
Lp. Imię i nazwisko poniedziałek wtorek środa czwartek piątek sobota 
14:10- 16:35 

 taniec z 

elementami baletu 

(s. 31) 

15:00-15:45  
taniec z elementami 

baletu (s.21) 

 

15:00-17:25 
taniec z 

elementami 

baletu (s.31) 

 

 
15:50 – 16:35 
teatr muzyczny 

(s.21) 

 

1 Lidia Bień 
16:40-19:05 

 teatr muzyczny 

(s.31) 

 

15:25-17:00 
taniec z elementami baletu 

(s.31) 

16:40-17:25   

taniec z elementami 

baletu 

(s.21) 

17:30-19:05 
teatr Muzyczny 

(s.31) 

 

 

14:10-15:45  
teatr muzyczny 

(s.21) 

 

2 Dorota Korus  
15:00-18:15 

rękodzieło i ozdoby (s.13) 

15:00-19:05 

techniki malarskie, 

rysunek (s.13) 

   

3 
Leszek 
Kowalski 

16:00-18:45 
(Czeladź) 

JUDO 

 
16:00-18:25 (Czeladź) 

JUDO 
   

4 
Zbigniew 
Kozak 

 
14:00-15:35 (Siewierz) 

koło historyczno-regionalne 

15:00-16:35 
(Siewierz) 

koło historyczno 

regionalne 

   

5 Kamila Kozieł 

14:35-17:00  

warsztaty 

dziennikarsko-

literackie, grupa 

młodsza (s.35) 

16:45-19:00  

dyskusyjny Klub Filmowy 

(s.35) 

14:00-17:15(Czeladź) 

twórcze warsztaty z 

językiem polskim 

14:00-17:15  
sztuka pisania - 

recenzja, 

opowiadanie i inne 

formy (s.35) 

14:45-18:00  
warsztaty 

dziennikarsko-

literackie, grupa 

starsza (s.35) 

 

6 

Wojciech 
KruŜ 

 
 

 
17:25-19:00  
nauka gry na 

gitarze (s.10) 

17:25-19:00  
nauka gry na gitarze (s.10) 

 

17:25-19:00  
nauka gry na 

gitarze (s.10) 

 

9:30-11:55  
nauka gry na gitarze 

(s.10) 

7 

Ewa 
Lewandowska 

 

15:00-17:25   
malowanie na 

szkle (s.33) 

 

15:00-19:05 (s.33) 
malarstwo temperowe i olejne 

15:00 – 17:25  
twórcze zabawy 

plastyczne(s.33) 

13:00-14:35  
twórcze zabawy 

plastyczne(s.33) 

15:00-19:05 
malarstwo 

temperowe  

i olejne(s.33) 

 



8 
Marek 
Machoń 

    

15:00:16:00 
malarstwo 

sztalugowe (III LO 

Będzin) 

9:00-14:45 
malarstwo Sztalugowe 

(III LO Będzin) 

9 
Grzegorz 
Majzel 

14:30-16:55 

(Czeladź) 

zajęcia sportowe 

14:30-16:55 
Modelarstwo (s.3) 

15:45-18:15  
Modelarstwo (s.3) 

15:30-17:55  
Modelarstwo (s.3) 

 
9:30-14:25  

Modelarstwo (s.3) 

12 

Agnieszka 
Pruszowska-
Mikołajczak 

16:35-19:00  
grafika (s.13) 

16:35-19:00 
grafika (s.13) 

15:45-19:00 
grafika (s.13) 

15:45-19:00 
grafika (s.13) 

15:45-19:00 
grafika (s.13) 

 

14:55-16:45  
zajęcia 

wokalne(s.10) 
13 

Lidia 
Ściwiarska 

14:30-15:15 
studio piosenki 

(s.10) 

13:35-16:00  
zajęcia wokalne (s.10) 

13:25-17:30  
studio piosenki (s.10) 

14:15-17:30 
zajęcia 

wokalne(s.10)  16:50-19:00  
studio piosenki 

(s.10) 

 

14 

Mirosława 
Toll -

Wnentrzak 

 
16:15-18:40  

teatr dla najmłodszych s.21 

15:45-19:00 
teatr dla najmłodszych 

s.31  

15:45-18:10 
teatr dla 

najmłodszych s.31 

15:45-19:00  
teatr dla 

najmłodszych s.21 

10:00-13:15  
teatr dla najmłodszych 

s.31 

15 
Małgorzata 

Bąk  
 

16:00-18:25 
warsztaty literackie (s.22) 

    

16 
Karol Wiącek 

 
   

15:00-19:00  
ceramika i rzeźba 

(s.19) 

16:00-18:25  
ceramika i rzeźba 

(s.19) 

9:30-14:25  

ceramika i rzeźba (s.19) 

17 
Katarzyna 
Wójcik 

14:00-18:55  
język angielski z 

ele. sztuki(s.22) 

   

14:00-18:45  
język angielski, 

język niemiecki 

(s.22) 

 

18 
Marcin 

Wójtowicz 

15:00-18:15 
zespół muzyczny 

  
14:00-17:15 

zespól muzyczny  
  

19 
Leszek 

Szymczyk 
 

16:00-19:05 
Batik 

 
 

15:30-19:05 
Batik 

 
  

20 
Dariusz 
Kostecki 

     

14:00-17:55 

Zajęcia 

multimedialne 
(Czeladź) 

 

 


