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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 w Płoc ku 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 w godz. 10-16, so bo ta -
nie dzie la w godz. 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 ma lar stwa Ele ny Dzi ka vit -
skaya pt. „In spi ra cje“, ek spo zy cja
czyn na do 9 wrześ nia. 
Wy sta wa Zyg mun ta Szcze pan -

kow skie go, wy sta wa czyn na do 24
wrześ nia.
Wy sta wa fo to gra ficz na z oka zji 10-

le cia dzia łal no ści ka te dral ne go Chó ru
Chło pię ce go Pu e ri Can to res Plo cen -
ses; czyn na do 7 paź dzier ni ka. 

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: VIII Mię dzy na ro do wy

Fe sti wal Sztu ki Książ ki – CZAS, wy -
sta wy in dy wi du al ne w ra mach fe sti wa -
lu: Ra do sław No wa kow ski, Ma rek Ga -
jew ski, Ma ła Ga le ria: Jo an na Bo li -
mow ska -Żu be rek i Mor ris Ku do „Ref -
lec tions”. Wy sta wa czyn na do 26 paź -
dzier ni ka, w trak cie trwa nia ek spo zy -
cji po kaz fil mów te ma tycz nych; bi le -
ty: 6 zł nor mal ny, 3 zł 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. 

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. 
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 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 okre sie. Wy -
sta wa otwar ta do 7 wrześ nia.
Spich lerz czyn ny 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.

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.Podróż przez Indie w Domu Darmstadt 9 września
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6 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Pla ża nad Wi słą, www.po kis.pl: III

Płock Co ver Fe sti wal – Po że gna nie
la ta – roc ko we prze rób ki prze bo jów
zes po łów co ve ro wych. Wy stą pią:
Ro bert Ja now ski, Bab sztyl, Si wy
Dym, gwia zdą fe sti wa lu jest zes pół
THE RION; godz. 18, wstęp wol ny. 

7 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)
Am fi te atr, www.mis szin dek sem.pl:

Ga la fi na ło wa Stu den ckiej Miss Pol -
ski, któ rą po pro wa dzą Aga ta Mły -
nar ska i Ma ciej Flo rek – zwy cięz ca
pier wszej pol skiej edy cji pro gra mu
„You Can Dan ce”, gwia zdą wie czo ru
bę dzie DAN ZEL; godz. 19.30 (im -
pre za bi le to wa na) 

Stadion Wisły Płock: mecz Wisła
Płock – Motor Lublin, godz. 18.

9 WRZEŚ NIA (WTO REK)
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’ego Ha li ka pt. „Ma -
gicz na po dróż przez In die”, ko men -
tarz Iza Ko niecz na, Mar ta Gref ka;
godz. 18, wstęp wol ny. 

11 WRZEŚ NIA (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 Zyg mun ta Szcze -
pan kow skie go; godz. 18, wstęp wol -
ny. Wy sta wa czyn na do 24 wrześ nia.

12 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa -

la kon cer to wa ul. Ko le gial na 23),
tel. 024/ 364 10 80, www.po sor kie -
stra.pl: ina u gu ra cja se zo nu ar ty -
stycz ne go 2008/ 2009 WIEL KA
GA LA OPE RO WA. Wy ko naw -
cy: Bar ba ra Ku biak – so pran, Jo an -
na Mo sko wicz – so pran, Iri na Zhy -
ryn ska – mez zo so pran, Ja cek Lasz -
czkow ski – te nor, Ar tur Ru ciń ski
– ba ry ton, Ra fał Si wek – bas, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, Ta de usz
Koz łow ski – dy ry gent, pro wa dze -
nie: Sła wo mir Pie tras. W pro gra -
mie: arie i de u ty ope ro we m.in.:
W.A. Mo zar ta, G. Ros si nie go, V.
Bel li nie go, G. Do ni zet tie go, G. Bi -

ze ta, G. Ver die go, G. Puc ci nie go, P.
Czaj kow skie go, J. Of fen ba cha.;
godz. 19, bi le ty w ce nie 18 i 23 zł,
re zer wa cja od 25 sier pnia.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
11b), tel. 024/ 364 31 85, www.mu ze -
um plock.art.pl: Otwar cie wy sta wy
z udzia łem ar ty sty Ja na Ta ra si na
„Obra zy istot ne”, godz. 12.

15 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Sta ry Ry nek,www.lan gte am.com.pl:

To ur de Po lo gne: Po czą tek II ETA -
PU PŁOCK – OL SZTYN (231,2
km). Niek tó re pun kty pro gra mu:
godz. 9.35 – zbiór ka ekip do pre zen -
ta cji; godz. 10.34 – start ho no ro wy;
godz. 10.50 – start ostry.

16 WRZEŚ NIA (WTO REK)
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.

„Die Spiel wu e ti gen” („Ak tor ski na -
łóg”, reż. An dre as Ve iel). Film pre -
zen to wa ny w ory gi nal nej wer sji ję zy -
ko wej; godz. 10 i 18, wstęp wol ny. 

17 WRZEŚ NIA (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: otwar cie
VIII Mię dzy na ro do we go Fe sti wa -
lu Sztu ki Książ ki – CZAS, wy sta -
wy in dy wi du al ne w ra mach fe sti wa -
lu: Ra do sław No wa kow ski, Ma rek
Ga jew ski, Ma ła Ga le ria: Jo an na
Bo li mow ska -Żu be rek i Mor ris Ku -
do „Ref lec tions”; godz. 17, wstęp
wol ny. 

19 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la

kon cer to wa ul. Ko le gial na 23), tel.
024/ 364 10 80, www.po sor kie stra.pl:
W KRĘ GU WAL CA. Wy ko naw -
cy: Ani ta Masz czyk – so pran, Mi chał
Mu sioł – te nor, Płoc ka Or kie stra

Renata Przemyk w ,,Kolorach nadzieji” – amfiteatr, 27 września
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Sym fo nicz na, Ma ciej Nie sio łow ski
– dy ry gent, pro wa dze nie kon cer tu.
W pro gra mie: naj pięk niej sze wal ce
z ope re tek: „Zem sta Nie to pe rza”,
„Księż ni czka Czar da sza”, „Hra bi na
Ma ri ca”, „Ba ron Cy gań ski”, „We so ła
Wdów ka”; godz. 19, bi le ty w ce nie
18 i 23 zł., re zer wa cje od 25 sier pnia. 

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: ZA KRZE -
WO 2008 – wer ni saż wy sta wy po ple -
no ro wej ar ty stów z krę gu sztu ki na iw -
nej i art brut, godz. 16, wstęp wol ny.

20 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
pro mo cja książ ki Gra ży ny Wol szczak
pt. „Jak być za wsze mło dą, pięk ną
i bo ga tą”; godz. 18, wstęp wol ny. 

Sta ry Ry nek i Bul war Nad wi ślań -
ski, www.raj dor len.pl: RAJD OR -
LEN – ko lej na run da Raj do wych
Sa mo cho do wych Mi strzostw Pol -
ski, po raz dru gi ro zgry wa na
w Płoc ku i oko li cach; wstęp wol ny
(im pre za po trwa do 21 wrześ nia).

Ogró dek MZOS (Pl. Dą brow skie go
2 a), www.po kis.pl: Kon cert zes po łu
LAO CHE, godz. 18.

Stadion Wisły Płock: mecz Wisła
Płock – Zagłębie Lublin, godz. 18.

21 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)
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: w ra mach ob cho dów
Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa: bez -
płat ne zwie dza nie wy staw VIII Mię -
dzy na ro do we go Fe sti wa lu Sztu ki
Książ ki – CZAS, wy sta wy in dy wi du -
al ne w ra mach fe sti wa lu: Ra do sław
No wa kow ski, Ma rek Ga jew ski, Ma ła
Ga le ria: Jo an na Bo li mow ska-Żu be rek
i Mor ris Ku do „Ref lec tions”; godz. 10-
18. Pre zen ta cja oraz moż li wość na by -
cia książ ki „Gwia zdy w Wi śle. Baś nie
i le gen dy o Płoc ku”.
W godz. 12-14 war szta ty pla stycz ne

dla dzie ci i mło dzie ży: „Bo ha te ro wie
płoc kich baś ni i le gend”.

Mu zycz no -pla stycz ny spek takl
w wy ko na niu dzie ci i mło dzie ży, au -
tor stwa Gra ży ny Ry bic kiej, za in spi -
ro wa ny płoc ką książ ką: „Gwia zdy
w Wi śle. Baś nie i le gen dy o Płoc ku”;
godz. 16.

22 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
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 do -
ku men tu nie miec kie go” pt. „Być kan -
cle rzem”; godz. 10 i 17, wstęp wol ny. 

26 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
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
z oka zji 10-le cia dzia łal no ści Ka te -
dral ne go Chó ru Chło pię ce go Pu e ri
Can to res Plo cen ses; godz. 18, wstęp
wol ny. Wy sta wa czyn na do 7 paź -
dzier ni ka. 

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la
kon cer to wa ul. Ko le gial na 23), tel.
024/ 364 10 80, www.po sor kie stra.pl:
KON CERT SYM FO NICZ NY.
Wy ko naw cy: Ma ria Włosz czow ska
– skrzyp ce, la u re at ka Mię dzy na ro do -
we go Kon kur su Skrzyp co we go im.
prof. Mi ro sła wa Ła wry no wi cza,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, Vla -
di mir Ki rad jiev (Au stria) – dy ry gent. 

W pro gra mie: B. Brit ten – wa ria cje
i fu ga na te mat Pur cel la op. 34, P.
Czaj kow ski – kon cert skrzyp co wy 
D-dur op. 35, Brahms – III Sym fo nia
F-dur op. 90; godz. 19, bi le ty w ce nie
18 i 23 zł, re zer wa cje od 1 wrześ nia. 

27 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Am fi te atr, www.agen cja i do.pl/ko lo -

ry na dziei.htm: KO LO RY NA -
DZIEI – wi do wi sko te a tral no–mu -
zycz ne z udzia łem czo łów ki pol skich
so li stów. Wy stą pią m.in: Ry szard
Wol bach i zes pół Har lem, Ar tur
Ga dow ski (zes pół IRA), Ja nusz Ra -
dek, Re na ta Prze myk, Edy ta Gep -
pert, Gra ży na Ło ba szew ska, Zbi -
gniew Hof man, Cza rek Ma kie wicz
oraz Ka me ral na Or kie stra Sym fo -
nicz na, zes pół akom pa niu ją cy Gos -
pel Cho ir i tan ce rze ze szko ły Iwo -
ny Pav lo vic. Gwia zdą wie czo ru bę -
dzie słyn ny hisz pań ski du dziarz
HE VIA; godz. 19, blie ty: 20 zł (za -
mó wie nia moż na skła dać pod adre -
sem e-ma il: so por7@tlen.pl).

29 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
wy kład Kla u sa Ho nol da, dzien ni ka -
rza ga ze ty „Dar msta ed ter Echo” nt.
zbu rze nia Dar mstadt pod czas II woj -
ny świa to wej. Wy kład w ję zy ku nie -

Lao Che wystąpi w Płocku 20 września
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miec kim z pol skim tłu ma cze niem;
godz. 18, wstęp wol ny. 

30 WRZEŚ NIA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
film na wią zu ją cy do wy kła du Kla u sa
Ho nol da nt. zbu rze nia Dar mstadt
pod czas II woj ny świa to wej pre zen to -
wa ny w an giel skiej wer sji ję zy ko wej
z nie miec ki mi na pi sa mi; godz. 18,
wstęp wol ny. 

Fi lie bib lio tecz ne, klu by osie -
dlo we i spor to we

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 po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 10-18,
w so bo ty 10-14. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10: wy -
sta wa po war szta to wa ple ne ro wych
war szta tów pla stycz nych z MDK-u;
czyn na od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 9-16 do 11 wrześ nia. 

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 wa ją się 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; godz. 10.30-
11.30 (pier wsze za ję cia 8 wrześ nia). 

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza), 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. 
Prze pis na la to – kon kurs fo to gra -

ficz ny dla przed szko la ków, ter min
skła da nia prac do 10 paź dzier ni ka. 
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 – Fe sti wal Baś ni Eu ro pej -
skiej w dniach 24 – 25 wrześ nia, pre -
zen tu ją cy w do wol nie wy bra nej for -
mie baj ki i baś nie. Zwy cięz cy otrzy -
ma ją ty tuł Ba ja rza Eu ro pej skie go. 

5 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Wi ta my Was” – za pi sy do sek cji
i kół za in te re so wań; godz. 17.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10: „Ma -
mę, Ta tę dziś wo ła my – do za ba wy
za pra sza my” za ba wa ro dzin na
w Ogro dzie Jor da now skim przy Ro -
gat kach War szaw skich; godz. 17. 

9 WRZEŚ NIA (WTO REK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -

wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„Ko lej ny rok” – uro czy ste roz po czę -
cie dzia łal no ści w Klu bie Se nio ra;
godz. 17, wstęp wol ny. 
Gieł da róż no ści – za pi sy do sek cji

i kół za in te re so wań; godz. 16.30. 

10 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (ogró dek MZOS – u), tel. 024/
267 84 30, www.mzos.ump.pl: pod -
su mo wa nie współ za wod nic twa szkół
za rok szkol ny 2007/ 2008; godz. 16.

11 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Dział Zbio rów Au di wi zu al nych

(Bib lio te ka Mu zycz na, ul. Ko ściusz ki
3), tel. 024/ 262 00 87: kon cert Wie -
deń na 3/4 z udzia łem mu zy ków
Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej,
pro wa dze nie An na Piór kow ska;
godz. 15. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Prze pis na mi ły dzień” – uro czy ste

II etap Tour de Pologne – start 15 września na Starym Rynku
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roz po czę cie ro ku spo łecz no -kul tu ral -
ne go; godz. 17, wstęp wol ny.

12 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28),tel.024/ 263 94 12:
„Pil ny list do la ta” – po wa ka cyj ne
za ję cia in ter dy scy pli nar ne w klu bie
ma lu cha; godz. 17, wstęp wol ny.

13 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10: li ga
szkół – I tur niej czter na stej edy cji ro z-
gry wek sza cho wych dla dzie ci i mło -
dzie ży; godz. 9.

15 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -

na 64A), tel. 024/ 262 72 08: „Już
mu zy ka gra”- spot ka nie se nio rów;
godz.16, wstęp wol ny.

16 WRZEŚ NIA (WTO REK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -

wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:

„Prze zor ność i bez pie czeń stwo”
– fo rum dy sku syj ne po li cji i se nio -
rów; godz. 16, wstęp wol ny.

17 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -

wo u ste go 3), tel.024/ 263 35 60:
„Ko lo ro we pla ste lin ki” - roz po czę -
cie dzia łal no ści w Klu bie ma lu cha;
godz.11, wstęp wol ny.

18 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: Bez piecz na
dro ga Ka my czka do szko ły i bib lio -
te ki – spot ka nie dla dzie ci z po li cjan -
tem Ta de u szem Dej nec kim; godz. 10. 

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na
64A), tel. 024/ 262 72 08: „Ar ty stycz ny
świat” – spot ka nie or ga ni za cyj ne sek cji
pla stycz nej; godz.16, wstęp wol ny.

19 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum -

ska 9), tel. 024/ 364 77 10: wer ni saż wy -

sta wy V Miej skie go Kon kur su Pla -
stycz ne go „Mój Płock – mo je mia sto”,
wrę cze nie na gród la u re a tom. Wy sta wa
czyn na bę dzie do 3 li sto pa da w godz. 9-
16, od po nie dział ku do piąt ku, w Ga le rii
Pla stycz nej Twór czo ści Dziec ka. 
I spot ka nie z cy klu “Głoś ne czy ta -

nie no cą”. Chęt ni mo gą sa mo dziel nie
wy ty po wać i od czy tać wy bra ny frag -
ment pro zy, miesz czą cy się w za pro -
po no wa nym te ma cie; godz. 19.

21 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.

Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
769 96 wew.104: IV Tur niej Grand
Prix Płoc ka w sza chach; godz. 9,
wstęp wol ny.

22 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum -

ska 9), tel. 024/ 364 77 10: Świa to wy
Dzień Cho ro by Al zhe i me ra: ba da nia
le kar skie, prze sie wo we, spot ka nie
człon ków Płoc kie go Sto wa rzy sze nia
Po mo cy Oso bom z Cho ro bą Al zhe i -
me ra. Pre zen ta cje ar ty stycz ne, pro pa -
go wa nie wal ki z cho ro bą; godz. 15.

23 WRZEŚ NIA (WTO REK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -

na 64A), tel. 024/ 262 72 08: „Dba -
my o zdro wie” – gim na sty ka re lak sa -
cyj na dla pań – spot ka nie or ga ni za -
cyj ne; godz.16, wstęp wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: Otwar te Mi strzo -
stwa LZS w LA; godz. 10. 
Mi ni pił ka noż na chłop ców szkół

pod sta wo wych – eli mi na cje; godz. 10. 

24 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Ra zem mo że my wię cej”- spot ka nie
wo lon ta riu szy Mal tań skiej Służ by
Me dycz nej; godz. 16, wstęp wol ny.

25 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: Gi ną cy
świat zwie rząt – spot ka nie dla dzie ci
z Ali cją Bień – pra cow ni kiem ogro du
zo o lo gicz ne go; godz. 10.Gwiazda koncertu „Kolory nadzieji“ w amfiteatrze 27 września
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Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10: I spot -
ka nie z cy klu „Czwar tki stu den ckie
w MDK”, pre zen ta cja mu zycz na
uczest ni ków wa ka cyj nych war szta -
tów KU LART w Sen de niu. 

26 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor to -

wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: li ga lek ko at le tycz -
na szkół po nad gim na zjal nych; godz. 9. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60: „W
świe cie In dian” – tur niej in te gra cyj -
ny dla dzie ci i mło dzie ży; godz. 10,
wstęp wol ny.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew.104: Trud ne py ta nia
ma łych dzie ci – szkol ne spot ka nia
z pro fi lak ty ką uza leż nień; godz. 10,
wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64A), tel. 024 / 262 72 08: „Poz -
naj my się” – dy sko te ka dla mło dzie -
ży z osie dla; godz. 18, wstęp wol ny.

27 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa (ul. Kor cza ka 10),

tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: I Tur niej XIV
edy cji Grand Prix Płoc ka w te ni sie
sto ło wym; godz. 9.

28 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)
Zes pół Szkół Tech nicz nych (al.

Ki liń skie go), tel. 024/ 267 84 30,
www.mozs.ump.pl: in dy wi du al -
ny tur niej ucz niow skich klu bów
spor to wych w bad min to nie;
godz. 10. 

29 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -

wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
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 spot ka nie au -
tor skie z Grze go rzem Kas dep ke;
godz. 9.30. 

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -
nych 20), tel. 024/ 263 46 92: 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, spot -
ka nie au tor skie z Grze go rzem Kas -
dep ke; godz. 11.30. 

30 WRZEŚ NIA (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: 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,

spot ka nie au tor skie z Grze go rzem
Kas dep ke; godz. 17. 

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul. Bro war -
na 8), tel. 024/ 261 20 19: 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, spot -
ka nie au tor skie z Grze go rzem Kas -
dep ke; godz. 11.30. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/263 35 60:
„Wspom nij my, jak za daw nych
lat”- spot ka nie ka me ral ne w Klu bie
Se nio ra; godz.16, wstęp wol ny.

Stroje ludowe Polski i Ukrainy w Spichlerzu do 7 września

Rajd Orlen 20-21 września



13 WRZEŚ NIA (SO BO TA) 

godz. 9 – Rajd ro we ro wy na tra sie
Płock – Brwil no – An to niów ka –
Mu rzy no wo – Ro ki cie – Sie cień – Si -
kórz – Ko bier ni ki – Płock. Spot ka nie
przed fon tan ną Af ro dy ta na Sta rym
Ryn ku, tel. 608 672 465
godz. 9-12 – Zwie dza nie za byt ko -

we go gma chu L.O. im. Wł. Ja gieł -
ły, ul. 3 Ma ja 4, tel.024 364 59 20 
godz. 9-15 – Zwie dza nie Mu ze um

św. Sio stry Fa u sty ny i San ktu a -
rium Bo że go Mi ło sier dzia, Sta ry
Ry nek 14/18, tel. 024-2625883
godz. 10-17 – Zwie dza nie wy staw

Mu ze um Ma zo wiec kie go: zbio ry
se ce syj ne – ul. Tum ska 8 (ka mie ni -
ca), zbio ry et no gra ficz ne i ar che o lo -
gicz ne – ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
11b (spich lerz), tel. 024 364 70 72

14 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA) 

godz. 9-15 – Zwie dza nie Mu ze um
św. Sio stry Fa u sty ny i San ktu a -
rium Bo że go Mi ło sier dzia, Sta ry
Ry nek 14/18, tel. 024 262 58 83
godz. 10-17 – Zwie dza nie wy staw

Mu ze um Ma zo wiec kie go: zbio ry
se ce syj ne – ul. Tum ska 8 (ka mie ni -
ca), zbio ry et no gra ficz ne i ar che o lo -
gicz ne – ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
11b (spich lerz), tel. 024 364 70 72

18 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)

godz. 17 – 75 lat zor ga ni zo wa nej
tu ryst ki w Płoc ku – otwar cie wy sta -
wy odz nak oraz stem pli tu ry stycz -
nych i raj do wych. To wa rzy stwo Na -
u ko we Płoc kie, pl. Na ru to wi cza 8, 
tel. 024 366 99 50 

19 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK) 

godz. 12 – „Mój Płock – mo je mia -
sto” – otwar cie wy sta wy po kon kur -
so wej. Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry,
ul. Tum ska 9, tel. 024 364 77 10
godz. 14 – Za bu do wa Płoc ka w fo -

to gra fii nie miec kiej z okre su II

woj ny świa to wej – otwar cie wy sta -
wy. Ar chi wum Pań stwo we w Płoc -
ku, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 9b, tel.
024 262 24 91

20 WRZEŚ NIA (SO BO TA)

godz. 9-12 – Zwie dza nie za byt ko -
we go gma chu L. O. im. Wł. Ja gieł -
ły, ul. 3 Ma ja 4, tel. 024 364 59 20 
godz. 9-15 – Zwie dza nie Mu ze um

św. Sio stry Fa u sty ny i San ktu a -
rium Bo że go Mi ło sier dzia, Sta -
ry Ry nek 14/18, tel. 024 262 58 83
godz. 10-13 – Zwie dza nie mu ze -

um szkol ne go i wie ży L.O. im.
Marsz. St. Ma ła chow skie go, ul.
Ma ła chow skie go 1 (wej ście na wie -
żę w gru pach do 5 osób), tel. 024
366 66 00 
godz. 10-14 – Za bu do wa Płoc ka

w fo to gra fii nie miec kiej z okre su
II woj ny świa to wej – zwie dza nie
wy sta wy. Ar chi wum Pań stwo we
w Płoc ku, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
9b, tel. 024 2622491
godz. 10-15 – Zwie dza nie Mu ze -

um Die ce zjal ne go (sta ra i no wa
sie dzi ba – ul. Tum ska 3a i ul. Tum -
ska 2), tel. 024 262 26 23
godz. 10-18 – „Bien na le Książ ki”

– zwie dza nie wy sta wy. Płoc ka Ga -
le ria Sztu ki, ul. Sien kie wi cza 36. Do
na by cia książ ka „Gwia zdy w Wi śle.
Baś nie i le gen dy o Płoc ku”, tel. 024
364 60 40
godz. 16 – Gwia zdy w Wi śle.

Baś nie i le gen dy o Płoc ku – uro -
czy sta pro mo cja płoc kiej książ ki.
Urząd Sta nu Cy wil ne go, ul. Ko le -
gial na 9, tel. 024 364 60 40 (wej -
ście za oka za niem imien ne go za -
pro sze nia)
godz. 20-24 – Noc te a tral na

– zwie dza nie płoc kie go te a tru. Te atr
Dra ma tycz ny im. Je rze go Sza niaw -
skie go, No wy Ry nek 11, tel. 024
262 22 52 

Zlot po Zie mi Ma zo wiec kiej – raj -
dy tu ry stycz ne w oko li cy Płoc ka na
tra sach pie szych i ro we ro wych. Za -

pi sy w Od dzia le Miej skim PTTK,
ul. Tum ska 4, tel. 024 262 84 00

21 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)

godz. 9-15 – Zwie dza nie Mu ze um
św. Sio stry Fa u sty ny i San ktu a -
rium Bo że go Mi ło sier dzia, Sta ry
Ry nek 14/18, tel. 024 262 58 83
godz. 10-14 – Za bu do wa Płoc ka

w fo to gra fii nie miec kiej z okre su
II woj ny świa to wej – zwie dza nie
wy sta wy. Ar chi wum Pań stwo we
w Płoc ku, ul. Ka zi mie rza Wiel kie -
go 9b, tel. 024 262 24 91
godz. 10-18 – Bien na le Książ ki

– zwie dza nie wy sta wy. Płoc ka Ga -
le ria Sztu ki, ul. Sien kie wi cza 36.
Do na by cia książ ka „Gwia zdy
w Wi śle. Baś nie i le gen dy o Płoc -
ku”, tel. 024 364 60 40
godz. 10-13 – Zwie dza nie mu ze -

um szkol ne go i wie ży L.O. im.
Marsz. St. Ma ła chow skie go, ul.
Ma ła chow skie go 1 (wej ście na
wie żę w gru pach do 5 osób), tel.
024 366 66 00 
godz. 11-16 – Zwie dza nie Mu ze -

um Die ce zjal ne go (no wa sie dzi ba
w daw nym opac twie: skar biec i wy -
sta wa po świę co na bł. abp. An to nie -
mu Ju lia no wi No wo wiej skie mu), ul.
Tum ska 2, tel. 024 262 26 23
godz. 12-14 – Bo ha te ro wie płoc -

kich baś ni i le gend – war szta ty pla -
stycz ne dla dzie ci i mło dzie ży. Płoc -
ka Ga le ria Sztu ki, ul. Sien kie wi cza
36, tel. 024 364 60 40
godz. 16 – Mu zycz no-pla stycz ny

spek takl w wy ko na niu dzie ci i mło -
dzie ży, au tor stwa Gra ży ny Ry bic -
kiej, za in spi ro wa ny płoc ką książ ką
„Gwia zdy w Wi śle. Baś nie i le gen dy
o Płoc ku”. Płoc ka Ga le ria Sztu ki, ul.
Sien kie wi cza 36, tel. 024 364 60 40
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WSTĘP WOL NY!
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