
     KLUB KULTURY MCK ZODIAK
      ul. Słoneczna 62a

3 i 4 marca / czwartek i piątek / 16:00

Warsztaty wikliniarskie dla dorosłych z podstaw 
wikliniarstwa, motyw wyplatania koszyczków. 
Całkowity koszt warsztatów: 30 zł.

7 i 21 marca / poniedziałek / 17:00
Warsztaty ceramiczne dla dorosłych prowadzone 
przez Beatę Jurkiewicz-Sitko. 
Tematem zajęć to formowanie ręczne z kuli gliny kubka 
lub miseczki. Całkowity koszt warsztatów: 55 zł.

11 marca / piątek / 17:00
Warsztaty biżuterii artystycznej - kwiaty zatopione 
w żywicy.
Koszt warsztatów: 55 zł.

12 i 26 marca / sobota / 11:00
Familijna Etnorytmika - zajęcia rodzinne, taniec, dźwięk, 
zabawa. Wstęp wolny.

16 marca / środa / 17:00
Warsztaty malowania z poziomu serca - połączenie 
ekspresji twórczej z samorozwojem. Są to pierwsze z cyklu 
sześciu zajęć dla dorosłych. Kolejne terminy 6 i 20.04, 
4 i 18.05, 1.06. Prowadzenie Małgorzata Chołuj. Całkowity 
koszt warsztatów: 150 zł.

17 marca / czwartek / 17:00
Warsztaty wyplatania makramy dla dorosłych 
- tematem przewodnim zajęć będą lampiony. Koszt warsztatów: 
30 zł.

18 marca / piątek / 17:00
Warsztaty rękodzieła pt. „Patchworkowe jajko” 
dla wszystkich grup wiekowych. Uczestnicy poznają technikę 
zdobienia kimekomi. Koszt warsztatu: 25 zł.

22 marca / wtorek / 17:00
Wieczorek muzyczny „Niech tylko zakwitną jabłonie”  
- Teatr Seniora „Maski i Twarze” oraz zespół wokalno - 
instrumentalny Wena. Wstęp wolny.

23 marca / środa / 17:00
Warsztaty rękodzieła dla dzieci  -  ozdabianie 
sznurkowego jajka wielkanocne kwiatami z foamiranu. Wstęp 
wolny.

25 marca / piątek / 17:00
Warsztaty filcowania jajek wielkanocnych - zajęcia 
plastyczne dla dzieci. Wstęp wolny.

MARZEC W KLUBACH MCK

18 marca / piątek / 20:00
Grzegorz Turnau „Znów wędrujemy LIVE”. 
- koncert w Teatrze im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim, 
ul. Teatralna 9.

Grzegorz Turnau - jeden z największych, polskich 
wykonawców poezji śpiewanej postanowił celebrować ten czas 
w jedyny, właściwy sposób - podczas koncertów i spotkań 
z ukochaną publicznością. „Znów Wędrujemy LIVE” to podróż 
szlakiem wszystkich albumów Turnaua, któremu towarzyszą 
od lat  znakomici  wędrowni muzycy.  Można l iczyć 
na niezapowiedzianych gości i nowe piosenki. Bilety w cenie 
80 zł do nabycia na abilet.pl oraz w kasie MCK, ul. Drzymały 26, 
od pon. - pt. w godzinach od 9:00 do 15:30.

26 marca / sobota / 18:00
Rodzinne Spotkanie z OFFTeatrem - spektakl Teatru 
Uszytego z Krakowa pt. „Dong co ma świecący nos”.
- Sala widowiskowa MCK, ul. Drzymały 26.

Przedstawienie oparte na wierszach Edwarda Leara 
z książki pt. "Dong co ma świecący nos i inne wierszyki Pana 
Leara". Dla widzów w wieku 5+. Wstęp wolny.

MCK W MARCU

GRZEGORZ TURNAU 
ADAM BAŁDYCH

HUUN HUUR TU
STANISŁAW SOYKA

DAGADANA
SPIĘTY

KRÓL

18.03

02.07

09.07

23.07

30.07

03.09

25.11

Z TOWARZYSZENIEM GORZOWSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ

/mckgorzow mckgorzow.pl

/mckgorzow/eMCeKa.Gorzow

W marcu



     INKLUZYWNA PRACOWNIA EDUKACJI 
     ARTYSTYCZNEJ
      ul. Chrobrego 13

15 marca / wtorek / 17:00
Wykład ilustrowany z cyklu Spotkania ze Sztuką  
„Warsztat artysty. Apoteoza cielesności według Rubensa”. 
Poprowadzi historyczka sztuki Aleksandra Przybyszewska. 
Podczas wykładu przyjrzymy się twórczości flamandzkiego 
artysty i tajnikom jego warsztatu.

     MAŁA GALERIA GTF
      ul. Chrobrego 4

4 marca / piątek / 17.00
Gorzowskie Towarzystwo Fotograficzne i Miejskie Centrum 
Kultury zapraszają na  67 Doroczną Wystawę Fotografii
w Małej Galerii, ul. Chrobrego 4. Wystawa potrwa do 15 
kwietnia.

Gorzowska Orkiestra Dęta zaprasza w swoje szeregi. 
Szczególnie poszukiwani są instrumentaliści grający
na saksofonie altowym i tenorowym, na klarnecie oraz
na perkusji. Więcej informacji pod nr tel.: 723 905 792 oraz
na stronie GOD: god.mckgorzow.pl

Grupa teatralna Prawie Profesjonalni prowadzona przez 
Konrada Stalę zaprasza! Zajęcia artystyczne skupiają 
się na indywidualnych działaniach form sztuki teatralnej. 
Prowadzone są również przygotowania do konkursów 
recytatorskich i egzaminów do szkół teatralnych. Wszyscy 
chętni działacze są mile widziani. Zapraszamy do kontaktu 
telefonicznego z instruktorem pod nr tel.: 513 630 691.

Zespół Tańca Ludowego „GORZOWIACY” działający przy 
Miejskim Centrum Kultury w Gorzowie Wlkp. prowadzi nabór 
m ł o d z i e ż y  d o  s e k c j i  t a n e c z n e j .  „ G o r z o w i a c y ” 
od 39-lat prezentują polskie tańce ludowe i narodowe na 
krajowych i międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. 
Kontakt: bogdan.puscizna@mckgorzow.pl 

Inkluzywna Pracownia Edukacji Artystycznej Miejskiego 
Centrum Kultury ogłasza nabór na zajęcia z fotografii
na poziomie podstawowym i średnim. Spotkania dla osób 
dorosłych i starszej młodzieży. Chętni mogą zgłaszać 
się do MCK IPEA przy ul. Chrobrego 13 w dni powszednie 
od godz. 12:00 do 18:00.

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 785187282
e-mail: zodiak@mckgorzow.pl

Mała Galeria GTF 
nr tel.: 957 367 667
e-mail: gtf-galeria@o2.pl

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

PARTNERZY

Zapisy na kolejny cykl warsztatów "Pa, pa, pa ... tak orkiestra 
dęta gra". Warsztaty to cykl 3 spotkań umuzykalniających. 
Każde z zajęć obejmuje indywidualny blok tematyczny 
dotyczący znajomości poszczególnych instrumentów dętych 
i ich twórców oraz działań plastycznych, tworzenie własnych 
eko instrumentów dętych i perkusyjnych. Zajęcia prowadzone 
są przez Annę Wiśniewską i Ewę Ochocką. Od 1 marca 
pod nr tel.: 723 905 792. Terminy spotkań: 21 kwietnia, 19 maja, 
23 czerwca. Liczba miejsc ograniczona. Czas: 60 min. Koszt: 
10 zł.

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.

Przedłużamy konkurs na projekt wydarzenia kulturalnego 
w ramach nowego projektu MCK „Miej czas na kulturę, 
ty też ją tworzysz!”. Udział mogą wziąć wyłącznie uczniowie 
szkół średnich. Nagrodą jest realizacja wybranych pomysłów 
łącznie z ich sfinansowaniem, na kwotę do 40 000 zł. Masz 
pomysł na artystyczne wydarzenie, brakuje ci jakiejś kulturalnej 
inicjatywy - zapoznaj się z regulaminem na profilu 
FB MCKGorzów oraz Instagramie @mckgorzow i stronie 
mckgorzow.pl. Na karty zgłoszeń czekamy do 31 marca.

ZAPOWIEDZI NA PRZYSZŁE MIESIĄCE

30 marca / środa / 17:00
Warsztaty rękodzieła pt. „Szyjemy wianki - cuda 
wianki” dla dorosłych. Koszt warsztatów: 30 zł.
Warsztaty dla kobiet pt. „W kobiecym kręgu”. Temat 
spotkania „Synowa - teściowa”. Jeśli pragniesz harmonii 
w tej relacji, zapraszamy na warsztaty prowadzone przez 
Małgorzatę Chołuj. Koszt warsztatów: 20 zł.

     KLUB KULTURY MCK JEDYNKA
      ul. Chrobrego 9

4 i 18 marca / piątek / 16:00
Artystycznie fantastycznie „W baśniowych 
klimatach”- warsztaty plastyczne poprowadzone w duchu 
legend słowiańskich, okraszone baśniami i staropolskimi 
opowieściami.

5 marca / sobota / 17:00
„Babski Wieczór” - darmowa kawiarenka, pogaduszki 
i biznesy kobiet, przy filiżance kawy lub herbaty.

11 - 13 marca / piątek  - niedziela / 18:00
„Uzdrawiające wibracje” - warsztaty naturalnego 
wydobycia głosu. Dedykowane szczególnie dla osób 
pracujących głosem. Warsztaty prowadzi Stanisław Mazurek. 
Program obejmuje ćwiczenia fizyczne, oddechowe i głosowe. 
Zgłoszenia i informacje pod nr tel.: 502 533 533.

14 marca / poniedziałek / 18:00
Bartek Doroszko „Miałem sen” - finisaż wystawy, 
uroczyste zamknięcie.

21 marca / poniedziałek / 16:00
Światowy Dzień Poezji na „Kwadracie”. 
*Zapraszamy do nadsyłania wiersza własnego autorstwa 
do 15.03 na adres mailowy Klubu Kultury MCK Jedynka.
21 marca, na Kwadracie, wiersze zostaną rozdane wraz 
z tulipanami mieszkańcom Gorzowa.

26 marca / sobota / 17:00
Wernisaż wystawy akwareli Mikołaja Leszczyka 
- artysta malujący światy, w których ludzkie role odgrywane 
są przez koty.

29 marca / wtorek / 14:00
Lubuski Festiwal Piosenki PRO ARTE 2022 - eliminacje 
powiatowe, przesłuchania uczestników online.

30 marca / środa / 18:00
„Męska rzecz Lucynki” - warsztaty dla mężczyzn w trakcie 
leczenia onkologicznego, prowadzone przez Oktawiana 
Kowalczyka.
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