
OFERTA BIAŁOSTOCKICH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH SKIEROWANA  

DO DZIECI, MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH Z UKRAINY 

Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 w Białymstoku (Młodzieżowy Dom Kultury i Ognisko Baletowe) 

L.P. RODZAJ I FORMA DZIAŁANIA 
GRUPA ODBIORCÓW,  

WIEK ODBIORCÓW 
TERMIN DZIAŁANIA MIEJSCE DZIAŁANIA 

1.  

Aktualna oferta zajęć przetłumaczona na język 

ukraiński dostępna jest na stronach www MDK 

oraz SOB, a także profilach FB. Oznacza to, iż 

dzieci ukraińskie są przyjmowane „na bieżąco” do 

stałych, funkcjonujących w placówkach grup 

(muzycznej, tanecznej, szachowej, plastycznej, 

baletowej). 

dzieci i młodzież w wieku 4-26 lat 

do końca roku szkolnego 

2021/2022 oraz nowy rok szkolny 

2022/2023 

MDK ul. Warszawska 79a 

oraz MDK ul. Żabia 5; 

SOB ul. Bohaterów Monte 

Cassino 25 

2.  
Integracyjne warsztaty plastyczne  „Plastyka na 

migi”. 
rodzice i dzieci w wieku 5-10 lat   12 kwietnia 2022, godz. 10.00 MDK ul. Warszawska 79a 

3.  

„Dzieci-Dzieciom” - kiermasz wielkanocny 

w MDK, na którym będą sprzedawane prace 

uczestników zajęć; uzyskane środki finansowe 

zostaną przekazane potrzebującym osobom 

z Ukrainy. 

wszyscy zainteresowani, mieszkańcy 

Białegostoku 

13-15 kwietnia 2022, 

godz. 10.00-18.00 

MDK ul. Warszawska 79a 

oraz MDK ul. Żabia 5 

4.  
Warsztaty taneczne „Zabawy ruchowe i tańce 

integracyjne”.  

rodzice i dzieci w wieku 

przedszkolnym 

22 i 29 kwietnia 2022, 

godz. 11.00 
MDK ul. Warszawska 79a 

5.  
Warsztaty krawieckie – projektowanie i szycie 

maskotek oraz toreb płóciennych.  
rodzice i dzieci powyżej 10 lat  

27 kwiecień i 11 maja  2022, godz. 

17.00 
MDK ul. Żabia 5 



L.P. RODZAJ I FORMA DZIAŁANIA 
GRUPA ODBIORCÓW,  

WIEK ODBIORCÓW 
TERMIN DZIAŁANIA MIEJSCE DZIAŁANIA 

6.  

„Bezpieczna przestrzeń” – świetlica pobytu 

dziennego, w której dzieci z Ukrainy będą 

przebywały pod opieką nauczycieli-instruktorów 

MDK (zajęcia artystyczne, integracyjne itp.), w 

tym czasie ich rodzice będą mieli czas „dla siebie”. 

dzieci w wieku 5-12 lat 
13 i 27 kwietnia 2022, 

godz. 12.00-15.00 
MDK ul. Żabia 5 

7.  

„Bezpieczna przestrzeń” – umożliwienie spotkania 

się dorosłych osób z Ukrainy 

(wymiana poglądów, doświadczeń itp.) 

osoby dorosłe 
20 kwietnia i 11 maja 2022, 

godz. 16.00-19.00 
MDK ul. Żabia 5 

8.  
Rodzinny spacer przyrodniczy „Wiosenny Park 

Planty” ( integracja polsko-ukraińska). 
wszyscy zainteresowani maj 2022 

Park Planty, zbiórka przy 

fontannach 

9.  

Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem 

Pomocy Rodzinie „Droga” - organizacja zajęć 

teatralnych. 

młodzież w wieku 12-18 lat kwiecień-czerwiec 2022 
MDK ul. Warszawska 79a, 

MDK ul. Żabia 5 

 

Wszelkich informacji udziela Pani Katarzyna Bukowska, tel.690 832 690. 

 

 

 

 

 

 



Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ul. Ciepła 32 

Lp. Rodzaj zajęć Planowany termin zajęć Liczba zajęć 

1. 30-godzinny kurs języka polskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych kwiecień – maj – godziny dostosowane do potrzeb 

uczestników – od poniedziałku do piątku w 

godzinach między 10.00 a 16.00 lub w sobotę 

w godzinach porannych – do ustalenia 

1 

2. 30-godzinny kurs języka polskiego dla dorosłych 1 

3. 30-godzinny kurs języka polskiego dla grupy mieszanej – dorośli  

i młodzież 

1 

4. Warsztaty decoupage dla rodziców z dziećmi 

(dla młodszych dzieci – od trzeciego roku życia – zapewniamy  

w czasie zajęć opiekę w kąciku zabaw) 

 12 maja (czwartek) 16.00-18.00 1 

5.  Warsztaty kreatywne dla rodziców z dziećmi w wieku 6-11 lat  

(dla młodszych dzieci – od trzeciego roku życia – zapewniamy  

w czasie zajęć opiekę w kąciku zabaw) 

30 kwietnia (sobota) 11.00-13.00 1 

6. Zajęcia sportowe dla rodzin. Miejsce zajęć – sala gimnastyczna Zespołu Szkół 

Mistrzostwa Sportowego im. Marii Konopnickiej  

ul. M. Konopnickiej 3 

od 23 kwietnia do 28 maja w soboty od 12.00 do 

13.00 

6 

7. Trening relaksacyjny dla osób dorosłych 12 maja (czwartek) 15.00-16.30 1 

8. Jak i gdzie szukać informacji o szkołach i zawodach? 

Zajęcia przeznaczone dla rodziców z dziećmi (tłumacz) 

18 maja (środa) 

10.00-12.00  

1 

9. Wykonywanie zdjęć do dokumentów od 30 marca do 2 kwietnia z możliwością 

przedłużenia – dostosowane do potrzeb klientów 

w miarę potrzeb 

10. Polskie prawo dla uchodźców  

(dla młodszych dzieci – od trzeciego roku życia – zapewniamy w czasie zajęć 

opiekę w kąciku zabaw; tłumacz) 

druga połowa kwietnia – 1,5 godz. 1 

Na poszczególne zajęcia można zgłaszać się telefonicznie: 856515855 lub 781655650 lub bezpośrednio w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego 

im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku ul. Ciepła 32 w godz. 7.30-15.30. 


