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Książ ni ca Płoc ka (ul. T. Ko -
ściusz ki 6), 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: „Ży cio rys” –
wy sta wa wiel ko for ma to wych fo to -
gra fii Emi lii Go win in spi ro wa nych
twór czo ścią Zbi gnie wa Her ber ta.
Ek spo zy cja pre zen to wa na w ra -
mach re a li za cji pro jek tu Z bar ba -
rzyń cą w ogro dach... Rok Zbi gnie -
wa Her ber ta, do fi nan so wa ne go ze
środ ków Urzę du Mia sta Płoc ka
i Sa mo rzą du Wo je wódz twa Ma zo -
wiec kie go. Wy sta wa czyn na
w dniach 6 – 14 paź dzier ni ka od
po nie dział ku do piąt ku w godz. 10
– 18, w so bo ty 10 – 14.
„We mnie jest pło mień któ ry my -

śli” – wy sta wa mo no gra ficz na po -
świę co na ży ciu i twór czo ści Zbi gnie -
wa Her ber ta, przy go to wa na na pod -
sta wie ma te ria łów uży czo nych przez
Ar chi wum Zbi gnie wa Her ber ta w za -
so bach Bib lio te ki Na ro do wej oraz
ma te ria łów z bib lio tek i in sty tu cji
kul tu ry z te re nu kra ju. Ek spo zy cja
pre zen to wa na w ra mach re a li za cji
pro jek tu Z bar ba rzyń cą w ogro -
dach... Rok Zbi gnie wa Her ber ta do fi -
nan so wa ne go ze środ ków Urzę du
Mia sta Płoc ka i Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ma zo wiec kie go. Wy sta wa
czyn na 17 – 31 paź dzier ni ka od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 10 – 18,
w so bo ty 10 – 14.
„Two ja i mo ja ka te dra” – wy sta wa

wiel ko for ma to wych fo to gra fii Iwo ny
Grab skiej i Jó ze fa Ma rii Ru sza ra

w gra ficz nej opra wie Mar ka Gór ne go
i Pa wła Gór ne go. Ek spo zy cja przy go -
to wa na w Ro ku Zbi gnie wa Her ber ta
przez Na ro do wy Bank Pol ski, pre zen -
to wa na w Książ ni cy Płoc kiej w ra -
mach re a li za cji pro jek tu Z bar ba rzyń -
cą w ogro dach.... Wy sta wa czyn na 17
– 29 paź dzier ni ka 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),
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.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
11b), tel. 024/ 364 31 85, www.mu ze -
um plock.art.pl: Wy sta wa „Ja na Ta ra -
si na obra zy istot ne”; wy sta wa
otwar ta do 12 paź dzier ni ka 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.

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 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”; 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 cy klicz na – 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.

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: wy sta wy
„OTO MY w ga le rii OTO JA” – ar -
ty ści art. brut na ple ne rach: Za krze -
wo – Orze cho wo 2008 do fi nan so wa ne
ze środ ków Urzę du Mia sta Płoc ka,
Fun du szu Ini cja tyw Oby wa tel skich
i Mi ni ster stwa Kul tu ry. 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.

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: Książka jako jajo na wystawie w Płockiej Galerii Sztuki
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wy sta wa OM PTTK odz nak i stem pli
tu ry stycz nych i raj do wych czyn na do
17 paź dzier ni ka od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 8 – 15, wstęp wol ny.

2 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
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. „Lew bez
ko ro ny”. Po kaz w ra mach ob cho dów
20 – le cia współ pra cy miast par tner -
skich Płoc ka i Dar mstadt; godz. 10
i 17, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Czer wo -
ny kap tu rek – wi do wi sko dla dzie ci;
godz. 10.

3 PAŹ DZIER NI KA (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:
OPE RA NA ESTRA DZIE G. ROS -
SI NI „CY RU LIK SE WIL SKI”
Wy ko naw cy: El żbie ta Wrób lew ska

– Ro si na – mez zo so pran, Syl we ster
Smul czyń ski – Hra bia Al ma vi va – te -
nor, Da riusz Ma chej – Dok tor Bar to lo
– bas, To masz Rak – Fi ga ro – ba ry ton,
Da riusz Gór ski – Don Ba si lio – bas,
Ma rzan na Rud nic ka – Ber ta – so pran,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na To -
masz Bu gaj – dy ry gent.
W pro gra mie: G. Ros si ni – „Cy ru lik

Se wil ski”; godz. 19, bi le ty w ce nie 23
i 18 zł. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: In trat na
po sa da – go ścin ny spek takl Te a tru
Dra ma tycz ne go z No giń ska (Ro sja);
godz. 19.

Sce na Off Off Te a tru PER SE (ul. 3
Ma ja 18): Fa ling – pre mie ra spek ta -
klu; godz. 21.30 (bi le ty do na by cia na
30 mi nut przed przed sta wie niem).

4 PAŹ DZIER NI KA 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Bar dzo
pro sta hi sto ria – go ścin ny spek takl Te -
a tru Dra ma tycz ne go z No giń ska (Ro -
sja); godz. 19.

Sce na Off Off Te a tru PER SE (ul.
3 Ma ja 18): Fa ling – spek ta kl; godz.
21.30, wstęp 15 zł nor mal ny i 10 zł
ul go wy (bi le ty do na by cia na 30 mi -
nut przed przed sta wie niem). 

5 PAŹ DZIER NI KA (NIEDZIELA)
Sce na Off Off Te a tru PER SE (ul. 3

Ma ja 18): Fa ling – pre mie ra spek ta -
klu; godz. 21.30, wstęp 15 zł nor mal -
ny i 10 zł ul go wy (bi le ty do na by cia
na 30 mi nut przed przed sta wie niem) 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Dzi kie
żą dze – an giel ska far sa w reż. S.
Fried ma na; godz. 19

6 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl: po -
kaz slaj dów w ra mach Klu bu „Po dró -
że” im. To ny’e go Ha li ka pt. „Ko so -
wo”. Ko men tarz: To masz Me nel;
godz. 18, wstęp wol ny.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),
tel. 024/ 268 00 33, www.bi -
bil.plock.pl: „Ży cio rys” – otwar cie
wy sta wy fo to gra fii Emi lii Go win, in -
spi ro wa nych twór czo ścią Zbi gnie wa
Her ber ta oraz mo no dram zło żo ny
z wier szy poe ty w wy ko na niu i re ży se -
rii Woj cie cha Wy soc kie go. Wy sta wa
i spek takl pre zen to wa ne w ra mach re a -
li za cji pro jek tu Z bar ba rzyń cą w ogro -
dach... Rok Zbi gnie wa Her ber ta, do fi -
nan so wa ne go ze środ ków Urzę du Mia -

sta Płoc ka i Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go; godz. 17.30.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: kon cert Ma cie ja Ma -
leń czu ka – Psy cho dan cing w Te a trze
Dra ma tycz nym; godz. 19, bi le ty 20 zł
do na by cia w PO KiS -ie. 

7 PAŹ DZIER NI KA 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Czer wo -
ny kap tu rek – wi do wi sko dla dzie ci;
godz. 9.

8 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK) 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Czer wo -
ny kap tu rek – wi do wi sko dla dzie ci;
godz. 10.

9 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR 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:
MO ZART JEST CO OL. Wy ko -
naw cy: Ma ciej Go łę biow ski – klar -
net, klar net ba se to wy, for te pian mo -
zar tow ski, wo kal, pro wa dze nie, Jo -
lan ta Sos now ska – skrzyp ce, wo kal,
pro wa dze nie, An drzej Kloś – jazz
pia no, for te pian kla sycz ny, Piotr
„Dzi ki” Chrzą stek – DJ, tek sty, skre -
czo wa nie.
W pro gra mie: mul ti me dial ny spek -

takl o ży ciu pew ne go ge niu sza…;
godz. 9 i 10.

„Falling“ Teatru Per Se 3 października
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Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Dzi kie
żą dze – an giel ska far sa w reż. S.
Fried ma na; godz. 19.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.
024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
otwar cie wy sta wy Ry szar da Ko ska pt.
„Ma lar stwo”; godz. 18, wstęp wol ny.
Wy sta wa czyn na do 26 paź dzier ni ka. 

11 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
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: II od sło na
wy sta wy „OTO MY w ga le rii OTO
JA” – ar ty ści art. brut na ple ne rach:
Za krze wo – Orze cho wo 2008 do fi -
nan so wa na ze środ ków Urzę du Mia sta
Płoc ka i Mi ni ster stwa Kul tu ry; godz.
12, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Cap puc -
ci no. Je t’ai me – adap ta cja po wie ści
Mie rel li Rig hi ni w reż. K. Ostrow skiej
– spek takl pre mie ro wy; godz. 19. 

12 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (Ba -

zy li ka Ka te dral na), tel. 024/ 364 10
80, www.po sor kie stra.pl: KON -
CERT PA PIE SKI. Wy ko naw cy:
Mał go rza ta Ro dek – so pran, Mo ni ka
Le dzion – mez zo so pran, Je rzy Kne tig
– te nor, Woj ciech Gier lach – ba ry ton,
Chór PWSZ w Płoc ku „Vox Ju ven tu -
tis”, chór „Wo skre sie nia” (Ukra i na),
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, Woj -
ciech Ro dek – dy ry gent.
W pro gra mie: L. van Be e tho ven –

IX Sym fo nia d-moll op. 125; godz.
19, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Cap puc -
ci no. Je t’ai me – adap ta cja po wie ści
Mie rel li Rig hi ni w reż. K. Ostrow -
skiej; godz. 19.

13 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, dd.po kis.pl: po -
kaz fil mu w ra mach cy klu „Ki no nie -
miec kie w Do mu Dar mstadt” pt.
„Ke bab Con nec tion” (reż. F. Akin).

Film pre zen to wa ny w ory gi nal nej
wer sji ję zy ko wej. Po kaz w ra mach
ob cho dów 20-le cia współ pra cy
miast par tner skich Płoc ka i Dar -
mstadt; godz. 10 i 17, wstęp wol ny.

14 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),

tel. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl: spot -
ka nie z ks. prof. dr. hab. Hen ry kiem
Se we ry nia kiem, au to rem książ ki
Me dy ta cje z Her ber tem. Spot ka nie
w ra mach re a li za cji pro jek tu Z bar ba -
rzyń cą w ogro dach... Rok Zbi gnie wa
Her ber ta, wpi sa ne w ob cho dy Ty -
god nia Kul tu ry Chrze ści jań skiej
w Płoc ku; godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Cap puc -
ci no. Je t’ai me – adap ta cja po wie ści
Mie rel li Rig hi ni w reż. K. Ostrow -
skiej; godz. 19.

15 PAŹ DZIER NI KA (ŚRODA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Cap puc -
ci no. Je t’ai me – adap ta cja po wie ści
Mie rel li Rig hi ni w reż. K. Ostrow -
skiej; godz. 19.

16 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
wie czór poe zji pt. „Szept w lu strze
wo dy” z udzia łem poe tek Ur su li Te i -

cher – Me ier (Dar mstadt) i Mał go rza -
ty Pło szew skiej (Re ut lin gen). Opra wa
mu zycz na w wy ko na niu wio lon cze -
list ki Gu nil dy Wörner. Go ścin nie wy -
stą pi gdań ski poe ta Piotr Szcze pań ski.
Wie czór poe zji w ra mach ob cho dów
20-le cia współ pra cy miast par tner -
skich Płoc ka i Dar mstadt; godz. 18,
wstęp wol ny.

17 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),

tel. 024/ 268 00 33, bi bil.plock.pl: uro -
czy ste otwar cie dwóch ek spo zy cji zor -
ga ni zo wa nych w ra mach ob cho dów
Ro ku Zbi gnie wa Her ber ta: wy sta wy
Książ ni cy Płoc kiej „We mnie jest pło -
mień któ ry my śli” oraz wy sta wy Na -
ro do we go Ban ku Pol skie go „Two ja
i mo ja ka te dra”. Wer ni saż z udzia łem
Ka ta rzy ny Her ber to wej – żo ny Księ -
cia Poe tów, Hen ry ka Cit ko, Jó ze fa
Ma rii Ru sza ra. Wy sta wy i uro czy sty
wer ni saż po łą czo ne z płoc ką pro mo cją
książ ki Hen ry ka Cit ko „Her bert”. Zna -
ki na pa pie rze oraz pre zen ta cją mo net
NBP z wi ze run kiem Zbi gnie wa Her -
ber ta zor ga ni zo wa ne w ra mach re a li za -
cji pro jek tu Z bar ba rzyń cą w ogro -
dach... Rok Zbi gnie wa Her ber ta do fi -
nan so wa ne go ze środ ków Urzę du Mia -
sta Płoc ka i Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go; godz. 18.

Sa la kon cer to wa PSM (ul. Ko le -
gial na 23), tel. 024/ 364 10 80,

Koncert z gwiazdą 14 października
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www.po sor kie stra.pl: KON CERT
Z GWIA ZDĄ EWA BEM. Wy -
ko naw cy: Ewa Bem – wo kal, Cze -
sław „Ma ły” Brat kow ski – per ku -
sja, Adam Ce giel ski – kon tra bas,
Ro bert Ma jew ski – trąb ka, flu gel -
horn, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz -
na, An drzej Ja go dziń ski – for te pian,
dy ry gent.
W pro gra mie: naj wię ksze prze bo je

Ewy Bem; godz. 19, bi le ty w ce nie 23
i 18 zł. 

18 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Dzi kie
żą dze – an giel ska far sa w reż. S.
Fried ma na; godz. 19.

19 PAŹDZIERNIKA (NIEDZIELA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Dzi kie
żą dze – an giel ska far sa w reż. S.
Fried ma na; godz. 19.

23 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
wie czór słow no – mu zycz ny pt.
„Gdy bym mog ła so bie cze goś za ży -
czyć” w wy ko na niu Jo han ny Bron -
kal la (Fran kfurt nad Me nem); godz.
18, wstęp wol ny.

20 PAŹ DZIER NI KA (PONIEDZIAŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40: Dy sku -
syj ny Klub Te a tral ny – spot ka nie przy
czy ta niu dra ma tów w sa li klu bo wej
„Pie kieł ko”; godz. 19, wstęp wol ny.

21 PAŹ DZIER NI KA (WTOREK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Czer wo -
ny kap tu rek – wi do wi sko dla dzie ci;
godz. 9 i 11.

22 PAŹ DZIER NI KA (ŚRODA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Czer wo -
ny kap tu rek – wi do wi sko dla dzie ci;
godz. 9 i 11.

23 PAŹ DZIER NI KA (CZWARTEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Czer wo -

ny kap tu rek – wi do wi sko dla dzie ci;
godz. 9 i 11.

25 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Cap -
puc ci no. Je t’ai me – adap ta cja po -
wie ści Mie rel li Rig hi ni w reż. K.
Ostrow skiej; godz. 19.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: AKA -
DE MIA SZCZE GÓL NEJ WRAŻ -
LI WO ŚCI, godz. 22.

26 PAŹ DZIER NI KA (NIEDZIELA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40: Cap -
puc ci no. Je t’ai me – adap ta cja po -
wie ści Mie rel li Rig hi ni w reż. K.
Ostrow skiej; godz. 19.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40: AKA -
DE MIA SZCZE GÓL NEJ WRAŻ -
LI WO ŚCI, godz. 22.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek
8), tel. 024/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: re ci tal To ma sza
Stoc kin ge ra pt. „Me lo dią do mnie
wra casz”; godz. 17, bi le ty w ce nie
20 zł. 

28 PAŹ DZIER NI KA (WTOREK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262 48 40: Oby -
wa tel M. Hi sto ry ja – spek takl w reż.
M. Ko wa lew skie go, godz. 11.

29 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),

tel. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
„Bar ba rzyń ca w ogro dzie” i „Fresk
w ka te drze” – pro jek cja fil mów do -
ku men tal nych TVP o Zbi gnie wie
Her ber cie z udzia łem re ży se ra Pio tra
Za łu skie go; wie czór fil mo wo -dy sku -
syj ny zor ga ni zo wa ny w ra mach re a li -
za cji pro jek tu Z bar ba rzyń cą w ogro -
dach... Rok Zbi gnie wa Her ber ta, do fi -
nan so wa ne go ze środ ków Urzę du Mia -
sta Płoc ka i Sa mo rzą du Wo je wódz twa
Ma zo wiec kie go; godz. 12 oraz 18.

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

30 PAŹ DZIER NI KA (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 z V Bien na le Gra fi -
ki Dzie ci i Mło dzie ży po łą czo ne z wrę -
cze niem na gród; godz. 12, wstęp wol -
ny, wy sta wa czyn na do 16 li sto pa da.

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

31 PAŹ DZIER NI KA (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:
MU ZY KA PO AME RY KAŃ SKU.
Wy ko naw cy: W. Ma lic ki – for te -
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pian, R. Sil va – dy ry gent. W pro gra -
mie: G. Gershwin „Błę kit na rap so dia”
na for te pian i or kiestr oraz poe mat
sym fo nicz ny „Ame ry ka nin w Pa ry -
żu”, J.P. Sa u da „Pod gwieź dzi stym
sztan da rem”; godz. 19, bi le ty w ce nie
23 i 18 zł.

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024 268 00 48: „Pol ska Mek -
syk 1921-1945” – wy sta wa o sto sun -
kach pol sko -mek sy kań skich w la tach
1921-1945, przy go to wa na na pod sta -
wie do ku men tów z Ar chi wum Akt
No wych w War sza wie, czyn na w go -
dzi nach pra cy bib lio te ki.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: „Pocz tów ka
z Płoc ka” – wy sta wa fo to gra fii Pio tra
Au gu sty nia ka – człon ka Płoc kie go
To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go im. A.
Ma cie szy. Re a li za cja wy sta wy do fi -
nan so wa na ze środ ków Urzę du Mia sta
Płoc ka. Czyn na od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 10 – 18, w so bo ty 10
– 14.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -
nych 20), tel. 024/ 263 46 92: „Strój -
cie mi, strój cie mi na ro do wą sce -
nę...” – wy sta wa o ży ciu i twór czo ści
Sta ni sła wa Wys piań skie go, czyn na od
9 paź dzier ni ka, od po nie dział ku do
piąt ku w go dzi nach pra cy bib lio te ki.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: „Mój Płock – mo je mia sto”
– wy sta wa re tros pek tyw na czyn na
w godz. 9 – 16 od po nie dział ku do
piąt ku w Ga le rii Pla stycz nej Twór czo -
ści Dziec ka przez ca ły paź dzier nik do
3 li sto pa da. Wy sta wa to wa rzy szy  ob -
cho dom Eu ro pej skich Dni Dzie dzic -
twa pod ha słem „Ko rze nie tra dy cji.
Od oj co wiz ny do Oj czyz ny”.

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. H. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Klub Ma łe go
Dziec ka” – za ję cia z książ ką dla dzie -
ci w wie ku 2 – 5 lat wraz z opie ku na -
mi od by wa ją się co dzien nie po za
czwar tkiem; godz. 10.30, za pi sy na
za ję cia.
„Dro gow ska zy ży cio we” – kon kurs

pla stycz ny dla gim na zja li stów. Skła -
da nie prac do 20 li sto pa da. tel. 024
262 27 69.

1 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -

to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: mi ni pił ka noż na
chłop ców szkół pod sta wo wych – pół -
fi nał; godz. 10. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: spot ka nie To wa rzy stwa Mi -
łoś ni ków Lwo wa; godz. 18.

2 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -

to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: mi ni pił ka noż na

dziew cząt szkół pod sta wo wych – pół -
fi na ły; godz. 10.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Noc jaz zo wa
dla przy ja ciół” – kon cert z oka zji
Mię dzy na ro do we go Dnia Mu zy ki
w ra mach cy klu „Czwar tki stu den -
ckie w MDK”. W pro gra mie kon -
cert Krzysz to fa Ście rań skie go;
godz. 19.

3 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -

to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: pił kar skie „5”
dziew cząt – gim na zja eli mi na cje;
godz. 10.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Zwie rzę ta
świa ta” – ple ne ro wa za ba wa pla -
stycz na dla dzie ci z oka zji Mię dzy na -
ro do we go Dnia Zwie rząt; godz. 16.

4 PAŹ DZIER NI KA (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: V Edy cja Płoc -
kiej Li gi Pił kar skiej – I ko lej ka;
godz. 12.
Kra jo wy Tur niej Ju nio rów i Mło -

dzi ków w Bad min to nie; godz. 10.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Li ga szkół” –
II tur niej czter na stej edy cji ro zgry wek
sza cho wych dla dzie ci i mło dzie ży;
godz. 9.

5 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul. Kor -

cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: Kra jo wy Tur -
niej Ju nio rów i Mło dzi ków w Bad -
min to nie; godz. 10.

6 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul.

Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: pił kar skie „5”
dziew cząt gim na zja pół fi na ły; 
godz. 10.
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7 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -

to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
mzos.ump.pl: pił ka noż na „11” chłop -
ców – gim na zja eli mi na cje; godz. 10. 

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, za pi sy; godz. 9 – 14.30,
wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„Bar wny pió ro pusz” – hap pe ning
pla stycz ny dla dzie ci przed szkol nych;
godz. 10, wstęp wol ny.

8 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
XVII Bieg Tum ski (Ry nek Sta re go

Mia sta); godz. 10.

9 PAŹ DZIER NI KA (CZWRA TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

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

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 gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie – „Al ko hol, nar ko ty ki i seks
rów na się nie bez piecz ny zwią zek”
spot ka nie z psy cho lo giem Mar tą Ra -
kow ską; godz. 8.

Fi lia bib lio tecz na nr 6 (ul. Czwar ta -
ków 4), tel. 024/ 263 50 34: w ra mach
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 Iza be lą Kle bań ską;
godz. 10.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń -
skie go 17), tel. 024/ 263 67 80: w ra -
mach 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 Iza be lą Kle -
bań ską; godz. 12.30.
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 -

gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz nie –
„Al ko hol, nar ko ty ki i seks rów na
się nie bez piecz ny zwią zek” spot ka -
nie z psy cho lo giem Mar tą Ra kow ską,
godz.10.15 i 12.15. 

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: „Pocz tów ka
z Płoc ka”- otwar cie wy sta wy fo to gra -
fii Pio tra Au gu sty nia ka – człon ka
Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz -
ne go im. A. Ma cie szy. Re a li za cja wy -
sta wy do fi nan so wa na ze środ ków
Urzę du Mia sta Płoc ka, godz. 18.30.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
mzos.ump.pl: pił ka noż na „11” chłop -
ców – gim na zja eli mi na cje; godz. 10. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10, www.mdk-
plock.pl: „De – Na tu rat” przed sta -
wie nie w reż. Na ta lii Fi jew skiej- Zda -
now skiej. Wy stę pu ją: Ra fał Ko sec ki
i Zu zan na Fi jew ska; godz. 18.

10 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.

Obr. We ster plat te 6a), tel.024/ 262 79
96 wew. 104: „Bia ły zą bek” – przed -
szkol ne spot ka nia ze zdro wiem; 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:
„Z przy ro dą za pan brat” – V edy -
cja kon kur su eko lo gicz ne go dla
przed szko li; godz. 10, wstęp wol ny.

11 PAŹ DZIER NI KA (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: fi nał Ma zo wiec kiej
Olim pia dy Mło dzie ży w te ni sie sto ło -
wym, ka te go ria mło dzi ki; godz. 9.30.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: udział Klu bu Tu -
ry sty ki Pie szej „Pie chur” w XXX Raj -
dzie Pie czo ne go Ziem nia ka; godz. 9.

12 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Ha la spor to wa (ul. Kor cza ka 10):

„Wspól nie mo że my wię cej” – IX

spot ka nie osób nie peł no spraw nych
i ich śro do wisk po łą czo ne z pik ni kiem
in te gra cyj nym; godz. 13 – msza św.
w ko ście le pw. Św. Ja ku ba Apo sto ła
w Imiel ni cy po łą czo na z wrę cze niem
sta tu e tek „Je steś przy ja cie lem”, godz.
15 – pik nik; wstęp wol ny. 

13 PAŹ DZIER NI KA (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: „W co się ba wić? – czy li
jak sty mu lo wać roz wój dziec ka” –
spot ka nie dla ro dzi ców dzie ci w wie -
ku szkol nym i przed szkol nym z Mał -
go rza tą Pać kow ską, za stęp cą dy rek to -
ra Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz nej nr 2 w Płoc ku i Ka ta rzy ną Po -
do lew ską, psy cho lo giem; godz. 16.30.

14 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Szu ka my Mło dych Ta len tów”
– X edy cja kon kur su pio sen ki dzie -
cię cej i mło dzie żo wej; godz. 10,
wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Naj le -
piej w ru chu” – gim na sty ka dla pań;
godz. 17, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Zo bacz jak się tań czy” – otwar ta
pró ba sek cji tań ca Bre ak Dan ce; godz.
17, wstęp wol ny.

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

15 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -

na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Czas
wol ny i two je hob by” – cykl za jęć in -
spi ru ją cych roz wój za in te re so wań
dzie ci i mło dzie ży. Kon kur sy i za ba -
wy zwią za ne z bez pie czeń stwem;
godz. 17, wstęp wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor to -
wa 3), tel. 024/ 267 50 41,



www.mzos.ump.pl: pił ka noż na „11”
chłop ców – gim na zja pół fi nał; godz. 10. 

16 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: „Je sien ne
cza ry -ma ry w le sie” – spot ka nie dla
dzie ci z Mał go rza tą Wło czkow ską,
pra cow ni kiem Na dleś nic twa Płock;
godz. 10.

Zes pół Szkół nr 1 (ul. Pia ska 5), tel.
024/ 267 84 30: szta fe to we bie gi prze -
ła jo we dziew cząt i chłop ców szko ły
pod sta wo we i gim na zja; godz. 10. 

17 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -

na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Ocza mi
dzie ci” – ma lo wa nie swo jej fan ta zji
przez dzie ci – mu zy ko te ra pia; godz.
16, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul. Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10, mdk-
plock.pl: 12. 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.

22 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Okaż in nym ser ce” – spot ka nie
z wo lon ta riu sza mi Mal tań skiej Służ by
Me dycz nej; godz. 16, wstęp wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor to -
wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: pił ka noż na „11”
chłop ców – gim na zja pół fi nał; godz. 10. 

23 PAŹ DZIER NKA (CZWAR TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -

na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Być ar -
ty stą” – prze gląd poe zji śpie wa nej
i mó wio nej dla mło dzie ży; godz. 10,
wstęp wol ny.

24 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.

Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262 79
96 wew. 104: „Wier szy ki ła mią ce ję -
zy ki” – mię dzysz kol ny kon kurs re cy -
ta tor ski; godz. 10, wstęp wol ny.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu Wy -
bie ra my za wód „Op tyk” – spot ka nie
dla gim na zja li stów z Pa włem Kraw -
czyń skim; godz. 10, 

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 525: w ra mach
re a li za cji pro gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie – „Za cho wa nia ry zy kow ne
mło dzie ży – jak po ko nać pre sję sek -
su al ną” – spot ka nie po pro wa dzi psy -
cho log Mar ta Ra kow ska; godz. 8. 

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Tum ska 2), tel. 024/
262 27 69: w ra mach re a li za cji pro -
gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz nie –
„Za cho wa nia ry zy kow ne mło dzie -
ży – jak po ko nać pre sję sek su al ną”
– spot ka nie po pro wa dzi psy cho log
Mar ta Ra kow ska; godz. 10.15 
i 12.15.

25 PAŹ DZIER NI KA (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: XIV Edy cja
Tur nie ju Te ni sa Sto ło we go z cy klu
Grand Prix o mi strzo stwo ama to rów
Płoc ka; godz. 9.30.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10, mdk-
plock.pl: Dzień Fan ta sty ki; godz. 9.

26 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: V Edy cja Płoc -
kiej Li gi Pił kar skiej – II ko lej ka;
godz. 10.

27 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Wiej wie trzy ku, wiej” – wy cie czka
po osie dlu w po szu ki wa niu Pa ni Je sie -
ni w ra mach za jęć Klu bu Ma lu cha;
godz. 16, 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: „Przy sta nek ma rzeń”
– mię dzysz kol ny kon kurs pla stycz ny;
godz. 16, wstęp wol ny.

29 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”

(3-go Ma ja 4), tel. 024/ 262 51 86,
www.mozs.ump.pl: VI Me mo riał
Ce za re go Piór kow skie go; godz. 10. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„Wy bór na le ży do cie bie” – prze ciw -
dzia ła nie uza leż nie niom. VIII edy cja
kon kur su dla mło dzie ży gim na zjal nej;
godz. 10, wstęp wol ny.

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze cho -
wa 5a), tel. 024/ 266 87 06: w ra mach
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 Agniesz ką Frą czek;
godz. 10.30.

30 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu Ku -
fer z książ ka mi – „Fran klin i książ ka
z bib lio te ki” – spot ka nie dla przed -
szko la ków; godz. 10.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 262
27 69: w ra mach 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 Agniesz ka Frą czek; godz.12.30.

Za zmiany w programie redakcja nie
odpowiada.

Noc jazzowa z Krzysztofem
Ścierańskim w MDK 2 października


