
Zapisy i informacje: tel. 785 187 282
Koszt całkowity: 55 zł 

6 i 20 kwietnia / środa / 17:00
Warsztaty malowania z poziomu serca
Warsztaty to połączenie ekspresji twórczej z samorozwojem. 
Nie musisz umieć malować, bo to raczej malarski dialog 
ze sobą. Cykl 6 spotkań (06.04, 20.04, 04.05, 18.05, 01.06, 
08.06), podczas których możesz odkryć, to co w Tobie 
nienazwane, uświadomić sobie lęki i ograniczenia, a także 
dostrzec swoją moc, zdefiniować swój świat.
Zapisy i informacje: tel. 502 576 508
Koszt całkowity: 150 zł

7 i 8 kwietnia / czwartek i piątek / 16:00
Warsztaty wikliniarskie
Warsztaty dla dorosłych, obejmują dwa spotkania. Poznamy 
podstawy wikliniarstwa, a tematem warsztatów będą 
koszyczki. Organizator zapewnia materiały.
Zapisy i informacje: tel. 785 187 282
Koszt całkowity: 30 zł

9 i 30 kwietnia / sobota / 11:00
Familijna Etnorytmika
To nie tylko taniec - to także niezwykła podróż po świecie 
dźwięków i barw. Rodzinne zajęcia zachęcające do wspólnej 
zabawy. 
Zapisy i informacje: tel. 785 187 282
Wstęp wolny

22 kwietnia / piątek / 17:00
Warsztaty - „Szyjemy tulipany” 
Warsztaty dla dorosłych, nauka szycia ozdobnych kwiatów 
wiosennych.
Zapisy i informacje: tel. 785 187 282
Koszt warsztatu: 30 zł

27 kwietnia / środa / 17:00
Warsztaty „W kobiecym kręgu”
Bądź niegrzeczna, zrzuć dziewczęce pantofelki i załóż buty 
dorosłej kobiety. Warsztaty skierowane są do kobiet w różnym 
wieku, które wzajemnie czerpią ze swej siły i życiowej mądrości 
oraz wspierają się w rozwoju. Spotkania te pozwolą 
na spojrzenie z innej, kobiecej perspektywy. Będą inspirowały 
do zmiany. 
Zapisy i informacje: tel. 502 576 508
Koszt warsztatu: 20 zł

29 kwietnia / piątek / 16:00
Warsztaty wyplatania z makramy 
Warsztaty dla dorosłych, na których poznamy różne rodzaje 
makramowych splotów. Warsztaty dla początkujących.
Zapisy i informacje: tel. 785 187 282
Koszt warsztatu: 30 zł

3 kwietnia / niedziela / 8:00 - 12:00 
Targi kolekcjonerów
Sala Widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26
Wystawcy: 5 zł
Wstęp wolny

3  kwietnia / niedziela / 16:00 - Katedra Gorzowska 
10  kwietnia / niedziela / 16:00 - Kościół p.w. Trójcy Świętej 
ul. Kostrzyńska 
Oratorium „Chwalebna Droga Krzyżowa” w wykonaniu 
Chóru Cantabile.
Wstęp wolny 

21 kwietnia / czwartek / 18:00 
67 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski 
Miejskie Centrum Kultury zaprasza do udziału w eliminacjach 
powiatowych dla wykonawców z miasta Gorzowa Wlkp. 
Zapisy i informacje: www.mckgorzow.pl, tel. 513 630 691
Sala Widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26

22 kwietnia / piątek / 19:00 
Spotkania z OFF Teatrem 
Monodram Magdaleny Bochan - Jachimek pt. „Takie tam”
- spektakl o artystach.
Sala Widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26
Wstęp wolny 

MCK W KWIETNIU

KWIECIEŃ W KLUBACH MCK

     KLUB KULTURY MCK ZODIAK
      ul. Słoneczna 62a

1 kwietnia / piątek / 17:00
Warsztaty rękodzieła dla dzieci - Szyjemy zajączki 
wielkanocne 
Warsztaty dla dzieci od lat 7. Mali uczestnicy poznają technikę 
szycia. 
Zapisy i informacje: tel. 785 187 282
Wstęp wolny

2, 9, 23, 30 kwietnia / sobota / 10:00
Zajęcia komputerowe dla seniorów
Indywidualne podejście do uczestnika, pomoc przy obsłudze
telefonu, laptopa, komputera.
Zapisy i informacje: tel. 785 187 282
Wstęp wolny

4 i 25 kwietnia / poniedziałek / 17:00
Warsztaty ceramiczne dla dorosłych
Warsztaty prowadzone przez Beatę Jurkiewicz-Sitko. 
Spotkania obejmują pracę z masą ceramiczną oraz szkliwienie 
wykonanych przedmiotów. Podczas warsztatów uczestnicy 
poznają różnorodne techniki modelowania ręcznego.
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W kwietniu



     INKLUZYWNA PRACOWNIA EDUKACJI 
     ARTYSTYCZNEJ
      ul. Chrobrego 13

12 kwietnia / wtorek / 17:00
„Spotkania ze Sztuką”  
Wykład Aleksandry Przybyszewskiej: „Zapisane wizerunki. 
Historia portretu malarskiego".
Wstęp wolny

     MAŁA GALERIA GTF
      ul. Chrobrego 4

1 - 31 kwietnia  / od poniedziałku do piątku / 13:00  -  17:00
67 Doroczna Wystawa Fotografii 
Wstęp wolny

Gorzowska Orkiestra Dęta zaprasza w swoje szeregi. 
Szczególnie poszukiwani są instrumentaliści grający 
na saksofonie altowym i tenorowym, na klarnecie oraz 
na perkusji.
Zapisy i informacje: tel. 723 905 792

Grupa teatralna Prawie Profesjonalni zaprasza! Zajęcia 
skupiają się na indywidualnych działaniach w zakresie sztuki 
teatralnej .  Prowadzone są również przygotowania 
do konkursów recytatorskich i egzaminów do szkół teatralnych.
Zapisy i informacje: tel. 513 630 691

Zespół Tańca Ludowego „GORZOWIACY” prowadzi nabór 
młodzieży do sekcji tanecznej. „Gorzowiacy” od 39 lat 
prezentują polskie tańce ludowe i narodowe na krajowych 
i  międzynarodowych festiwalach folklorystycznych.    
Zapisy i informacje: bogdan.puscizna@mckgorzow.pl  

Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej ogłasza nabór 
na zajęcia z fotografii na poziomie podstawowym i średnim. 
Spotkania dla osób dorosłych i starszej młodzieży. 
Zapisy i informacje: tel. 95 739 00 07                  .

CO WIĘCEJ W MCK?

Klub Kultury MCK Jedynka 
nr tel.: 95 722 65 27 
e-mail: jedynka@mckgorzow.pl

Klub Kultury MCK Zodiak 
nr tel.: 95 720 24 03 
oraz 785 187 282
e-mail: zodiak@mckgorzow.pl

Mała Galeria GTF 
nr tel.: 95 736 76 67
e-mail: gtf-galeria@o2.pl

Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej 
nr tel.: 95 739 00 07
e-mail: ipea@mckgorzow.pl

PARTNERZY

8 maja / niedziela / 8:00 - 12:00
Targi kolekcjonerów
Sala Widowiskowa, ul. Drzymały 26
Wystawcy: 5 zł
Wstęp wolny

21 maja / sobota / 18:00
Koncert pt. . Wystąpi „Wieczór z polską piosenką”
Gorzowska Orkiestra Dęta wraz z zaproszonymi gośćmi. 
Wokaliści: Monika Makowska - Wiącek, Magdalena 
Kasperowicz, Dominik Jakubczak.
Koncert odbędzie się w Parku Róż
Wstęp wolny

Przy wsparciu MCK powstaje ” - książka, „Wege na języku
która poza przepisami na wegetariańskie potrawy zawierać 
będzie omówienie tematu kulinariów pod kątem słownictwa. 
Jeśli masz ciekawy przepis z rodzinną historią, zabawnym 
tytułem, obrazkowo napisany, językowo zachwycający - 
przynieś go do Klubu Kultury MCK Jedynka. W podziękowaniu 
autorzy wykorzystanych przepisów otrzymają książkę 
w prezencie.

ZAPOWIEDZI NA PRZYSZŁE MIESIĄCE

Klub dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami ruchowymi

Klub dostosowany do potrzeb osób 
z niepełnosprawnościami ruchowymi

     KLUB KULTURY MCK JEDYNKA
      ul. Chrobrego 9

1 i 8 kwietnia / piątek / 16:00
Artystycznie fantastycznie „W baśniowych 
klimatach” 
Warsztaty plastyczne dla dzieci poprowadzone w duchu legend 
s łowiańskich,  okraszone baśniami i  s taropolskimi 
opowieściami. Podczas zajęć rzeczywistość przeplatać się 
będzie z fantazją! Warsztaty poprowadzi Sebastian Kaliniecki.
Wstęp wolny

8 kwietnia / piątek / 18:00
„Antropologiczne poznawanie świata” 
Wykład prof. UAM dr hab. Agnieszka Chwieduk: „Czy 
w Rumun i i  można umrzeć  na  weso ło?  Refleks je 
antropologiczne”. 
Wstęp wolny

24 kwietnia / niedziela / 18:00 - 19:00
„Kąpiel w dźwiękach” - koncert relaksacyjny 
Terapia dźwiękowa z użyciem mis himalajskich i gongów - 
prowadzenie: Małgorzata Kamczyc. Potrzebny będzie 
wygodny strój, materac lub mata, śpiwór, koc. 
 Zapisy i informacje: tel. 502 533 533 
Wstęp: 40 zł

26 kwietnia / wtorek / 18:00
„Literackie Wtorki - Lipiec na Białorusi” 
Wieczór autorski Izabeli Fietkiewicz - Paszek, poetki z Kalisza. 
Moderator spotkania: Beata Patrycja Klary - Stachowiak. 
Wiersze czyta aktor: Marcin Ciężki.
Wstęp wolny

27 kwietnia / środa / 17:00
Kwietniowy koncert dla seniorów 
Wystąpią: Zespół śpiewaczy Baczyńskie Szarlotki, Zespół 
wokalno- inst rumentalny Serenada,  Chór Cantare. 
Prowadzenie: Zofia Raubo. 
Wstęp wolny

28 kwietnia / czwartek / 10:00 - 12:00
Poranki seniorów 
„Poezja o poranku” - literacki warsztat z poetką Beatą Patrycją 
Klary - Stachowiak. 
Wstęp wolny

29 kwietnia / piątek / 17:30
Klub aktywne 60+ „Przy herbatce - o herbacie”  
Spotkanie z Elżbietą Wawrzyniak, właścicielką sklepu 
„Kardamon”. 
Wstęp wolny
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