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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:
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, w pozostałe
dni do 30 czer wca od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 10-18, w so bo ty 10-14,

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum ska 3a,
opac two po be ne dyk tyń skie), 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 fo to gra ficz na AR TY ŚCI.
Por tre ty ostat nie go stu le cia Be ne -
dykt Je rzy Do rys & Cze sław Cza pliń -
ski. W sa li wy staw cza so wych i na
dzie dziń cu Mu ze um Ma zo wiec kie go
w Płoc ku do 30 czer wca bę dzie moż -
na zo ba czyć wy sta wę fo to gra fii Be -
ne dyk ta Je rze go Do ry sa i Cze sła wa
Cza pliń skie go. Za pre zen to wa nych
zo sta nie na niej oko ło 100 wiel ko for -
ma to wych zdjęć (100x70), na któ rych
spor tre to wa no wie le zna ko mi tych po -
sta ci pol skiej kul tu ry. m.in. Han kę
Or do nów nę, Ka ro la Szy ma now skie -
go, Ju lia na Tu wi ma, Fran cisz ka Sta -
ro wie y skie go, Ja na Twar dow skie go,
Be a tę Tysz kie wicz, Agniesz kę Osiec -
ką, Gu sta wa Ho lo ub ka. Bi le ty w ce -
nie 3 zł. 

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
Pla kat fil mo wy Ja ku ba Ero la;
w godz. 10 – 18, bi le ty: 6 zł nor mal ny,
3zł ul go wy, bi let zbio ro wy dla grup
po wy żej 15 osób 2zł od oso by, w nie -
dzie lę wstęp wol ny. Wy sta wa czyn na
od wtor ku do nie dzie li do 29 czer wca. 

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, czynna 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 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: od 20
czer wca wy sta wa prac Ro ma na
Rut kow skie go. 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 CZER WCA (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: „Czer wo ny Kap tu rek” wg
Bra ci Grimm – re ży se ria i adap ta cja
sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce no gra -
fia: M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar cy niak,
tek sty pio se nek: J. Gra biec ki; godz.
17, ce na bi le tu zbio ro we go 12 zł.

Sta ry Ry nek, Wzgó rze Tum skie: Dni
Hi sto rii Płoc ka i Dzień Che mi ka.
W Mia ste czku Ry cer skim na Wzgó -
rzu Tum skim pre zen ta cja daw nych
rze miosł, tur nie je ry cer skie i kon cer ty
mu zy ki daw nej, godz. 11-16. Od
godz. 12 festyn rodziny „ORLENIA”.
IV Bieg Chemików na plaży nad
Wisłą, godz. 12.

2 CZER WCA (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: „Czer wo ny Kap tu rek” wg
Bra ci Grimm – re ży se ria i adap ta cja
sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce no gra -
fia: M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar cy niak,
tek sty pio se nek: J. Gra biec ki; godz. 9
i 11, ce na bi le tu zbio ro we go 12 zł.
Dy sku syj ny Klub Te a tral ny; godz.

19, wstęp wol ny.

Sta dion WI SŁY PŁOCK (ul. Łu ka -
sie wi cza 34), www.or len po lis ho -
pen.pl: XIV OR LEN PO LISH
OPEN – mię dzy na ro do wy tur niej te -
ni sa na wóz kach, z udzia łem po nad
50 czo ło wych te ni si stów z ca łe go
świa ta, ro zgry wa ny do 7 czer wca.

4 CZER WCA (ŚRO DA)
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”
wg Bra ci Grimm – re ży se ria i adap -
ta cja sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce -
no gra fia: M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar -
cy niak, tek sty pio se nek: J. Gra biec -
ki; godz. 9 i 11, ce na bi le tu zbio ro -
we go 12zł.
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5 CZER WCA (CZWAR TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la

kon cer to wa, ul. Ko le gial na 2), tel.
024/ 364 10 80, www.po sor kie stra.pl:
kon cer ty edu ka cyj ne W ŚWIE CIE
BAJ KI. Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na Jan Wal czyń ski – dy ry gent,
pro wa dze nie: An na Piór kow ska.
W pro gra mie: mu zy ka z lu bia nych
i po pu lar nych ba jek tj.: „Shrek”,
„Wład ca pier ście ni”, „Pięk na i Be -
stia”, „Król Lew”, „Smer fy”, „Bo lek
i Lo lek”, „Kot Fi le mon”, „Przy gód
kil ka wrób la Ćwir ka”, „Miś Usza -
tek”; godz. 9.30 i 11.

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” wg
Bra ci Grimm – re ży se ria i adap ta cja
sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce no gra -
fia: M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar cy niak,
tek sty pio se nek: J. Gra biec ki; godz. 9
i 11, ce na bi le tu zbio ro we go 12 zł.
„Mistrz i Mał go rza ta” Mi cha ła

Buł ha ko wa w wy ko na niu Sce ny Pol -
skiej Te a tru Cze skie go w Cie szy nie,
w reż. B. Ko kot ka, sce no gra fia i ko -
stiu my: Krzysz tof Ma ła chow ski, mu -
zy ka: Zbi gniew Si wek, godz. 19, bi le -
ty po 30 zł i 15 zł (zbio ro wy).

6 CZER WCA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la

kon cer to wa, ul. Ko le gial na 2), tel.
024/ 364 10 80, www.po sor kie stra.pl:
kon cer ty edu ka cyj ne W ŚWIE CIE
BAJ KI. Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na Jan Wal czyń ski – dy ry gent
Pro wa dze nie: An na Piór kow ska.
W pro gra mie: mu zy ka z lu bia nych
i po pu lar nych ba jek tj.: ”Shrek”,
”Wład ca pier ście ni”, ”Pięk na i Be -
stia”, ”Król Lew”, ”Smer fy”, ”Bo lek
i Lo lek”, ”Kot Fi le mon”, ”Przy gód
kil ka wrób la Ćwir ka”, ”Miś Usza -
tek”; godz. 10 i 11.30.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40, www.te -
atr plock.pl: „Mistrz i Mał go rza ta”
Mi cha ła Buł ha ko wa w wy ko na niu
Sce ny Pol skiej Te a tru Cze skie go
w Cie szy nie, w reż. B. Ko kot ka, sce -
no gra fia i ko stiu my: Krzysz tof Ma ła -
chow ski, mu zy ka: Zbi gniew Si wek,

godz. 10 i 19, bi le ty po 30 zł i 15 zł
(zbio ro wy).

7 CZER WCA (SO BO TA)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),

024/ 268 00 33, www.bibl.plock.pl:
Co się mie ści na stry chu… – pod su -
mo wa nie VII Ogól no pol skie go Ty -
god nia Czy ta nia Dzie ciom. Na za -
koń cze nie ak cji Pik nik z Be a tą
Ostro wic ką – ro dzin ne spot ka nia
z książ ką. W pro gra mie m. in.: ko ro -
wód po sta ci li te rac kich uli ca mi mia -
sta, głoś ne czy ta nie utwo rów Be a ty
Ostro wic kiej przez przed sta wi cie li
sa mo rzą du miej skie go i in sty tu cji
kul tu ry, dzia ła nia pla stycz ne i te a tral -
ne do utwo rów pi sar ki, za ba wy i in ne
atrak cje fe sty no we (baj ko we ma ki ja -
że twa rzy, ko lo ro we ko szul ki, ka mie -
nie szczę ścia, niez wy kłe elik si ry);
godz. 10 – 14 w ogród ku Miej skie go
Zes po łu Obiek tów Spor to wych (Pl.
Dą brow skie go 2A).

Sta ni sła wów ka (al. Ja cho wi cza 4):
Bieg Ulicz ny NSZZ „So li dar ność”
im. Krzysz to fa Zy we ra, zapisy od
godz. 11. 

8 CZER WCA (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: „Czer wo ny Kap tu rek” wg
Bra ci Grimm – re ży se ria i adap ta cja
sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce no gra -
fia: M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar cy niak,

tek sty pio se nek: J. Gra biec ki; godz.
16, ce na bi le tu zbio ro we go 12 zł.
„Ho tel Pa la ce” w reż. M. Po go now -

skie go, godz. 19.

9 CZER WCA (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: „Czer wo ny
Kap tu rek” wg Bra ci Grimm – re ży -
se ria i adap ta cja sce nicz na: S. Sza ci -
łow ski, sce no gra fia: M. Fi szer, mu -
zy ka: P. Mar cy niak, tek sty pio se nek:
J. Gra biec ki; godz. 9 i 11, ce na bi le -
tu zbio ro we go 12 zł.

10 CZER WCA (WTO REK)
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”
wg Bra ci Grimm – re ży se ria i adap ta -
cja sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce no -
gra fia: M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar cy -
niak, tek sty pio se nek: J. Gra biec ki;
godz. 10.
Te atr Nie moż li wy – „Opo wie ści

bu du ją ce z hi sto rii świę tej ze bra ne”
na sce nie ka me ral nej, godz. 19.

11 CZER WCA (ŚRO DA) 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40, www.te -
atr plock.pl: „Sza tan z siód mej kla -
sy”; godz. 9 i 11.
Te atr Nie moż li wy – „Opo wie ści

bu du ją ce z hi sto rii świę tej ze bra ne”
na sce nie ka me ral nej, godz. 19.

„Emigranci” na scenie kameralnej teatru, premiera 22 czerwca
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12 CZER WCA (CZWAR TEK)
Au la ra tu sza (Sta ry Ry nek 1): III

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mów
Tu ry stycz nych w Płoc ku – ofi cjal ne
otwar cie fe sti wa lu o godz. 13. W pro -
gra mie fe sti wa lu, któ ry po trwa do so -
bo ty m.in. bez płat ne po ka zy fil mów
w ra tu szu, wie czo rem pro jek cje fil mo -
we na Sta rym Ryn ku i spot ka nia m.in.
z le gen dą pol skie go że glar stwa –
KRZYSZ TO FEM BA RA NOW -
SKIM oraz po pi sy mi strzów świa ta
we wspi nacz ce wy so ko gór skiej.
Czwar tko wy prze gląd fil mów tu ry -
stycz nych z ca łe go świa ta w godz. 15
– 20, wstęp wol ny, szcze gó ły na
www.to ur fil mfe sti val.pl.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40, www.te -
atr plock.pl: „Sza tan z siód mej kla -
sy”; godz. 9 i 11.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),
024/ 268 00 33, www.bibl.plock.pl:
w cy klu Płoc ka Pre mie ra Mie sią ca
spot ka nie z Kry sty ną Sien kie wicz
i pro mo cja książ ki „Haf to wa ne gał ga -
ny”; godz. 18.

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: otwar cie
wy sta wy Pla kat fil mo wy Ja ku ba
Ero la; godz. 17, wstęp wol ny.

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum ska
3a i opac two po be ne dyk tyń skie), tel.
024/ 262 26 23: otwar cie wy sta wy
cza so wej „Be a to Pa sto ri Ma gi stro
Mar ty ri” po świę co nej abp Ju lia no wi
No wo wiej skie mu – z oka zji 150-le cia
je go uro dzin i 100-le cia sa kry bi sku -
piej. Wer ni saż to głów ny punkt Ina u -
gu ra cji dzia łal no ści mu ze um
w opac twie po be ne dy ktyń kim. Do
zo ba cze nia w no wych aran ża cjach
m.in.: Skar biec i wy sta wa sta ła za ty -
tu ło wa na „Je zus w Eu cha ry stii”.
Szcze gó ły na www.mdplock.pl.

13 CZER WCA (PIĄ TEK)
Au la ra tu sza (Sta ry Ry nek 1): III

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mów
Tu ry stycz nych. W godz. 9 – 13 oraz
15.30 – 18 pro jek cje fil mów, o 13.30

ce re mo nia wrę cze nia na gród Eu ro -
pej skiej Fe de ra cji Pra sy Tu ry stycz -
nej. Spot ka nie na Sta rym Ryn ku z le -
gen dą pol skie go że glar stwa –
KRZYSZ TO FEM BA RA NOW -
SKIM oraz ZBI GNIE WEM
ŻMUDZ KIM, pre ze sem spół ki SE -
MA -FOR, ko pro du cen tem fil mu
„Pio truś i Wilk”, zdo byw cy te go -
rocz ne go Oska ra roz pocz nie się
o godz. 18. 
Pro jek cje fil mów na Sta rym Ryn ku

– w godz. 21 – 23, wstęp wol ny, wię -
cej na www.to ur fil mfe sti val.pl.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la
kon cer to wa, ul. Ko le gial na 2), tel.
024/ 364 10 80, www.po sor kie stra.pl:
MI STRZO WIE BA TU TY – ZA -
KOŃ CZE NIE SE ZO NU AR TY -
STYCZ NE GO 2007/2008. Aga ta
Szym czew ska – skrzyp ce, Płoc ka Or -
kie stra Sym fo nicz na, Je rzy Mak sy -
miuk – dy ry gent. W pro gra mie: W.
A. Mo zart – Uwer tu ra do ope ry „Don
Gio van ni”, KV 527, M. Bruch – Kon -
cert skrzyp co wy g-moll op. 26, P.
Czaj kow ski – IV Sym fo nia f-moll op.
36; godz. 19. 

14 CZER WCA (SO BO TA)
Au la ra tu sza (Sta ry Ry nek 1): III

Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Fil mów
Tu ry stycz nych. Pro jek cje fil mów od
go dzi ny 9 – 15. O godz. 19 uro czy sta
ga la – wrę cze nie na gród i pre zen ta cja
na gro dzo nych fil mów; wstęp wol ny,
wię cej na www.to ur fil mfe sti val.pl.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262 48 40, www.te -
atr plock.pl: Edy ta Gep pert – kon -
cert; godz. 19.

15 CZER WCA (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: „Ho tel Pa la ce” w reż. M.
Po go now skie go, godz. 19.

17 CZER WCA (WTO REK) 
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” wg
Bra ci Grimm – re ży se ria i adap ta cja
sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce no gra -

fia: M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar cy niak,
tek sty pio se nek: J. Gra biec ki; godz. 9
i 11, ce na bi le tu zbio ro we go 12 zł.

18 CZER WCA (ŚRO DA)
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” wg
Bra ci Grimm – re ży se ria i adap ta cja
sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce no gra fia:
M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar cy niak, tek -
sty pio se nek: J. Gra biec ki; godz. 10. 

19 CZER WCA (CZWAR TEK)
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”
wg Bra ci Grimm – re ży se ria i adap ta -
cja sce nicz na: S. Sza ci łow ski, sce no -
gra fia: M. Fi szer, mu zy ka: P. Mar cy -
niak, tek sty pio se nek: J. Gra biec ki;
godz. 10. 

21 CZER WCA (SO BO TA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (Ry -

nek Sta re go Mia sta), tel. 024/ 364 10
80, www.po sor kie stra.pl: III MIĘ -
DZY NA RO DO WY FE STI WAL
ZA WO DÓW FIL MO WYCH CI -
NE MA GIC.PL. Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na Ta de usz Wi che rek –
dy ry gent. W pro gra mie: S. Pro ko fiew
– „Pio truś i Wilk”; godz. 13:30.
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na i Ta -

de usz Wi che rek – dy ry gent. W pro -
gra mie: J. Wil liams – Mu zy ka z fil mu
„Har ry Pot ter”, „Park Ju raj ski”, „Star
Wars”; godz. 21. 

22 CZER WCA (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 na sce nie ka me ral nej w wy -
ko na niu Jac ka Mą ki i Ja nu sza Sa dow -
skie go; godz. 19.

26 CZER WCA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
otwar cie wy sta wy prac stu den ta II ro -
ku Aka de mii Sztuk Pięk nych w War -
sza wie Ma te u sza Ra do sła wa Na -
drow skie go pt. „Mój świat”; godz.
18. Ek spo zy cja czyn na do 13 lip ca,
wstęp wol ny. 
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27 CZER WCA (PIĄ TEK)
Pla ża nad Wi słą: V Cy gań ska Noc,

wy stą pią: VA SYL ŻA DAN oraz
CY GAŃ SKI TE ATR MU ZYCZ NY
RO MANS (Ukra i na), RUS SKA RO -
MA (Ro sja) oraz pol skie zes po ły,
m.in. MI KLOSZ DE KI CZU RE JA
Vio lin Vir tu o so & FA MI LY. Gos po -
da rzem wie czo ru jest Ar ty stycz ny
Zes pół Cy gań ski RO MEN; wstęp
wol ny.

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,
www.bibl.plock.pl: 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 po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 10 – 18,
w so bo ty 10-14.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
wy sta wa po kon kur so wa 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, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: Płock – mia sto
bli skie mo je mu ser cu – wy sta wa
prac ucz niów z Gim na zjum nr 4.
Wy sta wa czyn na od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 9 – 16 w Ga le rii Pla -
stycz nej Twór czo ści Dziec ka.
Świat dzie cię cej wy o braź ni – wy -

sta wa pre zen tu ją ca do ro bek ar ty stycz -
ny grup pla stycz nych w ro ku kul tu ral -
no -o świa to wym 2007/2008. Wy sta wa
czyn na od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 9 – 16 w Ga le rii Pla stycz nej
Twór czo ści Dziec ka do 4 lip ca. 

IM PRE ZY STA ŁE
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: Po -
dróż z książ ka mi – cykl spot kań dla
przed szko la ków o książ ce i bib lio te ce;
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.

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.

1 CZER WCA (NIE DZIE LA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. H. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: Je stem stra te giem –
sam kie ru ję zda rzeń bie giem, czy li
gra in te rak tyw na z udzia łem Ro dzin -

nych Do mów Dziec ka w ogro dzie
Książ ni cy Płoc kiej przy ul. Ko ściusz -
ki 6, godz. 11.30.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska
9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: Gra my, śpie wa my, tań czy -
my i do brze się ba wi my z oka zji Mię -
dzy na ro do we go Dnia Dziec ka. Sce na
przed Mło dzie żo wym Do mem Kul tu -
ry; godz. 12 – 14.

2 CZER WCA (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: Niez wy kłe po dró że – te ma łe
i du że – o Is lan dii i swo ich przy go -
dach czy ta i opo wia da Ro land Bu ry –
dy rek tor Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu
Urzę du Mia sta Płoc ka, godz. 11.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
We so łe spot ka nie z Pi pi – baj ko we
za ba wy w klu bie ma lu cha; godz.16,
wstęp wol ny.

3 CZER WCA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -

bie liń skie go 11), tel. 024/ 268 00 50:
Im pre za bez al ko ho lu – prze ży tek
czy trend? – w ra mach re a li za cji
pro gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz -
nie spot ka nie war szta to wo – wy kła -
do we dla gim na zja li stów, po pro wa -
dzi psy cho log Mo ni ka Choj nac ka;
godz. 9.

Emir Kustuzica & No Smoking Orchestra na III Cinemagic
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Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: W au li płoc kie go ra -
tu sza po raz trze ci ak cja czy ta nia
ru sza – Pre zy dent Mia sta Płoc ka go -
ści ucz niów szkół pod sta wo wych;
godz. 9.
Czy ta ze bra jest praw dzi wa? –

spot ka nie przed szko la ków z Alek -
san drem Ni we liń skim – dy rek to rem
Płoc kie go Ogro du Zo o lo gicz ne go
w ra mach ogól no pol skiej ak cji Ca ła
Pol ska Czy ta Dzie ciom; godz. 10.
Niez wy kłe po dró że – te ma łe i du -

że – o wa ka cyj nych wy cie czkach
opo wie Ma ciej Pa nek z Cen trum In -
for ma cji Tu ry stycz nej oraz Edy ta
Zdu nek z Biu ra Po dró ży Pa no ra ma
To ur; godz. 17.

4 CZER WCA (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: Czy ta nie i... gra nie –
spot ka nie z Mi ko ła jem Bu ra kow skim
– dy rek to rem Pań stwo wej Szko ły
Mu zycz nej I i II stop nia im. Ka ro la
Szy ma now skie go w Płoc ku; godz. 9.
Du chy Ma ła cho wian ki – spot ka nie

mło dzie ży gim na zjal nej z Re na tą Ku -
ty ło -Ut zig – dy rek to rem Li ce um
Ogól noksz tał cą ce go im. Mar szał ka
Sta ni sła wa Ma ła chow skie go, któ re
od bę dzie się w ra mach VII Ogól no -
pol skie go Ty god nia Czy ta nia Dzie -
ciom; godz. 9 i 10.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
Ludz kie ser ca – spot ka nie wo lon ta -
riu szy Mal tań skiej Służ by Me dycz -
nej; godz.16.30, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska
9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: Ja to wiem, ja to umiem –
pre zen ta cja ke y bo ar dzi stów z gru py
mu zycz nej; godz. 17.
Spot ka nie To wa rzy stwa Mi łoś ni -

ków Lwo wa; godz. 18.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
Ciep ło wszę dzie – za ba wy in te gra -
cyj ne dla naj młod szych, godz. 11,
wstęp wol ny. 

Ha la Spor to wa SW P. Włod ko wi ca
(ul. Ki liń skie go 17), tel. 024/ 266 42
30, www.mzos.ump.pl: Tur niej Ju do
Dzie ci o Pu char Dy rek to ra MZOS;
godz. 15, wstęp wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 266 42 30,
www.mzos.ump.pl: Li ga Lek ko at le -
tycz na Szkół Po nad gim na zjal nych;
godz. 9, wstęp wol ny. 

5 CZER WCA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 13 (ul. Do -

brzyń ska 2a), tel.024/ 269 20 25: Jak
nie ulec pre sji śro do wi ska i wy -
brać ży cie wol ne od na ło gów –
w ra mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie spot ka nie
z psy cho lo giem – Ka ta rzy ną Po do -
lew ską, adre so wa ne do gim na zja li -
stów; godz. 9.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: Ak cja K.O.T. –
kom ple to wa nie ob sa dy te a tral nej
z dy rek to rem płoc kie go te a tru oraz
ak to ra mi – spot ka nie przed szko la ków

w ra mach VII Ogól no pol skie go Ty -
god nia Czy ta nia Dzie ciom; godz. 12.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: Płoc kie roc ko -
wa nia – kon cert zes po łu Kar ras;
godz. 19.

6 CZER WCA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: Im pre za bez
al ko ho lu – prze ży tek czy trend? –
w ra mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie spot ka nie war -
szta to wo -wy kła do we dla gim na zja li -
stów, po pro wa dzi psy cho log Mo ni ka
Choj nac ka; godz. 9.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: 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,
spot ka nie au tor skie z pi sar ką Be a tą
Ostro wic ką; godz. 12.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 024/
262 27 69: Je rzy Ma zuś – dy rek tor

Kapitan K. Baranowski - legenda polskiego żeglarstwa w Płocku 13 czerwca
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Płoc kiej Ga le rii Sztu ki za pra sza gim -
na zja li stów na opo wieść Fa scy nu ją ca
sztu ka – spot ka nie od bę dzie się w ra -
mach VII Ogól no pol skie go Ty god nia
Czy ta nia Dzie ciom; godz. 10.
Marsz po książ kę – od wie dza my re -

dak cję Ga ze ty Wy bor czej, Księ gar nię
Tum ską, Bib lio te kę dla Dzie ci. Ucz -
niom szko ły pod sta wo wej czy ta ją Piotr
Gą dek – re dak tor na czel ny Ga ze ty Wy -
bor czej Płock, Re na ta Iwa niak – pra -
cow nik księ gar ni edu ka cyj no -ję zy ko -
wej oraz Ma ria Za lew ska -Mi kul ska –
dy rek tor Książ ni cy Płoc kiej; godz. 10. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
Ma ły ra tow ni czek i ra dy nie od pa -
ra dy – III edy cja pro gra mu pro fi lak -
tycz ne go na te mat za gro żeń w ży ciu
co dzien nym dla szkół pod sta wo -
wych; godz.10, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na
64A), tel. 024/ 262 72 08: Wszyst kie
dzie ci są na sze – fe styn z oka zji Dnia
Dziec ka; godz. 15.30, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska
9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: Świat dzie cię cej wy o braź -
ni – wer ni saż wy sta wy pre zen tu ją cej
do ro bek ar ty stycz ny grup pla stycz -
nych w ro ku kul tu ral no -o świa to wym
2007/2008. 

10 CZER WCA (WTO REK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -

na 64A), tel. 024/ 262 72 08: Zna czki
od bla sko we – olim pia da sze ścio lat -
ków; 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:
Po po łud nie z tań cem – otwar ta pró -
ba sek cji tań ca bre ak dan ce; godz. 16,
wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska
9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: Za ba wy z róż nych stron
świa ta – spot ka nie edu ka cyj ne z cy -
klu Czy dzie ci to wie dzą?; godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: Mły nek na

dnie mo rza – spot ka nie li te rac ko -
pla stycz ne dla dzie ci z cy klu Li te rac -
kie ABC dla każ de go, kto Eu ro pę
poz nać chce; godz. 10.

11 CZER WCA (ŚRO DA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: III Poe tyc ki czer wiec – spot ka -
nie z Krzysz to fem Siw czy kiem
i Boh da nem Za du rą; godz. 16.30,
wstęp wol ny.

12 CZER WCA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: uro czy ste
roz strzy gnię cie kon kur su pla stycz ne -
go dla mło dzie ży Odlot doni kąd;
godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 024/ 268 00 50: Jak
nie ulec pre sji śro do wi ska i wy brać
ży cie wol ne od na ło gów – w ra mach
re a li za cji pro gra mu Ży ję zdro wo
i bez piecz nie spot ka nie z psy cho lo -
giem – Ka ta rzy ną Po do lew ską, adre -
so wa ne do gim na zja li stów; godz. 9.

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,
www.bibl.plock.pl: w cy klu W krę gu
dzie wię ciu muz „Czas re lak su” -
wy stęp ucz niów Pań stwo wej Szko ły

Mu zycz nej w Płoc ku pod kie run kiem
Krzysz to fa Kral ki; godz. 15.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew, 104; Wyś pie wać słoń ce
– mię dzy przed szkol ny kon kurs pio -
sen ki; godz. 10, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska
9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: XIX Ogól no pol ski Fe sti wal
– Płoc ki Kra mik Te a trów Dzie cię -
cych i Mło dzie żo wych „HE CA”.
Na pro gram trzyd nio we go fe sti wa lu

zło żą się pre zen ta cje zes po łów te a -
tral nych, ko ro wód na Ry nek Sta re go
Mia sta, spot ka nia war szta to we, im -
pre zy to wa rzy szą ce. Rów no le gle
prze bie gać bę dą war szta ty dzien ni -
kar skie, do udzia łu w któ rych za pra -

sza my zes po ły re dak cyj ne ga ze tek
szkol nych, mło dzież klas dzien ni kar -
skich i mi łoś ni ków te a tru.

13 CZER WCA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -

nych 20), tel. 024/ 263 46 92: w ra -
mach cy klu Li te rac kie ABC dla każ -
de go, kto Eu ro pę poz nać chce Py za
i Sy riu szek na ścież kach Eu ro py –
de ba ta dzie ci z udzia łem mar szał ka
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go Ada -
ma Stru zi ka, fi nan so wa na ze środ ków
Urzę du Mar szał kow skie go w War -
sza wie; godz. 10.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64A), tel. 024/ 262 72 08: Re kre -
a cja, ruch, ra dość – II olim pia da
spor to wa dla szkół pod sta wo wych kl.
II -III; godz. 10, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska
9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: XIX Ogól no pol ski Fe sti -
wal – Płoc ki Kra mik Te a trów Dzie -
cię cych i Mło dzie żo wych „HE CA”.
Na pro gram trzyd nio we go fe sti wa lu
zło żą się pre zen ta cje zes po łów te a -
tral nych, ko ro wód na Ry nek Sta re go
Mia sta, spot ka nia war szta to we, im -
pre zy to wa rzy szą ce. Rów no le gle
prze bie gać bę dą war szta ty dzien ni -
kar skie, do udzia łu w któ rych za pra -
sza my zes po ły re dak cyj ne ga ze tek
szkol nych, mło dzież klas dzien ni kar -
skich i mi łoś ni ków te a tru.

Zie lo ny Ogró dek MZOS (Pl. Dą -
brow skie go 2a), tel. 024/ 266 42 30,
www.mzos.ump.pl: VII Kra jo wy
In te gra cyj ny Fe styn Dzie ci i Mło -
dzie ży Nie peł no spraw nej” Na dzie -
ja 2008; godz. 11, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 23 ul. Wa lecz nych 20,
SP nr 20 ul. Kor cza ka10 i SP nr 22 ul.
Czwar ta ków 6, Gim na zjum nr 8 ul.
Ku trze by 2a, Ha la MZOS Pl. Dą -
brow skie go 2a), tel. 024/ 266 42 30,
www.mzos.ump.pl: J.B.XIII
PŁOC KI Fe sti wal Pił ki Ręcz nej
Dzie ci i Mło dzie ży – zlot ucz niow -
skich klu bów spor to wych; godz. 9,
wstęp wol ny.
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14 CZER WCA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska

9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: XIX Ogól no pol ski Fe sti wal
– Płoc ki Kra mik Te a trów Dzie cię -
cych i Mło dzie żo wych „HE CA”
– Wiel kie spot ka nie ar ty stycz ne
w 25. uro dzi ny Gru py Te a tral nej
Spod zna ku Kró la Ma ciu sia. W pro -
gra mie: Te atr Puk – mi nia tu ra te a -
tral na ar ty stów pan to mi my – szczu -
dla rzy z Ło dzi; spek ta kle: „Za ba wy
Ocha i Acha oraz sza lo ne go Stra -
cha” w wy ko na niu naj młod sze go
po ko le nia te a tru oraz „Bla do ró ża ny
po ca łu nek” w wy ko na niu Mu zycz -
ne go Te a tru Mło dych „Bia ła Man -
dra go ra”; pre zen ta cje za pro szo nych
te a trów; pre zen ta cje mul ti me dial ne
i fo to gra fii z 25-le cia te a tru, spek ta -
kli i in nych zda rzeń ar ty stycz nych;
pro wa dzą Ce za ry Do ma ga ła i El -
żbie ta Pi wek -Jóź wic ka; wy sta wa
„25 lat w te a trze dzie cię cym, ka ba -
re cie Na 1 no dze i u Kró la Ma ciu -
sia”; spot ka nie wszyst kich po ko leń
wy cho wan ków te a tru; godz. 15.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 23 ul. Wa lecz nych 20,
SP nr 20 ul. Kor cza ka 10 i SP nr 22
ul. Czwar ta ków 6, Gim na zjum nr 8
ul. Ku trze by 2a, Ha la MZOS Pl.
Dą brow skie go 2a), tel. 024/ 266 42

30, www.mzos.ump.pl: J.B.XIII
PŁOC KI Fe sti wal Pił ki Ręcz nej
Dzie ci i Mło dzie ży – zlot ucz niow -
skich klu bów spor to wych; godz. 9,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych
(za lew So bót ka), tel. 024/ 266 42 30,
www.mzos.ump.pl: III Ogól no pol ski
Triath lon o Pu char Pre zy den ta Mia -
sta Płoc ka; godz. 9, wstęp wol ny.

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. 09.30, wstęp wol ny.

15 CZER WCA (NIE DZIE LA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (SP nr 23 ul. Wa lecz nych 20, SP
nr 20 ul. Kor cza ka 10 i SP nr 22 ul.
Czwar ta ków 6, Gim na zjum nr 8 ul.
Ku trze by 2a, Ha la MZOS Pl. Dą -
brow skie go 2a), tel. 024/ 266 42 30,
www.mzos.ump.pl: J.B.XIII PŁOC -
KI Fe sti wal Pił ki Ręcz nej Dzie ci
i Mło dzie ży – zlot ucz niow skich
klu bów spor to wych; godz. 9, wstęp
wol ny.

17 CZER WCA (WTO REK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:

Oste o po ro zie – stop – bez płat ne ba -
da nia den sy to me trycz ne w kie run ku
oste o po ro zy; godz. 9, za pi sy.

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 Ha lo -
wej pił ki noż nej szkół pod sta wo -
wych; godz. 9, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60: Wa -
ka cje – za koń cze nie ro ku spo łecz no -
kul tu ral ne go; godz. 17, wstęp wol ny.

20 CZER WCA (PIĄ TEK)
Ogród Jor da now ski (Fi lia MDK, ul.

Wy szo grodz ka 1), tel. 024/ 364 77
10, www.mdk-plock.pl: fi nał Li gi Pił -
ki Noż nej Dru żyn Pod wór ko wych
i wiel ka za ba wa ro dzin na – uro czy ste
za koń cze nie ro ku kul tu ral no – oświa -
to we go; godz. 16.

21 CZER WCA (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: Tur niej Ro dzin -
ny w Te ni sie Sto ło wym Płock 2008;
godz. 9.30, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja
nie odpowiada.

V Noc Cygańska na Plaży nad Wisłą 27 czerwca


