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WY STA WY
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 20, www.dd.po -
kis.pl: wy sta wa IKON Ro ber ta
Ru mi na, czyn na do 25 stycz nia.
Wy sta wa „Płoc kie Ka len da rze”

– XI edy cja, zor ga ni zo wa na we
współ pra cy z Płoc kim To wa rzy -
stwem Fo to gra ficz nym im. Alek -
san dra Ma cie szy; czyn na do 22 lu -
te go.

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 ar ty stów z krę gu out si ders
art i z ko lek cji Oto Ja. Przez ca ły
sty czeń „NASZ no wo rocz ny
KIER MASZ” z naj no wszy mi ko -
szul ka mi, kub ka mi i kar tka mi pocz -
to wy mi z re pro duk cja mi prac twór -
ców art brut; od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 14 – 17.30, wstęp
wol ny.

Książ ni ca Płoc ka (ul. T. Ko ściusz -
ki 6), 024/ 268 00 33, www.
bibl.plock.pl: 
„Mój Płock” – do rocz na wy sta wa

fo to gra ficz na człon ków Płoc kie go
To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go im.
Alek san dra Ma cie szy, czyn na od
22 do 30 stycz nia, 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.
OBOK TAŃ CA oraz IN NE KO -

LO RY KO NI: wy sta wa Bo gu sła -
wa Lu sty ka, pre zen to wał swo je
pra ce na po nad 30 wy sta wach in dy -
wi du al nych oraz 60 zbio ro wych
w Eu ro pie (m.in. Sztok holm, Ber -
lin, Pa ryż) oraz w USA (m.in. Wa -
szyn gton, Bo ston, At lan ta). Bo gu -
sław Lu styk od 1994 r. miesz ka
i pra cu je w Sta nach Zjed no czo -
nych. 

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: MA GIA
GRA FI KI JA POŃ SKIE, wy sta wa
czyn na w godz. 10 – 18, 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. Wy sta wa czyn na od wtor ku
do nie dzie li do 1 lu te go.
Wy sta wa zor ga ni zo wa na w ra -

mach Sto wa rzy sze nia Mię dzy na -
ro do we go Trien na le Gra fi ki
w Kra ko wie.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie -
go 11b), tel. 024/ 262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl: MEN -
NO NI CI NA ŻU ŁA WACH –
OCA LO NE DZIE DZIC TWO.
OSAD NIC TWO OLEN DER -
SKIE NA MA ZO WSZU. Wy sta -
wa, czyn na do 22 mar ca, jest opo -
wie ścią o niez wy kłej spo łecz no ści,
dla któ rej przez czte ry stu le cia del ta
Wi sły by ła oj czyz ną. 

1 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5): Otwar cie ki na – MA -
DA GA SKAR 2; godz. 12, 13.45,
15.30, 17.15, 19, 20.45, ILE WA -
ŻY KOŃ TRO JAŃ SKI?; godz.
13, 15.45, 18.15, 21, bi le ty w ce nie:
(w pn, czw. i pt. do godz. 17) 18 zł
– nor mal ny, 15 zł – ul go wy i 12 zł
– gru po wy.

Ki no „He lios” (Ga le ria WI SŁA,
ul. Wy szo grodz ka 144), tel. 024/
363 34 46: MA DA GA SKAR 2; re -
per tu ar ki na po da wa ny jest na bie -
żą co na www.he lios net.pl

2 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5): MA DA GA SKAR 2;
godz. 10, 11.45, 13.45, 15.30,
17.15, 19.15, 21, ILE WA ŻY
KOŃ TRO JAŃ SKI?; godz. 11,
13.30, 16, 18.45, 21.15, JUST
DAN CE; godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, MA ŁA
MOSK WA; godz. 18.15, W SIE -
CI KŁAMSTW; godz. 20.30, bi le -
ty w ce nie: (w pn, czw i pt do godz.„33 sce ny z ży cia” w ki nie „Przed wioś nie”
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17) 18 zł – nor mal ny, 15 zł – ul go -
wy i 12 zł – gru po wy, (w pt po
godz. 17, so, ni) 20 zł, 16 zł, 12 zł.

3 STYCZ NIA (SO BO TA)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5): MA DA GA SKAR 2;
godz. 10, 11.45, 13.45, 15.30,
17.15, 19.15, 21, ILE WA ŻY
KOŃ TRO JAŃ SKI?; godz. 11,
13.30, 16, 18.45, 21.15, JUST
DAN CE; godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, MA ŁA
MOSK WA; godz. 18.15, W SIE -
CI KŁAMSTW; godz. 20.30.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 16, Bo żo na ro dze -
nio wy Wie czór Poe zji i Ko lęd
(Sce na Pie kieł ko); godz. 20. 

4 STYCZ NIA (NIE DZIE LA)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5): MA DA GA SKAR 2;
godz. 10, 11.45, 13.45, 15.30,
17.15, 19.15, 21, ILE WA ŻY
KOŃ TRO JAŃ SKI?; godz. 11,
13.30, 16, 18.45, 21.15, JUST
DAN CE; godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, MA ŁA
MOSK WA; godz. 18.15, W SIE -
CI KŁAMSTW; godz. 20.30.

5 STYCZ 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 nie miec kie w Do mu Dar m-
stadt” pt. „La to na bal ko nie”
(Som mer vorm Bal kon; reż. An dre -
as Dre sem); film pre zen to wa ny
w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej;
godz. 10 oraz 17, wstęp wol ny.

No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.
Tum ska 5): MA DA GA SKAR 2;
godz. 10, 11.45, 13.45, 15.30,
17.15, 19.15, 21, ILE WA ŻY
KOŃ TRO JAŃ SKI?; godz. 11,
13.30, 16, 18.45, 21.15, JUST
DAN CE; godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, MA ŁA
MOSK WA; godz. 10.45, 15.45,
20.45, W SIE CI KŁAMSTW;

godz. 20.30, 33 SCE NY Z ŻY -
CIA; godz. 13.15, 18.15.

6 STYCZ NIA (WTO REK)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5): MA DA GA SKAR 2;
godz. 10, 11.45, 13.45, 15.30,
17.15, 19.15, 21, ILE WA ŻY
KOŃ TRO JAŃ SKI?; godz. 11,
13.30, 16, 18.45, 21.15, JUST
DAN CE; godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, MA ŁA
MOSK WA; godz. 10.45, 15.45,
20.45, W SIE CI KŁAMSTW;
godz. 20.30, 33 SCE NY Z ŻY -
CIA; godz. 13.15, 18.15.

7 STYCZ NIA (ŚRO DA)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5): MA DA GA SKAR 2;
godz. 10, 11.45, 13.45, 15.30,
17.15, 19.15, 21, ILE WA ŻY
KOŃ TRO JAŃ SKI?; godz. 11,
13.30, 16, 18.45, 21.15, JUST
DAN CE; godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, MA ŁA
MOSK WA; godz. 10.45, 15.45,
20.45, W SIE CI KŁAMSTW;
godz. 20.30, 33 SCE NY Z ŻY -
CIA; godz. 13.15, 18.15.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: LI STY NA -
SZYCH CZY TEL NI KÓW,
DRU GI PO KÓJ; godz. 10.

8 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 20, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy IKON
Ro ber ta Ru mi na, godz. 18; wstęp
wol ny. Wy sta wa czyn na do 25
stycz nia. 

No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.
Tum ska 5): MA DA GA SKAR 2;
godz. 10, 11.45, 13.45, 15.30, 17.15,
19.15, 21, ILE WA ŻY KOŃ TRO -
JAŃ SKI?; godz. 11, 13.30, 16,
18.45, 21.15, JUST DAN CE; godz.
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
MA ŁA MOSK WA; godz. 10.45,
15.45, 20.45, W SIE CI KŁAMSTW;
godz. 20.30, 33 SCE NY Z ŻY CIA;
GODZ. 13.15, 18.15.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 9, LI STY NA -
SZYCH CZY TEL NI KÓW,
DRU GI PO KÓJ; godz. 11.30.

9 STYCZ 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: MY FA IR LA DY
MU SI CAL NA ESTRA DZIE.
Wy ko naw cy: Mał go rza ta Gre la –
Eli za, To masz Łu czak – Hen ry
Hig gins, Fred dy Grze gorz Szo stak
– Al fred Do o lit tle, Puł kow nik Pic -
ke ring, chór PWSZ w Płoc ku „Vox
Ju ven tu tis”, Płoc ka Or kie stra Sym -
fo nicz na, Vla di mir Ki rad jiev – dy -
ry gent. W pro gra mie: F. Loe we –
„My Fa ir La dy”; godz. 19, bi le ty
w ce nie 20 zł. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 9, DON PAS QU A -
LE w wyk. Pol skiej Ope ry Ka me -
ral nej z Ło dzi; godz. 19.

Ki no „He lios” (Ga le ria WI SŁA,
ul. Wy szo grodz ka 144), tel. 024/
363 34 46: ZMIERZCH, THE
SPIRIT – DUCH MIASTA; re -
per tu ar ki na po da wa ny jest na bie -
żą co na www.he lios net.pl

10 STYCZ NIA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

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

11 STYCZ NIA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

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

12 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: LI STY NA -
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SZYCH CZY TEL NI KÓW,
DRU GI PO KÓJ; godz. 9.

13 STYCZ NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: LI STY NA -
SZYCH CZY TEL NI KÓW,
DRU GI PO KÓJ; godz. 9, 11.30.

14 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 16, LI STY NA -
SZYCH CZY TEL NI KÓW,
DRU GI PO KÓJ; godz. 11.30.

15 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek

8), tel. 024/ 367 19 20,
www.dd.po kis.pl: kon cert no wo -
rocz ny w wy ko na niu ucz niów
Pań stwo wej Szko ły Mu zycz nej
im. Ka ro la Szy ma now skie go
w Płoc ku; godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 16, LI STY NA -
SZYCH CZY TEL NI KÓW,
DRU GI PO KÓJ; godz. 11.30.

Książ ni ca Płoc ka (ul. T. Ko ściusz -
ki 6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: spot ka nie au -
tor skie z płoc kim ak to rem i poe tą
Wi tol dem Mie rzyń skim. W pro -
gra mie wie czo ru au tor ska pre zen ta -
cja wier szy za czer pnię tych z wy da -
nych to mi ków; godz. 18.

16 STYCZ 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: MU ZYCZ NE
OSCA RY. Wy ko naw cy: Ha li na
Zim mer mann – wo kal, Piotr Schulz
– wo kal, Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na, Jan Wal czyń ski – dy ry gent.
W pro gra mie: prze bo je mu zy ki
fil mo wej na gro dzo nej Osca ra mi,
m.in.: „Over the ra in bow” („Cza ro -
dziej z Kra i ny Oz”), „Que se ra, se -

ra” („Czło wiek, któ ry wie dział za
du żo”), „I just cal led to say I lo ve
you” („Ko bie ta w czer wie ni”),
„Say you, say me” („Bia ła noc”),
„Can you fe el the lo ve to o night”
(„Król Lew”), „My he art will go
on” („Ti ta nic”); godz. 10 i 19, bi le -
ty w ce nie 20 zł. 

Ki no „He lios” (Ga le ria WI SŁA,
ul. Wy szo grodz ka 144), tel. 024/
363 34 46: DZIEŃ W KTÓRYM
ZATRZMAŁA SIĘ ZIEMIA; re -
per tu ar ki na po da wa ny jest na bie -
żą co na www.he lios net.pl

17 STYCZ NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 20, www.dd.po -
kis.pl: kon cert kwar te tu smy czko -
we go pt.: „Po lish Qu ar tet – mu -
zycz ne in spi ra cje” w skła dzie:
Woj ciech Ko prow ski – I skrzyp ce,
Alek san dra To ma siń ska – II
skrzyp ce, Mi chał Bry ła – al tów ka,
Ka rol Ma ria now ski – wio lon cze la;
godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: CAP PUC CI -
NO (Je T’a i me) w reż. K.
Ostrow skiej; godz. 19.

18 STYCZ NIA (NIE DZIE LA) 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: CAP PUC CI -
NO (Je T’a i me) w reż. K.
Ostrow skiej; godz. 19.

20 STYCZ NIA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 20, 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. „Na cza sie – Po la cy i Niem cy”;
godz. 10 oraz 17; wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: Kró lew na
śnież ka – spek takl dla naj młod -
szych; godz. 10.

22 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 20, 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.: „Iran – upa dły Eden”; ko -
men tarz Ma gda Ka niow ska i Ja kub
Ja niak; godz. 18; wstęp wol ny.

Książ ni ca Płoc ka (ul. T. Ko ściusz -
ki 6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: otwar cie do -

„Ma ła Mosk wa” w ki nie „Przed wioś nie”
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rocz nej wy sta wy fo to gra ficz nej
człon ków PTF im. Alek san dra Ma -
cie szy pt. Mój Płock; godz. 18.

23 STYCZ 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: KON CERT
Z GWIA ZDĄ – RY SZARD
RYN KOW SKI. Wy ko naw cy: Ry -
szard Ryn kow ski – wo kal, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, Boh dan
Jar mo ło wicz – dy ry gent. W pro -
gra mie: naj wię ksze prze bo je Ry -
szar da Ryn kow skie go m.in.:
„Szczę śli wej dro gi już czas”,
„Wznieś ser ce”, „Nie budź my ma -
rzeń ze snu”, „Da ry lo su”, „Za mło -
dzi, za sta rzy”, „Je dzie po ciąg z da -
le ka”, „Wy pij my za błę dy”; godz.
17.30 i 20, bi le ty w ce nie 30 zł. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: Kró lew na
śnież ka – spek takl dla naj młod -
szych; godz. 10 i 16, LI STY NA -
SZYCH CZY TEL NI KÓW,
DRU GI PO KÓJ; godz. 19.

Ki no „He lios” (Ga le ria WI SŁA,
ul. Wy szo grodz ka 144), tel. 024/
363 34 46: SEZON NA MISIA 2;
re per tu ar ki na po da wa ny jest na
bie żą co na www.he lios net.pl

24 STYCZ NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 20, www.dd.po -
kis.pl: re ci tal Jac ka Boń czy ka pt.:
„Pio sen ki kil ku Fran cu zów”;
godz. 18; ce na bi le tu 20 zł do na by -
cia w Do mu Dar mstadt.

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

25 STYCZ NIA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

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

28 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 20, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy „Płoc kie
Ka len da rze” – XI edy cja, godz.
18, wstęp wol ny. 
Wy sta wa zor ga ni zo wa na we

współ pra cy z Płoc kim To wa rzy -
stwem Fo to gra ficz nym im. Alek san -
dra Ma cie szy; czyn na do 22 lu te go. 

29 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 11.

30 STYCZ 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:
GA LA TRZECH TE NO RÓW.
Wy ko naw cy: Adam Zdu ni kow ski –
te nor, Pa weł Ska łu ba – te nor, Da riusz
Sta chu ra – te nor, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, Ta de usz Koz łow ski –
dy ry gent. W pro gra mie: pieś ni la ty -
no a me ry kań skie, ne a po li tań skie,
m.in. „La Spa gno la”, „Fu ni cu li fu ni -
cu la”, „San ta Lu cia”, „O so le Mio”,
„La cu ca ra cha”, „Si bo ney”, „Gra na -
da”; godz. 19, bi le ty w ce nie 30 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 10.

Ki no „He lios” (Ga le ria WI SŁA,
ul. Wy szo grodz ka 144), tel. 024/
363 34 46: IDEALNY FACET
DLA MOJEJ DZIEWCZYNY;
re per tu ar ki na po da wa ny jest na
bie żą co na www.he lios net.pl

31 STYCZ NIA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: PIER ŚCIEŃ
I RÓ ŻA; godz. 16, ZA BA WY
SKA MAN DRY TÓW (Sce na
„Pie kieł ko”); godz. 21.30.

1 LU TE GO (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

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

www.te atr plock.pl: KLI MAK TE -
RIUM – go ścin nie Te atr RAM PA
z War sza wy; godz. 16 i 19.

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

WY STA WY

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: wy sta wa po -
kon kur so wa „Naj ład niej sza kar tka
świą tecz 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 do
30 stycz nia. 

IM PRE ZY STA ŁE

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.

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 piąt ki w godz. 15-16.

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 „Książ ka po -
ma ga dzie ciom od kry wać świat”
– za ję cia li te rac ko -pla stycz ne pro -
mu ją ce li te ra tu rę dzie cię cą dla dzie -
ci w wie ku szkol nym, w każ dą śro -
dę w godz. 15.30 – 16.30. 

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. B.
Krzy wo u ste go 4), tel. 024/ 263 34
28: w ra mach cy klu Świat ksią żek –
za ję cia li te rac ko -ar ty stycz ne dla
dzie ci w wie ku 8-14 lat pod ha słem
„Wę drów ki pa pi ru su. Tro pem
książ ki od sta ro żyt no ści do dziś”,
pier wszy i trze ci pią tek mie sią ca,
godz. 15.30.
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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.

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul.
Przysz kol na 22), tel. 024/ 261 20
19: „Czte ry po ry ro ku” za ję cia
pla stycz ne dla naj młod szych czy -
tel ni ków od by wa ją się w każ dy pią -
tek w godz. 15 – 16.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Go rą ce ser ca w środ ku zi my”
– spot ka nia wo lon ta riu szy Mal tań -
skiej Służ by Me dycz nej od by wa ją
się w każ dą śro dę; godz. 15.30,
wstęp wol ny.

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

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl. „Li ga szkół” –
V tur niej czter na stej edy cji ro zgry -
wek sza cho wych dla dzie ci i mło -
dzie ży; godz. 9.

6 STYCZ NIA (WTO REK) 
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -

pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „No
to skok w No wy Rok” – za ba wy
ryt micz ne dla dzie ci; godz. 16,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 1, ul. Pia ska
5), tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:
za wo dy spor to we w ko szy ków ce
dziew cząt szkół gim na zjal nych –
eli mi na cje; godz. 10.

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

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

„No wy ro czek, du ży kro czek” –za -
ba wy mu zycz no – ru cho we w Klu -
bie Ma lu cha; godz. 16, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Ma lo wan ki, bał wan ki” – cykl
„Po ra nek Ar ty stycz ny Przed szko la -
ka”; godz. 9.15, 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 To -
wa rzy stwa Mi łoś ni ków Lwo wa;
godz. 18.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 4, ul. Mio do -
wa 18), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: za wo dy spor to -
we w uni ho ke ju chłop ców szkół
gim na zjal nych; godz. 10.

Gim na zjum nr 10 (ul. Cho pi na 62):
za wo dy spor to we w ko szy ków ce
dziew cząt szkół gim na zjal nych – fi -
nał; godz. 8.

8 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: spot ka nia
z wo lon ta riu sza mi XVI Fi na łu
WOŚP; godz. 16 – gr. I – VI, godz.
18 – gr. VII – XIII.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 4, ul. Mio do -
wa 18), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: za wo dy spor to -
we w uni ho ke ju chłop ców szkół
gim na zjal nych; godz. 10.

9 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
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. 

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/
262 79 96 wew.104:
„Bal na zam ku” – za ba wa kar na wa ło -

wa dla dzie ci; godz. 16, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Ta necz ny mix” – za ję cia ta -
necz ne sek cji tań ca bre ak dan ce;
godz. 16, wstęp wol ny.

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

10 STYCZ NIA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
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. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 4, ul. Mio do -
wa 18), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: za wo dy spor to -
we w uni ho ke ju chłop ców szkół
gim na zjal nych; godz. 10.

11 STYCZ NIA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: V Edy cja Płoc -
kiej Li gi Pił kar skiej – VI ko lej ka;
godz. 9.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl. XVII Fi nał
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po -
mo cy. „Dzie cia ki Wiel kiej Or kie -
strze” – kon cert po łą czo ny z auk cją
prac pla stycz nych dzie ci i mło dzie -
ży; godz. 11.

12 STYCZ NIA (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: „Za kłó ce nia i za -
bu rze nia roz wo ju mo wy i ję zy ka”
– spot ka nie dla ro dzi ców z psy cho -
lo giem Be a tą Wo łyń ską i lo go pe dą
Ka ta rzy ną Iwa now ską z Po rad ni
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej Nr
2 w Płoc ku; godz. 16.30.
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Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: za wo dy w dru -
ży no wym te ni sie sto ło wym szkół
pod sta wo wych; godz. 8.30. 

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -
pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08: za ba -
wa kar na wa ło wa dla se nio rów;
godz. 17, wstęp wol ny.

13 STYCZ NIA (WTO REK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Zi mo wa ga le ria” – za ję cia pla -
stycz no – ma nu al ne dla dzie ci
i mło dzie ży; godz. 17, wstęp wol ny.

Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.
Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: za wo dy w dru -
ży no wym te ni sie sto ło wym szkół
gim na zjal nych; godz. 8.30.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 3, ul. Kos so budz kie go
7), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: za wo dy spor to -
we w uni ho ke ju dru żyn mie sza nych
szkół pod sta wo wych klas IV i mł.;
9.45. 

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

14 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/
262 79 96 wew. 104: „Pio sen ka dla
bab ci i dziad ka” – spot ka nie z oka -
zji Dnia Bab ci i Dziad ka; godz. 16,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 3, ul. Kos so budz kie -
go 7), tel. 024/ 267 84 30,
mzos.ump.pl: za wo dy spor to we
w uni ho ke ju dru żyn mie sza nych
szkół pod sta wo wych klas IV i mł.;
9.45. 

Gim na zjum nr 4 (ul. Mio do wa 18),
tel. 024/ 267 84 30, mzos.ump.pl:

za wo dy spor to we w uni ho ke ju
chłop ców szkół gim na zjal nych – fi -
nał; godz. 10. 

16 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -

pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Bal
ma sko wy” – bal kar na wa ło wy dla
dzie ci i mło dzie ży; godz. 16.30,
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: „Nie używ ki
a za ba wy ru cho we są bez piecz ne
i zdro we” – szkol ne spot ka nia
z pro fi lak ty ką uza leż nień; godz. 10,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 3, ul. Kos so budz kie go
7), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: za wo dy spor to -
we w uni ho ke ju dru żyn mie sza nych
szkół pod sta wo wych klas IV i mł.;
9.45. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl. „Wszyst kie
wnu ki i wnu czę ta z oka zji Wa sze go
Świę ta” – pro gram ar ty stycz ny dla
Bab ci i Dziad ka z oka zji ich świę ta;
dzie ci z grup MDK prze ka żą z serc
pły ną ce ży cze nia dla swo ich babć
i dziad ków; godz. 13.

„Kar na wa ło we sza leń stwa” – za -
ba wa no wo rocz na przy bla sku cho -
in ki dla mło dzie ży z Mło dzie żo we -
go Do mu Kul tu ry; godz. 17.

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

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Za ba wa
z gwiazd ką i cho in ką” – bal no wo -
rocz ny dla naj młod szych uczest ni -
ków za jęć Mło dzie żo we go Do mu
Kul tu ry; godz. 11.

19 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: fe ryj ny tur niej
te ni sa sto ło we go; godz. 12. 

19 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
– 30 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: Ak cja Zi ma – za ję cia in ter dy -
scy pli nar ne dla dzie ci po zo sta ją -
cych w fe rie w mie ście; godz. 8.30
– 15.30, za pi sy 19 stycz nia. 

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/
262 79 96 wew.104:
Ak cja Zi ma – za ję cia in ter dy scy -

pli nar ne dla dzie ci po zo sta ją cych
w fe rie w mie ście; godz. 8.30 –
15.30, za pi sy 19 stycz nia.

„Men no ni ci na Żu ła wach. Oca lo ne Dzie dzic two” i „Osad nic two Olen der -
skie na Ma zo wszu”– pod wój na wy sta wa w Spich le rzu



„Źró dło ży wio łów. Ma zo wiec kie cen trum me ta lur gicz ne z cza sów im pe rium rzym skie go” – wy sta wa, któ rą mo że my
oglą dać w płoc kim Spich le rzu. 

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -
pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08: Ak -
cja Zi ma – za ję cia in ter dy scy pli nar -
ne dla dzie ci po zo sta ją cych w fe rie
w mie ście; godz. 8.30 – 15.30, za pi -
sy 19 stycz nia.

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/
262 79 96 wew. 104: Ak cja Zi ma –

za ję cia in ter dy scy pli nar ne dla
dzie ci po zo sta ją cych w fe rie
w mie ście; godz. 8.30 – 15.30, za -
pi sy 19 stycz nia.

19 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
– 1 LU TE GO (NIE DZIE LA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: fe rie dla dzie -
ci. W pro gra mie: za ba wy, kon kur -
sy, dzia ła nia pla stycz ne i in ne
atrak cje. Za ję cia przez na czo ne są
dla dzie ci w wie ku 8-13 lat; godz. 9
– 15 od po nie dział ku do piąt ku. 

20 STYCZ NIA (WTO REK)
Lo do wi sko przy PM Po do lan ka

(Po dol szy ce), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Fe rie na Lo -
dzie – kon kur sy i za ba wy na lo do -
wi sku; godz. 10.30.

22 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Lo do wi sko Sta ry Ry nek (Ry nek

Sta re go Mia sta), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: Fe rie na
Lo dzie – kon kur sy i za ba wy na lo -
do wi sku; godz. 10.30. 

24 STYCZ NIA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: V Edy cja Płoc -
kiej Li gi Pił kar skiej – VII ko lej ka;
godz. 9. 

26 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: fe ryj ny tur niej
te ni sa sto ło we go; godz. 12. 

27 STYCZ NIA (WTO REK)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: Tur niej Ha lo -
wej Pił ki Noż nej Szkół Pod sta -
wo wych klas IV i mł.; godz. 10.

Lo do wi sko przy PM Po do lan ka
(Po dol szy ce), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Fe rie na Lo -
dzie – kon kur sy i za ba wy na lo do -
wi sku; godz. 10.30.

28 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: Tur niej Ha lo -
wej Pił ki Noż nej Szkół Pod sta wo -
wych klas IV i mł.; godz. 10.

29 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Ha la Spor to wa Bo ro wi czki (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 15,
www.mzos.ump.pl: Tur niej Ha lo -
wej Pił ki Noż nej Szkół Pod sta wo -
wych klas IV i mł.; godz. 10. 

Pły wal nia Miej ska „Ko by lan ka”
(Al. Ko by liń skie go 25), tel. 024/
267 84 30, www.mzos.ump.pl: Fe -
rie na Wo dzie – kon kur sy i za ba wy
na pły wal ni; godz. 10.30.

30 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Za łóż my ma ski na gło wy, roz -
po czy na my fi nał zi mo wy” – bal
kar na wa ło wy dla dzie ci; godz. 13,
wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja
nie odpowiada.
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