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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”, zor -
ga ni zo wa na we współ pra cy
z Ar chi wum Pań stwo wym
w Płoc ku, Bib lio te ką Wyż sze go
Se mi na rium Du chow ne go
w Płoc ku, Bib lio te ką im. Zie liń -
skich TNP, Mu ze um Ma zo wiec -
kim oraz Fun da cją 4. Puł ku Pie -
cho ty Księ stwa War szaw skie go,
Li ce um Woj sko wym w Płoc ku,
Sto wa rzy sze niem Ka wa le ryj -
skim 4 PSK oraz Fran cisz kiem
Ol kow skim, Ja nem Szy mań -
skim i Hen ry kiem Wa lu siem.
Wy sta wa czyn na do 26 wrześ -
nia w po nie dział ki, wtor ki, śro -
dy, piąt ki w godz. 10 -18,
w czwar tki w godz. 10-15.30,
so bo ty w godz. 10-14.

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.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek
8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: wy sta wa fo -
to gra ficz na Pio tra Hej ke
i Gottfrie da Sche el-Häfe le (Dar -
mstadt) pt. „Mój Płock, mój
Dar mstadt„. 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; ek spo zy cja czyn -
na do 24 sier pnia. 
Wy sta wa ma lar stwa Ele ny Dzi -

ka vit skaya pt. „In spi ra cje„, ek -
spo zy cja czyn na do 9 wrześ -
nia. 

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 Fo to gra fia Ta de usz
Rol ke, Obiek ty fo to gra ficz ne
Woj ciech Praż mow ski, Ma -
riusz Mły nar kie wicz Fo to gra -
fia – sa la de biu tów, 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 2 zł od
oso by, w nie dzie lę wstęp wol ny.
Wy sta wa czyn na od wtor ku do
nie dzie li do 31 sier pnia 2008 r. 

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.
Wy sta wa Za pom nia ne skar -

by kul tu ry. Stro je lu do we
Pol ski i Ukra i ny w ry sun kach
Je rze go Gło gow skie go i Ka je -
ta na Wa wrzyń ca Kie li siń -
skie go. Na wy sta wę bę dą cą
włas no ścią To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Mu ze um Et no gra ficz ne -
go im. Ma rii Zna mie row skiej -
Prüffe ro wej w To ru niu skła da -
ją się plan sze z re pro duk cja mi
ry sun ków wy ko na nych w I po -
ło wie XIX wie ku przez dwóch

Muzeum Diecezjalne zaprasza do Skarbca w pomieszczeniach opactwa
pobenedyktyńskiego
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pol skich ar ty stów – Je rze go
Gło gow skie go uro dzo ne go we
Lwo wie (1777-1838) i Ka je ta -
na Wa wrzyń ca Kie li siń skie go
uro dzo ne go w Kra kow skiem
(1808-1849). Pra ce ich obu
w niez wy kle szcze gó ło wy spo -
sób do ku men tu ją oko ło 3 ty sią -
ce ubio rów co dzien nych i stro -
jów 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 za chod niej Ukra i ny we wska -
za nym po wy żej okre sie. Wy -
sta wa otwar ta do 7 wrześ nia
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.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to -
wi cza 2, wej ście od „Knaj pki
10,5”), 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; wstęp wol ny po wcześ -
niej szym kon tak cie tel. 0 609
746 402.

3 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Fa ra (ul. Ka zi mie rza Wiel kie -

go 1), tel. 024/ 364 10 86,
www.po sor kie stra.pl: IM PRE -
SJE... Wy ko naw cy: Col le gium
Vo ca le Byd goszcz w skła dzie:
Pa try cja Cy wiń ska -Gac ka – so -
pran, Ja nusz Ca ba ła – kon tra te -
nor, Mi chał Zie liń ski – te nor
Ro man Fi jał kow ski – ba ry ton.
Kwar tet Po mor ski w skła dzie:
Wal de mar Koś mie ja – I skrzyp -
ce, Ja ro sław Pa włow ski – II
skrzyp ce, Zbi gniew Mi lew ski –
al tów ka,Ma ciej Kam row ski –
wio lon cze la. W pro gra mie:
naj po pu lar niej sze re ne san so we
ma dry ga ły i pieś ni w kla sycz no -
ro man tycz nych aran ża cjach na
kwar tet wo kal ny i kwar tet smy -
czko wy: „The Nig htin ga le”,

„Ma to na mia ca ra”, „Il bian co e
dol ce ci gno”, „Mar got la bo u rez
les vi gnes”, „Bel le qui tient ma
vie”, „Tan zen und sprin gen”,
„La tri co tea”, „Ach, El sle in”
(wa ria cje in stru men tal ne),
„Ene mi ga le soy ma dre”, „The
Sil ver Swan”, „Ay tri ste que
ven go”, „Amor vit to ro so”;
wstęp wol ny, godz. 19. 

5 SIER PNIA (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 fo to gra ficz nej Pio tra
Hej ke i Gottfrie da Sche el-
Häfe le (Dar mstadt) pt. „Mój
Płock, mój Dar mstadt„. 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; godz. 18,
wstęp wol ny.

6 SIER PNIA (ŚRO DA)
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:
spot ka nie dy sku syj ne z twór ca -
mi ko mik su; godz. 12-14. 

10 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
364 10 86, www.po sor kie stra.pl:
KO CHAM PA RYŻ. Wy ko -
naw cy: Ewa Ma le szyk – so pran.
New Mu set te Qu ar tet w skła -
dzie: Wie sław Prząd ka – akor de -
on, Ed mund Kla us – gi ta ra, Zbi -
gniew Wrom bel – kon tra bas,
An drzej Ma zu rek – per ku sja 
W pro gra mie: R. Gal lia no

– „Tan go po ur cla u de”, T. Mu -
re na – „In dif fe ren ce”, W. Prząd -
ka – „Po po łud nie w Stras bur -
gu”, R. Gal lia no – „Ser tao”, A.

Tadeusz Rolke, Dotyk – wystawa fotografii w PGS
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Piaz zol la – „Vu el vo al sur”
A. Piaz zol la – „Li ber tan go”, E.
Piaf – „So us le ciel de Pa ris”, E.
Piaf – „Mi lord”, J. Das sin „Et si
tu n’exi sta is pas”, P. Ka as –
„Jo jo”; wstęp wol ny, godz. 19. 

14 SIER PNIA (CZWAR TEK)
Ry nek Sta re go Mia sta, tel.

024/ 367 19 20, www.po kis.pl:
RY NEK SZTU KI: Te atr Akt,
Te atr Wa ga bun da, Te atr De ca -
la res, wy stą pią tak że: Marc de
Cli ve (Wlk. Bry ta nia), Ja ro sław
Śmie ta na Woj ciech Ka ro lak
i Adam Czer wiń ski oraz Ma ciej
Ma leń czuk; wstęp wol ny. Fe sti -
wal trwa do 17 sier pnia. 

17 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz -

na (Ba zy li ka Ka te dral na), tel.
024/ 364 10 86, www.po sor kie -
stra.pl: ZBI GNIEW HER -
BERT... WSPOM NIE NIE.

Wy ko naw cy: Ce za ry Il czy na –
re cy ta cje, Ja ro sław Cie cier ski
– or ga ny. W pro gra mie: O.
Mes sia en – „Ap pa ri tion de
l’Égli se éter nel le”, Z. Her bert –
„Ni ke, któ ra się wa ha”, J. Ala -
in – „Aria”, Z. Her bert – „17
IX”, Z. Her bert – „Ra port z ob -
lę żo ne go Mia sta”, L. Ja naček –
„So lo or ga no we ze Mszy Gła -
go lic kiej”, Z. Her bert – „Do -
my sły na te mat Ba ra ba sza”, E.
El gar – „Nim rod” z wa ria cji or -
kie stro wych „Enig ma”; wstęp
wol ny, godz. 19. 

24 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel.
024/ 364 10 86, www.po sor kie -
stra.pl: NA BAŁ KAŃ SKĄ NU -
TĘ. Wy ko naw cy: Zes pół Dos
Lo ma gos w skła dzie: Lo ma ha
Ma ry an – wio lon cze la, Lo ma ha
Ihor – cym ba ły, Che pu ra Wa sylj

– II wio lon cze la, Hu rin Ser hiy –
gi ta ra, Ro ma niw Yu riy – for te -
pia no, Fe dor chuk Ser hiy – kon -
tra bas. W pro gra mie: pro gram
zes po łu sta no wią niez wy kle
wir tu o zow skie utwo ry ru muń -
skich, wę gier skich i kar pac kich
kom po zy to rów; wstęp wol ny,
godz. 19.

25 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu -

ki (Tum ska 9), tel. 024/ 367 19
20, www.po kis.pl: Fe sti wal
„Pod wór ko”; in struk to rzy: Be a -
ta Jasz czak, Iwo na Mar kie wicz,
wstęp wol ny.

26 SIER PNIA (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 ma lar stwa Ele ny Dzi ka -
vit skaya pt. „In spi ra cje„;
godz. 18, wstęp wol ny.

Maciek Maleńczuk wystąpi na Rynku Sztuki 14 sierpnia
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31 SIER PNIA (NIE DZIE LA)
Ry nek Sta re go Mia sta, tel.

024/ 364 10 86, www.po sor kie -
stra.pl: CO NAM W DU SZY
GRA… ZA KOŃ CZE NIE X
LET NIE GO FE STI WA LU
MU ZYCZ NE GO. Wy ko naw cy:
Han na Śle szyń ska – wo kal,
Prze my sław Bran ny – wo kal,
Bo gu sław Mec – wo kal, Mi cha -
li na Brud now ska – wo kal, Je rzy
Kar wow ski – wo kal, Woj ciech
Ol szew ski – pia no, Piotr Koń -
czal – per ku sja, Krzysz tof Sa -
me la – gi ta ra ba so wa, kon tra -
bas, Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na, Zbi gniew Gór ny – dy ry -
gent 
W pro gra mie: naj wię ksze pol -

skie i świa to we prze bo je m.in.
„Fly go na now”, „Me lo dies of
lo ve”, „I will sur vi ve”, „Win dą
do nie ba”, „Desz czo wa pio sen -
ka”, Sko wro nek”, „Spe e dy Gon -
za les”, „Szczę ście trze ba rwać”,

„Dan ce me”, „The fi nal co un -
tdown”; wstęp wol ny, godz. 19. 

AK CJA LA TO 2008
Za ję cie dla dzie ci i mło dzie ży
Fi lie bib lio tecz ne, klu by spor -

to we i osie dlo we

Dział Zbio rów Au dio wi zu al -
nych Książ ni cy Płoc kiej (Bib -
lio te ka Mu zycz na, ul. Ko ściusz -
ki 3), tel. 024/ 262 00 87: w cy -
klu La to z mu zy ką za ję cia dla
grup zor ga ni zo wa nych – Wa ka -
cyj ne gra nie na żą da nie, po -
nie dział ki, wtor ki, śro dy, godz.
11 – 12. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Miej skie Cen trum
Spor tu, ul. Spor to wa 3), tel.
024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: X Tur niej
Te ni sa Ziem ne go z cy klu Grand
Prix; wstęp wol ny. 

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

Tum ska 11), tel. 024/ 262 32 55:
w ra mach pro jek tu Li te rac kie
ABC dla każ de go kto Eu ro pę
poz nać chce, wy sta wa „Eu ro pej -
scy nob li ści w dzie dzi nie li te ra -
tu ry”. Ek spo zy cja czyn na w po -
nie dział ki, wtor ki, śro dy i piąt ki
w godz. 10-17. 

IM PRE ZY STA ŁE
Ha la Spor to wa w Bo ro wi -

czkach (ul. Kor cza ka 10), tel.
024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: w okre sie
wa ka cyj nym w go dzi nach 8- 15
dla grup zor ga ni zo wa nych
(dzie ci i mło dzież ze szkół pod -
sta wo wych i gim na zjal nych)
z opie ku nem wstęp na te ren ha li
płat ny: 1 zł za każ dą roz po czę tą
go dzi nę.
Ogród Jor da now ski (al. Ki liń -

skie go 1), tel. 024/ 364 77 10,

Fotografia Mariusza Młnarkiewicza w sali debiutów Płockiej Galerii Sztuki
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www.mdk-plock.pl: za ję cia re -
kre a cyj ne i świet li co we;
w godz. 11 – 16, udział bez -
płat ny.

Sa la Spor to wa (Pl. Dą brow -
skie go 2 a), tel. 024/ 267 84 33,
www.mzos.ump.pl: w okre sie
wa ka cyj nym w go dzi nach 8 –
15 dla grup zor ga ni zo wa nych
(dzie ci i mło dzież ze szkół pod -
sta wo wych i gim na zjal nych)
z opie ku nem wstęp płat ny: 1 zł
za każ da roz po czę tą go dzi nę.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: za ję cia dla dzie ci mło -

dzie ży od po nie dział ku do piąt -
ku, w go dzi nach 8.30 – 15.30
w ra mach Ak cji La to 2008,
pro wa dzo nej rów nież w pla ców -
kach spo łecz no- wy cho waw -
czych PSML-W: Klu bie Osie dla
Łu ka sie wi cza, Ko cha now skie go
i Dwor co wa. 

Fi lia bib lio tecz na nr 1 Książ -
ni cy Płoc kiej (ul. Zie lo na 40),
tel. 024/ 268 00 48: wa ka cyj ny
„Klub Mo la Książ ko we go za -
pra sza dzie ci na: „Ko zio łek Ma -
to łek zwie dza Eu ro pę” – za ję cia
dla dzie ci o te ma ty ce li te rac kiej,
ge o gra ficz nej i hi sto rycz nej
przed sta wia ją ce le gen dy i baś -

nie wy bra nych państw eu ro pej -
skich, czwar tki, godz. 11 –
12.30
„Wir tu al ne po dró że po Eu ro -

pie” – na u ka ko rzy sta nia z In ter -
ne tu, wtor ki, godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -
lecz nych 20), tel. 024/ 263 46
92: wir tu al na po dróż ma rzeń –
Re pub li ka Po łud nio wej Af ry ki
– za ję cia li te rac ko -pla stycz ne
dla dzie ci (6-12 lat); w każ dy
po nie dzia łek, wto rek, pią tek i w
każ dą śro dę, godz. 11 – 14.
W ra mach cy klu pro po nu je my: 
„Bib lio tecz ny Klub Mi łoś ni ka

Przy gód dla przy ja ciół z RPA”
– za ję cia pla stycz ne, pod czas
któ rych dzie ci bę dą ma lo wać
ko szul ki z sym bo lem RPA, wy -
ko ny wać ozdo by z ko ra li ków
oraz strój, ma skę zu lu skie go
wo jow ni ka, tar czę i dzi dę, godz.
11.30 – 12.30.

4 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. H. Sien kie wi -
cza 2), tel. 024/ 262 27 69:
W ja ski ni zbój ców, do 6 sier -
pnia, godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
34 28: za ję cia li te rac ko -pla -
stycz ne po pu la ry zu ją ce li te ra tu -
rę bel gij ską po ha słem „Gar ga -
mel nie ta ki strasz ny”, m.in.
two rze nie ma kie ty wio ski smer -
fów; w każ dy po nie dzia łek,
godz. 11 – 13.

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”. Ek spo zy cja
czyn na w po nie dział ki, wtor ki,
śro dy i piąt ki w godz. 10 -17. Za ję -
cia edu ka cyj ne dla dzie ci pod ha -
słem „Naj pięk niej sze baś nie świa -
ta”; w każ dy po nie dzia łek, wto rek,
śro dę i pią tek, godz. 11 -12.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67

Herma Św. Zygmunta w nowoczesnych pomieszczeniach Muzeum
Diecezjalego w Płocku
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80: poz na je my kra je Unii Eu ro -
pej skiej: Wło chy, Fin lan dia,
Por tu ga lia, Ło twa – za ję cia edu -
ka cyj ne dla dzie ci i mło dzie ży;
w każ dy po nie dzia łek, godz. 11
– 13.

5 SIER PNIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48: Pi -
pi za pra sza do Szwe cji – two -
rzy my prze wod nik stron in ter -
ne to wych, godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67
80: w ja ki spo sób szu kać i zna -
leźć w bib lio te ce od po wiedź na
wy bra ne za gad nie nia – za ję cia
prak tycz ne; w każ dy wto rek,
godz. 11 – 13.

6 SIER PNIA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
34 28: ła mig łów ki dla każ dej
głów ki czy li ka lam bu ry, re bu sy,
krzy żów ki, gry plan szo we, za -
gad ki obraz ko we i słow ne;
w każ dą śro dę, godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67
80: je stem czę ścią przy ro dy –
za poz na nie dzie ci z nie bez pie -
czeń stwa mi za gra ża ją cy mi śro -
do wi sku ze stro ny czło wie ka,
wspól ne wy ko na nie śmiesz ne go
stwo ra z su row ców wtór nych;
w każ dą śro dę, godz. 11 – 13.

7 SIER PNIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48:
pro jek tu je my pasz port eu ro pej -
ski dla Ko zioł ka Ma toł ka – za ję -
cia pla stycz ne, godz. 11– 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 10 (ul.
Bo ro wic ka 3), tel. 024/ 264 88
60: wa ka cyj ne pso ty kró la Ka -
ro la Kosz mar ne go – za ję cia li te -
rac ko – pla stycz ne dla dzie ci
w wie ku 610 lat na pod sta wie
ksią żek F. Si mon; w każ dy
czwar tek, godz. 10 – 12.

Fi lia bib lio tecz na nr 11 (ul.
Ar mii Kra jo wej 1a), tel. 024/
263 54 31: na szkle ma lo wa ne
– głoś ne czy ta nie baś ni oraz za -
ję cia pla stycz ne z wy ko rzy sta -
niem tech ni ki ma lo wa nia na
szkle; w każ dy czwar tek, godz.
11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 13 (ul.
Do brzyń ska 2a) tel. 024 269 20
25: głoś ne czy ta nie naj pięk niej -
szych baś ni świa ta; w każ dy
czwar tek, godz. 11 – 12.

8 SIER PNIA (PIĄ TEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: Pro fi lak tycz ny Prze gląd
Ma łych Form Te a tral nych „Je -
stem Ja -Je steś Ty i Nasz Czas”;
godz. 10, wstęp wol ny

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
34 28: de co u pa ge dla ma łe go
i du że go – za ję cia pla stycz ne
dla dzie ci z wy ko rzy sta niem
tech ni ki zdo bie nia; w każ dy pią -
tek, godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67
80: za ję cia edu ka cyj ne dla dzie -
ci na pod sta wie ksią żek z se rii
„Sam dbam o …” (uczę się do -
brych ma nier, or ga ni zu ję za ba -
wy w do mu, dbam o zdro wie,
przy go to wu ję pre zen ty); w każ -
dy pią tek, godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul.
Bro war na 8), tel. 024/ 261 20
19: eu ro pej skie wa ka cje naj -
młod szych od kryw ców – za ję cia

Teatr Wagabunda w Płocku 14 sierpnia
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li te rac ko – pla stycz ne dla dzie -
ci; w piąt ki, godz. 12 – 13.30.

11 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. H. Sien kie wi -
cza 2), tel. 024/ 262 27 69: wy -
pra wa na uli cę Adam sów; do 13
sier pnia, godz. 11 – 13.

12 SIER PNIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48:
Mój eu ro pej ski przy ja ciel – ry -
so wa nie na ekra nie, godz. 11 –
12.30.

14 SIER PNIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48:
wy bie ra my się na wy cie czkę do
sto lic eu ro pej skich – qu i zy, re -
bu sy, kon kur sy, godz. 11 –
12.30.

18 SIER PNIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. H. Sien kie wi -
cza 2), tel. 024/ 262 27 69: my
na wys pie Sal tkra ka na”; do 20
sier pnia, godz. 11 – 13.

19 SIER PNIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48:
Ma ła Sy ren ka wi ta w Da nii –
pro jek cja fil mu, godz. 11 –
12.30.

21 SIER PNIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48:
Mo ne ty i ban kno ty na szej
Wspól no ty – pro jekt pol skie go
Eu ro, godz. 11 – 12.30.

23 SIER PNIA (SO BO TA)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul.

Spor to wa 3), tel. 024/ 267 84

30, www.mzos.ump.pl: X Tur -
niej Te ni sa Ziem ne go z cy klu
Grand Prix; tur niej trwa do 24
sier pnia, wstęp wol ny, godz. 9. 

26 SIER PNIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48: Ir -
lan dia – cel tyc ki ty grys Eu ro py
– za ję cia in ter ne to we, godz. 11
– 12.30.

28 SIER PNIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48: ca -
ła Eu ro pa na 75-tych uro dzi nach
Ko zioł ka Ma toł ka – po że gna nie
wa ka cji, godz. 11 – 12.30.

Za zmia ny w pro gra mie re -
dak cja nie po no si od po wie -
dzial no ści

Teatr Akt zaprasza na Rynek Sztuki


