (13-15 lat), s. 3/6/7 

19.00-20.50, grupa średnio zaawansowana Stopklatka, (15-18 lat), s. 3/6/7 

środa 

18.40-21.00, grupa średnio zaawansowana 19+, (19 plus lat), s. 3/6 

czwartek 

15.20-16.50, grupa początkująca Reflektor, (10-12 lat), s. 3/6/7 

17.00-18.55, grupa średnio zaawansowana Ultramaryna, (13-15 lat), s. 3/6/7 

19.00-20.50, grupa średnio zaawansowana Stopklatka, (15-18 lat), s. 3/6/7 

 

Jolanta Rynkowska 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a  

wtorek 

16.00-17.50, grupa I dziecięca młodsza początkująca, (I-V SP), s. 3/7 

18.00-19.50, grupa II dziecięca starsza zaawansowana, (IV-VIII SP), s. 3/7 

czwartek  

16.00-17.50, grupa I dziecięca młodsza początkująca, (I-IV SP), s. 3/7 

18.00-19.50, grupa II dziecięca starsza zaawansowana, (V-VIII SP), s. 3/7 

 

PRACOWNIE TANECZNE: 

 

Bartłomiej Bielawiec 

wtorek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a 

16.45-18.20, grupa I początkująca, (6-10 lat), s. 7 

18.30-20.05, grupa II średniozaawansowana, grupa zaawansowana, (7-17 lat), s. 3/7 

czwartek - zajęcia na holu SP nr 28 przy ul. Warmińskiej 55 

16.30-18.05, grupa I początkująca, (6-10 lat) 

18.15-19.50, grupa II średniozaawansowana, grupa zaawansowana, (7-17 lat) 

piątek zajęcia na sali gimnastycznej SP nr 33 przy ul. Piastowskiej 3D 

15.10-17.00, grupa II średnio zaawansowana, grupa zaawansowana, (7-17 lat) 
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PRACOWNIE TANECZNE 

 

 

Dorota Kałużna 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 7 

czwartek 

16.00-17.10 – grupa młodsza I początkująca, (5-6 lat) 

17.20-18.35 – grupa młodsza II początkująca, (5-7 lat) 

18.45-20.20 – grupa starsza początkująca, (8-12 lat) 

 

Justyna Kamińska 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 6 

wtorek 

16.30-18.05 – grupa I początkująca, (6-8 lat) 

18.15-20.05 – grupa II początkująca, (9-13 lat) 

piątek 

16.30-18.05 – grupa I początkująca, (6-8 lat) 

18.15-20.25 – grupa II początkująca, (9-13 lat) 

 

Aneta Sokólska 

poniedziałek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 7 

16.40-18.15, grupa Mini Twist 

18.30-20.05, grupa Lollipop 

wtorek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 7 

16.40-18.15, grupa Mini Twist 

18.30-20.05, grupa Twist 

środa - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 3/6 

16.40-18.15, grupa Lollipop 

18.30-20.05, grupa Dance Girls 

piątek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 7 

16.40-18.15, grupa Twist 

18.30-20.05, grupa Dance Girls 
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PRACOWNIE TANECZNE 

 

Grażyna Stanisławska „Kreatywne zajęcia taneczne” 

poniedziałek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 6  

15.45-16.40, grupa początkująca mini, (5-6 lat) 

16.50-18.15, grupa początkująca I, (7-9 lat) 

18.25-20.00, grupa II średniozaawansowana, (10-12 lat) 

środa - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s.7 

15.45-16.40, grupa początkująca mini, (5-6 lat) 

16.50-18.15, grupa początkująca I, (7-9 lat) 

18.25-20.00, grupa II średniozaawansowana, (10-12 lat) 

 

Achmed Tashaev  

zajęcia w Szkole Podstawowej nr 26, ul. Radzymińska 11, s. 4 

środa 

16.15-18.10 

piątek 

16.15-18.10 

sobota 

13.30-17.00 

 

PRACOWNIE MUZYCZNE: 

 

 

Justyna Jabłońska 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s.14 

środa 

14.15-19.15, grupa młodzieżowa, (10-22 lata) 

sobota 

9.00-14.00, grupa dziecięca, (poniżej 10 lat) 
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PRACOWNIE MUZYCZNE: 

 

Barbara Kornacka 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a  

wtorek 

16.00-19.15, Chór Dziecięcy początkujący i średniozaawansowany, grupa starsza, (9-12 lat), s. 9 

16.00-18.15, Chór Dziecięcy początkujący i średniozaawansowany, podgrupa 1., (9-12 lat), s. 9 

17.00-19.15, Chór Dziecięcy początkujący i średniozaawansowany, podgrupa 2., (9-12 lat), s. 9 

środa 

16.30-18.50, Chór Młodzieżowy początkujący, średniozaawansowany, (12-18 lat) s. 7 

16.30-18.00, Chór Młodzieżowy podgrupa 1., (12-18 lat), s. 7 

17.15-18.50, Chór Młodzieżowy podgrupa 2., (12-18 lat), s. 7 

19.00-20.35, Zespół Wokalny Esperimento, średniozawansowany, (powyżej18 lat), s. 7 

czwartek  

16.00-17.35, Chór Dziecięcy początkujący, grupa młodsza, (7-8 lat), s. 9/3 

17.45-19.20, Chór Dziecięcy początkujący, średniozaawansowany obie podgrupy, (9-12 lat), s. 9/3 

piątek 

16.30-18.50, Chór Młodzieżowy obie podgrupy, (12-18 lat), s. 7/3 

19.00-20.35, Zespół Wokalny Esperimento, średniozawansowany, (powyżej18 lat), s. 7/3 

 

 

Wiesław Mikš 

poniedziałek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 14 

17.45-18.30 – ukulele grupa zaawansowana 

wtorek - zajęcia w pracowni MDK przy ul. Ciepłej 32, s. 01 

16.30-17.15, ukulele, grupa 1. początkująca 

17.30-18.15, ukulele, grupa 2. początkująca 

środa - zajęcia w pracowni MDK przy ul. Ciepłej 32, s. 01 

16.25-17.10, Młodzieżowy Klub Piosenki,  grupa 1. 

17.15-18.00,  Młodzieżowy Klub Piosenki,  grupa 2. 

18.30-19.30, gitara grupa zaawansowana 

piątek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 14 

16.30-17.15, ukulele grupa średniozaawansowana 

17.20-18.35, gitara grupa początkująca 
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          PRACOWNIE MUZYCZNE: 

 

Magdalena Nowicka 

wtorek - zajęcia w SP nr 33 przy ul. Piastowskiej 3D, s. 309 

14.15-15.15, zespół średniozaawansowany podgrupa 1., (9-12 lat) 

15.20-16.20, zespół średniozaawansowany podgrupa 2., (9-12 lat) 

wtorek - zajęcia w Szkole Podstawowej nr 50, ul. Pułaskiego 96, s. 311 

16.40-19.00, zespół zaawansowany, (11-18 lat) 

piątek - zajęcia w Szkole Podstawowej nr 50, ul. Pułaskiego 96, s. 110 

9.40-10.40, zespół początkujący podgrupa 1., (7-10 lat) 

piątek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 9 

15.30-17.05, zespół zaawansowany podgrupa 2. (10-13 lat) 

17.15-18.15, zespół początkujący podgrupa 2. (7-10 lat) 

18.20-19.40, zespół początkujący podgrupa 3. (7-12 lat) 

 

 

Zdzisława Paulińska 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 15 

poniedziałek 

16.00-19.15, zespół instrumentów klawiszowych, grupa początkująca, (5-8 lat) 

wtorek 

16.00-19.15, zespół wokalno-gitarowy, grupa początkująca, (8-12 lat) 

środa  

16.00-19.15, zespół instrumentów klawiszowych, grupa średniozaawansowana, (9-12 lat) 

piątek 

16.00-19.15, zespół wokalno-gitarowy, grupa średniozaawansowana, (10-15 lat) 

 

Kamil Wróblewski 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 14 

wtorek 

16.00-17.35 – grupa początkująca młodsza (7-10 lat) 

17.45-19.15 – grupa początkująca starsza (11-16 lat) 

sobota 

9.00-10.35  – grupa początkująca młodsza (od 7 lat) 

10.45-12.15 – grupa początkująca starsza (11-16 lat) 
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PRACOWNIA ARTETERAPII 

 

Iwona Dzierma 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a 

poniedziałek 

DOBRY START, s. 9 

16.15-17.00, grupa 4-latki 

17.10-18.10, podgrupa A, 5-latki 

wtorek  

DOBRY START, s. 4 

17.00-18.10,  podgrupa B, 5-latki 

czwartek 

EDUKACJA PRZEZ SZACHY, s. 16 

16.30-17.15, grupa 4-latki 

17.25-18.30, grupa 5-latki 

 

 

PRACOWNIE FOTOGRAFICZNE:  

 

Andrzej Górski 

zajęcia w pracowni fotograficznej MDK przy ul. Ciepłej 32, s. 32 

poniedziałek 

16.30-18.00, grupa dziecięca młodsza początkująca (I-III klasa SP) 

18.10-19.40, grupa dziecięca starsza średniozaawansowana (IV-VIII klasa SP) 

wtorek 

16.30-18.00, grupa dziecięca starsza początkująca, grupa młodzieżowa młodsza początkująca (IV-VIII klasa SP) 

18.10-20.20, grupa młodzieżowa starsza zaawansowana (szkoła średnia) 

 

Jerzy Lech 

zajęcia w pracowni MDK „Fotografia na Ciepłej” przy ul. Ciepłej 32, sala 01 

piątek 

17.30-20.45, grupa początkująca,  (14-26 lat) 

sobota 

9.00-13.05, grupa zaawansowana (14-26 lat) 
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PRACOWNIA INFORMATYCZNA 

 

Robert Laskowski 

zajęcia w SP nr 19 przy ul. Mieszka I 18, s. 002 

wtorek 

13.40-15.15, grupa początkująca, (7-10 lat) 

15.20-16.55, grupa średniozaawansowana, (9-11 lat) 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 3 

czwartek  

15.30-18.45, grupa zaawansowana, (12-15 lat) 

piątek   

15.00-19.00, grupa średniozaawansowana, (9-11 lat) 

sobota 

9.00-13.15, grupa początkująca, (7-10 lat) 

 

 

PRACOWNIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO: 

 

Magdalena Koniuch 

wtorek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 10 

16.00 – 17.00, grupa początkująca, IV klasa SP 

17.45-19.20, grupa średniozaawansowana, VI klasa SP 

czwartek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 10 

16.10–17.10, grupa początkująca, 6-latki 

17.20-18.20, grupa początkująca, III klasa SP 

18.25-19.55, grupa średniozaawansowana, VIII klasa SP 

piątek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 12 

15.40 –17.15, grupa początkująca, IV klasa SP 

17.25-19.00, grupa średniozaawansowana, VI klasa SP 

sobota - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 12 

9.30-10.30, grupa początkująca, 6-latki 

10.40-11.50, grupa początkująca, III klasa SP 

12.00-13.30, grupa średniozaawansowana, VIII klasa SP 
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PRACOWNIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO: 

 

Alina Wawrzeniuk (zastępstwo za Justynę Adamowicz) 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 12 

poniedziałek 

16.00-17.40, grupa Junior 2, średniozaawansowana, (V-VI klasa SP) 

18.00-19.40, grupa Junior 3, średniozaawansowana, (VII klasa SP) 

wtorek 

15.30-16.30, grupa Primary I, początkująca, (I klasa SP) 

16.45-17.45, grupa Primary II, początkująca, (II klasa SP) 

18.00-19.40, grupa Junior 1, początkująca, (IV klasa SP) 

środa 

16.00-17.40, grupa Junior 2, średniozaawansowana, (V-VI klasa SP) 

18.00-19.40, grupa Junior 3, średniozaawansowana, (VII klasa SP) 

czwartek 

15.45-16.45, grupa Basic, początkująca, (klasa 0) 

17.00-18.40, grupa Primary III, początkująca, (III klasa SP) 

 

 

PRACOWNIE MODELARSKIE: 

 

Jerzy Dzienis - Pracownia Modelarstwa Lotniczego i Kosmicznego 

zajęcia w pracowni MDK przy ul. Wołodyjowskiego 6B 

sobota  

9.00-12.15, grupa początkująca, średniozaawansowana i zaawansowana (od III klasy SP) 

 

Edward Trzciński - Pracownia Techniki Lotniczej 

wtorek – zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 12 

15.00-18.15, grupa początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana (od I klasy SP) 

piątek - zajęcia w SP 31, ul. Żurawia 12 

15.00-18.15, grupa początkująca, średnio zaawansowana i zaawansowana (od I klasy SP) 
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PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I SZYCIA 

 

 

Ewa Samojlik 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 12 

środa 

16.30- 19.00, grupa początkująca, (10-13 lat) 

czwartek 

16.30- 19.45, grupa zaawansowana, (16-24 lata) 

piątek 

16.30-19.45, grupa zaawansowana, (14-17 lat) 

sobota 

9.30-12.00, grupa  średniozaawansowana, (12-14 lat)  

                                          

 

PRACOWNIA ROBOTYKI I KODOWANIA 

 

Katarzyna Szelkowska 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 4 

poniedziałek    

16.50–18.00, grupa średniozaawansowana,  Photon I,  (6-7 lat) 

18.10– 19.25, grupa średniozaawansowana,  Photon II, (6-7 lat) 

sobota 

8.30–9.45, grupa początkująca,  Photon I, (6-7 lat) 

9.55–11.10, grupa początkująca,  Photon II, (6-7 lat) 

 

 

PRACOWNIE SZACHOWE: 

 

Kamila Klimaszewska 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 16 

środa 

16.10-18.00, zespół 1 zaawansowany młodszy, (do VI klasy SP)  

18.15-20.20, zespół 1 zaawansowany starszy, (od V klasy SP)  
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PRACOWNIE SZACHOWE: 

 

Agnieszka Post 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 16 

wtorek 

16.00-17.00, grupa średniozaawansowana Hetman, (0-II klasa SP) 

17.10-18.10, grupa średniozaawansowana Wieża, (0-II klasa SP) 

18.20-19.20, grupa początkująca Skoczek, (0-II klasa SP) 

sobota 

8.00-9.15, grupa średniozaawansowana Wieża, (0-II klasa SP) 

9.20-10.35, grupa średniozaawansowana Hetman, (0-II klasa SP) 

10.40-11.55, grupa początkująca Skoczek, (0-II klasa SP) 

 

 

Ewa Rudnik 

poniedziałek - zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Warszawskiej 79a, s. 16 

poniedziałek 

16.15-17.50, grupa początkująca, (III-V klasa SP) 

18.00-19.35, grupa początkująca, (II-V klasa SP) 

 

 

Urszula Ulecka 

zajęcia w siedzibie MDK przy ul. Żabiej 5, s. 10 

poniedziałek  

16.00-17.00, grupa I początkująca, (6-8 lat) 

17.00-18.10, grupa II początkująca, (7-10 lat) 

18.20-19.50, grupa III średniozaawansowana, (7-11 lat) 

środa 

16.00-17.00, grupa I początkująca, (6-8 lat) 

17.00-18.10, grupa II początkująca, (7-10 lat) 

18.20-19.50, grupa III średniozaawansowana, (7-11 lat) 

 

 

 

Białystok, 15.05.2023 r. 


