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IMPREZY STAŁE, 
WYSTAWY

Muzeum Mazowieckie (ul. Tum−
ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.muzeumart.art.pl: wystawy
stałe – wnętrza secesyjne, galeria
rzeźby i malarstwa, rzemiosło ar−
tystyczne, malarstwo i rzeźba Bo−
lesława Biegasa; wystawa czaso−
wa – „Kultura Żydów Galicyj−
skich ze zbiorów Muzeum Etno−
grafii i Przemysłu Artystycznego
we Lwowie, Muzeum Regionalne−
go w Stalowej Woli i Muzeum
Mazowieckiego w Płocku”. Naj−
ważniejszą częścią wystawy jest
unikatowa kolekcja judaików ze

zbioru muzeum lwowskiego – naj−
większy i najcenniejszy zbiór
w Europie Wschodniej. (czynna
do końca sierpnia). Bilety w ce−
nie: normalny 8 zł, ulgowy 4 zł,
wstęp wolny dla dzieci do lat 7
oraz w czwartki dla wszystkich.
Muzeum czynne we wtorek 10 – 15,
w środa − piątek 10 – 16, sobo−ta −
niedziela 10.30 – 16.30. 

Spichlerz (ul. Kazimierza Wiel−
kiego 11b), tel. 024/ 364 31 85,
www.muzeumplock.art.pl: wysta−
wa czasowa „80 lat archeologii
lotniczej w Polsce” (do 15 sier−
pnia). 
„XIX−wieczna Azja w obiektywie

Leona Barszczewskiego” (do 12
sierpnia). Bilety w cenie: normal−
ny 3 zł, ulgowy 2 zł. Spichlerz

otwarty jest we wtorki w godz. 
10 – 15, w środy, czwartki (wstęp
wolny) i piątki w godz. 10 – 16,
w soboty i niedziele 10.30 – 16.30.

Muzeum Diecezjalne (ul. Tum−
ska 3a), tel. 024/ 262 26 23: ek−
spozycje stałe – „Sztuka sakralna
z terenu Diecezji Płockiej”, „Ma−
larstwo polskie szkół romańskich
i germańskich”, „Sztuka ludowa”,
zbiory ze skarbca katedralnego
m.in. iluminowane kodeksy ręko−
piśmienne: Biblia Płocka (I poł.
XII w.), Graduał franciszkański
(XII w.), Księga objawień św.
Brygidy (1400 r.), tkaniny litur−
giczne XV −XVIII w., malarstwo
średniowiecza, malarstwo nowo−
żytne i obce, pasy kontuszowe,
złotnictwo; muzeum czynne od

XIX−wieczna Azja w obiektywie L. Barszczewskiego w Spichlerzu do 12 sierpnia
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wtorku do soboty w godz. 10 – 15,
niedziele i święta w godz. 11 – 16.

Książnica Płocka (ul. Ko−
ściuszki 6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: w cyklu „Pa−
mięć musi trwać...” wystawa „Pa−
nowie Lutyńscy i Płoscy z Płoc−
ka” prezentująca wybitnych
członków rodzin zasłużonych dla
Płocka, wg scenariusza dr hab.
Anny Stogowskiej z wykorzysta−
niem materiałów Archiwum Pań−
stwowego w Płocku, Archiwum
Diecezjalnego, Biblioteki im. Zie−
lińskich TNP, Książnicy Płockiej
oraz dokumentów osób prywat−
nych. Wystawa czynna codzien−
nie w godz. 10 – 18, w soboty
w godz. 10 – 14.

Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−
kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: wystawa
„Obudzić sny” poświęcona twór−
czości szwajcarskiego artysty HR
Grigera, autora projektów i obra−
zów do filmu „Obcy”, za które
otrzymał Oskara w 1980 roku oraz
projektów do filmu „Duch II” i in−
nych (do 12 sierpnia). 
Wystawa poświecona sztuce In−

dian Ameryki Północnej. Werni−
sażowi towarzyszyć będzie spot−
kanie z Martą Skwirowską – ku−
ratorem Państwowego Muzeum
Etnograficznego oraz występ
zespołu indiańskiego „Huu – Ska
Luta” (do 6 września). Galeria
jest czynna od wtorku do nie−
dzieli (wstęp wolny) w godzi−
nach 10 – 18, bilety w cenie 3 zł
ulgowy i 6 zł normalny. 

Towarzystwo Naukowe Płockie
(Pl. Narutowicza 8), tel. 024/ 262
26 04, www.tnp.org.pl: wystawa
fotografii Tomasza Gałązki
„Krajobraz – interpretacje” –
czynna od poniedziałku do piąt−
ku (do 17 sierpnia) w godz. 
8 – 15, wstęp wolny. 

1 SIERPNIA (ŚRODA)
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po−

kis.pl: wystawa malarstwa na
szkle Anny Liśkiewicz oraz ma−
larstwa olejnego Piotra Kraw−
czyka; (do 19 sierpnia), wstęp
wolny.

2 SIERPNIA (CZWARTEK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: Czwar−
tkowe spotkania plenerowe MO−
JE MIASTO – cykl skierowany
do dzieci, młodzieży i dorosłych,
którego celem jest przybliżenie
i promocja zabytków Płocka. Hi−
storyk sztuki PGS Alicja Wasi−

lewska oprowadzi i opowie o naj−
słynniejszych miejscach i zabyt−
kach Płocka. W programie zwie−
dzanie obiektów sztuki sakralnej.
Zbiórka przed budynkiem PGS
o godz. 10.45.

3 SIERPNIA (PIĄTEK)
Plaża nad Wisłą, www.audiori−

ver.pl: Festiwal Muzyki Elektor−
nicznej AUDIORIVER. Wystąpi
około 50 artystów m.in.: Hybrid
Live!, TC Evolution Live!, Pascal
Feos, Robert Babicz Live! i Infu−
sion Live!; szczegóły na stronie
www festiwalu.

Mroczny świat H.R. Gigera w PGS do 12 sierpnia
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Płocka Galeria Sztuki (ul. Sienkie−
wicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: LETNIE
KINO – projekcje filmowe. Zapre−
zentowane zostaną: seanse filmowe
towarzyszące aktualnej wystawie,
wchodzące w skład programu imprez
towarzyszących, prezentacje filmów
z archiwum PGS, m.in. poświęcone
życiu i twórczości artystów sztuki
współczesnej; godz. 16 – 18.

4 SIERPNIA (SOBOTA)
Plaża nad Wisłą, www.audiori−

ver.pl: Festiwal Muzyki Elektornicz−
nej AUDIORIVER. Wystąpi około
50 artystów m.in.: Hybrid Live!, TC
Evolution Live!, Pascal Feos, Robert
Babicz Live! i Infusion Live!; szcze−
góły na stronie www festiwalu.

5 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Rynek Starego Miasta, www.po−

sorkietra.pl: GRUPA WOKALNA
GORYNA – śpiew białogłosowy
z Ukrainy. W programie narodowe
pieśni Ukrainy oraz pieśni starocer−
kiewne; godz. 19, wstęp wolny. 

10 SIERPNIA (PIĄTEK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sienkie−

wicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: LETNIE
KINO – projekcje filmowe. Zapre−
zentowane zostaną: seanse filmowe
towarzyszące aktualnej wystawie,
wchodzące w skład programu imprez
towarzyszących, prezentacje filmów
z archiwum PGS, m.in. poświęcone
życiu i twórczości artystów sztuki
współczesnej; godz. 16 – 18.

Rynek Starego Miasta, www.po−
kis.pl: „Rynek Sztuki”, wystąpią:
Karawan Sztuki w spektaklu pt.
„Sny” (godz. 19), Teatr Feta w spek−
taklu pt. „Robale” (godz. 20), teatr
Akt w spektaklu pt. „Płonące Laski
4”(godz. 21); wstęp wolny.

11 SIERPNIA (SOBOTA)
Rynek Starego Miasta, tel. 024/

367 19 20, www.pokis.pl: „Rynek
Sztuki” – Jazz na Starówce, wystą−
pią: Aga Zarian (godz.18), Eric
Truffaz (godz.20), Teatr KTO
w spektaklu pt. „Quixotage” (godz.
21.30); wstęp wolny. 

12 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Rynek Starego Miasta, www.po−

kis.pl: „Rynek Sztuki” wystąpią Te−

Karawan Sztuki w spektaklu „Sen” na Starym Rynku 10 sierpnia o godz. 19
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atr Nikoli w spektaklu „Country
Show” (godz.16), Teatr Pinezka
w spektaklu „Wielkoludki” (godz.
17), Karawan Sztuki w spektaklu
„Punch Judy” (godz.19), Na zakoń−
czenie Kino Letnie na Starówce, Noc
Komedii – „Wielkie Kino”
(godz.21); wstęp wolny.

Rynek Starego Miasta, www.po−
sorkietra.pl:
LATO W BARWACH IRLANDII

z udziałem zespołu muzyki irlan−
dzkiej ,,Filids” w składzie: Dorota
Szyszkowska – harfa celtycka, Ma−
gdalena Krajewska – tin whistle,
low whistle, flet, Arkadiusz Rubaj−
czyk – bodhran, śpiew, Maciej
Chodowski – instrumenty perku−
syjne, Maciej Kuliberda – gitara,
Marcin Lorenc – skrzypce, Michał
Makulski – irish button box, akor−
deon. W programie: taneczna i wo−
kalna muzyka ludowa narodów cel−
tyckich oraz utwory irlandzkie,
szkockie i bretońskie, m.in.: „Lilly
of the West”, „Bonny Portmore”,
„Parcel of Rogues”, „The Star of
the County Down”, „The Old Blac−
kthorn”, „Miss Rowan Davies”,
„Callaghan’s Reel”, „Atholl Hig−
hlanders”; godz. 19, wstęp wolny. 

17 SIERPNIA (PIĄTEK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: LET−
NIE KINO – projekcje filmowe.
Zaprezentowane zostaną: seanse
filmowe towarzyszące aktualnej
wystawie, wchodzące w skład
programu imprez towarzyszą−
cych, prezentacje filmów z archi−
wum PGS, m.in. poświęcone ży−
ciu i twórczości artystów sztuki
współczesnej; godz. 16 – 18.

18 SIERPNIA (SOBOTA)
Rynek Starego Miasta: Koncert

Galowy Zespołu „Mazowsza”
z okazji 87. rocznicy Obrony
Płocka, godz. 18 (szczegółowy
program obchodów – str. VIII) 

Rynek Starego Miasta, www.po−
sorkietra.pl:

JAZZOWE FANTAZJE. Wyko−
nawcy: chór Vox Juventutis, Jazz
Cape, Positive Vibrations, chór
Alchemik, Robert Majewski –
dyrygent. W programie: Jim Ja−
cobs, Warren Casey – „Grease”,
David Foster – „Winter Games”,
Joe Garland, Andy Razaf – „In
The Mood”, John Taylor, George
Davis – „The Boy from New
York City”, Jim Jacobs, Wrren
Casey – „Summer Nights”, Irving
Berlin – „Cheek To Cheek”, Pe−
ter Cetera, David Foster – „Hard
To Say I’m Sorry”; godz. 19,
wstęp wolny. 

21 SIERPNIA (WTOREK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: warszta−
ty plastyczne „Papierowy zawrót
głowy” – wykonywanie prac tech−
niką decoupage’u. Uczestnicy
mają okazję zapoznać się z tech−
niką zdobienia przedmiotów pa−
pierowymi motywami, zasad
kompozycji i potrzebnych mate−
riałów. Każdy z uczestników wy−
kona własnoręcznie oryginalne
przedmioty do domu lub na drob−
ne upominki; godz. 11 – 13, wstęp
wolny. 

Dom Darmstadt (Stary Rynek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po−
kis.pl: otwarcie wystawy Justyny
Nowickiej – Czarnojanczyk pt.
„W kwadracie”, otwarciu wysta−
wy towarzyszą warsztaty malar−
stwa na jedwabiu; godz.12, wstęp
wolny (do 2 września). 

22 SIERPNIA (ŚRODA)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: otwar−
cie wystawy poświeconej sztuce
Indian Ameryki Północnej. Wer−
nisażowi towarzyszyć będzie
spotkanie z Martą Skwirowską –
kuratorem Państwowego Muze−
um Etnograficznego oraz występ
zespołu indiańskiego „Huu – Ska
Luta”. Otwarcie o godz. 17,
wstęp wolny. 

23 SIERPNIA (CZWARTEK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: Warszta−
ty indiańskie – gry i zabawy in−
diańskie, wykonywanie prac zwią−
zanych z historią i tradycją Indian
Ameryki Północnej; godz. 11 – 13,
wstęp wolny. 

24 SIERPNIA (PIĄTEK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: LET−
NIE KINO – projekcje filmowe.
Zaprezentowane zostaną: seanse
filmowe towarzyszące aktualnej
wystawie, wchodzące w skład
programu imprez towarzyszą−
cych, prezentacje filmów z archi−
wum PGS, m.in. poświęcone ży−
ciu i twórczości artystów sztuki
współczesnej; godz. 16 – 18.

26 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Rynek Starego Miasta, www.po−

sorkietra.pl: WIDOWISKO MU−
ZYCZNE „Z ŻYCIA PŁOCKIE−
GO FLISAKA”. Wykonawcy:
Zespół Pieśni i Tańca „Wisła”
Płockiego Ośrodka Kultury i Sztu−
ki, Płocka Orkiestra Symfoniczna,
Sławek Wróblewski – dyrygent.
W programie widowiska plenero−
we: „Z życia płockiego flisaka”
„Fantazja Europejska”, „Tańce

cieszyńskie”. Choreografia i reży−
seria – Jan Łosakiewicz, opraco−
wanie muzyczne – Witold Jaro−
siński, przygotowanie wokalne –
Beata Kamińska; godz. 19, wstęp
wolny. 

28 SIERPNIA (WTOREK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: WAR−
SZTATY FOTOGRAFII CYF−
ROWEJ. W programie zajęć znaj−
dują się podstawy fotografii cyf−
rowej, retuszowanie i podnosze−
nie jakości zdjęć oraz fotomonta−
że i artystyczne przetwarzanie
obrazu. W trakcie tych spotkań
uczestnicy będą mieli szansę zgłę−
bienia tajników fotografii cyfro−
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FILIE KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ (ul. T. Kościusz−
ki 6) tel. 024 268 00 33

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40) tel. 024 268
00 48: Klub Mola Książkowego zaprasza dzieci na
spotkania pod hasłem „Zamkowe opowieści czyli
polskie miasta w baśni i legendzie” – w czwartki
w godz. 11 – 12.30. Komputerowe surfowanie – za−
jęcia dla dzieci we wtorki w godz. 11−12.30

Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembielińskiego 11)
tel. 024 263 01 05: Spotkania z bajką – zajęcia lite−
rackie dla dzieci w poniedziałki w godz. 12 –
13.30. Quizy literackie – zajęcia literackie na pod−
stawie utworów znanych twórców literatury dzie−
cięcej we wtorki, godz. 12 – 13.30. Każde dziecko
to potrafi – zajęcia plastyczne – poznawanie różno−
rodnych technik plastycznych we środy w godz. 12
– 13.30. Łamiąc głowę – zajęcia dla dzieci w każ−
dy piątek w godz. 12 – 13.30

Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywoustego 3) tel.
024 263 34 28: „Kubuś Puchatek, Franklin, Pip−
pi...” – podróż przez zaczarowany świat literatury
dziecięcej z ulubionymi bohaterami, zajęcia literac−
ko−plastyczne w poniedziałki, wtorki, środy
i piątki w godz. 11 – 13. 

Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17) tel.
024 263 67 80: Zajęcia dla dzieci m.in.: „Kuba i Bu−
ba czyli awantura do kwadratu” – zabawy, dzięki
którym uniknięcie nudy; BON czy TON – wakacyj−
ny savoir vivre dla dzieci (na podstawie książek
Grzegorza Kasdepke), w poniedziałki, wtorki, śro−
dy i piątki w godz. 11 – 13.

Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych 20) tel.
024 263 46 92: zajęcia dla dzieci m.in.: „Ścieżkami
Mazowsza” – zajęcia plastyczne dla dzieci, godz.
11.30 – 13; zajęcia z komputerem i książką godz.
13 – 14; projekcje filmów DVD o tematyce regio−
nalnej godz. 13 – 14, w poniedziałki, wtorki, śro−
dy i piątki w godz. 11 – 14

Filia biblioteczna nr 10 (ul. Borowicka 3) tel.
024 264 88 60: Wakacyjne swawole z Kubą i Bu−
bą – zajęcia dla dzieci w wieku 6−10 lat na podsta−
wie książek Grzegorza Kasdepke w czwartki
w godz. 10−12

Filia biblioteczna nr 11 (ul. Armii Krajowej 1a)
tel.: 024 263 54 31: Baśnie z czterech stron świata
– zajęcia literacko−plastyczne, malowanie ilustracji
do baśni na tkaninach: 09, 16 i 23 sierpnia w godz.
11 – 12.30

LATO W MIEŚCIE 2007

wej i poznania możliwości cyfro−
wej obróbki zdjęć. Grafik PGS
Mariusz Młynarkiewicz pokaże
jak poprawić i dowolnie przeksz−
tałcić zdjęcia, udoskonalać nie
tylko rzeczywiste obrazy, ale też
tworzyć całkowicie nowe, doda−
jąc im symbolicznych znaczeń.
To nie tylko sposób na odświeże−
nie domowego albumu, ale praw−
dziwa zabawa; godz. 11 −14,
wstęp wolny. 

30 SIERPNIA (CZWARTEK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: warszta−
ty plastyczne „Papierowy zawrót

głowy” – wykonywanie prac tech−
niką decoupage’u. Uczestnicy
mają okazję zapoznać się z tech−
niką zdobienia przedmiotów pa−
pierowymi motywami, zasad
kompozycji i potrzebnych mate−
riałów. Każdy z uczestników wy−
kona własnoręcznie oryginalne
przedmioty do domu lub na drob−
ne upominki; godz. 11 −13, wstęp
wolny. 

Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−
kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: WAR−
SZTATY FOTOGRAFII CYFRO−
WEJ. W programie zajęć znajdują
się podstawy fotografii cyfrowej,

retuszowanie i podnoszenie jako−
ści zdjęć oraz fotomontaże i arty−
styczne przetwarzanie obrazu;
godz. 11 −14, wstęp wolny. 

31 SIERPNIA (PIĄTEK)
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sien−

kiewicza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: LETNIE
KINO – projekcje filmowe. Zapre−
zentowane zostaną: seanse filmo−
we towarzyszące aktualnej wysta−
wie, wchodzące w skład programu
imprez towarzyszących, prezenta−
cje filmów z archiwum PGS, m.in.
poświęcone życiu i twórczości ar−
tystów sztuki współczesnej; godz.
16 – 18.
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Filia biblioteczna nr 12 (ul. Browarna 8) tel. 024
261−20−19: W krainie fantazji – czytamy bajkę oraz
zajęcia plastyczne w piątki w godz. 12 – 13.30

Biblioteka dla dzieci im. W. Chotomskiej (ul. H.
Sienkiewicza 2) tel. 024 262 27 69:
„Kosmiczne wakacje” na podstawie powieści Renaty

Opali w dniach 6 – 8 sierpnia w godz.12−13, Rymo−
wanki i wierszyki dla chłopczyka i dziewczynki− an−
gielski dla dzieci w dniach 6 – 8 sierpnia w godz.13−
14. Z Miziołkami nigdy nie jesteśmy sami−wakacje
z dynastią Miziołków w dniach 13,14 sierpnia
w godz.12−13. Angielski z Franklinem dla dzieci
w dniach 13, 14 sierpnia w godz.13−14. „Nawet na
końcu świata, Damianek figle płata” czyli, szalona po−
dróż z Damiankiem na podstawie powieści Mariusza
Niemyckiego w dniach 20 – 22 sierpnia w godz.12−
13. Zaczarowany świat Walta Disneya – angielski dla
dzieci w godz. 20 – 22 sierpnia w godz. 13−14

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (podwórko przy
ul. Tumskiej 9), tel. 024/ 367 19 20, www.pokis.pl:

Lato w „Farbiarni” – warsztaty i festiwal „Podwór−
ko”, instruktorzy: Beata Jaszczak, Iwona Markie−
wicz; od 21 do 25 sierpnia.

Miejskie Centrum Sportu (ul. Sportowa 3), tel.
024/ 267 50 40, www.mzos.ump.pl: II Turniej teni−
sa ziemnego dla dzieci – powitanie lata 6 sierpnia,
godz. 10. Turniej dzikich drużyn – piłka nożna;
w dniach 7, 8, 16, 17 sierpnia godz. 10.

Kąpielisko Miejskie „Sobótka”, tel. 024/ 267 84
33, www.mzos.ump.pl: Turniej siatkówki plażowej;
w dniach 11, 25 sierpnia od godz. 9. Pożegnanie
lata – rodzinne zabawy sportowo – rekreacyjne; 25
sierpnia od godz. 11

Pływalnia Miejska (al. Kobylińskiego 28), tel.
024/ 262 51 86, www.zmos.um.pl: Zabawa na wo−
dzie− zakończenie lata – gry i zabawy dla dzieci ze
świetlic środowiskowych i dzieci w wieku 7−12 lat,
zgłaszających się indywidualnie; 29 sierpnia od
godz. 10.

Otwarcie wystawy o sztuce Indian połączone z występem zespołu Huu−Ska Luta, PGS, 22 sierpnia o godz. 17
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