II

WYSTAWY
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściuszki 6), 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl:
w cyklu Pamięć musi trwać...
wystawa „Na Ojczyzny zawołanie... Tradycje oręża płockiego od powstania kościuszkowskiego do 1939 roku”, zorga ni zo wa na we współ pra cy
z Ar chi wum Pań stwo wym
w Płocku, Biblioteką Wyższego
Se mi na rium
Du chow ne go
w Płocku, Biblioteką im. Zielińskich TNP, Muzeum Mazowieckim oraz Fundacją 4. Pułku Piechoty Księstwa Warszawskiego,
Liceum Wojskowym w Płocku,
Sto wa rzy sze niem Ka wa le ryj skim 4 PSK oraz Franciszkiem
Ol kow skim, Ja nem Szy mań skim i Henrykiem Walusiem.
Wystawa czynna do 26 września w poniedziałki, wtorki, środy, piąt ki w godz. 10 -18,
w czwartki w godz. 10-15.30,
soboty w godz. 10-14.
Muzeum Diecezjalne (ul. Tumska 3a), tel. 024/ 262 26 23: ekspozycje stałe – „Sztuka sakralna z terenu Diecezji Płockiej”,
„Ma lar stwo pol skie szkół ro mań skich i ger mań skich”,
„Sztu ka lu do wa”, zbio ry ze
skarbca katedralnego m.in. ilumi no wa ne ko dek sy rę ko piś mienne: Biblia Płocka (I poł.
XII w.), Graduał franciszkański
(XII w.), Księga objawień św.
Brygidy (1400 r.), tkaniny liturgiczne XV – XVIII w., malarstwo średniowiecza, malarstwo
nowożytne i obce, pasy kontuszo we, złot nic two; mu ze um
czyn ne od wtor ku do so bo ty
w godz. 10-15, niedziele i święta w godz. 11 – 16.
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul.
Tumska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.muzeumplock.art.pl: wystawy stałe: wnętrza secesyjne,
galeria rzeźby i malarstwa, rzemiosło artystyczne, malarstwo
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i rzeź ba Bo le sła wa Bie ga sa.
Muzeum czynne we wtorek 1015, środa-piątek 10-16, sobotanie dzie la 10.30-16.30. Bi le ty
w cenie: normalny 8 zł, ulgowy
4 zł wstęp wolny dla dzieci do
lat 7 oraz w czwar tki dla
wszystkich.
Dom Darmstadt (Stary Rynek
8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.pokis.pl: wystawa foto gra ficz na
Pio tra
Hej ke
i Gottfrieda Scheel-Häfele (Darmstadt) pt. „Mój Płock, mój
Darmstadt„. Wystawa zorganizo wa na w ra mach ob cho dów
20-le cia par tner stwa Płoc ka
i Darmstadt; ekspozycja czynna do 24 sierpnia.
Wystawa malarstwa Eleny Dzikavitskaya pt. „Inspiracje„, ekspozycja czynna do 9 września.
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul.
Sienkiewicza 36), tel. 024/ 364
60 40, www.plockagaleria.com:
wy sta wa Fo to gra fia Ta de usz
Rolke, Obiekty fotograficzne
Woj ciech Praż mow ski, Ma riusz Młynarkiewicz Fotografia – sala debiutów, w godz.

10-18, bilety: 6 zł – normalny,
3zł – ulgowy, bilet zbiorowy dla
grup powyżej 15 osób 2 zł od
osoby, w niedzielę wstęp wolny.
Wystawa czynna od wtorku do
niedzieli do 31 sierpnia 2008 r.
Spich lerz (ul. Ka zi mie rza
Wielkiego 11b), tel. 024/ 364 31
85, www.mu ze um plock.art.pl:
Pacifica terra. Słowianie, Prusowie i Wikingowie u ujścia
Wisły – wystawa archeologiczna, otwarta do 7 września. Gale ria otwar ta jest we wtor ki
w godz. 10-15, w środy, czwartki (wstęp wol ny) i piąt ki
w godz. 10-16, w soboty i niedziele 10.30-16.30. Bilety w cenie: normalny 3 zł, ulgowy 2 zł.
Wystawa Zapomniane skarby kul tu ry. Stro je lu do we
Polski i Ukrainy w rysunkach
Jerzego Głogowskiego i Kajeta na Wa wrzyń ca Kie li siń skie go. Na wy sta wę bę dą cą
własnością Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Etnograficznego im. Marii ZnamierowskiejPrüfferowej w Toruniu składają się plansze z reprodukcjami
rysunków wykonanych w I połowie XIX wieku przez dwóch

Muzeum Diecezjalne zaprasza do Skarbca w pomieszczeniach opactwa
pobenedyktyńskiego
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pol skich ar ty stów – Je rze go
Głogowskiego urodzonego we
Lwowie (1777-1838) i Kajetana Wawrzyńca Kielisińskiego
uro dzo ne go w Kra kow skiem
(1808-1849). Pra ce ich obu
w niezwykle szczegółowy sposób dokumentują około 3 tysiące ubiorów codziennych i strojów od święt nych chłop skich,
drob nosz la chec kich, miesz czań skich, ple bej skich oraz
kra jo braz kul tu ro wy Pol ski
i zachodniej Ukrainy we wskazanym powyżej okresie. Wystawa otwarta do 7 września
we wtor ki w godz. 10-15,
w środy, czwartki (wstęp wolny) i piątki w godz. 10-16,
w so bo ty i nie dzie le 10.3016.30. Bilety w cenie: normalny 3 zł, ulgowy 2 zł.
Galeria OTO JA (Pl. Narutowicza 2, wejście od „Knajpki
10,5”), www.otoja.art.pl: Galeria prezentuje obrazy, rysunki
i grafiki z kolekcji Oto JA. Na
miejscu możliwość zakupu katalogów i plakatów z wystaw,
koszulek, kubków, kartek pocztowych; wstęp wolny po wcześniejszym kontakcie tel. 0 609
746 402.

3 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Fara (ul. Kazimierza Wielkiego 1), tel. 024/ 364 10 86,
www.posorkiestra.pl: IMPRESJE... Wykonawcy: Collegium
Vocale Bydgoszcz w składzie:
Patrycja Cywińska-Gacka – sopran, Janusz Cabała – kontratenor, Michał Zieliński – tenor
Roman Fijałkowski – baryton.
Kwartet Pomorski w składzie:
Waldemar Kośmieja – I skrzypce, Ja ro sław Pa włow ski – II
skrzypce, Zbigniew Milewski –
al tów ka,Ma ciej Kam row ski –
wio lon cze la. W pro gra mie:
najpopularniejsze renesansowe
madrygały i pieśni w klasycznoromantycznych aranżacjach na
kwartet wokalny i kwartet smyczko wy: „The Nig htin ga le”,

Tadeusz Rolke, Dotyk – wystawa fotografii w PGS

„Matona mia cara”, „Il bianco e
dolce cigno”, „Margot labourez
les vignes”, „Belle qui tient ma
vie”, „Tanzen und springen”,
„La tri co tea”, „Ach, El sle in”
(wa ria cje
in stru men tal ne),
„Enemiga le soy madre”, „The
Silver Swan”, „Ay triste que
ven go”, „Amor vit to ro so”;
wstęp wolny, godz. 19.

5 SIERPNIA (WTOREK)
Dom Darmstadt (Stary Rynek
8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.pokis.pl: otwarcie wysta wy fo to gra ficz nej Pio tra
Hej ke i Gottfrie da Sche elHäfele (Darmstadt) pt. „Mój
Płock, mój Darmstadt„. Wystawa zorganizowana w ramach
obchodów 20-lecia partnerstwa
Płocka i Darmstadt; godz. 18,
wstęp wolny.

6 SIERPNIA (ŚRODA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul.
Sienkiewicza 36), tel. 024/ 364
60 40, www.plockagaleria.com:
spotkanie dyskusyjne z twórcami komiksu; godz. 12-14.

10 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Płocka Orkiestra Symfoniczna
(Rynek Starego Miasta), tel. 024/
364 10 86, www.posorkiestra.pl:
KO CHAM PA RYŻ. Wy ko nawcy: Ewa Maleszyk – sopran.
New Musette Quartet w składzie: Wiesław Prządka – akordeon, Edmund Klaus – gitara, Zbigniew Wrom bel – kon tra bas,
Andrzej Mazurek – perkusja
W pro gra mie: R. Gal lia no
– „Tango pour claude”, T. Murena – „Indifference”, W. Prządka – „Popołudnie w Strasburgu”, R. Galliano – „Sertao”, A.

IV

Piaz zol la – „Vu el vo al sur”
A. Piazzolla – „Libertango”, E.
Piaf – „Sous le ciel de Paris”, E.
Piaf – „Milord”, J. Dassin „Et si
tu n’existais pas”, P. Kaas –
„Jojo”; wstęp wolny, godz. 19.

14 SIERPNIA (CZWARTEK)
Ry nek Sta re go Mia sta, tel.
024/ 367 19 20, www.pokis.pl:
RYNEK SZTUKI: Teatr Akt,
Teatr Wagabunda, Teatr Decalares, wystąpią także: Marc de
Clive (Wlk. Brytania), Jarosław
Śmie ta na Woj ciech Ka ro lak
i Adam Czerwiński oraz Maciej
Maleńczuk; wstęp wolny. Festiwal trwa do 17 sierpnia.

17 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Płocka Orkiestra Symfoniczna (Bazylika Katedralna), tel.
024/ 364 10 86, www.posorkiestra.pl: ZBI GNIEW HER BERT... WSPOM NIE NIE.
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Wykonawcy: Cezary Ilczyna –
recytacje, Jarosław Ciecierski
– organy. W programie: O.
Mes sia en – „Ap pa ri tion de
l’Église éternelle”, Z. Herbert –
„Nike, która się waha”, J. Alain – „Aria”, Z. Herbert – „17
IX”, Z. Herbert – „Raport z oblężonego Miasta”, L. Janaček –
„Solo organowe ze Mszy Głagolickiej”, Z. Herbert – „Domysły na temat Barabasza”, E.
Elgar – „Nimrod” z wariacji orkiestrowych „Enigma”; wstęp
wolny, godz. 19.

24 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Płocka Orkiestra Symfoniczna
(Ry nek Sta re go Mia sta), tel.
024/ 364 10 86, www.posorkiestra.pl: NA BAŁKAŃSKĄ NUTĘ. Wykonawcy: Zespół Dos
Lomagos w składzie: Lomaha
Maryan – wiolonczela, Lomaha
Ihor – cymbały, Chepura Wasylj

Maciek Maleńczuk wystąpi na Rynku Sztuki 14 sierpnia

– II wiolonczela, Hurin Serhiy –
gitara, Romaniw Yuriy – fortepiano, Fedorchuk Serhiy – kontrabas. W programie: program
zes po łu sta no wią niez wy kle
wirtuozowskie utwory rumuńskich, węgierskich i karpackich
kom po zy to rów; wstęp wol ny,
godz. 19.

25 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (Tumska 9), tel. 024/ 367 19
20, www.po kis.pl: Fe sti wal
„Podwórko”; instruktorzy: Beata Jaszczak, Iwona Markiewicz,
wstęp wolny.
26 SIERPNIA (WTOREK)
Dom Darmstadt (Stary Rynek
8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.pokis.pl: otwarcie wystawy malarstwa Eleny Dzikavit skaya pt. „In spi ra cje„;
godz. 18, wstęp wolny.

V
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31 SIERPNIA (NIEDZIELA)
Ry nek Sta re go Mia sta, tel.
024/ 364 10 86, www.posorkiestra.pl: CO NAM W DUSZY
GRA… ZA KOŃ CZE NIE X
LET NIE GO
FE STI WA LU
MUZYCZNEGO. Wykonawcy:
Han na Śle szyń ska – wo kal,
Przemysław Branny – wokal,
Bogusław Mec – wokal, Michalina Brudnowska – wokal, Jerzy
Karwowski – wokal, Wojciech
Olszewski – piano, Piotr Kończal – perkusja, Krzysztof Samela – gitara basowa, kontrabas, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Zbigniew Górny – dyrygent
W programie: największe polskie i światowe przeboje m.in.
„Fly gona now”, „Melodies of
love”, „I will survive”, „Windą
do nieba”, „Deszczowa piosenka”, Skowronek”, „Speedy Gonzales”, „Szczęście trzeba rwać”,

„Dance me”, „The final countdown”; wstęp wolny, godz. 19.

AKCJA LATO 2008
Zajęcie dla dzieci i młodzieży
Filie biblioteczne, kluby sportowe i osiedlowe
Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych Książnicy Płockiej (Biblioteka Muzyczna, ul. Kościuszki 3), tel. 024/ 262 00 87: w cyklu Lato z muzyką zajęcia dla
grup zorganizowanych – Wakacyjne granie na żądanie, poniedziałki, wtorki, środy, godz.
11 – 12.
Miejski Zespół Obiektów Sporto wych (Miej skie Cen trum
Spor tu, ul. Spor to wa 3), tel.
024/
267
84
30,
www.mzos.ump.pl: X Tur niej
Tenisa Ziemnego z cyklu Grand
Prix; wstęp wolny.

Fotografia Mariusza Młnarkiewicza w sali debiutów Płockiej Galerii Sztuki

WYSTAWY
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul.
Tumska 11), tel. 024/ 262 32 55:
w ramach projektu Literackie
ABC dla każdego kto Europę
poznać chce, wystawa „Europejscy nobliści w dziedzinie literatury”. Ekspozycja czynna w poniedziałki, wtorki, środy i piątki
w godz. 10-17.

IMPREZY STAŁE
Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach (ul. Korczaka 10), tel.
024/
264
85
18,
www.mzos.ump.pl: w okre sie
wakacyjnym w godzinach 8- 15
dla grup zor ga ni zo wa nych
(dzieci i młodzież ze szkół podsta wo wych i gim na zjal nych)
z opiekunem wstęp na teren hali
płatny: 1 zł za każdą rozpoczętą
godzinę.
Ogród Jordanowski (al. Kilińskiego 1), tel. 024/ 364 77 10,

VI

www.mdk-plock.pl: zajęcia rekre a cyj ne
i
świet li co we;
w godz. 11 – 16, udział bezpłatny.
Sala Sportowa (Pl. Dąbrowskiego 2 a), tel. 024/ 267 84 33,
www.mzos.ump.pl: w okre sie
wakacyjnym w godzinach 8 –
15 dla grup zorganizowanych
(dzieci i młodzież ze szkół podsta wo wych i gim na zjal nych)
z opiekunem wstęp płatny: 1 zł
za każda rozpoczętą godzinę.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3), tel. 024/ 263
35 60: zajęcia dla dzieci mło-
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dzieży od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30 – 15.30
w ra mach Ak cji La to 2008,
prowadzonej również w placówkach spo łecz no- wy cho waw czych PSML-W: Klubie Osiedla
Łukasiewicza, Kochanowskiego
i Dworcowa.
Filia biblioteczna nr 1 Książnicy Płockiej (ul. Zielona 40),
tel. 024/ 268 00 48: wakacyjny
„Klub Mola Książkowego zaprasza dzieci na: „Koziołek Matołek zwiedza Europę” – zajęcia
dla dzieci o tematyce literackiej,
ge o gra ficz nej i hi sto rycz nej
przedstawiające legendy i baś-

nie wybranych państw europejskich, czwar tki, godz. 11 –
12.30
„Wirtualne podróże po Europie” – nauka korzystania z Internetu, wtorki, godz. 11 – 12.30.
Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych 20), tel. 024/ 263 46
92: wirtualna podróż marzeń –
Republika Południowej Afryki
– za ję cia li te rac ko -pla stycz ne
dla dzieci (6-12 lat); w każdy
poniedziałek, wtorek, piątek i w
każdą środę, godz. 11 – 14.
W ramach cyklu proponujemy:
„Biblioteczny Klub Miłośnika
Przygód dla przyjaciół z RPA”
– zajęcia plastyczne, podczas
których dzieci będą malować
koszulki z symbolem RPA, wykonywać ozdoby z koralików
oraz strój, ma skę zu lu skie go
wojownika, tarczę i dzidę, godz.
11.30 – 12.30.

4 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
Biblioteka dla Dzieci im. W.
Chotomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2), tel. 024/ 262 27 69:
W jaskini zbójców, do 6 sierpnia, godz. 11 – 13.
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzywoustego 3), tel. 024/ 263
34 28: za ję cia li te rac ko -pla styczne popularyzujące literaturę belgijską po hasłem „Gargamel nie ta ki strasz ny”, m.in.
tworzenie makiety wioski smerfów; w każ dy po nie dzia łek,
godz. 11 – 13.
Filia biblioteczna nr 5 (ul. Tumska 11), tel. 024/ 262 32 55: wystawa „Europejscy nobliści w dziedzinie literatury”. Ekspozycja
czynna w poniedziałki, wtorki,
środy i piątki w godz. 10 -17. Zajęcia edukacyjne dla dzieci pod hasłem „Najpiękniejsze baśnie świata”; w każdy poniedziałek, wtorek,
środę i piątek, godz. 11 -12.
Herma Św. Zygmunta w nowoczesnych pomieszczeniach Muzeum
Diecezjalego w Płocku

Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), tel. 024/ 263 67
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80: poznajemy kraje Unii Europej skiej: Wło chy, Fin lan dia,
Portugalia, Łotwa – zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży;
w każdy poniedziałek, godz. 11
– 13.

5 SIERPNIA (WTOREK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 024/ 268 00 48: Pipi zaprasza do Szwecji – tworzymy przewodnik stron internetowych, godz. 11 – 12.30.
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), tel. 024/ 263 67
80: w jaki sposób szukać i znaleźć w bibliotece odpowiedź na
wybrane zagadnienia – zajęcia
prak tycz ne; w każ dy wto rek,
godz. 11 – 13.

6 SIERPNIA (ŚRODA)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzywoustego 3), tel. 024/ 263
34 28: łamigłówki dla każdej
główki czyli kalambury, rebusy,
krzyżówki, gry planszowe, zagad ki obraz ko we i słow ne;
w każdą środę, godz. 11 – 13.
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), tel. 024/ 263 67
80: jestem częścią przyrody –
zapoznanie dzieci z niebezpieczeństwami zagrażającymi środowisku ze strony człowieka,
wspólne wykonanie śmiesznego
stwora z surowców wtórnych;
w każdą środę, godz. 11 – 13.

7 SIERPNIA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 024/ 268 00 48:
projektujemy paszport europejski dla Koziołka Matołka – zajęcia plastyczne, godz. 11– 12.30.
Filia biblioteczna nr 10 (ul.
Borowicka 3), tel. 024/ 264 88
60: wakacyjne psoty króla Karola Koszmarnego – zajęcia literacko – plastyczne dla dzieci
w wieku 610 lat na podstawie
ksią żek F. Si mon; w każ dy
czwartek, godz. 10 – 12.

Teatr Wagabunda w Płocku 14 sierpnia

Filia biblioteczna nr 11 (ul.
Armii Krajowej 1a), tel. 024/
263 54 31: na szkle malowane
– głośne czytanie baśni oraz zajęcia plastyczne z wykorzystaniem tech ni ki ma lo wa nia na
szkle; w każdy czwartek, godz.
11 – 12.30.
Filia biblioteczna nr 13 (ul.
Dobrzyńska 2a) tel. 024 269 20
25: głośne czytanie najpiękniejszych baśni świata; w każdy
czwartek, godz. 11 – 12.

8 SIERPNIA (PIĄTEK)
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3), tel. 024/ 263
35 60: Profilaktyczny Przegląd
Małych Form Teatralnych „Jestem Ja-Jesteś Ty i Nasz Czas”;
godz. 10, wstęp wolny

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzywoustego 3), tel. 024/ 263
34 28: decoupage dla małego
i dużego – zajęcia plastyczne
dla dzie ci z wy ko rzy sta niem
techniki zdobienia; w każdy piątek, godz. 11 – 13.
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), tel. 024/ 263 67
80: zajęcia edukacyjne dla dzieci na podstawie książek z serii
„Sam dbam o …” (uczę się dobrych manier, organizuję zabawy w domu, dbam o zdrowie,
przygotowuję prezenty); w każdy piątek, godz. 11 – 13.
Filia biblioteczna nr 12 (ul.
Browarna 8), tel. 024/ 261 20
19: eu ro pej skie wa ka cje naj młodszych odkrywców – zajęcia
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literacko – plastyczne dla dzieci; w piątki, godz. 12 – 13.30.

11 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
Biblioteka dla Dzieci im. W.
Chotomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2), tel. 024/ 262 27 69: wyprawa na ulicę Adamsów; do 13
sierpnia, godz. 11 – 13.

12 SIERPNIA (WTOREK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 024/ 268 00 48:
Mój europejski przyjaciel – rysowanie na ekranie, godz. 11 –
12.30.

14 SIERPNIA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 024/ 268 00 48:
wybieramy się na wycieczkę do
stolic europejskich – quizy, rebu sy, kon kur sy, godz. 11 –
12.30.

Teatr Akt zaprasza na Rynek Sztuki
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18 SIERPNIA (PONIEDZIAŁEK)
Biblioteka dla Dzieci im. W.
Chotomskiej (ul. H. Sienkiewicza 2), tel. 024/ 262 27 69: my
na wyspie Saltkrakana”; do 20
sierpnia, godz. 11 – 13.

19 SIERPNIA (WTOREK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 024/ 268 00 48:
Mała Syrenka wita w Danii –
pro jek cja fil mu, godz. 11 –
12.30.

21 SIERPNIA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 024/ 268 00 48:
Mo ne ty i ban kno ty na szej
Wspólnoty – projekt polskiego
Euro, godz. 11 – 12.30.

23 SIERPNIA (SOBOTA)
Miejskie Centrum Sportu (ul.
Sportowa 3), tel. 024/ 267 84

30, www.mzos.ump.pl: X Turniej Tenisa Ziemnego z cyklu
Grand Prix; turniej trwa do 24
sierpnia, wstęp wolny, godz. 9.

26 SIERPNIA (WTOREK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 024/ 268 00 48: Irlandia – celtycki tygrys Europy
– zajęcia internetowe, godz. 11
– 12.30.

28 SIERPNIA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 024/ 268 00 48: cała Europa na 75-tych urodzinach
Koziołka Matołka – pożegnanie
wakacji, godz. 11 – 12.30.

Za zmiany w programie redak cja nie po no si od po wie dzialności

