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WY STA WY

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wy sta wa prac współ czes nej
gra fi ki buł gar skiej z ko lek cji
Związ ku Buł gar skich Ar ty stów
Pla sty ków w So fii – Ata nas Wa sy -
lew, Mi cha ił Pet kow, Di mo Ko li -
ba row, Alek sy Na czew, Swi len
Bła żew, Ste fan Mar kow, Sto jan
Ca new, Iwan Ni now, Ste fan Boż -
kow, Ma ria Duh te wa, We li ko Ma -
rin czew ski, Ele na Pa na jo to wa; wy -
sta wa czyn na do 5 ma ja.

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:
Kon fe ren cja mię dzy na ro do wa:
Art. Brut? Est -il le me me par to -
ut?/ Czy wszę dzie zna czy to sa -
mo? z udzia łem prof. Ala ina Bo u -
il leta (Lil le, Fran cja) i prof. Alek -
san dra Jac kow skie go (Pol ska)
oraz Adam Nidz gor ski Pe in tu re/
Ma lar stwo – wy sta wa twór cy art
brut z Mar sy lii (czyn na od 15 maja
do 10 lip ca od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 14-17.30); wstęp
wol ny.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
„An drzej Bob kow ski – Chu li gan
wol no ści” – wy sta wa przy go to wa -
na przez To wa rzy stwo Opie ki nad
Ar chi wum In sty tu tu Li te rac kie go
w Pa ry żu wspól nie z Mu ze um Wy -
chodź stwa Pol skie go im. Ja na Pa -
de rew skie go, wg sce na riu sza Jo an -
ny Po dol skiej i Agniesz ki Mit kow -
skiej, w opra co wa niu gra ficz nym
Han ny Mi la no wicz. Wy sta wa zre a -
li zo wa na dzię ki wspar ciu Mi ni ster -
stwa Kul tu ry i Dzie dzic twa Na ro -
do we go, czyn na do 30 ma ja, 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. Wy sta wa cza so wa
Ta ra sin – ma ła re tros pek ty wa.
Pra ce na pa pie rze 1952-2008
(Czyn na do 30 czer wca).
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.

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
szkła ar ty stycz ne go An ny Ko li
i Pa u li ny Ka czor -Pa czkow skiej
„Szkło. For ma i prze strzeń”;
galeria czyn na w godz. 10-18 od
wtor ku do nie dzie li, bi le ty: 6 zł
nor mal ny, 3 zł ul go 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 do 31 ma ja. 

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go 11b), tel. 024/ 262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl: wer ni -
saż „Świat kar pac kich świą tyń”,
wy sta wa czyn na do 7 czer wca. 

1-7 MA JA 
Kino Helios (ul. Wyszogrodzka

144); „Gra dla dwojga“ USA/12,
„Góra Czarownic“ USA/12,
„Zapowiedź“ USA/15, „Generał
Nil“ Polska/12, „Za jakie grzechy“
USA/12, „Hanna Monthana“

USA/7, „Vicky Cristina
Barcelona“ USA/12, „Nieproszeni
goście“ USA/15, „Dzielny
despero“ USA/b.o.

1 MA JA (PIĄ TEK) 
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: Ro -
dzin ny We e kend Ma jo wy (do 3
ma ja włącz nie). 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
367 19 20, www.po kis.pl: Mię dzy -
na ro do wy Dzień Ka szan ki; wy -
stą pią: Or kie stra Ko pal ni Wę gla
Ka mien ne go Knu rów, Ka pe la Ty -
rol ska, Ka pe la Bay e rock oraz Ka -
ba ret RAK. Im pre zę po pro wa dzi
Jo an na Bar tel; godz. 16, wstęp
wol ny.

2 MA JA (SO BO TA) 
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
367 19 20, www.po kis.pl: Ma jów -
ka na Sta rów ce. Wy stą pią: Ka pe la
Fol klo ru Miej skie go „Fi de lis”, Ka -
pe la „Ko ro no wia cy” oraz Płoc ka
Ka pe la Pod wór ko wa; godz. 17,
wstęp wol ny.

3 MA JA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Sta ry Ry nek), tel. 024/ 364 10 86,
www.po sor kie stra.pl: KON CERT
Z OKA ZJI ŚWIĘ TA NA RO DO -
WE GO 3 MA JA. Wy ko naw cy:
Pa try cja To ma szew ska – wo kal,
Ja cek Kot lar ski – wo kal, Je rzy Kar -
wow ski – sak so fon, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na Boh dan Jar mo ło -
wicz – dy ry gent, aran żer. W pro -
gra mie m.in.: A. Zie liń ski – „Prze -
ślicz na wio lon cze list ka”, „Wszyst -
ko mi mó wi, że mnie ktoś po ko -
chał”, M. Gre chu ta – „Dni, któ rych
nie zna my”, „Bę dziesz mo ją pa nią”
J. Kar wow ski – „Do bre, bo pol -
skie”, W. Korcz – te mat z fil mu
„07 zgłoś się”, H. Kuź niak – te mat
z fil mu Va bank”, K. Dęb ski –
„Dum ka na dwa ser ca”; godz. 18,

wstęp wol ny. 
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Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(am fi te atr), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: Go rą czka Ma jo -
wej No cy – Ka ba re ton w Płoc ku.
Trze cia edy cja Ka ba re to nu, pod -
czas któ rej wy stą pią: Pod Wyr wi -
gro szem, Koń Pol ski, Ka ba ret Pa -
ra nie nor mal ni, Ka ba ret Mło dych
Pa nów, Ka ba ret Ske czów Mę czą -
cych, For ma cja Cha te let, Krzysz tof
Pia sec ki, Ka ba ret Gra bie go Mar ka
oraz gwia zda z za gra ni cy; godz.
20, bi le ty w ce nie 25 zło tych do na -
by cia w Centrum Informacji
Turystycznej (Stary Rynek 8) i sie -
ci Tic ket pro.

6 MA JA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: kon cert dy plo man tów w wy -
ko na niu ucz niów Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej im. K. Szy ma -
now skie go w Płoc ku; godz. 18,
wstęp wol ny.

Ba zy li ka Ka te dral na: VII MIĘ -
DZY NA RO DO WY FE STI WAL
PŁOC KIE DNI MU ZY KI CHÓ -
RAL NEJ – Sier giej Rach ma ni -
now Ca ło noc ne Czu wa nie w wy -
ko na niu: Na ro do we go Chó ru
Ukra i ny Dum ka, Eu ge nij Saw czuk
– dy ry gent, Ok sa na Ni ki tiuk –
mez zo so pran, My ha i lo Tys hchen -
ko – te nor, Yu rij Ko rin nyk – te nor;
godz. 19. 

7 MA JA (SO BO TA) 
Ba zy li ka Ka te dral na: VII MIĘ -

DZY NA RO DO WY FE STI WAL
PŁOC KIE DNI MU ZY KI CHÓ -
RAL NEJ – Wol fgang Ama de usz
Mo zart Re qu iem w wy ko na niu:
Na ro do we go Chó ru Ukra i ny Dum -
ka, Pu e ri i Pu el lae Can to res Plo -
cen ses, Or kie stry Ka me ral nej Fil -
har mo nii Na ro do wej, Eu ge nij Saw -
czuk – dy ry gent, Je le na Na gor na ja
– so pran, Ok sa na Ni ki tiuk – mez -
zo so pran, Wik tor Ska czok – te nor,
Kon stan tin Klejn – bas; godz. 19

8 MA JA (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 86, www.po -
sor kie stra.pl: KON CERT Z GWIA -
ZDĄ – HAN NA BA NA SZAK.
Wy ko naw cy: Han na Ba na szak –
wo kal, Piotr Ka łuż ny – for te pian,

Le szek Ranz – gi ta ra ba so wa, Ja -
kub Per so na – per ku sja, An drzej
Ma zu rek – in stru men ty per ku syj ne,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
Woj ciech Ro dek – dy ry gent, Pa weł
Sztom pke – pro wa dze nie.
W pro gra mie: kom po zy cje z re -

per tu a ru Han ny Ba na szak: „Ape tyt
na ży cie”, „Ja dla pa na cza su nie
mam”, „Mam ocho tę na chwi le -
czkę za pom nie nia”, „W mo im ma -
gicz nym do mu”, „Że gnaj, kot ku”;
godz. 19, bi le ty w ce nie 30 zł. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ma ła sce na – Ry nek Sta re go Mia -
sta), tel. 024/ 367 19 20, www.po -
kis.pl: ka pe la di Ku Zi nE – mu zy ka
klez mer ska – re per tu ar zes po łu sta -
no wią głów nie tra dy cyj ne me lo die
opa trzo ne włas ną aran ża cją;
godz.17, wstęp wol ny.

Ogró dek Miej skie go Zes po łu
Obiek tów Spor to wych (Pl. Dą -
brow skie go 2a): Ma jU nia – mu zy -

ka klu bo wa oraz kon cert Ma rii
Pe szek. Za pro sze nia do stęp ne
w PO KiS, w Klu bie Za chę ta oraz
Har ri son.

9 MA JA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wy sta wy pt. „Eu ro pa wol -
nych na ro dów. Idea zjed no cze -
nia kon ty nen tu w pol skiej my śli
XIX w.” Wy sta wa w ra mach XI
Pik ni ku Eu ro pej skie go. Ek spo zy -
cja czyn na do 24 ma ja;
godz.17.30, wstęp wol ny.

MZOS (Pl. Dąbrowskiego 2a), 4.
Studencki Festiwal Piosenki
„Katorga ’09“ godz. 17-22.30. 
W programie m.in. występ

zespołu AQQ, Paprika Korps.
Bilety po 10 zł do nabycia w
sklepie muzycznym Harfa i w
siedzibie samorządu studenckiego
PWSZ przy pl. Dąbrowskiego 2,
pok. 10.

9-10 MA JA (SO BO TA-NIE DZIE LA) 
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
367 19 20, www.po kis.pl: XI Pik -

Halina Kunicka w Domu Darmstadt 16 maja
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nik Eu ro pej ski. Wy stę py płoc kich
szkół i przed szko li na te ma ty eu ro -
pej skie, po nad to sto i ska pre zen tu ją -
ce kra je Unii Eu ro pej skiej, z rę ko -
dzie łem i żyw no ścią eko lo gicz ną
przy go to wa ne przez płoc kie szko ły.
Gwia zdą wie czo ru bę dzie w sobotę
zes pół Sta chur sky, w niedzielę
Lao Che; godz. 16, wstęp wol ny.

10 MA JA (NIE DZIE LA) 
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8): VII MIĘ DZY NA RO DO -
WY FE STI WAL PŁOC KIE DNI
MU ZY KI CHÓ RAL NEJ – przed -
sta wie nie wo kal no-mu zycz ne Te a -
tru Pieś ni „Ma ła Ta jem ni ca”
(My tisz czi, Ro sja), Ta tia na Czer -
nia je wa – dy ry gent; godz. 16.

12 MA JA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Ry nek 8), TEL.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
po kaz fil mu z cy klu „Ki no nie miec -
kie w Do mu Dar mstadt” pt. „Knal -
lhart” („Twar dziel”, reż. Buck”);
godz.10 i 17, wstęp wol ny.

15 MA JA (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 86, po sor kie -
stra.pl: KON CERT DY PLO -
MAN TÓW PAŃ STWO WEJ
SZKO ŁY MU ZYCZ NEJ
w PŁOC KU. Wy ko naw cy: Ewa
Tyt man – for te pian, Krzysz tof
Sa dow ski – trąb ka, Szy mon Bia -
ło ruc ki – pu zon, Pa weł Za jąc –
for te pian, Płoc ka Or kie stra Sym -

fo nicz na, Je rzy Ko sek – dy ry -
gent. W pro gra mie: F. Cho pin –
Kon cert for te pia no wy e-moll op.

11, J. Hum mel – Kon cert na trąb -
kę cz. II i III, A. Gu il mant -Mor -
ce au – Sym pho ni que op. 88,
K.M. We ber – Kon zertstück f-
moll op. 79; godz. 19, bi le ty
w ce nie 20 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:
Kon fe ren cja mię dzy na ro do wa:
Art. Brut? Est -il le mę me par to -
ut?/ Czy wszę dzie zna czy to sa -
mo? – pró ba de fi ni cji. Pro gram:
godz. 12, kon fe ren cja z udzia łem
prof. Ala i na Bo u il let’a (Fran ce)
i prof. Alek san dra Jac kow skie go
(Pol ska) – 12.30, dy sku sja – 15.30,
wer ni saż wy sta wy „Adam Nidz -

gór ski. Ma lar stwo/ Pe in tu re” –
godz. 19; wstęp wol ny. 

16 MA JA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 20, dd.po kis.pl: re -
ci tal Ha li ny Ku nic kiej (to wa rzy -
sze nie for te pia nu: Cze sław Ma jew -
ski); godz. 18, ce na bi le tu: 20 zł do
na by cia w Do mu Dar mstadt.

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:
Kon fe ren cja mię dzy na ro do wa:
Art. Brut? Est -il le mę me par to -
ut?/ Czy wszę dzie zna czy to sa -
mo? – pró ba de fi ni cji. Pro gram: 2
część kon fe ren cji – otwar cie
o godz. 12, z udzia łem Jac ka Ma li -
now skie go (ar ty sta) i Be a ty Jasz -
czak (OTO JA) oraz przed sta wi cie -
li ga le rii, fun da cji i sto wa rzy szeń
oraz mu ze ów pro mu ją cych art brut
w Pol sce – godz. 12.30, przer wa –
godz. 15.30, pro jek cja fil mu TVP
KUL TU RA – „Sztu ka zwa na art
brut” – godz. 16; wstęp wol ny.

18 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

Kabaret Pod Wyrwigroszem 3 maja w amfiteatrze
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tel. 02/ 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. „Ar gen ty na”. Ko men -
tarz: An na Pog łów; godz.18, wstęp
wol ny.

20 MA JA (ŚRO DA)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: Śro da
Li te rac ka, spot ka nie z Da nie lem
Rat zem, godz. 18.

21 MA JA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 02/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: po kaz fil mu z cy klu Ki no
do ku men tu nie miec kie go pt. Mię -
dzy Odrą a Re nem godz. 10 i 17,
wstęp wol ny.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: otwar -
cie wy sta wy cza so wej Ta ra sin –
ma ła re tros pek ty wa. Pra ce na
pa pie rze 1952-2008. 

22 MA JA (PIĄ TEK) 
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8),. 024/ 364 70 71, www.mu -
ze um plock.art.pl: go ściem wie czo -
ru bę dzie Ka zi mierz Bur nat, poe -
ta, pub li cy sta, re dak tor ksią żek,
edy tor, or ga ni za tor i wspó łor ga ni -
za tor przed sięw zięć kul tu ral nych
m.in. „Lek cji Poe zji” w Wał brzy -
chu i „Gło gow skich Kon fron ta cji
Li te rac kich”. Swo ją twór czość pre -
zen to wał za rów no w Pol sce ja ki
i za gra ni cą. Na za koń cze nie wie -
czo ru prze wi dzia na jest dy sku sja
oraz moż li wość za pre zen to wa nia
utwo rów płoc kich poe tów; godz.
18, wstęp wol ny. 

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 86, www.po -
sor kie stra.pl: USTA MIL CZĄ,
DU SZA ŚPIE WA! Wy ko naw cy:
Ewe li na Hań ska – so pran, Bo gu -
sław Mor ka – te nor, Jan Za krzew -
ski – te nor, Płoc ka Or kie stra Sym -
fo nicz na An drzej Knap – dy ry gent,

An drzej Kra jew ski – pro wa dze nie.
W pro gra mie: naj pięk niej sze arie
i du e ty z ope re tek i mu si ca li:
„Księż ni czka Czar da sza”, „We so ła
wdów ka”, „Ba ron Cy gań ski”,
„Hra bi na Ma ri ca”, „West Si de Sto -
ry”, „My fa ir la dy”; godz. 19, bi le -
ty w ce nie 30 zł. 

28 MA JA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: kon cert for te pia no wy pt.
”Od Scar lat tie go do De bus sy’ego”
w wy ko na niu To ma sza Zgo rzel -
skie go i Ka ro li ny Gar lej -Zgo rzel -
skiej; godz.18, wstęp wol ny. 

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
w cy klu Płoc ka Pre mie ra Mie sią ca
pro mo cja opo wie ści bio gra ficz nej
Da nie la Rat za – „Jak po ra nio ne
pta ki, wy da nej w ra mach se rii wy -
daw ni czej Ma zo wiec ka Aka de mia
Książ ki, pub li ku ją cej od 2004 ro ku
książ ki la u re a tów kon kur su o tej
sa mej naz wie; godz. 18.

30 MA JA (SO BO TA)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: fi nał XXXI
edy cji Kon kur su Re cy ta tor skie go
dla Dzie ci i Mło dzie ży im. Ja nu sza
Kor cza ka „Pięk nie być czło wie -
kiem”; godz. 9.

31 MA JA (NIE DZIE LA) 
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Sta re Mia sto), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: Miej ski Ogród Zo o -
lo gicz ny, Dzień Dziec ka w ZOO.
W pro gra mie: gry i za ba wy dla naj -
młod szych, dmu cha ny plac za baw
i wie le in nych atrak cji; godz. 12,
wstęp wol 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 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. Krzy -
wo u ste go 4), tel. 024/ 263 34 28:
w ra mach cy klu W prze strze ni kos -
micz nej za ję cia li te rac ko -ar ty stycz -
ne dla dzie ci w wie ku 8-14 lat pt.
„Po dróż do gwiazd”, pier wszy
i trze ci pią tek mie sią ca, godz.
15.30-16.30.

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

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. 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.

4 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Czte ry po ry ro ku – wios na”-
za ję cia re lak sa cyj ne w Klu bie Ma -
lu cha; godz. 16, wstęp wol ny.
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5 MA JA (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: „Al ko hol i nar ko -
ty ki, a mo ja ro dzi na ju tro. Jak mą -
drze zbu do wać swo ją przy szłość” –

za ję cia wy kła do wo -war szta to we
dla mło dzie ży w ra mach re a li za cji
pro gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz -
nie, pro wa dzo ne przez psy cho lo ga
– Mar tę Ra kow ską; godz. 8 i 10. 

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 262 27 69:
„Al ko ho lizm? Mnie to nie gro zi.
My śle nie, któ re mo że stać się pu -
łap ką” – za ję cia wy kła do wo -war -
szta to we dla mło dzie ży w ra mach
re a li za cji pro gra mu Ży ję zdro wo
i bez piecz nie, pro wa dzo ne przez
psy cho lo ga – Mar tę Ra kow ską;
godz. 12.15.

Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”
(ul. 3 Ma ja 4), tel. 024/ 024/ 262 58
69, www.mzos.ump.pl: mię dzy po -
wia to we za wo dy pły wac kie szkół
gim na zjal nych; godz. 10. 

6 MA JA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -

rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67 80:
spot ka nie au tor skie z Wan dą Cho -
tom ską; godz. 12.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Masz przy ja ciół wśród nas” –

spot ka nie człon ków Mal tań skiej
Służ by Me dycz nej; godz. 16, wstęp
wol ny.

7 MA JA (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: „Uli czka pa ni
Cho tom skiej” – pre zen ta cja twór -
czo ści Wan dy Cho tom skiej w wy -
ko na niu przed szko la ków. Wrę cze -
nie na gród przez au tor kę la u re a tom
kon kur su „Gdy by ty gry sy ja dły
iry sy”; godz. 10.

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/
262 79 96 wew. 104: „Mistrz sza -

chow ni cy” – osie dlo wy tur niej sza -
cho wy; 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: fi nał mi ni -pił ki
noż nej dziew cząt i chłop ców szkół
pod sta wo wych; godz. 8.30.

8 MA JA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Ro dzin ny pik nik na tra wie” –

blok im prez roz ryw ko wych dla
miesz kań ców; godz. 16, wstęp
wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08:
„Wiel ka Ma jów ka” – fe styn ro -
dzin ny dla miesz kań ców; 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: „Dyk tan do” –

mię dzysz kol ny kon kurs or to gra -
ficz ny; godz. 10, wstęp wol ny. 

Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”
(ul. 3 Ma ja 4), tel. 024/ 024/ 262 58
69, www.mzos.ump.pl: mię dzy po -
wia to we za wo dy w dwu bo ju no -
wo czes nym szkół gim na zjal nych;
godz. 10.

10 MA JA (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 – XIV
ko lej ka; godz. 9.

11 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -

lecz nych 20), tel. 024/ 263 46 92:
spot ka nie dla dzie ci z po słem na
Sejm RP An drze jem No wa kow -
skim; godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Za graj my ra doś nie na szej
wioś nie” – za ję cia mu zycz no -ru -
cho we w Klu bie Ma lu cha; 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: fi nał ro zgry -
wek „Pił kar skie Piąt ki” dziew cząt
szkół gim na zjal nych; godz. 9.

12 MA JA (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: „Dzię ku ję nie pi -
ję! Stra te gie od mo wy pi cia” – za -
ję cia wy kła do wo -war szta to we dla
mło dzie ży w ra mach re a li za cji pro -
gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz nie,
pro wa dzo ne przez psy cho lo ga –
Mo ni kę Choj nac ką; godz. 8.30.

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 ko ści
w kie run ku oste o po ro zy; godz. 9,
za pi sy.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: mię dzy po -
wia to we za wo dy lek ko at le tycz ne
I i II klas szkół gim na zjal nych;
godz. 10.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „W słoń cu się mie nią” –
in te gra cyj ny hap pe ning dla dzie -

ci i mło dzie ży; godz. 10, wstęp
wol ny. 

13 MA JA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: spot ka nie au tor skie
z Grze go rzem Kas dep ke i wrę cze -
nie na gród la u re a tom kon kur su
„Naj pięk niej szy za ką tek mo je go
mia sta” – czy li pocz tów ka z Płoc -
ka; godz. 17.

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul.
Przysz kol na 22), tel. 024/ 261 20
19: spot ka nie au tor skie z Grze go -
rzem Kas dep ke; godz. 10.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: za wo dy
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w czwór bo ju LA dziew cząt szkół
pod sta wo wych; godz. 9.

14 MA JA (CZWAR TEK)
Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych

(Bib lio te ka Mu zycz na, ul. Ta de u -
sza Ko ściusz ki 3), tel. 024/ 262 00
87: w ra mach cy klu W krę gu dzie -
wię ciu muz kon cert „Ciesz my się
ży ciem” w wy ko na niu kla sy sak -
so fo nów Płoc kiej Or kie stry Sym -
fo nicz nej pod kie run kiem Krzysz -
to fa Kral ki; godz. 15.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu
Wi śla ne pej za że spot ka nie dla dzie -
ci z Bo gu sła wem Osiec kim, pre -
ze sem To wa rzy stwa Mi łoś ni ków
Ra dzi wia pt. „Le gen dy znad brze -
gów Wi sły”; godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 6 (ul. Czwar -
ta ków 4), tel. 024/ 263 50 34: spot -
ka nie au tor skie z Grze go rzem Kas -
dep ke; godz. 13.30.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: za wo dy
w czwór bo ju LA chłop ców szkół
pod sta wo wych; godz. 9.

15 MA JA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/
262 79 96 wew. 104: „Świę to Pol -
skiej Nie za po mi naj ki” – hap pe -
ning; 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: „Przy go dy bie dron ki w świe cie
dźwię ków”- za ba wy sty mu lu ją ce
zmy sły dla naj młod szych; 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: mię dzy po wia -
to we za wo dy lek ko at le tycz ne III
klas szkół gim na zjal nych; godz. 10.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Dziec ko w obiek ty wie” – kon -

kurs fo to gra ficz ny; godz. 18, wstęp
wol ny. 

16 MA JA (SO BO TA)
Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”

(ul. 3 Ma ja 4), tel. 024/ 262 58 69,
www.mzos.ump.pl: ma jów ka pły -
wac ka; godz. 9.30.

Ha la Spor to wa „Bo ro wi czki” (ul.
Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: IV edy cja –
Tur niej Ro dzin ny w Te ni sie Sto ło -
wym Płock 2008/2009; godz. 8.30.
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. 10.

19 MA JA (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: „Roz poz na ję za -
gro że nia – uza leż nie nia” – za ję cia
wy kła do wo -war szta to we dla mło -
dzie ży w ra mach re a li za cji pro gra -
mu Ży ję zdro wo i bez piecz nie, pro -
wa dzo ne przez psy cho lo ga – Mo -
ni kę Choj nac ką; godz. 8.30.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -
pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08: „Do -
sko na łe sa mo po czu cie” – ćwi cze -
nia dla pań; godz. 17, wstęp wol ny.

20 MA JA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: spot ka nie au tor skie
z Mał go rza tą Strę kow ską -Za rem -
bą; godz. 12.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu
Wi śla ne pej za że spot ka nie z płoc ką
poet ką Wan dą Go łę biew ską pt.
„Sto ję twa rzą do rze ki”; godz. 11.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28:
spot ka nie au tor skie z Mał go rza tą
Strę kow ską -Za rem bą; godz. 10.

21 MA JA (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 spot ka nie dla
dzie ci z Kayo Ta ka se i pre zen ta cja
sztu ki ja poń skiej; godz. 10.

22 MA JA (PIĄ TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
024/ 262 27 69: w cy klu Ga du -ga -
du o li te ra tu rze – spot ka nie nie tyl -
ko dla gim na zja li stów pt. „Tam,
gdzie spa da ją anio ły”; godz. 15.

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 – hi -
sto ryk sztu ki, spot ka nie z Ma -
riu szem Ka sprza kiem, pra cow ni -
kiem Mu ze um Ma zo wiec kie go
w Płoc ku; godz. 10.

23 MA JA (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 – XV
ko lej ka; godz. 9. 

25 MA JA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -

lecz nych 20), tel. 024/ 263 46 92:
„Ma my, ma tu sie, ma teń ki” –
Dzień Mat ki dla Klu bu Se nio ra;

godz. 16.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08:
„Ser ce mat ki” – pro gram ar ty stycz -
ny z oka zji Dnia Mat ki; godz. 17,
wstęp wol ny.

26 MA JA (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: „Al ko ho lizm? Mnie
to nie gro zi. My śle nie, któ re mo że
stać się pu łap ką” – za ję cia wy kła -
do wo -war szta to we dla mło dzie ży
w ra mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie, pro wa dzo ne
przez psy cho lo ga – Mar tę Ra kow -
ską; godz. 8 i 10. 

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 262 27 69:
„Mię dzy mi ło ścią i prze mo cą
w ro dzi nie” – za ję cia wy kła do wo -
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war szta to we dla mło dzie ży w ra -
mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie, pro wa dzo ne
przez psy cho lo ga – Mo ni kę Choj -
nac ką; godz. 8.30.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Eu ro pej ski Dzień Są sia da” –
spot ka nie in te gra cyj ne dla miesz -

kań ców osie dli Płoc kiej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej Lo ka tor sko –
Włas no ścio wej; godz. 16, wstęp

wol ny.

27 MA JA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „To bie Mat ko” – otwar te spot -
ka nie chó ru Se re na da; godz. 15,
wstęp wol ny.

28 MA JA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu

Wi śla ne pej za że „Na ła god nych
fa lach rze ki” – zwie dza nie Cen -
tro mo stu – Stocz ni Rzecz nej
w Płoc ku; godz. 10.

29 MA JA (PIĄ TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza
2), tel. 024/ 262 27 69: „Dzień
Ro dzi ny z Czer wo nym Kap tur -
kiem” – za koń cze nie za jęć z naj -
młod szy mi czy tel ni ka mi z Klu bu
Ma łe go Dziec ka. Im pre za in te -
gra cyj na w ogro dzie bib lio tecz -
nym; godz. 17.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Dzień w ko lo rach tę czy” –
blok im prez roz ryw ko wych z oka -

zji Dnia Dziec ka; 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: „Dzień
Dziec ka – spor to wo, za baw nie
i zdro wo” – fe styn z oka zji Dnia
Dziec ka; godz. 10, wstęp wol ny. 

30 MA JA (SO BO TA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Bo le sła wa Krzy wo u ste go 3), tel.
024/ 263 35 60: „X Mię dzy wo je -
wódz ki Prze gląd Ama tor skiej
Twór czo ści Klu bów Se nio ra”;
godz. 11, wstęp wol ny. 

Ha la Spor to wa „Bo ro wi czki” (ul.
Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: VI Ogól no pol -
ski Me mo riał Ka ro la Śro dy w Te -
ni sie Sto ło wym; godz. 9.

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.


