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WY STA WY
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: Cze sław Nie -
men. Wspom nie nie... – wy sta wa
przy go to wa na ze zbio rów Ta de u sza
Skliń skie go, wiel kie go fa na twór -
czo ści ar ty sty i ko lek cjo ne ra, au to ra
opra co wa nia książ ko we go „Nie -
men. Dy sko gra fia. Fak ty i twór -
czość”. Wy sta wa czyn na do 23 ma -
ja, od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10 – 18, w so bo ty 10 – 14. 
W cy klu Pa mięć mu si trwać...

wy sta wa Na Oj czyz ny za wo ła nie...
Tra dy cje orę ża płoc kie go od pow -
sta nia ko ściusz kow skie go do 1939
ro ku, przy go to wa na ze zbio rów Ar -
chi wum Pań stwo we go w Płoc ku,
Bib lio te ki Wyż sze go Se mi na rium
Du chow ne go w Płoc ku, Bib lio te ki
im. Zie liń skich TNP, Cen tral nej
Bib lio te ki Woj sko wej w War sza -
wie, Fun da cji 4. Puł ku Pie cho ty
Księ stwa War szaw skie go, Mu ze um
Ma zo wiec kie go w Płoc ku, Sto wa -
rzy sze nia Ka wa le ryj skie go 4. Puł ku
Strzel ców Kon nych. Wy sta wa przy -
go to wa na przez dział oświa to wo
– edu ka cyj ny Książ ni cy Płoc kiej
z oka zji Dni Hi sto rii Płoc ka; pod -
czas Dni Hi sto rii Płoc ka wy sta wa
czyn na: 30 ma ja (pią tek) w godz. 12
– 18 i 1 czer wca (nie dzie la) w godz.
11 – 14. 

Wy po ży czal nia Ka set Vi deo i Płyt
DVD Książ ni cy Płoc kiej (ul. Ko -
ściusz ki 6), tel. 024/ 268 00 15: fil my
edu ka cyj ne, lek tu ry, ki no ko ne se ra
i no wo ści fil mo we na VHS i DVD,
od po nie dział ku do piąt ku w godz.
10 – 18, w so bo ty w godz. 10 – 14.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wy sta wa ma lar stwa Ro -
ber ta Wa łę ki. Ek spo zy cja czyn na
do 6 ma ja.
Wy sta wa fo to gra ficz na Ade le

Rid der (Dar mstadt) pt. „Twa rze
świat ła”, zor ga ni zo wa na w ra -
mach ob cho dów 20-le cia par tner -
stwa Płoc ka i Dar mstadt oraz X
Pik ni ku Eu ro pej skie go. Ek spo zy -
cja czyn na do 25 ma ja.

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum -
ska 3a), tel. 024/ 262 26 23: ek -
spo zy cje sta łe – „Sztu ka sa kral na
z te re nu Die ce zji Płoc kiej”, „Ma -
lar stwo pol skie szkół ro mań skich
i ger mań skich”, „Sztu ka lu do wa”,
zbio ry ze skar bca ka te dral ne go
m.in. ilu mi no wa ne ko dek sy rę ko -
piś mien ne: Bib lia Płoc ka (I poł.
XII w.), Gra du ał fran cisz kań ski
(XII w.), Księ ga ob ja wień św.
Bry gi dy (1400 r.), tka ni ny li tur -
gicz ne XV -XVIII w., ma lar stwo
śred nio wie cza, ma lar stwo no wo -
żyt ne i ob ce, pa sy kon tu szo we,
złot nic two; mu ze um czyn ne od
wtor ku do so bo ty w godz. 10-15,
nie dzie le i świę ta w godz. 11-16.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: wy sta -
wy sta łe: wnę trza se ce syj ne, ga le -
ria rzeź by i ma lar stwa, rze mio sło
ar ty stycz ne, ma lar stwo i rzeź ba
Bo le sła wa Bie ga sa. Mu ze um
czyn ne we wto rek 10-15, śro da –
pią tek 10 – 16, so bo ta – nie dzie la
10.30 – 16.30. Bi le ty w ce nie: nor -
mal ny 8 zł, ul go wy 4 zł wstęp
wol ny dla dzie ci do lat 7 oraz
w czwar tki dla wszyst kich.
Wy sta wa cza so wa ze zbio rów

MMP i prof. Ire ny Huml pt. Lam -
py lam pom coś mó wią..., czyn na
do 20 ma ja.

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -
kie wi cza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.com: wy sta wa
Chiń ska Ar mia Te ra ko to wa
czyn na do 1 czer wca od wtor ku
do nie dzie li w godz. 10 – 18; bi le -
ty: 10 zł – nor mal ny, 5 zł – ul go -
wy, 4 zł – od oso by dla grup po -
wy żej 15 osób, 20 zł – bi let ro -
dzin ny (2+2). W trak cie wy sta wy
pro jek cja fil mo wa.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie -
go 11b), tel. 024/ 364 31 85,
www.mu ze um plock.art.pl: Pa ci fi -
ca ter ra. Sło wia nie, Pru so wie
i Wi kin go wie u uj ścia Wi sły – wy -
sta wa ar che o lo gicz na, otwar ta do
7 wrześ nia. Ga le ria otwar ta jest we

wtor ki w godz. 10 – 15, w śro dy,
czwar tki (wstęp wol ny) i piąt ki
w godz. 10 – 16, w so bo ty i nie dzie -
le 10.30 – 16.30. Bi le ty w ce nie:
nor mal ny 3 zł, ul go wy 2 zł.

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
(Pl. Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262
26 04, www.tnp.org.pl: wy sta wa
fo to gra fii Sta ni sła wa Kraś niew -
skie go „Płock no cą i nie tyl ko”,
czyn na do 16 ma ja, od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 8 – 15,
wstęp wol ny.
Wy sta wa pt. „Fo to gra fia Ste fa -

na Dep tu szew skie go (1912-
1998)” czyn na od 30 ma ja od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 8 –
15, wstęp wol ny.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi -
cza 2, wej ście od „Knaj pki
10,5”), tel. 0 609 746 402,
www.oto ja.art.pl: Ga le ria pre -
zen tu je obra zy, ry sun ki i gra fi ki
z ko lek cji Oto JA. Na miej scu
moż li wość za ku pu ka ta lo gów
i pla ka tów z wy staw, ko szu lek,
kub ków, kar tek pocz to wych; od
po nie dział ku do piąt ku w godz.
14 – 17.30, wstęp wol ny

1 MA JA (CZWAR TEK)
Ry nek Sta re go Mia sta, www.po -

kis.pl: MIĘ DZY NA RO DO WY
DZIEŃ KA SZAN KI. Wy stą pią:
zes pół Ru e da, Ed ward Hu le wicz
oraz gwia zda wie czo ru: IVAN
MLA DEK. Im pre zę po pro wa dzi
Wal de mar Och nia; godz. 17,
wstęp wol ny. 

2 MA JA (PIĄ TEK)
Ry nek Sta re go Mia sta, www.po -

kis.pl: MA JÓW KA NA STA -
RÓW CE. Wy stą pią: Płoc ka Ka -
pe la Pod wór ko wa, Ka ba ret RAK
oraz zes pół Pol ka ho lix. Im pre zę
po pro wa dzi Krzysz tof Han ke;
godz. 18, wstęp wol ny. 

5 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: Dy sku syj ny
Klub Te a tral ny ; godz. 19
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6 MA JA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: kon cert dy plo man tów Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz nej im.
Ka ro la Szy ma now skie go w Płoc -
ku pt. „Wio sen ne ma rze nia”;
godz. 18, wstęp wol ny. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19
20, www.po kis.pl: Dy sku syj ny
Klub Fil mo wy Char lie, w ra mach
któ re go or ga ni zo wa ne są po ka zy
fil mo we; godz. 18, bi le ty w ce nie
5 zł. do na by cia przed se an sem
w ka sie PO KiS – u. 

7 MA JA (ŚRODA)
Księgarnia Literacka (ul.

Kolegialna 13). Wieczór poetycki
„Marynarski groch z kapustą“,
godz. 17

8 MA JA (CZWAR TEK)
To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie

(Pl. Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262 26
04, www.tnp.org.pl: w cy klu „Ka -
wia ren ka pod ró żą wia trów” spot ka -
nie pt. „Krym skie kwia ty z za pa -
chem ka wy” oraz pre zen ta cja ma -
lar stwa na jed wa biu El mi ry Se it -A -
me to vej; godz. 17, wstęp wol ny.

Stadion Miejski (ul. Sportowa)
XXX Mazowiecka Wystawa Psów
Rasowych, godz. 9-16

10 MA JA (SO BO TA)
Ry nek Sta re go Mia sta, tel. 024/

367 19 20, www.po kis.pl: X
PIK NIK EU RO PEJ SKI –
dwud nio wa im pre za ple ne ro wa
(szcze gó ły we wkład ce wew -
nątrz nu me ru); po czą tek ok.
godz. 14, ofi cjal ne otwar cie
o godz. 17, wstęp wol ny. 

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy fo to -
gra ficz nej Ade le Rid der (Dar -
mstadt) pt. „Twa rze świat ła”.
Wy sta wa zor ga ni zo wa na w ra -
mach ob cho dów 20 – le cia par -
tner stwa Płoc ka i Dar mstadt oraz

X Pik ni ku Eu ro pej skie go; godz.
17.30, wstęp wol ny. Ek spo zy cja
czyn na do 25 ma ja.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M.
Hi sto ry ja” – pre mie ra spek ta klu
w reż. M. Ko wa lew skie go, ze sce -
no gra fią Pio tra Ryb kow skie go,
mu zy ką Bar to sza Dzie dzi ca i ko -
stiu ma mi wy ko na ny mi przez Ewę
Ko wa lew ską. godz. 19

11 MA JA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M.
Hi sto ry ja” –spek takl w reż. M.
Ko wa lew skie go; godz. 19

12 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M.
Hi sto ry ja” –spek takl w reż. M.
Ko wa lew skie go; godz. 11

13 MA JA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M.
Hi sto ry ja” –spek takl w reż. M.
Ko wa lew skie go; godz. 11

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wie czór ka ba re to wy z udzia -
łem Stef fe na Mölle ra pt. „Vi va Po -
lo nia”; godz. 18, bi le ty w ce nie 20
zł. do na by cia w Do mu Dar mstadt.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19
20, www.po kis.pl: Dy sku syj ny
Klub Fil mo wy Char lie, w ra mach
któ re go or ga ni zo wa ne są po ka zy
fil mo we; godz. 18, bi le ty w ce nie
5 zł. do na by cia przed se an sem
w ka sie PO KiS – u. 

14 MA JA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: ZPiT Ma zo -
wsze, godz. 19

15 MA JA (CZWAR TEK)
To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie

(Pl. Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262
26 04, www.tnp.org.pl: pro mo cja
książ ki An drze ja Dwoj ny cha pt.
„En de cja na Ma zo wszu Pół noc -
nym a Ko ściół ka to lic ki”; godz.
17, wstęp wol ny.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: po kaz fil mu w ra mach cy -
klu „Ki no nie miec kie w Do mu
Dar mstadt” pt. „Sza lo ny” („Cra -
zy”), reż. Hans -Chri stian Schmid.
Film pre zen to wa ny w ory gi nal nej
wer sji ję zy ko wej, w ra mach ob -
cho dów 20 – le cia par tner stwa
Płoc ka i Dar mstadt; godz. 17,
wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Jaś i Mał go -
sia” – spek takl dla naj młod szych,
godz. 9 i 11

18 MA JA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Emi gran ci”
– pre mie ra spek ta klu w wy ko -
na niu Jac ka Mą ki i Ja nu sza Sa -
dow skie go; godz. 19

19 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz -

ki 6), tel. 024/268 00 33,
www.bibl.plock.pl: wie czór
wspól ne go czy ta nia utwo rów
poe tyc kich Ka ro la Woj ty ły, po -
łą czo ny z oko licz no ścio wym
wy kła dem dr. Wal de ma ra
Smasz cza – Myśl jest prze strze -
nią. Jan Pa weł II – pa pież sło -
wa poe tyc kie go; godz. 18.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: po kaz fil mów w ra mach
cy klu „Ki no do ku men tu nie miec -
kie go” pt. „Niem cy 90 – Dzień
Ra do ści”, „Ka rol Wiel ki – Król
Tłu ma czy” – film po świę co ny
Ka ro lo wi De de ciu so wi, za ło ży cie -
lo wi In sty tu tu Kul tu ry Pol skiej
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w Dar mstadt. Film pre zen to wa ny
w ra mach ob cho dów 20-le cia par -
tner stwa Płoc ka i Dar mstadt;
godz. 10 i 17, wstęp wol ny. 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Jaś i Mał go -
sia” – spek takl dla naj młod szych,
godz. 9 i 11

20 MA JA (WTO REK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: Dy sku syj ny Klub
Fil mo wy Char lie, w ra mach któ re go
or ga ni zo wa ne są po ka zy fil mo we;
godz. 18, bi le ty do na by cia przed se -
an sem w ka sie PO KiS-u. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Jaś i Mał go -
sia” – spek takl dla naj młod szych,
godz. 9 i 11

21 MA JA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: po kaz slaj dów w ra mach
Klu bu „Po dró że” im. To ny’e go Ha -
li ka pt. „Z lo dów An tar kty dy
przez Pa ta go nię, Pa rag waj do ser -
ca Ama zo nii”. Ko men tarz: Piotr
An giel; godz. 18, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Jaś i Mał go -
sia” – spek takl dla naj młod szych,
godz. 9 i 11

23 MA JA(PIĄ TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek

8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: kon cert dy plo -
man tów I Pry wat nej Szko ły Mu -
zycz nej I st. w Płoc ku i kon cert
dzie ci uczo nych me to dą Su zu ki;
godz. 17, wstęp wol ny. 

24 MA JA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40, www.te -
atr plock.pl: „Emi gran ci” – spek ta -
klu w wy ko na niu Jac ka Mą ki i Ja -
nu sza Sa dow skie go; godz. 19

27 MA JA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy po kon kur -
so wej IV Ogól no pol skie go Kon kur -
su Za baw kar skie go na Lal kę do
wier sza Ju lia na Tu wi ma pt. „Rzep -
ka”. Ek spo zy cja czyn na do 15 czer -
wca; godz. 12.30, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Oby wa tel M.
Hi sto ry ja” – spek takl w reż. M.
Ko wa lew skie go; godz. 11

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19
20, www.po kis.pl: Dy sku syj ny
Klub Fil mo wy Char lie, w ra mach
któ re go or ga ni zo wa ne są po ka zy
fil mo we; godz. 18, bi le ty w ce nie
5 zł do na by cia przed se an sem
w ka sie PO KiS – u.

28 MA JA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „La to Mu min -
ków” – wy ko na niu Te a tru z Ko -
sza li na; godz. 9 i 11

29 MA JA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/268 00 33,
www.bibl.plock.pl: Płoc ka Pre -
mie ra Mie sią ca – spot ka nie au -
tor skie z Ma nu e lą Gret kow ską
i pro mo cja naj no wszej książ ki pi -
sar ki – „Oby wa tel ka”; godz. 17.

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
(Pl. Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262
26 04, www.tnp.org.pl: Bł. Abp A.
J. No wo wiej ski (1858 – 1941) – se -
sja z oka zji 150. rocz ni cy uro dzin
i 100. rocz ni cy wy świę ce nia na bi -
sku pa; godz. 11, wstęp wol ny.
Otwar cie wy sta wy pt. „Fo to gra -

fia Ste fa na Dep tu szew skie go
(1912 – 1998)”; godz. 15.30,
wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „La to Mu min -

ków” – wy ko na niu Te a tru z Ko -
sza li na; godz. 9 i 11

30 MA JA (PIĄ TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: otwar cie wy -
sta wy Pa mięć mu si trwać... Na
Oj czyz ny za wo ła nie... Tra dy cje
orę ża płoc kie go od pow sta nia
ko ściusz kow skie go do 1939 ro -
ku; godz. 12. Wy sta wa przy go to -
wa na przez dział oświa to wo –
edu ka cyj ny Książ ni cy Płoc kiej
z oka zji Dni Hi sto rii Płoc ka. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
367 19 20, www.po kis.pl: DNI HI -
STO RII PŁOC KA. Pier wszy dzień
im pre zy, pod czas któ re go od bę dzie
się kon cert Blac kmo re’s Night;
po czą tek od godz. 19, wstęp wol ny. 

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
(Pl. Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262 26
04, www.tnp.org.pl: wspól na kon fe -
ren cja TNP i Ra dy To wa rzystw Na -
u ko wych przy Pre zy dium PAN pt.
„Ro la i za sa dy fun kcjo no wa nia to -
wa rzystw na u ko wych w spo łe czeń -
stwie wie dzy”; godz. 10, wstęp wol -
ny (pro si my o te le fo nicz ne po twier -
dze nie udzia łu).

31 MA JA (SO BO TA)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/268 00 36,
www.bibl.plock.pl: fi nał ju bi le u szo -
wej XXX edy cji kon kur su re cy ta -
tor skie go dla dzie ci i mło dzie ży
Pięk nie być czło wie kiem; godz. 9. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Wzgó rze Tum skie, Ry nek Sta re go
Mia sta), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: DNI HI STO RII
PŁOC KA. Dru gi dzień im pre zy,
pod czas któ re go na Wzgó rzu Tum -
skim zor ga ni zo wa ne zo sta nie mia -
ste czko ry cer skie, a na Ryn ku Sta re -
go Mia sta od by wać się bę dą kon cer -
ty zes po łów. Gwia zdą wie czo ru bę -
dzie Edy ta Gór niak. Wzgó rze
Tum skie po czą tek od godz. 12, Ry -
nek Sta re go Mia sta – od godz.. 19. 
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Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262 48 40,
www.te atr plock.pl: „Czer wo ny
Kap tu rek” – pre mie ra; godz. 16
Pla ców ki oświa to we, klu by

spor to we, osie dlo we i fi lie bib lio -
tecz ne

WY STA WY
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -

ska 11), tel. 024/ 262 32 55: wy -
sta wa Eu ro pej scy nob li ści
w dzie dzi nie li te ra tu ry, przy go -
to wa na w ra mach pro jek tu Li te -
rac kie ABC dla każ de go kto Eu ro -
pę poz nać chce, czyn na od 19
ma ja, od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 10 – 18, w so bo ty 10 – 14. 

IM PRE ZY STA ŁE
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: Klub Ma łe go
Dziec ka – za ję cia z książ ką dla
dzie ci w wie ku 2 – 5 lat wraz
z opie ku na mi od by wa ją się co -
dzien nie po za czwar tkiem; godz.
10.30, za pi sy na za ję cia.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: kół ko
pla stycz ne Ak wa rel ki – za ję cia
pla stycz ne dla dzie ci od by wa ją się
w każ dy wto rek w godz. 16 – 17. 

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 268 00
50: w ra mach cy klu Każ de dziec -
ko to po tra fi – za ję cia li te rac ko -
pla stycz ne dla dzie ci w wie ku
szkol nym, pro mu ją ce li te ra tu rę
dzie cię cą, w każ dą śro dę w godz.
15 30 – 16 30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 268 67
80: cykl spot kań dla przed szko la -
ków o książ ce i bib lio te ce Po dróż
z książ ka mi; spot ka nia od by wać
się bę dą po wcześ niej szym uzgod -
nie niu ter mi nów.

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 024/ 266 87 06:
Ko ło ma łych przy ja ciół ksią żek
– za ba wy z książ ką dla dzie ci,

spot ka nia z udzia łem opie ku nów
od by wa ją się w po nie dział ki,
wtor ki i śro dy w godz. 10.30 –
11.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul. Bro -
war na 8), tel. 024/ 261 20 19: za -
ję cia pla stycz ne Czte ry po ry ro -
ku dla naj młod szych czy tel ni ków
od by wa ją się w każ dy pią tek
w godz. 15 – 16.30.

4 MA JA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10). tel. 024/ 264 85
18, www.mzos.ump.pl: XIV
Edy cja Mi ni Olym pic Ga mes;
godz. 9.30.

5 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -

wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
spot ka nie au tor skie z Grze go rzem
Kas dep ke, w ra mach re a li za cji pro -
jek tu Li te rac kie ABC dla każ de go,
kto Eu ro pę poz nać chce, do fi nan so -
wa ne go przez Za rząd Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go; godz. 9.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -
lecz nych 20), tel. 024/ 263 46 92:
spot ka nie au tor skie z Grze go rzem
Kas dep ke (dla ucz niów klas II -
III), w ra mach re a li za cji pro jek tu
Li te rac kie ABC dla każ de go, kto
Eu ro pę poz nać chce, do fi nan so -
wa ne go przez Za rząd Wo je wódz -
twa Ma zo wiec kie go; godz. 11.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: Ma ły kras na lek w le sie się
ukry wał – baj ko we za ba wy
w klu bie ma lu cha; godz. 16, wstęp
wol ny.

6 MA JA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: spot ka nie au tor skie
z Grze go rzem Kas dep ke, au to rem
ksią żek dla dzie ci; godz. 17. 

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: spot ka -
nie dla dzie ci Gi ną cy świat zwie -

rząt z Ali cją Bień – pra cow ni kiem
ogro du zo o lo gicz ne go; godz. 11.

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.024/
262 79 96 wew. 104: Bądź mi -
strzem – osie dlo wy tur niej sza -
cho wy; godz. 16, wstęp wol ny.

Pły wal nia Miej ska Ja giel lon ka
(ul. 3 Ma ja 4), tel. 024/ 262 58 69,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po wia -
to we za wo dy dziew cząt i chłop -
ców – dwu bój no wo czes ny (pły -
wa nie + bieg) szkół gim na zjal -
nych; godz. 10.

7 MA JA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: Z wi zy tą
u pa na An der se na – otwar cie wy -
sta wy pre zen tu ją cej ży cie i twór -
czość duń skie go pi sa rza; godz. 10. 

Fi lia bib lio tecz na nr 10 (ul. Bo ro -
wic ka 3), tel. 024/ 264 88 60: spot -
ka nie au tor skie z Grze go rzem Kas -
dep ke, w ra mach re a li za cji pro jek tu
Li te rac kie ABC dla każ de go, kto
Eu ro pę poz nać chce, do fi nan so wa -
ne go przez Za rząd Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go; godz. 9.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: spot ka nie wo lon ta riu szy Mal -
tań skiej Służ by Me dycz nej – Wie -
lu przy ja ciół ma czło wiek; godz.
16.30, wstęp wol ny.

8 MA JA (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: spot ka nie
z psy cho lo giem Ka ta rzy ną Po do -
lew ską – Jak nie ulec pre sji śro -
do wi ska i wy brać ży cie wol ne od
na ło gów – adre so wa ne do gim na -
zja li stów; godz. 9 – 11. 
Uli czka Pa ni Cho tom skiej.

Wrę cze nie na gród la u re a tom kon -
kur su pla stycz ne go Por tret Pa ni
Cho tom skiej. Spot ka nie au tor skie
z pa tron ką bib lio te ki dla dzie ci
w ogro dzie adre so wa ne do przed -
szko la ków; godz. 9.30.
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Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: ro zgryw ki pił -
ki noż nej chłop ców szkół pod sta -
wo wych; godz. 9.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: Ma jem ma lo wa ne – in te gra -
cyj ny hap pe ning dla dzie ci; godz.
11, wstęp wol ny.

9 MA JA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -

rzyń skie go 7), tel. 024/ 268 67
80: spot ka nie au tor skie z Wan dą
Cho tom ską, w ra mach re a li za cji
pro jek tu Li te rac kie ABC dla
każ de go, kto Eu ro pę poz nać
chce do fi nan so wa ne go przez Za -
rząd Wo je wódz twa Ma zo wiec -
kie go; godz. 12.

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew. 104: Dyk -
tan do – mię dzysz kol ny kon kurs
or to gra ficz ny; godz. 10.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64A), tel. 024/ 262 72 08:
Wiel ka Ma jów ka – ro dzin ny fe -
styn dla miesz kań ców; godz. 16,
wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263
94 12: Pik nik ro dzin ny – im -
pre za roz ryw ko wa dla miesz -
kań ców Płoc ka; godz. 17, wstęp
wol ny.

Pły wal nia Miej ska Ja giel lon ka
(ul. 3  Ma ja 4), tel. 024/ 262 58 69,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po wia -
to we za wo dy dziew cząt i chłop -
ców – pły wa nie dru ży no we
dziew cząt i chłop ców szkół gim -
na zjal nych; godz. 10.

10 MA JA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: XIII Edy cja
Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go z cy -
klu Grand Prix; godz. 9.

11 MA JA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18, www.mzos.ump.pl: Płoc ka
Li ga Pił kar ska XIII ko lej ka;
godz. 9.

12 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza
2), tel. 024/ 262 27 69: spot ka nie
z psy cho lo giem Ka ta rzy ną Po do -
lew ską i pe da go giem Mał go rza tą
Pać kow ską – Kosz pe łen cu dów
czy li sto za baw na wa ka cje;
godz. 16.30.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po wia -
to we za wo dy dziew cząt i chłop -
ców – lek ko at le ty ka dziew cząt
i chłop ców szkół gim na zjal nych
(kla sy I-II); godz. 9.

13 MA JA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -

ska 11), tel. 024/ 262 32 55: za ję -
cia wy kła do wo -war szta to we Wol -
ność? Do brze! Nie pi ję, nie pa lę!
po pro wa dzi psy cho log Mo ni ka
Choj nac ka, w ra mach re a li za cji
pro gra mu „Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie”; godz. 9.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: Po każ in nym co po tra fisz –
po kaz tań ca bre ak dan ce dla dzie -
ci i mło dzie ży; godz. 17, wstęp
wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po wia -
to we za wo dy dziew cząt i chłop -
ców – ro zgryw ki pił ki noż nej
chłop ców szkół gim na zjal nych –
pół fi nał.

14 MA JA (ŚRO DA)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul.

Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po wia -
to we za wo dy dziew cząt i chłop -
ców – lek ko at le ty ka dziew cząt

i chłop ców szkół gim na zjal nych
(kla sy III); godz. 9.30.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: Ja ki je stem – hap pe ning pro -
fi lak tycz ny dla mło dzie ży; godz.
12, wstęp wol ny.

15 MA JA (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: spot ka nie dla
gim na zja li stów z Ka ta rzy ną Po do -
lew ską psy cho lo giem – Agre sja,
uleg łość, aser tyw ność – co wy -
brać?; godz. 8.30.

Wio sen ne spot ka nia z książ ką
w ra mach współ pra cy z wy daw -
nic twem Znak – „Pom pon w ro -
dzi nie Fi siów”; godz. 11.30 (in ne
ter mi ny do uzgod nie nia).

Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych
(Bib lio te ka Mu zycz na, ul. Ko -
ściusz ki 3), tel. 024/ 262 00 87:
w cy klu W krę gu dzie wię ciu muz
etiu da te a tral na „Mi łość na za krę -
cie” w re ży se rii Ma riu sza Po go -
now skie go, z udzia łem uczest ni -
ków war szta tów te a tral nych Sto wa -
rzy sze nia Te a tru Per se; godz. 15.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: spot ka nie
dla dzie ci – Bo ha te ro wie ba jek
Han sa Chri stia na An der se na na
zna czkach pocz to wych – z Woj cie -
chem Mar ci szew skim, skar bni kiem
Pol skie go Związ ku Fi la te li stów
Od dział Płock; godz. 10.

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew.104: Świę to
Pol skiej Nie za po mi naj ki – hap -
pe ning dla dzie ci i mło dzie ży;
godz. 15.30, wstęp wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po wia -
to we za wo dy dziew cząt – czwór -
bój lek ko at le tycz ny dziew cząt
szkół pod sta wo wych; godz. 9.
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Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: roz strzy gnię cie kon kur su fo to -
gra ficz ne go – My i czas – hi sto ria
mo je go osie dla; godz. 17, wstęp
wol ny.

16 MA JA (PIĄ TEK)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul.

Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po wia -
to we za wo dy chłop ców – czwór -
bój lek ko at le tycz ny chłop ców
szkół pod sta wo wych; godz.9.

17 MA JA (SO BO TA)
Pły wal nia Miej ska Ja giel lon ka

(ul. 3 Ma ja 4), tel. 024/ 262 58 69,
www.mzos.ump.pl: Ma jów ka
Pły wac ka; godz. 9.30.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: Tur niej Ro -
dzin ny w Te ni sie Sto ło wym
Płock 2008; godz. 9.30.

20 MA JA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: spot ka nie
z Mał go rza tą Choj nac ką psy cho -
lo giem Im pre za bez al ko ho lu –
prze ży tek czy no wy trend? adre -
so wa ne do gim na zja li stów; godz.
8.30 – 10.30. 

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po wia -
to we za wo dy dziew cząt i chłop -
ców czwór bój lek ko at le tycz ny
dziew cząt i chłop ców szkół pod -
sta wo wych; godz. 9.

21 MA JA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 00 48: spot ka -
nie dla gim na zja li stów Wy bie ra -
my za wód – dzien ni karz z Aga tą
Ślu sar czyk pra cow ni kiem New -
swe ek Pol ska; godz. 10. 

24 MA JA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka10), tel. 024/ 264 85 18,

www.mzos.ump.pl: Płoc ka Li ga
Pił kar ska XIV ko lej ka ; godz. 9.

27 MA JA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 00 48: spot ka -
nie war szta to wo -wy kła do we dla
gim na zja li stów Im pre za bez al -
ko ho lu – prze ży tek czy trend?
– po pro wa dzi psy cho log Mo ni ka
Choj nac ka; godz. 8.30.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: Dzień są sia da – spot ka nie in -
te gra cyj ne dla miesz kań ców osie -
dli PSML, godz. 16, wstęp wol ny.

28 MA JA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 024/ 262 27 69: Dzień ro dzi -
ny z Kre ci kiem – im pre za in te -
gra cyj na w ogro dzie bib lio tecz -
nym dla dzie ci z Klu bu Ma łe go
Dziec ka; godz. 17.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64A), tel. 024/ 262 72 08:
Naj lep sze u ma my jest to, że ją
ma my – pro gram ar ty stycz ny
z oka zji Dnia Mat ki; godz. 17,
wstęp wol ny.

29 MA JA (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: spot ka nie dla gim -
na zja li stów z Ka ta rzy ną Po do lew ską
psy cho lo giem – Nie bio rę, nie pi ję,
nie pa lę! Je stem tren dy!; godz. 9. 
Nie do ty kaj mnie – jak ra dzić so -

bie z prze mo cą do ro słych, w ra -
mach re a li za cji pro gra mu „Ży ję
zdro wo i bez piecz nie”, spot ka nie
dla mło dzie ży po pro wa dzi psy -
cho log – Ka ta rzy na Po do lew ska;
godz. 10.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: spot ka nie
dla dzie ci Eu ro pej ska wios na –
poz na je my kra je Unii Eu ro pej skiej
z Ma rze ną Ka pu ściń ską z Re gio nal -
ne go Cen trum In for ma cji Eu ro pej -
skiej w Płoc ku; godz. 10.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: Wiel kie Świę to Ma łych Lu -
dzi – pik nik z oka zji Dnia Dziec -
ka; godz. 16, wstęp wol ny.

30 MA JA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 00 48: spot -
ka nie au tor skie dla naj młod szych
z Wio let tą Pia sec ką, au tor ką ba jek
i baś ni dla dzie ci; godz. 9.

Fi lia bib lio tecz na nr 6 (ul.
Czwar ta ków 4), tel. 024/ 263 50
34: spot ka nie au tor skie dla naj -
młod szych z Wio let tą Pia sec ką,
au tor ką ba jek i baś ni dla dzie ci,
w ra mach re a li za cji pro jek tu Li te -
rac kie ABC dla każ de go, kto Eu -
ro pę poz nać chce, do fi nan so wa ne -
go przez Za rząd Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go; godz.11.30. 

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew. 104: O uś miech dziec -
ka – fe styn z oka zji Dnia Dziec ka;
godz. 10, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: Ko lo ro wy za wrót gło wy – im -
pre za ple ne ro wa z oka zji Dnia
Dziec ka; godz. 17, wstęp wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: li ga lek ko at le -
tycz na szkół po nad gim na zjal nych
–II rzut; godz. 9.

31 MA JA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

J. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18, www.mzos.ump.pl: Me mo -
riał Ka ro la Śro dy – V Edy cja;
godz. 9.30. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60: IX
Mię dzy wo je wódz ki Prze gląd Ama -
tor skiej Twór czo ści Klu bów Se nio -
ra; godz. 11, wstęp wol ny.
Redakcja nie odpowiada za zmiany

w programie
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Blackmore’s Night wystąpi 30 maja o godz. 19 podczas Dni Historii Płocka


