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Informacje i zapisy       33 816 23 28

NAUKA GRY NA GITARZE 

NAUKA GRY NA PIANINIE

ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY

NAUKA GRY NA PERKUSJI

DZIECIĘCA GRUPA TWÓRCZA 
MINIATURKA

Lekcje gry na gitarze w oparciu o systematyczność

i indywidualne prowadzenie. Repertuar dostosowany

jest do wieku, predyspozycji i upodobań ucznia.  

Indywidualne lekcje gry na pianinie dla osób w każdym 

wieku, o różnym stopniu zaawansowania.

Indywidualna nauka gry na perkusji, w trakcie której każda 

osoba zainteresowana pozna prawdziwą moc tego 

niezwykłego instrumentu.

Grupa muzyczna dla każdego, kto potrafi grać na jakimś 

instrumencie, niezależnie od wieku i poziomu umiejętności.

 
Codzienne zajęcia dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat, 

odbywające się w godzinach od 8:00 do 15:00. 

W programie zajęcia muzyczne, plastyczne, taneczne.

KLUB KREATYWNEGO MALUCHA
KSIĘŻYCOWE OPOWIEŚCI

Dopołudniowe zajęcia rozwojowe dla rodzica z dzieckiem 

do 3 roku życia. 

ZABAWA PIOSENKĄ

Zajęcia w zespole wokalnym dla dzieci w wieku szkolnym. 

Uczestnicy dowiadują się wszystkiego o głosie, prawidłowym 

oddechu, postawie, dykcji i wrażliwości muzycznej. 
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Dom Kultury w Hałcnowie

Informacje i zapisy       33 816 23 28

REWIA DZIECIĘCA KURTYNKA

Zajęcia taneczno-wokalne z elementami teatru dla dzieci 

w wieku od 4 do 6 lat. Dobra zabawa i sposób na poprawę 

sprawności fizycznej, wytrzymałości, gibkości 

oraz koordynacji ruchowej.

SZKÓŁKA BALETOWA DEBIUCIK 

Zajęcia baletowe dla najmłodszych w wieku od 4 do 6 lat. 

Uczestnicy poprzez zabawę poznają technikę tańca, 

uczą się kroków tanecznych i rozwijają swoją wyobraźnię. 

Szkółka baletowa DEBIUCIK

DE FACTO 

Zespół tańca współczesnego dla młodzieży. 

Grupa przygotowuje choreografie oraz etiudy taneczne

i prezentuje je podczas koncertów. 

SENSOPLASTYKA
 

Proste, kolorowe, pachnące zajęcia dla dzieci od 1 roku życia

do 9 lat. Swobodna zabawa wyłącznie z bezpiecznymi 

produktami spożywczymi, dzięki której wspieramy 

u dziecka wszechstronny rozwój umiejętności.

 
KLUB AKTYWNEGO MALUCHA
MANIA BAZGRANIA

 

  

Zajęcia plastyczne w formie kreatywnej zabawy, 

przeznaczone dla rodzica z dzieckiem do 3 lat. 
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Dom Kultury w Hałcnowie

Informacje i zapisy       33 816 23 28

GLINOMANIA

MODELARSTWO

GRUPA PLASTYCZNA WALOR

Zajęcia obejmujące zróżnicowane techniki, których celem 

jest rozwój zainteresowań i uzdolnień w dziedzinie plastyki 

i sztuki u dzieci i młodzieży szkolnej.

Zajęcia z ceramiki artystycznej dla dzieci od 7 roku życia. 

Praca z gliną rozwija zdolności manualne, wycisza i wpływa 

na rozwój koncentracji.

Sklejanie z pasją modeli pozwala zrozumieć, jak ważna 

jest cierpliwość, precyzja i dbałość o szczegóły. 

Dla uczestników w wieku od 9 do 15 lat.

   

GRUPA PLASTYCZNA KOLOR

  

  

Zajęcia plastyczne dla dzieci od 6 roku życia. 

Różne techniki, przyjazna atmosfera.

ESTRADA DZIECIĘCA DWUZNAK

Zajęcia taneczne dla dzieci od 7 do 11 lat, które uczą 

poczucia rytmu, pomagają poznać możliwości ciała, 

poprawiają koordynację ruchową oraz uwrażliwiają 

na doznania artystyczne.

Estrada dziecięca DWUZNAK

4



Dom Kultury w Hałcnowie

Informacje i zapisy       33 816 23 28

GRUPA PLASTYCZNA PLAMA

Rysunek, malarstwo, decoupage, witraż – zajęcia rozwijające 

zdolności plastyczne, pobudzające kreatywność 

i kształtujące postawę estetyczną.

Grupa plastyczna PLAMA

   

FOTOPASJA

Inspirująca pracownia fotograficzno-filmowa zaprojektowana

z myślą o pasjonatach fotografii, która uczy zasad 

kompozycji oraz pracy z aparatem, telefonem czy kamerą.  
   

SEIDO KARATE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży budujące stanowczość, 

dyscyplinę, opanowanie, wyznaczanie i osiąganie celów, 

poprawiające koordynację ciała i koncentrację umysłu. 

     

SZACHY I GRY PLANSZOWE

Zabawa „na całego” dla dzieci, jako atrakcyjna alternatywa 

dla komputera. 

     

KURS SZYBKIEGO CZYTANIA

Kurs dla dzieci w wieku od 10 do 12 lat usprawniający proces 

uczenia się, tak aby był przyjemniejszy i skuteczniejszy, 

a kursant mógł lepiej wykorzystać potencjał intelektualny. 

 

  

   

ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Ćwiczenia, które mają na celu korekcję wad wymowy 

dedykowane dzieciom w wieku od 4 do 10 lat. 

  

5 Informacje i zapisy       33 816 23 28

Dom Kultury w Hałcnowie

TEATR EF

Zajęcia o profilu teatralnym prowadzone w grupach 

dla uczniów klas IV-VI, VII-VIII i szkół średnich, rozwijające 

samoświadomość, pozwalające na doskonalenie 

kompetencji autoprezentacyjnych. Autorskie przedstawienia 

Teatru wielokrotnie były nagradzane na festiwalach 

i przeglądach. 

SOBOTA Z ZUMBĄ

Zumba Kids to połączenie Zumba Fintess (salsa, cumbia, 

reggaeton, hip-hop i innych tańców) oraz treningu mającego 

na celu zapewnienie dzieciom maksimum zabawy. 

Teatr EF

Sobota z ZUMBĄ
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Dom Kultury
w Kamienicy
ul. Karpacka 125

43-316 Bielsko-Biała

e-mail: kamienica@mdk.bielsko.pl

tel. 33 811 93 62

Informacje i zapisy       33 811 93 62

NAUKA GRY NA GITARZE KLASYCZNEJ
LUB BASOWEJ 

NAUKA GRY NA PIANINIE

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH

NAUKA GRY NA PERKUSJI

Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe

i zaawansowane akordy na podstawie repertuaru 

dopasowanego do wieku, umiejętności i zainteresowań. 

Indywidualne lekcje gry na pianinie i/lub keyboardzie 

dla osób w każdym wieku, o różnym stopniu zaawansowania.

Indywidualna nauka gry na perkusji, w trakcie której każda 

osoba zainteresowana pozna prawdziwą moc tego 

niezwykłego instrumentu.

Indywidualne zajęcia doskonalące technikę gry 

na skrzypcach.

ZAJĘCIA WOKALNE

Ćwiczenia głosowe, nauka śpiewu. Praca z mikrofonem, 

przygotowanie do występów scenicznych.

ZESPÓŁ WOKALNY FLECIKI

Zajęcia skierowane do dzieci od 4 do 7 lat lubiących muzykę,

śpiew i zabawy rytmiczne.

ZESPÓŁ TANECZNY CHOCHLIKI

Zespół dedykowany dzieciom pomiędzy 4 a 6 rokiem życia. 

Zajęcia obejmują taniec i śpiew. 

ZESPÓŁ TANECZNY SMYKI

Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat.

7

Dom Kultury w Kamienicy

Informacje i zapisy       33 811 93 62

ZESPÓŁ TANECZNY PSIKUSY

Zespół tańca estradowego dla dzieci od 6 do 8 roku życia. 

ZESPÓŁ TANECZNY TĘCZOWE NUTKI

Dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat. Ćwiczenia odbywają 

się w poniedziałki, piątki a nawet w soboty. 

Zespół taneczny TĘCZOWE NUTKI

ZESPÓŁ MUZYCZNY STYL DOWOLNY

Grupę tworzą wychowankowie i uczestnicy zajęć. 

Repertuar zespołu to mieszanka różnorodnych stylów

muzycznych.

Zespół muzyczny STYL DOWOLNY
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Dom Kultury w Kamienicy

Informacje i zapisy       33 811 93 62

ZESPÓŁ TANECZNY FENOMEN

Zespół działa od 20 lat. Specjalizuje się w tańcu 

współczesnym, ale z powodzeniem wykorzystuje

także inne techniki taneczne.  

Zespół taneczny FENOMEN

GRUPA ARTYSTYCZNA PLASTUSIE

Dziecięca Grupa Twórcza dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. 

W programie: rytmika, nauka piosenek, zajęcia plastyczne 

i parateatralne oraz dużo zabawy.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE MALUSIE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE AKWARELKI

Zajęcia plastyczne, obejmujące malowanie, rysowanie,

lepienie. Dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.

Zajęcia ogólnoplastyczne dla dzieci młodszych. 

Zabawy plastyczne, malowanie, rysowanie, lepienie itp. 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE PLAMKI

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat.  

ZAJĘCIA PLASTYCZNE ESY-FLORESY

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. 

9
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Informacje i zapisy       33 811 93 62

ZAJĘCIA PLASTYCZNE PLASTY

Dwie grupy ogólnoplastyczne dla dzieci w przedziale 

wieku od 7 do 10 lat oraz od 9 do 12 lat.  

ZAJĘCIA PLASTYCZNE ZYG-ZAKI

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 10 do 14 lat, 

obejmujące urozmaicone techniki, w tym rękodzieło

i ceramikę.

Zajęcia plastyczne ZYG-ZAKI

ZAJĘCIA PLASTYCZNE GRAFIKA-LINORYT

Podstawy grafiki warsztatowej: linorytu, monotypii, 

rysunku – dla dzieci od 10 roku życia.

Zajęcia plastyczne GRAFIKA-LINORYT
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Dom Kultury w Kamienicy

TEATR MANUFAKTURA

Grupa teatralna dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. 

Pracuje najczęściej nad tekstami współczesnych pisarzy

i poetów.

KLUB SZACHOWY

Zajęcia szachowe bez ograniczeń wiekowych. 

Klub szachowy

TEATR MANUFAKTURA
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Dom Kultury 
w Komorowicach
ul. Olimpijska 16

43-346 Bielsko-Biała

e-mail: komorowice@mdk.bielsko.pl

tel. 33 815 87 38

Informacje i zapisy       33 815 87 38

Chórek dziecięcy PINOKIO

STUDIO WOKALNE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży kochających muzykę, śpiew 

oraz aktorstwo, które pragną poszerzać i rozwijać 

umiejętności w tym zakresie.  

DZIECIĘCY CHÓREK PINOKIO

NAUKA GRY NA GITARZE 

NAUKA GRY NA PIANINIE

Lekcje gry na gitarze poprawiają koncentrację, pamięć, 

uczą wytrwałości i systematyczności. Repertuar dostosowany 

jest do wieku, predyspozycji i upodobań ucznia.

Indywidualne lekcje gry na pianinie dla osób w każdym 

wieku, o różnym stopniu zaawansowania. 

Zajęcia wokalne dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat.

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH

Indywidualne zajęcia doskonalące technikę gry 

na skrzypcach.

12



Informacje i zapisy       33 815 87 38

Dom Kultury w Komorowicach

RYTMIKA DLA NAJMŁODSZYCH MOTYLKI

DZIECIĘCA GRUPA TWÓRCZA ŻABKI

Zajęcia ruchowe, plastyczne, rytmiczne i muzyczne 

dla najmłodszych dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 

Zajęcia ruchowe dla dzieci w wieku od 3 do 4 lat.

ZESPÓŁ TANECZNO-RYTMICZNY 
BIEDRONKI

Zajęcia w formie zabaw rytmicznych dla dzieci w wieku 

od 5 do 6 lat z wykorzystaniem elementów tanecznych 

i gimnastycznych. 

ZESPÓŁ HIP-HOP

Zajęcia dla dzieci od 7 lat przy energetycznej muzyce 

rozwijającej motorykę ciała, muzykalność oraz pamięć

ruchową.

CHEERLEADERKI CHEERS

Zajęcia dla dzieci od 7 roku życia, podczas których

tworzone są układy taneczne w rytm światowych przebojów. 

ZESPÓŁ TANECZNY WIREK-JUNIOR

Taniec współczesny dla dzieci od 7 lat. 

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, nauka wyczucia rytmu, 

tworzenie układów tanecznych. Grupa początkująca. 

ZESPÓŁ WOKALNY KONTRASTY

Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 lat 

w oparciu o bogaty repertuar piosenek rozrywkowych, 

aktorskich, gospel, jazzowych i kolęd.

Zespół wokalny KONTRASTY

Informacje i zapisy       33 815 87 38 13 Informacje i zapisy       33 815 87 38

Dom Kultury w Komorowicach

ZESPÓŁ TANECZNY WIREK

Grupa taneczna zaawansowana, prezentująca 

się na konkursach i festiwalach. Ćwiczenia ogólnorozwojowe, 

tworzenie układów tanecznych. 

Zespół taneczny WIREK

GRUPA PLASTYCZNA KROPKA

Zajęcia plastyczne dla maluszków w wieku od 3 do 5 lat.

RĘKODZIEŁO DLA DZIECI

Zajęcia artystyczne dla dzieci od 7 lat. Zabawa z bibułą, 

nitką, farbami, plasteliną itp. Rozwijanie zdolności 

manualnych, wyobraźni i wrażliwości plastycznej.

Rękodzieło dla dzieci

FLOJAMO
WARSZTATY KREATYWNEGO INŻYNIERA

Zajęcia dla dzieci od 6 roku życia rozwijające umiejętności 

przyszłych konstruktorów, inżynierów, wynalazców. 

14
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Dom Kultury w Komorowicach

ZAJĘCIA TEATRALNE

Dla dzieci w wieku od 9 lat. W programie zabawy 

wspierające warsztat młodego aktora: dykcję, emisję głosu,

ekspresję ruchu. Zespół wspólnie tworzy scenografię, 

kostiumy i rekwizyty.

JOGA

Zajęcia skierowane do młodzieży.

NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Zajęcia dla dzieci w grupach wiekowych:

I grupa – przedszkole (od 4 do 6 lat),

II grupa –  I-IV klasa,

III grupa – V klasa i wyżej.

NAUKA JĘZYKA WŁOSKIEGO

Język włoski dla początkujących.

CERAMIKA

Zajęcia ceramiczne w grupach wiekowych:

I grupa – przedszkolna od 4 do 6 lat,

II i III grupa – dzieci szkolne.

Ceramika
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Dom Kultury 
im. Wiktorii Kubisz
ul. Juliusza Słowackiego 17

43-300 Bielsko-Biała

e-mail: kubiszowka@mdk.bielsko.pl

tel. 33 812 58 86, 791 103 572

NAUKA GRY NA GITARZE

NAUKA GRY NA PIANINIE/KEYBOARDZIE

NAUKA GRY NA AKORDEONIE

NAUKA GRY NA PERKUSJI

Zajęcia dla początkujących i zaawansowanych.

Nauka obejmuje: ćwiczenia, etiudy, utwory klasyczne, 

akordy i piosenki.

Zajęcia kształcące zdolności muzyczne. Rozwijają techniczną

biegłość gry na instrumencie, wyobraźnię, słuch muzyczny,

poczucie rytmu. Usprawniają koordynację obu rąk. 

Zajęcia dla początkujących i zaawansowanych. 

Nauka obejmuje: ćwiczenia, etiudy, utwory klasyczne, akordy, 

piosenki, podstawy teorii muzyki, zapis nutowy 

oraz tabulaturowy.

Świetna nauka i zabawa! Program dostosowany do poziomu

zaawansowania, dający solidne podstawy techniczne, 

rozwijający umiejętności improwizacyjne oraz znajomość 

pisma nutowego.

Nauka gry na perkusji

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 57216



Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

GRUPA WOKALNA FEELING

MUSICALOWA SCENA KUBISZÓWKI

Grupa wokalna dla dzieci i młodzieży prezentująca 

różnorodne style muzyczne. Podczas zajęć młodzi artyści 

uczą się śpiewu zespołowego i solowego oraz pracy 

z mikrofonem. 

Skorelowane zajęcia wokalne, teatralne i taneczne dla dzieci

w wieku od 6 do 12 lat, umożliwiające wszechstronny 

rozwój artystyczny.  

DZIECIĘCA GRUPA TWÓRCZA
KRAINA BAŚNI

Grupa dla dzieci od 2,5 do 5 lat łącząca funkcje opiekuńcze

z zajęciami: ogólnorozwojowymi, umuzykalniającymi, 

plastycznymi, teatralnymi, ruchowymi i językowymi.

SŁODZIAKI

Zajęcia umuzykalniająco-taneczne dla najmłodszych 

z elementami rytmiki, rozwijające koordynację 

ruchowo-przestrzenną, poczucie rytmu i słuch muzyczny.  

TRELE MORELE

Zajęcia wokalne dla dzieci od 5 do 10 roku życia. 

Zabawa z piosenką połączona jest z pracą nad emisją głosu, 

dykcją, interpretacją oraz ruchem scenicznym. 

STUDIO OPEROWE

Zajęcia dla młodzieży. Obejmują naukę klasycznego śpiewu 

solowego, dykcji i recytacji, podstaw gry aktorskiej 

oraz inscenizacje małych form wokalnych.  

PLANETA TAŃCA

Zajęcia dla dzieci od 7 do 12 lat wprowadzające w świat

tańca współczesnego. Rozwijają plastykę ruchu, świadomość 

ciała, wrażliwość i wyobraźnię.  

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 572 17

Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

BALET DLA NAJMŁODSZYCH

DOMINUTKI

Zajęcia taneczne z elementami baletu dla 5-6-latków,

rozbudzające zamiłowanie do tańca, wyrabiające 

u najmłodszych poczucie rytmu, muzykalność

i koordynację ruchową. 

Zajęcia tańca współczesnego prowadzone w dwóch grupach

(od 6 do 8 lat, od 9 do 11 lat). Kształtują poczucie rytmu, 

poprawiają koordynację ruchową i pozwalają osiągnąć 

prawidłową postawę.

MARBELLA

Młodzieżowa grupa tańca współczesnego dla osób 

z doświadczeniem tanecznym. Osoby tańczące w zespole

doskonalą techniki tańca współczesnego, 

tworzą też własne choreografie.

ART DANCE JUNIOR

Zajęcia dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat wprowadzające 

w świat tańca współczesnego. Kształtują prawidłową 

postawę, ekspresję taneczną i wyobraźnię 

przestrzenno-ruchową.

ART DANCE 

Zajęcia dla zaawansowanych tancerek, oparte na technice 

tańca współczesnego, uzupełnianej improwizacją ruchową, 

rozwijające plastykę ciała i ekspresję taneczną.

GUMISIE

Zajęcia taneczno-rytmiczne dla dzieci w wieku 

od 3 do 4 lat, rozwijające poczucie rytmu i słuch muzyczny,

kształtujące prawidłową postawę i motorykę ciała.  

KROPECZKI 

Interdyscyplinarna propozycja dla dzieci od 3 do 6 roku 

życia – dwugodzinny blok zajęć plastycznych i rytmicznych 

z elementami tańca.

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 57218



Dom Kultury im. Wiktorii Kubisz

FLAMENCO DLA DZIECI

Zajęcia tańca flamenco dla dzieci. W programie między 

innymi nauka podstawowych kroków tanecznych flamenco 

oraz muzyczne zabawy dźwiękiem, rytmem i ruchem. 

FLAMENCO dla dzieci

ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
MINI ENIGMA

Grupa przygotowująca najmłodsze dzieci (od 5 do 8 lat) 

do wkroczenia w świat tańca współczesnego za pomocą 

zabawy i nauki podstawowych technik tanecznych. 

ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
MAŁA ENIGMA

Grupa tańca współczesnego dla dzieci od 7 do 11 lat, 

kontynuujących przygodę z tańcem. 

Zajęcia pielęgnują naturalną potrzebę ruchu, rozwijają 

wrażliwość, gibkość i zwinność. 

 
ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
ENIGMA

Młodzieżowa grupa tańca współczesnego. Podczas zajęć 

uczestnicy ćwiczą koordynację i pamięć ruchową, nabywają 

umiejętności rozumienia ruchu i improwizacji.  

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 572 19
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Zespół tańca współczesnego ENIGMA JUNIOR

ZESPÓŁ TAŃCA WSPÓŁCZESNEGO
ENIGMA JUNIOR

Grupa dla dzieci znających już podstawy tańca 

współczesnego. Podczas zajęć uczestnicy doskonalą 

technikę tańca, rozwijają kreatywność i wyobraźnię taneczną. 

ZESPÓŁ TAŃCÓW BAŁKAŃSKICH KOLO

Zajęcia taneczne dla młodzieży, podczas których uczestnicy 

zajęć poznają bogaty folklor narodów Półwyspu 

Bałkańskiego: Serbii, Chorwacji, Kosowa, Albanii, Macedonii

i Bułgarii. 

TRALALUSZKI

Grupa artystyczna dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat łącząca

zajęcia plastyczne z tanecznymi. Zajęcia zaspokajają 

naturalną potrzebę ruchu, rozwijają zdolności manualne

i wyobraźnię. 

SENSOMALUCHY

Zajęcia dla maluszków, wspierające ich wszechstronny 

rozwój. Zabawy z różnymi fakturami, teksturami i barwami

prowadzone przez certyfikowaną trenerkę sensoplastyki.

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 57220
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ARTYSTYCZNE SOBOTY

Zajęcia dla dzieci i młodzieży (dwie grupy wiekowe), 

rozwijające inteligencję wizualno-przestrzenną, umiejętności 

z zakresu rysunku, malarstwa i innych technik plastycznych. 

ROBÓTKOWNIA-FABRYKA DIZAJNU
DLA DZIECI

Wielka przygoda dla dzieci w krainie wyobraźni 

przestrzennej. W programie m. in.: tkanie, haftowanie, 

szydełkowanie, robótki na drutach, batik, makrama

i decoupage. 

PRACOWNIA SZYCIA ZABAWEK

Zajęcia dla dzieci od 7 do 12 lat, podczas których uczestnicy

szyją: przytulanki, gałganki, motanki i inne cuda! 

Rozwijają zdolności manualne, kreatywność i wyobraźnię. 

WALOR 1

Zajęcia dla dzieci od 7 do 9 lat. Uczestnicy poznają różne

techniki plastyczne, odkrywają świat faktur i kolorów. 

Uczą się przekazywania swoich myśli i emocji 

w formie plastycznej. 

WALOR 2

Zajęcia dla dzieci od 10 do 12 lat pobudzające twórczą 

wyobraźnię oraz wrażliwość plastyczną. 

Rozwijają umiejętności z zakresu rysunku, malarstwa, grafiki

i rękodzieła.  

WALOR 3

Zajęcia dla młodszej młodzieży. 

W programie m. in.: malowanie akwarelą, temperą, rysunek 

pastelami, techniki mieszane, wyklejanka, wydzieranka, 

kolaż, frotaż, monotypia. 

WALOR PLASTYCZNO-CERAMICZNY

Zajęcia plastyczne dla dzieci od 7 do 12 lat, podczas których

uczestnicy poznają różne techniki rysunkowe, malarskie 

i ceramiczne. 

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 572 21
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WALOR 4

Grupa dla młodzieży od 16 do 19 lat. Uczestnicy poznają

różne techniki plastyczne, uczą się wyczucia koloru

i kompozycji. Doskonalą umiejętności z zakresu rysunku

i malarstwa.  

CERAMIKA MALUCHA

Warsztaty ceramiczne dla dzieci w wieku od 4 do 6 lat 

rozwijające wyobraźnię, koordynację wzrokowo-ruchową

i tzw. małą motorykę.   

CERAMIKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Uczestnicy poznają różne techniki lepienia z gliny 

ceramicznej. Uczą się modelowania, szkliwienia i zdobienia.

Tworzą formy ozdobne i przedmioty codziennego użytku.    

Ceramika

RYSUNEK ARCHITEKTONICZNY

Zajęcia o charakterze konsultacyjnym i nastawione 

na praktykę rysunku. Po zakończeniu etapu podstawowego 

uczestnicy rozwijają swoje umiejętności w trybie 

indywidualnym.    

KOŁO MODELARSKIE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu modelarstwa 

kartonowego. Zajęcia rozwijają zmysł techniczny

i wyobraźnię przestrzenną, a także cierpliwość i staranność.    

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 57222
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GRAFIKA KOMPUTEROWA

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, uczące projektowania 

graficznego oraz grafiki komputerowej w programie 

Photoshop. Przygoda w świecie komputerowego 

generowania obrazu!  

KOŁO FOTOGRAFICZNE

Zajęcia dla młodzieży wprowadzające w tajniki posługiwania

się aparatem fotograficznym. Uczestnicy zgłębiają 

zagadnienia kompozycji, oświetlenia i innych możliwości 

kształtowania obrazu. 

FLOJAMO
WARSZTATY KREATYWNEGO INŻYNIERA

Zajęcia rozwijające zdolności manualne i konstrukcyjne, 

dziecięcą kreatywność i wyobraźnię, idealne dla przyszłych

inżynierów i wynalazców.

Grafika komputerowa

Koło fotograficzne

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 572 23
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GRUPA TEATRALNA HOKUS POKUS

Zajęcia dla dzieci stawiających pierwsze teatralne kroki, 

oparte na zabawach twórczych i ćwiczeniach aktorskich 

dostosowanych do możliwości rozwojowych dzieci

oraz ich potrzeb.  

GRUPA TEATRALNA NOWE KULISY

Zajęcia dla młodzieży. Uczestnicy pracują nad ekspresją 

słowa i gestu, uczą się zasad ruchu scenicznego, ćwiczą

dykcję, emisję głosu oraz interpretują teksty literackie.   

TEATR Z POTENCJAŁEM

Zajęcia teatralne dla dzieci od 10 do 14 lat realizowane 

z wykorzystaniem dramy i działań inscenizacyjnych, 

rozwijające wyobraźnię, kreatywność i zwiększające 

pewność siebie.    

JĘZYK ANGIELSKI DLA MALUCHA

Dzieci uczą się języka w oparciu o metodę Creative! 

Early English, wzbudzającą naturalną ciekawość poznawczą, 

pasję i fascynację poznawaniem języka angielskiego.    

TEATR Z POTENCJAŁEM

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 57224
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KUBISHOOVKA EXPRESS

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci doskonalące 

umiejętności komunikacyjne, prowadzone z wykorzystaniem 

gier i zabaw ćwiczących pamięć oraz rozwijających 

wyobraźnię.  

KLUB GIER PLANSZOWYCH

Zajęcia prowadzone w grupach – dziecięcej i młodzieżowej.

Rozwijają wyobraźnię i logiczne myślenie. 

Uczą przewidywania i podejmowania decyzji, 

zapewniają dobrą zabawę. 

KOŁO SZACHOWE

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, podczas których uczestnicy 

doskonalą umiejętność gry w szachy, poznają historię 

tej gry i sylwetki wybitnych szachistów. 

Przewidziane starty w turniejach.

KUBISHOOVKA EXPRESS

Klub GIER PLANSZOWYCH

Informacje i zapisy       33 812 58 86, 791 103 572 25
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Informacje i zapisy       33 816 17 80

NAUKA GRY NA GITARZE

NAUKA GRY NA PIANINIE

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH, 
KONTRABASIE, KLARNECIE, 
WIOLONCZELI, FLECIE

NAUKA GRY NA AKORDEONIE

Na zajęciach uczestnicy uczą się podstawowych 

i zaawansowanych akordów na podstawie repertuaru 

dopasowanego do wieku, umiejętności i zainteresowań. 

Możliwość zajęć dopołudniowych.

Indywidualne lekcje gry na pianinie, wszystkie stopnie 

zaawansowania – od podstaw oraz na zasadzie kontynuacji

nauki.

Lekcje indywidualne dla dzieci i młodzieży. 

Możliwość nauki przed południem.

Indywidualne lekcje gry na różnych instrumentach. 

Dla początkujących i kontynuujących naukę. 

Możliwość przyprowadzania dzieci ze świetlicy szkolnej

i odprowadzania z powrotem na świetlicę.

PLĄSAJĄCE BRZDĄCE

Ćwiczenia rytmiczne, śpiewanie piosenek oraz zabawy 

muzyczne dla dzieci (w wieku od 2,5 – 4 lat) z rodzicami. 

ZESPÓŁ WOKALNY MELODIA

Zajęcia adresowane do dzieci powyżej 7 roku życia

i młodzieży, wzbogacone o możliwość pobierania

indywidualnych lekcji śpiewu. 
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Informacje i zapisy       33 816 17 80

KAPELA GÓRALSKA Z PODGÓRNEJ

Kapela dla dzieci i młodzieży. 

Wprowadzenie w ciekawy świat wspólnego muzykowania.

Dom Kultury w Lipniku

TANIEC DLA DZIECI

Zabawy taneczno-ruchowe z elementami śpiewu 

przygotowane z myślą o dzieciach od 4 do 6 roku życia.

DZIECIĘCA GRUPA TWÓRCZA

Dziecięca Grupa Twórcza dla maluchów od 2,5 do 5 lat. 

Zajęcia codziennie od 8.00 do 15.30. Zabawy rytmiczne

i umuzykalniające, plastyka, ćwiczenia ruchowe.

Kapela góralska z PODGÓRNEJ

Dziecięca Grupa Twórcza
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Informacje i zapisy       33 816 17 80

Zajęcia ceramiczne sprzyjające kształtowaniu wyobraźni 

przestrzenno-malarskiej. 

GRUPA TANECZNA DANCEHALL
GRUPA NAJSTARSZA

Energetyzujące zajęcia dla miłośników dancehallu 

w wieku od 11 do 15 lat.

KREATYWNE ZAJĘCIA PLASTYCZNE

Można zapisywać dzieci od 4 roku życia. 

Różne dziedziny sztuk plastycznych: rysunek, malarstwo, 

decoupage, scrapbooking, formy przestrzenne. 

GRUPA TANECZNA DANCEHALL
GRUPA ŚREDNIA

Wiek: 8-10 lat. Dzieci uczą się choreografii tanecznych, 

w których zawsze zawarty jest jakiś przekaz, bądź historia 

opowiedziana tańcem.

MALARSTWO, SZKIC, RYSUNEK
ORAZ ANIMACJA PIASKIEM

Nauka rysunku i zasad kompozycji od podstaw. 

Ilustracja i komiks – dla dzieci i młodzieży.  

CERAMIKA

PLASTYKA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Nauka malowania akwarelą. Zabawa modeliną, plasteliną 

oraz tworzenie prac przestrzennych. 

Ceramika

28



Informacje i zapisy       33 816 17 80

Dom Kultury w Lipniku

DZIECIĘCA PRACOWNIA
FILMU ANIMOWANEGO

Kreatywne zajęcia dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

W pracowni powstają filmy wykonane za pomocą kredek, 

mazaków, plasteliny itp.   

PODSTAWY RYSUNKU 
ARCHITEKTONICZNEGO

Przyswajanie zasad aksonometrii i perspektywy, wybranych 

zagadnień (nie tylko) z historii sztuki. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

KLUB KREATYWNEGO INŻYNIERA  
FLOJAMO

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, m.in. z konstruowania 

budowli, uczące wielu praktycznych umiejętności. 

MODELARSTWO KARTONOWE

Zajęcia modelarskie adresowane do dzieci w wieku 

od 7 do 12 lat, rozwijające technikę i zdolności manualne. 

TEATRZYK NIEBIESKIE MIGDAŁY

W trakcie pracy nad przedstawieniem uczestnicy w wieku 

od 8 do 13 lat poznają proces twórczy: od twórczego 

myślenia, ćwiczeń dykcji, ruchu scenicznego, emocjonalnego

portretu postaci do udziału w pełnowymiarowym spektaklu.   

Teatrzyk NIEBIESKIE MIGDAŁY

29

Dom Kultury w Lipniku
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GRUPA TEATRALNA NIEWYPALENI

Zespół skupia młodzież w wieku od 14 do 16 roku życia, 

z powodzeniem uczestniczy w przeglądach i festiwalach.

ZUMBA

Dynamiczne zajęcia fitness przy muzyce dla młodzieży

i dorosłych. 

JOGA

Joga dla młodzieży i dorosłych. 

PILATES/AEROBIC

Ćwiczenia na wzmocnienie, rozciągnięcie i uelastycznienie 

mięśni dla młodzieży i dorosłych.

SZACHY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, których celem

jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju

oraz indywidualnego toku myślenia. 

TEATR TAŃCA SAMAYA

Zajęcia przeznaczone dla młodzieży i dorosłych. 

Grupa działa od wielu lat i ma na koncie wiele spektakli.

Grupa teatralna NIEWYPALENI

30



Dom Kultury 
w Mikuszowicach Krakowskich
ul. Żywiecka 302 

43-310 Bielsko-Biała

e-mail: mikuszowicekrak@mdk.bielsko.pl

tel. 33 816 34 57

NAUKA GRY NA GITARZE 

NAUKA GRY NA PIANINIE

Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe

i zaawansowane akordy na podstawie repertuaru 

dopasowanego do wieku, umiejętności i zainteresowań.  

Indywidualne lekcje gry na pianinie, wszystkie stopnie 

zaawansowania. 

Informacje i zapisy       33 816 34 57

EKSPRESJA
ZESPÓŁ TAŃCA JAZZOWEGO

Zajęcia taneczne dla dziewczynek, które kształtują postawę,

wzmacniają mięśnie, nadają ciału lekkości i gibkości. 

Grupa dla początkujących tancerek z klas I-III szkoły 

podstawowej.

Nauka gry na pianinie
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Informacje i zapisy       33 816 34 57

Zespół rytmiczno-taneczny ELFIKI

ELFIKI
ZESPÓŁ RYTMICZNO-TANECZNY

Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dziewczynek i chłopców 

w wieku przedszkolnym.

ZESPÓŁ WOKALNY MUZYCZNE ŻYWIOŁY

Grupa adresowana do dzieci ze szkoły podstawowej, 

które kochają śpiew i pragną rozwijać umiejętności wokalne.

EXPLOSION
ZESPÓŁ TAŃCA JAZZOWEGO

Zajęcia przeznaczone są dla zaawansowanych w tańcu 

dziewczyn od IV klasy szkoły podstawowej do 15 roku życia. 

To grupa wyjeżdżająca na konkursy taneczne i festiwale.

GRUPA PLASTYCZNA KOLORYŚCI

Zajęcia plastyczne dla dzieci odkrywające i szlifujące talenty,

kształtujące zmysł estetyczny i edukujące w różnych 

technikach rysunku i malarstwa.

RYSUNEK ODRĘCZNY

Zajęcia dla osób, które chcą nauczyć się rysować 

oraz doskonalić technikę. Zajmować będziemy się martwą 

naturą i rysunkiem z wyobraźni. Dla zainteresowanych nauka 

rysowania postaci. Dowiemy się m.in. jak prawidłowo szkicować 

przedmioty w perspektywie oraz stosować światłocień.
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Informacje i zapisy       33 816 34 57

GLINOSTWORY - CERAMIKA DLA RODZIN

Kreatywne spotkania dla dzieci i rodziców, 

podczas których familijnie i twórczo można spędzić 

czas, rozwinąć zdolności plastyczne, odkryć talenty

i zacieśnić więzi rodzinne.

KREATYWNE DŁONIE - CERAMIKA
DLA MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH

Zajęcia doskonale rozwijające wyobraźnię i możliwości 

manualne. Świetny sposób na kreatywne spędzanie 

wolnego czasu.

MODELARSTWO

Zajęcia kształtują zdolności manualne, uczą cierpliwości, 

precyzji, dają podstawy wiedzy technicznej.

ROBOTYKA LEGO

Zajęcia z robotyki i programowania, które uczą 

„młodych inżynierów” jak budować roboty, zapoznają

ich z pojęciami związanymi z robotyką, a przede wszystkim 

– wprowadzają w fascynujący świat nauki.

KOŁO RATOWNIKA

Koło Ratownika to całoroczny kurs udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Poza praktyczną wiedzą na temat ratowania ludzkiego życia, 

reagowania w sytuacjach ekstremalnych, uczestnicy poznają 

także ideę wolontariatu. 

GLINOLUDKI - CERAMIKA DLA DZIECI

Zajęcia ceramiczne dla dzieci, które mają zaszczepić 

w nich zamiłowanie do sztuki oraz łatwość wyrażania

się poprzez nią.

NAUKA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Nauka języka niemieckiego w przystępny sposób - metodą

podającą, metodą eksponującą lub metodą praktyczną. 

Grupy przedszkolne i szkolne.
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NAUKA GRY NA GITARZE

Indywidualne lekcje gry na gitarze klasycznej, elektrycznej

lub basowej. Repertuar dostosowany jest do wieku, 

predyspozycji i upodobań ucznia. 

 

NAUKA GRY NA UKULELE

Indywidualne lekcje gry na ukulele – można szybciej

nauczyć się grać, niż na zwykłej gitarze. 

NAUKA GRY NA PIANINIE

Indywidualne lekcje gry na pianinie, wszystkie stopnie

zaawansowania – od podstaw oraz na zasadzie kontynuacji

nauki. 

NAUKA GRY NA KEYBOARDZIE

Indywidualne lekcje gry na keybordzie, wszystkie stopnie

zaawansowania – od podstaw oraz na zasadzie kontynuacji

nauki. 

NAUKA GRY NA FLECIE

Indywidualna nauka gry na flecie dostosowana 

do możliwości wiekowych ucznia.  

Nauka gry na gitarze
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Informacje i zapisy       33 829 25 84

NAUKA GRY NA PERKUSJI

Indywidualna nauka gry na perkusji, w trakcie której uczeń 

poznaje prawdziwą moc tego niezwykłego instrumentu. 

BEMOLKI

Zespół wokalny dla dziewczyn i chłopców lubiących śpiewać.

Podczas zajęć przewidziane są: ćwiczenia emisyjne, dykcyjne,

rytmiczne, oddechowe, nauka czytania z nut oraz podstawy 

teatru i ruchu scenicznego. 

BIELSKI CHÓR GOSPEL

W składzie ok. 50 wokalistów-amatorów, którzy wykonują 

utwory muzyki Gospel, zarówno standardy jak i współczesne

utwory uwielbieniowe. Chór otwarty, do którego można 

przyłączyć się w każdej chwili. 

DZIECIĘCA GRUPA TWÓRCZA PAJACYKI

W programie zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, rytmiczne,

gimnastyczne, plastyczne, umuzykalniające, zabawy 

edukacyjne i integracyjne, gry tematyczne. 

Przeznaczona dla dzieci w wieku od 2,5 lat. 

Grupa działa od poniedziałku do piątku w godz. 8.30-15.00.  

Dziecięca Grupa Twórcza PAJACYKI

MAŁA FORMA

Zajęcia umuzykalniająco-taneczne z elementami rytmiki 

dla dzieci w wieku od 5 do 8 lat. 
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FORMA JUNIOR

Za pomocą zabawy i nauki podstawowych elementów 

zajęcia przygotowują dzieci do wkroczenia w świat tańca 

współczesnego. Dostosowane do możliwości i predyspozycji 

fizycznych uczestników.

 

FORMA

Dwunastoosobowa grupa taneczna reprezentująca 

Dom Kultury na przeglądach. Zajęcia w grupie młodzieżowej 

dają możliwość zapoznania się z zaawansowanym 

poziomem tańca współczesnego, modern, jazzu, stretchingu.  

Informacje i zapisy       33 829 25 84

FORMA 

FORMA JUNIOR 
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Dom Kultury w Olszówce

BAZGROŁKI

Kreatywne zajęcia plastyczne dla dzieci od 4 do 6 lat, 

prowadzone w małych grupach. 

Uczestnicy poznają różne techniki plastyczne. 

KOLORKI

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od 7 lat, rozwijające

inicjatywę, samodzielność oraz wytrwałość dziecka. 

Szeroka paleta stosowanych technik. 

RĘKODZIEŁO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Uczęszczając na zajęcia tej kameralnej grupy można nauczyć

się zróżnicowanych technik plastycznych.  

LEPIŁAPKI ZAJĘCIA CERAMICZNE

Grupa początkująca z elementami terapii ręki, przeznaczona 

dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych. 

Nauka poprzez zabawę. 

  

Ceramika 

MALI TWÓRCY ZAJĘCIA CERAMICZNE

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci szkolnych 

rozpoczynających swoją przygodę z ceramiką. 

Podczas spotkań powstają niepowtarzalne figurki, kubeczki, 

miseczki oraz inne fantazyjne prace. 

  
CERAMICZKI

Zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, które miały już jakieś 

doświadczenia z ceramiką.
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CERAMIKI

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym, kontynuujących przygodę z ceramiką. 

KLUB KREATYWNEGO INŻYNIERA 
FLOJAMO

Praktyczne zajęcia dla dzieci, usprawniające zdolności 

manualne oraz kreatywność, wytrwałość, cierpliwość

i dokładność. Mały stolarz, murarz, elektryk czy mechanik?

– tylko z FLOJAMO.   

DZIECIĘCY TEATR PTAK

Zabawa w teatr jako świetny sposób spędzania czasu 

wolnego. Od wielu lat to autorskie zajęcia przeznaczone 

dla dzieci w wieku szkolnym. 

TEATR PRZYSTANEK 1

Międzypokoleniowa grupa teatralna dla młodzieży, 

dorosłych oraz seniorów przygotowująca ciekawe spektakle.   

ZUMBA KIDS

Zajęcia w radosny sposób zachęcają dzieci do wyrażania 

siebie poprzez ruch i zabawę, wyrabiają nawyk aktywności

fizycznej.   

Dziecięcy Teatr PTAK
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Dom Kultury w Olszówce

ZUMBA FITNESS

Zajęcia taneczno-ruchowe inspirowane Ameryką 

Południową, łączące fitness i proste kroki taneczne. 

Atutem są szybkie efekty i kapitalna atmosfera. 

Do osób dorosłych może przyłączyć się młodzież. 

   
JĘZYK ANGIELSKI 
DLA PRZEDSZKOLAKÓW
Kurs języka angielskiego dla przedszkolaków, który 

zaznajamia i uwrażliwia dzieci na melodykę języka poprzez 

zapamiętywanie rymowanek, piosenek oraz prostych 

historyjek. 

   
JĘZYK ANGIELSKI 
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Zajęcia dedykowane uczniom, którzy chcą utrwalić, 

ale i poszerzyć materiał wprowadzany w szkole na danym 

etapie edukacji. Małe grupy (max. 6 osób) pozwalają 

na indywidualne podejście do potrzeb w zakresie rozwoju

językowego. 

   
SZACHY

Zajęcia szachowe dla dzieci w każdym wieku, zarówno 

dopiero odkrywających szachy, jak i uczestniczących 

już w rozgrywkach. 

   
Szachy
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Świetlica 
Bielsko-Biała Północ
ul. Anieli Krzywoń 17 A

43-346 Bielsko-Biała

e-mail: polnoc@mdk.bielsko.pl

tel. 662 280 703 

NAUKA GRY NA GITARZE 

ZAJĘCIA RYTMICZNO-RUCHOWE 
DLA DZIECI

ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI

Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe

i zaawansowane akordy na podstawie repertuaru 

dopasowanego do wieku, umiejętności i zainteresowań. 

Podczas wspólnej zabawy dzieci usprawniają koordynację 

ruchową; poprawie ulega postawa oraz ogólna sprawność 

fizyczna.

Przeznaczone dla dzieci w wieku szkolnym. 

Podczas zajęć rozwijane są: wrażliwość artystyczna

i zdolności manualne. 

Informacje i zapisy       662 280 703

KLUB KREATYWNEGO INŻYNIERA
FLOJAMO

Dzieci w trakcie zajęć praktycznych rozwijają wyobraźnię, 

zdolności matematyczne, wytrwałość i dokładność.

Klub kreatywnego inżyniera FLOJAMO
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Dom Kultury 
w Starym Bielsku
ul. Jana III Sobieskiego 307 A

43-309 Bielsko-Biała

e-mail: starebielsko@mdk.bielsko.pl

tel. 502 857 637

Informacje i zapisy       502 857 637

Taniec współczesny ALTER EGO

NAUKA GRY NA UKULELE I GITARZE

Indywidualne lekcje gry na ukulele i/lub gitarze.

STAROBIELSKIE SŁOWIKI

Zespół wokalny dla dzieci i młodzieży.

PLUSIKI MINUSIKI
TANIEC WSPÓŁCZESNY

Dla dziewczynek od 7 roku życia, rozpoczynających

przygodę z tańcem w oparciu o choreografie dla których 

bazę stanowią podstawy tańca współczesnego. 

PLUS MINUS
TANIEC WSPÓŁCZESNY

Grupa dla dziewczynek od 10 roku życia, która wykonuje 

głównie choreografie w stylu tańca współczesnego 

oraz modern jazz.   

ALTER EGO
TANIEC WSPÓŁCZESNY

Formacja tańca współczesnego.  
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PROJEKTOWANIE 3D

 

Prawdziwa kuźnia talentów graficznych. 

 
KLUB KREATYWNEGO INŻYNIERA
FLOJAMO

Praktyczne zajęcia, które w atrakcyjnej formule uczą 

przydatnych w życiu umiejętności związanych ze światem 

techniki, budowlanką, zaawansowanym majsterkowaniem. 

  

Starobielscy modelarze

PRACOWNIA PLASTYCZNA
ŚWIĄTYNIA SZTUKI

Kolorowa pracownia dla osób, które chcą wszechstronnie 

rozwijać talent plastyczny.  

PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA

 Zajęcia kierunkowe dla przyszłych artystów. 

CERAMIKA
 

Artystyczne "glinolepienie" dla wszystkich chętnych. 

 
STAROBIELSCY MODELARZE
 

Składanie modeli połączone z przybliżeniem ich historii.

Wspaniała przygoda dla chłopców i dziewczynek. 

 

BALET DLA DZIECI

Zajęcie ruchowo-taneczne z elementami baletu 

dla najmłodszych. 
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Dom Kultury w Starym Bielsku

Informacje i zapisy       502 857 637

SHAOLIN KUNG FU DLA DZIECI

Na zajęciach wykonywane są specjalnie dostosowane 

ćwiczenia, pozwalające dzieciom uczyć się poprzez zabawę. 

KARATE

Świetna zabawa dla ciała i ducha związana z rozwojem 

fizycznym i kondycyjnym.

KUNG-FU

Program zajęć obejmuje: naukę form i technik tradycyjnych 

ręcznych oraz z chińską bronią białą, elementy wolnej walki 

sportowej, chwyty, trzymania, dźwignie, podstawy 

samoobrony.

JĘZYK ANGIELSKI

Dla wszystkich, którzy chcą rozpocząć naukę języka 

angielskiego.

KOŁO SZACHOWE SZACH-MAT

Zajęcia dla dzieci i młodzieży, zarówno odkrywających 

reguły królewskiej gry, jak i uczestniczących

już w rozgrywkach.

KARATE
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Dom Kultury 
w Wapienicy
ul. Cieszyńska 398

43-382 Bielsko-Biała

e-mail: wapienica@mdk.bielsko.pl

tel. 33 818 41 48

Kapela MAŁA WAPIENICA

Informacje i zapisy       33 818 41 48

NAUKA GRY NA GITARZE

NAUKA GRY NA PIANINIE

NAUKA GRY NA AKORDEONIE

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH

Indywidualne lekcje gry na gitarze dla początkujących

i zaawansowanych.

Lekcje gry na pianinie (i/lub syntezatorze) dla początkujących

i zaawansowanych. Tok zajęć dostosowany do możliwości

i zdolności ucznia.

Indywidualne lekcje gry na akordeonie w oparciu

o systematyczność.

Zajęcia obejmują podstawową wiedzę muzyczną i teorię 

oraz praktyczną naukę gry na skrzypcach w zakresie muzyki

ludowej i folkowej.

KAPELA MAŁA WAPIENICA

Zespół pielęgnuje bogate tradycje Beskidu Żywieckiego. 

W swoje szeregi zaprasza dzieci, które potrafią grać 

na instrumentach oraz lubią śpiewać.  
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Dom Kultury w Wapienicy

ZESPÓŁ WOKALNY 
MUZYCZNY ODJAZD

Grupa skierowana do młodzieży od 10 do 14 roku życia 

lubiącej śpiewać.

DZIECIĘCY ZESPÓŁ TANECZNY
PINK

Dla dzieci w wieku od 4 do 5 lat rozpoczynających przygodę

z tańcem.

Zespół taneczny PINK

DZIECIĘCY ZESPÓŁ TANECZNY
SPOKO JUNIOR

Zajęcia taneczne dla dzieci od 6 do 7 lat. 

Grupa średniozaawansowana. 

SZKÓŁKA BALETOWA
ARABESKA

Dla dzieci od I do III klasy szkoły podstawowej. 

Grupa średniozaawansowana.  

ZESPÓŁ TANECZNY
FLEX DANCE

Zespół tańca nowoczesnego dla dzieci od 10 roku życia.  

ZESPÓŁ TAŃCA HIP-HOP

Taneczna grupa dla początkujących dzieci z klas IV, V, VI. 
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Informacje i zapisy       33 818 41 48

ZESPÓŁ TANECZNY
MAŁA CONTRA

Zespół tańca współczesnego dla początkujących 

dziewczynek z I, II i III klasy.

ZESPÓŁ TANECZNY
CONTRA JUNIOR

Zespół tańca współczesnego dla dzieci od 10 do 13 lat. 

Poziom średniozaawansowany. 

ZESPÓŁ TAŃCA JAZZOWEGO CONTRA 

Zespół tańca współczesnego o zaawansowanym stopniu 

trudności, skupiający młodzież od 13 roku życia.  

ZESPÓŁ TANECZNY IMPULS

Zespół tańca musicalowego – grupa zaawansowana 

dla uczestników od 12 roku życia. 

ZESPÓŁ HIP-HOPOWY

Taneczna grupa dla młodzieży z VII, VIII klasy i liceum. 

Zespół tańca CONTRA

Zespół taneczny IMPULS
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Dom Kultury w Wapienicy

KÓŁKO PLASTYCZNE
TĘCZOWY ŚWIAT I

Kółko plastyczne skierowane do dzieci w wieku od 5 do 6 lat,

rozpoczynających przygodę z plastyką. 

KÓŁKO PLASTYCZNE
TĘCZOWY ŚWIAT II

Kółko plastyczne dla dzieci w wieku od 6 do 7 lat. 

Na zajęciach reprezentowane są różne techniki plastyczne. 

Uczestnicy doskonalą umiejętności manualne, rozwijają 

wyobraźnię przestrzenną. 

KÓŁKO PLASTYCZNE
FABRYKA WYOBRAŹNI

Dla dzieci w wieku od 9 do 12 lat. W programie urozmaicone

techniki plastyczne, takie jak: malowanie akwarelą, temperą,

rysunek pastelami suchymi i olejnymi, techniki mieszane.  

KÓŁKO PLASTYCZNE
AKWARELA I

Kółko plastyczne dla dzieci od 10 roku życia. 

Uczestnicy zajęć poznają różne dziedziny sztuk plastycznych:

malarstwo, rysunek, formy przestrzenne.  

Kółko plastyczne FABRYKA WYOBRAŹNI
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KÓŁKO PLASTYCZNE
AKWARELA II

Kółko plastyczne przeznaczone dla dzieci w wieku 

od 8 do 10 lat. Na zajęciach dzieci poznają różne techniki 

plastyczne: rysunek, malarstwo, kolaż, grafikę. 

GRUPA TEATRALNA
MANIA GRANIA

Dziecięca grupa teatralna dla osób od 10 roku życia, 

która pracuje nad elementami gry aktorskiej, dykcją, 

kształtowaniem umiejętności partnerowania na scenie. 

KÓŁKO MODELARSKIE
DEDAL

Uczestnicy (od 10 roku życia) bardzo często biorą udział 

z powodzeniem w prestiżowych konkursach. 

Liczba zdobytych nagród sprawia, że są najbardziej 

utytułowanymi osobami w Wapienickim Domu Kultury. 

Na zajęciach stosowane są różne techniki modelarskie.   

Informacje i zapisy       33 818 41 48

Dom Kultury w Wapienicy

Grupa teatralna MANIA GRANIA
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Dom Kultury 
Włókniarzy
ul. 1 Maja 12

43-300 Bielsko-Biała

e-mail: wlokniarz@mdk.bielsko.pl

tel. 33 812 56 93

NAUKA GRY NA SKRZYPCACH

NAUKA GRY NA PIANINIE
I KEYBOARDZIE

NAUKA GRY NA AKORDEONIE

NAUKA GRY NA GITARZE 

Na zajęciach uczestnicy poznają podstawowe

i zaawansowane akordy na podstawie repertuaru

dopasowanego do wieku, umiejętności i zainteresowań.

Indywidualne lekcje gry na skrzypcach. 

Indywidualna nauka gry na pianinie i/lub keyboardzie.

Indywidualne lekcje gry na akordeonie guzikowym, 

tradycyjnym i heligonce. Bez ograniczeń wiekowych.

Nauka gry na skrzypcach

Informacje i zapisy       33 812 56 93 49 Informacje i zapisy       33 812 56 93

Dom Kultury w Włókniarzy

STUDIO WOKALISTYKI KLASYCZNEJ
BELCANTO

ZESPÓŁ WOKALNY STOKROTKI
ZESPÓŁ WOKALNY PINESKI

ZESPÓŁ WOKALNY NIŻEJ

Dla osób w każdym wieku, które pragną nauczyć 

się śpiewu klasycznego. 

Dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat, które chcą nauczyć

się śpiewu w znanym i lubianym repertuarze. 

Możliwość występów na scenie oraz udziału w konkursach

i przeglądach.

Dla uczestników od 14 roku życia – przyjęcia do zespołu 

po przesłuchaniu.

KAPELA LUDOWA BESKIDEK

Aktywnie koncertujący zespół dla młodzieży i dzieci, 

które chcą grać melodie folkowe na skrzypcach, 

kontrabasie, fujarkach, bądź dudach. 

DZIECIĘCA GRUPA TWÓRCZA 
SKRZATY

Codzienne zajęcia plastyczne, muzyczne, gry i zabawy 

prowadzone w serdecznej i miłej atmosferze. 

Dla dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat.

Kapela ludowa BESKIDEK
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Dom Kultury w Włókniarzy

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA BESKID

Zespół prezentuje tańce i muzykę ludową z wielu regionów

Polski – tańce góralskie, krakowskie, sądeckie, rzeszowskie

łowickie, cieszyńskie, spiskie. Działa w trzech grupach 

wiekowych: dla dzieci, młodzieży, także dla osób dorosłych. 

Zespół Pieśni i Tańca BESKID

ZESPÓŁ TANECZNY STOKROTKI

Zespół z wieloletnią tradycją, który od niemal 

sześćdziesięciu lat działa w Domu Kultury Włókniarzy. 

Obecnie pracuje w sześciu grupach wiekowych, do których

należą dziewczynki w wieku od 4 do 16 lat. 

Zajęcia oparte są na współczesnych formach tańca. 

FORMACJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
HURAGAN

Dziecięca formacja tańca towarzyskiego dla dzieci w wieku

od 6 do 7 lat.  

FORMACJA TAŃCA TOWARZYSKIEGO
MONSUN

Grupa stworzona dla dzieci w wieku od 8 do 12 lat. 

Przygotowuje uczestników pod kątem pokazów

i konkursów tanecznych oraz pomaga im w przyswojeniu 

odpowiedniego zachowania podczas publicznych 

prezentacji.  
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Dom Kultury w Włókniarzy

GRUPA HIP-HOP KIDS

Zajęcia skierowane do dzieci w wieku od 9 do 12 lat, 

wcześniej nietańczących. Poziom początkujący, 

styl hip-hop.

HIP-HOP/DANCEHALL

Zajęcia skierowane do młodzieży w wieku od 12 do 15 lat

z minimum rocznym stażem tanecznym.

Poziom początkujący/średniozaawansowany, 

styl hip-hop i dancehall.

FORMACJA TAŃCA HIP-HOP
MAD MOVES

Grupa pokazowa zamknięta, skierowana do młodzieży 

z minimum dwuletnim stażem tanecznym w stylach 

hip-hop, dancehall. Poziom średniozaawansowany 

lub zaawansowany. 

DZIECIĘCE GRUPY BALETOWE

Pierwsze taneczne kroki w stylu klasycznego 

baletu – dla dzieci już od 4 roku życia. 

Formacja tańca hip-hop MAD MOVES

52



Informacje i zapisy       33 812 56 93

Dom Kultury w Włókniarzy

ZESPÓŁ TAŃCA NOWOCZESNEGO 
LIBRA

Zespół tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży, 

wykonujący bardzo dynamiczne i urozmaicone układy 

choreograficzne.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
ZIELONY SŁOŃ

Dla dzieci młodszych – poniżej 9 lat. Wykonywanie prostych 

prac plastycznych takich jak rysunki, malunki, inne prace 

ręczne przy zastosowaniu formuły stanowiącej mieszankę 

zabawy, pogadanek, pokazów itp.   

Zespół tańca nowoczesnego LIBRA

Zajęcia plastyczne ZIELONY SŁOŃ
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Dom Kultury w Włókniarzy

KURS RYSUNKU

W programie: studium postaci, martwa natura. 

Zajęcia kompleksowo przygotowują do egzaminów 

wstępnych na wyższe uczelnie artystyczne. Dla młodzieży.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
ZATOKA TALENTÓW

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku 

od 9 do 14 lat. Główne kierunki realizowane rotacyjnie 

podczas zajęć to rysunek, malarstwo, grafika, modelowanie 

i rękodzieło artystyczne.   

PRACOWNIA CERAMIKI AKWARIUM

Jest miejscem skupiającym dzieci i młodzież, którzy czerpią

radość z pracy w glinie, tworząc ciekawe aranżacje 

rzeźbiarskie i ceramiczne.  

TEATR BEZ GRANIC

Amatorska grupa teatralna przygotowująca autorskie 

przedstawienia znanych tekstów. 

Skład zespołu współtworzą: młodzież, dorośli oraz dzieci.

Teatr Bez Granic

Pracownia ceramiki AKWARIUM
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WAŻNE INFORMACJE WAŻNE INFORMACJE

OPŁATY ZA ZAJĘCIA

Płatności za zajęcia i warsztaty organizowane 

przez MDK można dokonywać:

PRZELEWEM BANKOWYM

ZŁ
ZŁ GOTÓWKĄ

BEZGOTÓWKOWO KARTĄ 

(MDK posiada terminale) 

Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku-Białej, 
nr konta: 42 1240 4142 1111 0000 4826 4349

(w tytule przelewu prosimy podać):

    imię i nazwisko uczestnika zajęć

    nazwę opłacanych zajęć

    miesiąc za który jest wnoszona płatność

    Dom Kultury, w którym odbywają się zajęcia

* „zniżki” jeśli obowiązują to należy wpisać np.: 

  nr Karty Rodzina+, nr Karty Senior BB

DANE DO PRZELEWU BANKOWEGO

Na wszystkie zajęcia obowiązują zapisy.
Ilość miejsc w grupach jest ograniczona.

Warunkiem rozpoczęcia zajęć jest utworzenie grupy.
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