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WY STA WY

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: Adam Nidz gor ski. Ma -
lar stwo / Pe in tu re – wy sta wa ma -
lar stwa twór cy z krę gu art brut
z Mar sy lii czyn na do 10 lip ca. Ga -
le ria pre zen tu je rów nież 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.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
Król -Duch w dro dze do kryp ty.
Jak Płock Sło wac kie mu ostat ni
hołd skła dał… – wy sta wa do ku -
men tu ją ca ostat nią dro gę szcząt -
ków Wiesz cza z pa ry skie go cmen -
ta rza Mon tmar te do kryp ty na Wa -
we lu, z wy ek spo no wa niem uro -
czy sto ści, któ re od by ły się z tej
oka zji 25 czer wca 1927 ro ku
w Płoc ku. 
Wy sta wa – wpi sa na w uro czy ste

ob cho dy Dni Hi sto rii Płoc ka –
ina u gu ru je ob cho dy Ro ku Ju liu sza
Sło wac kie go w Książ ni cy Płoc -
kiej. Wspó łor ga ni za to ra mi ek spo -
zy cji, do fi nan so wa nej przez Urząd
Mia sta Płoc ka i Fun da cję „Fun -
dusz Gran to wy dla Płoc ka”, są:
Na ro do we Ar chi wum Cyf ro we
oraz Płoc kie Sto wa rzy sze nie Przy -
ja ciół Książ ki i Bib lio tek. 
Za pre zen to wa ne zo sta ną ar chi -

wa lia ze zbio rów: Na ro do we go
Ar chi wum Cyf ro we go, Bib lio te ki
Zie liń skich TNP, Mu ze um Hi sto -
rycz ne go Mia sta Kra ko wa, Bib lio -
te ki Gdań skiej PAN, Mu ze um Hi -
sto rycz ne go Mia sta Gdań ska, Mu -
ze um Zie mi Ku jaw skiej i Do -
brzyń skiej we Wło cław ku, Mu ze -
um Zie mi So cha czew skiej i Po la
Bi twy nad Bzu rą, Mu ze um im. ks.
Wł. Łę gi w Gru dzią dzu, Książ ni cy
Ko per ni kań skiej w To ru niu, Ku -
jaw sko -Po mor skiej Bib lio te ki
Cyf ro wej, Bib lio te ki Wyż sze go
Se mi na rium Du chow ne go w Płoc -

ku, Mu ze um Ma zo wiec kie go
w Płoc ku oraz zbio rów płoc kich
ko lek cjo ne rów – Fran cisz ka Ol -
kow skie go i Ja na Szy mań skie go.
Ek spo zy cja czyn na od 5 do 30
czer wca, 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.
Wy sta wa cza so wa Ta ra sin – ma -

ła re tros poek ty wa. Pra ce na pa pie -
rze 1952 – 2008, czyn na do 30
czer wca.

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 w ra mach IV Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu Fil mo we go Ci ne -
ma gic „Kuch nia fil mo wa” –
Krzysz tof Wel lman, Fo to gra fia

– Jan No wic ki, Ko stiu my i sce -
no gra fia – Bar ba ra Ptak. Wy sta -
wa czyn na w godz. 10-18, 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 wy czyn ne od wtor ku do
nie dzie li do 28 czer wca. 

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go 11b), tel. 024/ 262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl: wy sta -
wa „Mu zy kan ci”. 

1 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl CA -
LI NE CZKA; godz. 8.45 i 11.15 

2 CZER WCA (WTO REK)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: uro czy -
ste wrę cze nie na gród w kon kur sie
wie dzy o sta ro żyt nej Gre cji.

In te gra cyj ny Klub Te ni sa (ul.
Spor to wa 3), tel. 024 367 14 81:
XV OR LEN PO LISH OPEN na
kor tach te ni so wych MCS i Wi sły
Płock; im pre za po trwa do 6 czer -
wca; szcze gó ły na www.or len po -
lis ho pen.pl

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8) –
otwar cie wy sta wy fo to gra fii Ar tu ro
Ma ri i Ba ik Nam Sik pt. „Jan Pa weł
II – Apo stoł Po ko ju”. Wy sta wa zor -
ga ni zo wa na we współ pra cy z Ka to -
lic kim Cen trum Kul tu ry w Kra ko -
wie; godz. 18, wstęp wol ny (ek spo -
zy cja czyn na do 24 czer wca)

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl CA -
LI NE CZKA; godz. 8.45 i 11.15 

3 CZER WCA (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: uro czy -
ste wrę cze nie na gród w kon kur sie
„Je stem prze wod ni kiem po Płoc ku”.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl CA -
LI NE CZKA; godz. 8.45 i 11.15. 
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4 CZERWCA (CZWARTEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl CA -
LI NE CZKA; godz. 8.45 i 11.15.

5-6-7 CZER WCA 
(PIĄ TEK, SO BO TA, NIE DZIE LA)
Dni Hi sto rii Płoc ka – Dzień

Che mi ka szcze gó ło wy pro gram
na str. 20 Sy gna łów Płoc kich.

5 CZER WCA (PIĄ TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko -

ściusz ki 6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: „Król -Duch
w dro dze do kryp ty. Jak Płock
Sło wac kie mu ostat ni hołd skła -
dał…”- otwar cie wy sta wy do ku -
men tu ją cej ostat nią dro gę
szcząt ków Wiesz cza z pa ry skie -
go cmen ta rza Mon tmar te do
kryp ty na Wa we lu, z wy ek spo -
no wa niem uro czy sto ści, któ re
od by ły się z tej oka zji 25 czer -
wca 1927 ro ku w Płoc ku. 
W pro gra mie wer ni sa żu wy kład

dr. Wal de ma ra Smasz cza
,,Słowacki w Polsce” oraz poe -
zja Ju liu sza Sło wac kie go w in -
ter pre ta cji Hen ry ka Jóź wia ka;
godz. 12.

Miejski Ogród Zoologiczny (ul.
Norbertańska 2), tel. 024/ 366 05
11, 024/ 366 05 13: ,,Wieczór
marzeń w zoo” – festyn dla
dzieci, godz. 18.

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:
wer ni saż wy sta wy pre zen to wa -
nej w ra mach IV Mię dzy na ro do -
we go Fe sti wa lu Fil mo we go Ci -
ne ma gic „Kuch nia fil mo wa” –
Krzysz tof Wel lman, Fo to gra fia

– Jan No wic ki, Ko stiu my i sce -
no gra fia – Bar ba ra Ptak; godz.
17, wstęp wol ny. Z oka zji „Dni
Hi sto rii Mia sta Płoc ka” pro mo -
cja i spot ka nie au tor skie z twór -
ca mi ko mik su „Tra ge dya Płoc ka
– Sie mo wi ta III”– Jac kiem Frą -
siem i Grze go rzem Ja nu szem,
godz. 17.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
(am fi te atr), tel. 024/ 364 10 80,
www.po sor kie stra.pl: DNI HI -
STO RII PŁOC KA – MU SI CAL
„ZOR BA”. Wy ko naw cy: so li ści,
chór i ba let Te a tru Mu zycz ne go
w Ło dzi, Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na, Le sław Sa łac ki – dy ry gent.
W pro gra mie: mu si cal „Zor ba” J.

Kan der – mu zy ka, J. Ste in – li bret -
to, F. Ebb – tek sty pio se nek; godz.
19, wstęp wol ny z za pro sze nia mi
do od bio ru w CIT i PO KiS. Pro -
jekt re a li zo wa ny przy współ pra cy
Wy dzia łu Kul tu ry i Spor tu Urzę du
Mia sta Płoc ka, godz. 20.

6 CZER WCA (SO BO TA)
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 -
wy pre zen to wa ne w ra mach IV
Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Fil -
mo we go Ci ne ma gic „Kuch nia fil -
mo wa” – Krzysz tof Wel lman, Fo -
to gra fia – Jan No wic ki, Ko stiu -
my i sce no gra fia – Bar ba ra Ptak.
Wy sta wa czyn na w godz. 10-18,
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 wy czyn ne od wtor ku do
nie dzie li. 

Benefis Jana Nowickiego podczas IV Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego ,,Cinemagic” w niedzielę, 21 czerwca
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Uli ca Tum ska: Otwar cie I Jar -
mar ku Tum skie go oraz wy sta wy
zew nętrz nej „Dwa wie ki uli cy
Tum skiej” przy go to wa nej przez
Mu ze um ma zo wiec kie, Książ ni cę
Płoc ką, Płoc kie To wa rzy stwo Fo -
to gra ficz nej i Sto wa rzy sze nie
„Tum ska”, pro mo cja wy daw nic -
twa do wy sta wy; godz. 10

7 CZER WCA (NIE DZIE LA)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: pre -
zen ta cja pro gra mu re wi ta li za cji ul.
Tum skiej, godz. 17.

Wzgó rze Tum skie (za bu dyn ka mi
są dów): Pik nik Li te rac ki Książ ni cy
Płoc kiej z Agniesz ką Frą czek, w pro -
gra mie: roz mo wy z au tor ką, za ba wy
i dzia ła nia ani ma cyj ne, kier ma sze
ksią żek i in ne atrak cje fe sty no we zor -
ga ni zo wa nie; godz. 10 – 14.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,

www.te atr plock.pl: wi do wi sko hi -
sto rycz ne WŁA DY SŁAW HER -
MAN na dzie dziń cu Zam ku Ksią -
żąt Ma zo wiec kich; godz. 21 

8 CZER WCA (PO NIE DZIA ŁEK)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: uro -
czy ste wrę cze nie na gród w kon -
kur sie „Ko cham mo je mia sto”.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl JAŚ
I MA ŁO GO SIA; godz. 11. 

9 CZERWCA (WTOREK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl CA -
LI NE CZKA; godz. 8.45 i 11.15. 

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8):
po kaz fil mu w ra mach cy klu „Ki -
no nie miec kie w Do mu Dar -
mstadt” pt. „Jen se its der Stil le”

(„Tam ta stro na ci szy” reż. Ca ro li -
ne Link). Film pre zen to wa ny
w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej.
godz. 10 i 17; wstęp wol ny.

10 CZER WCA (ŚRO DA)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
spot ka nie z re dak to rem Grze go rzem
Cy dej ko, ko men ta to rem wy da rzeń
gos po dar czych i po li tycz nych w ra -
diu i te le wi zji, człon kiem zes po łu
re dak cyj ne go i pub li cy stą ma ga zy -
nu „For bes”, prze wod ni czą cym
Klu bu Dzien ni ka rzy Biz ne so wych
SDP, no wym pre ze sem Od dzia łu
War szaw skie go Sto wa rzy sze nia
Dzien ni ka rzy Pol skich; godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl CA -
LI NE CZKA; godz. 8.45 i 11.15. 

12 CZER WCA (PIĄTEK)
Am fi te atr, tel. 024 367 19 20,

Wie czór z Gwia zdą – BE A TĄ

Klub Podróże Tony’ego Halika w Domu Darmstadt zaprasza 15 czerwca na wyprawę do Chile i Boliwii
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KO ZI DRAK i zes po łem BAJM
z oka zji ju bi le u szu 30-le cia zes po -
łu. Pub licz ność bę dzie mia ła oka -
zję zo ba czyć film o trzy dzie sto let -
niej hi sto rii zes po łu; wy stą pi tak że
zes pół KASZ MIR; bi le ty – 20 zł
do na by cia w Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej (Sta ry Ry nek 8) oraz
w sie ci tic ket pro.pl, szcze gó ły na
www.po kis.pl

14 CZER WCA (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:
ZA KOŃ CZE NIE SE ZO NU
A R  T Y  S T Y C Z  N E  G O
2008/2009. Wy ko naw cy:
Agniesz ka To ma szew ska – so -
pran, Ja cek Lasz czkow ski – te -
nor, Ar tur Ru ciń ski – ba ry ton,
chór Fil har mo nii Łódz kiej pod
dy rek cją Mar ka Jasz cza ka, Płoc -
ka Or kie stra Sym fo nicz na, Mi -
chał Ne ste ro wicz – dy ry gent.
W pro gra mie: Orff – Car mi na
Bu ra na; godz. 19, 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: spek takl ZA BA -
WY POD KO CY KIEM; godz. 19.

15 CZER WCA (PO NIE DZIA ŁEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: „Król – Duch
w dro dze do kryp ty. Jak Płock
Sło wac kie mu ostat ni hołd skła -
dał…”- dru gie otwar cie wy sta wy
do ku men tu ją cej ostat nią dro gę
szcząt ków Wiesz cza z pa ry skie go
cmen ta rza Mon tmar te do kryp ty
na Wa we lu, z wy ek spo no wa niem
uro czy sto ści, któ re od by ły się z tej
oka zji 25 czer wca 1927 ro ku
w Płoc ku. Wer ni saż re ci ta lem
poe zji Ju liu sza Sło wac kie go
uświet ni An na Ro ma now ska;
godz. 18.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: kon -
fron ta cje hi sto rycz ne „Kon fe ren -
cja wer sal ska”, godz. 17.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl CA -
LI NE CZKA; godz. 8.45 i 11.15. 

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek
8): po kaz slaj dów w ra mach Klu -
bu „Po dró że” im. To ny’e go Ha li -
ka pt. „Chi le i Bo li wia”. Ko men -
tarz: Ste fan Czer niec ki; godz. 18;
wstęp wol ny.

16 CZERWCA (WTOREK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl CA -
LI NE CZKA; godz. 8.45 i 11.15. 

17 CZERWCA (ŚRODA)
Am fi te atr: kon cert zes po łu Fe el;

szcze gó ły na www.po kis.pl

Lot ni sko AZM (ul. Biel ska 60),
tel. 024 366 35 34: III Pik nik Lot -
ni czy. W pro gra mie: akro ba cje sa -
mo lo to we i szy bow co we, po ka zy
sko czków spa doch ro no wych, mo -
to lot nia rzy, mo de la rzy, pa ra lot nia -
rzy oraz wie le in nych atrak cji lot -
ni czych i mo to ry za cyj nych dla
dzie ci i do ro słych; wstęp wol ny,
szcze gó ły na www.ae ro klub -
plock.com

19 CZER WCA – 21 CZERWCA
(PIĄTEK – NIEDZIELA)
Sta ry Ry nek: IV Mię dzy na ro do wy

Fe sti wal Fil mo wy „Ci ne ma gic.pl” –
trzyd nio wa im pre za przyb li ża ją ca
taj ni ki sztu ki fil mo wej od kuch ni;
spot ka nia z ak to ra mi, re ży se ra mi,
ope ra to ra mi i współ twór ca mi fil -
mów oraz po ka zy fil mów. Naj waż -
niej szy mi wy da rze nia mi te go rocz -
nej edy cji bę dzie kon cert Al Di Me -
loa, be ne fis Ja na No wic kie go (rów -
nież prze gląd fil mów z je go udzia -
łem) i Ga la z oka zji Stu le cia Pol -
skie go Fil mu; szcze gó ły na
www.ci ne ma gic.pl

24 CZER WCA (CZWAR TEK)
Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel -

kie go 11b), tel. 024/ 262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl: „Mu -
zy kan ci”, godz. 17.

26 CZER WCA (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: kon -
cert po świę co ny twór czo ści E.
Hof fma na, godz. 19.

27 CZER WCA (SOBOTA)
Pla ża nad Wi słą, tel. 024 277 45

15: Bie sia da Kasz te lań ska – gwia -
zda mi bę dą Ma ry la Ro do wicz
i Go lec uOr kie stra; szcze gó ły na
www.plock.eu

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: spek takl DZI -
KIE ŻĄ DZE; godz. 20. 

28 CZER WCA (NIE DZIE LA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu -

ki (ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367
19 20, www.po kis.pl: kon cert
Sta ni sła wa Sro ki TRO KI; godz.
17 – 19. 

Sta ry Ry nek: kon cert jaz zo wy
w ra mach Ani ma cji Ma łej Sce ny,
wy stą pi Sta ni sław Sro ka TRIO;
godz. 17, wstęp wol ny.

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na n 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: „Z uś -
miech nię tej pla ne ty” – wy sta wa
po świę co na twór czo ści Jo an ny
Pa pu ziń skiej, czyn na do 30 czer -
wca w go dzi nach pra cy bib lio te ki.

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”
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– 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. 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.

1 CZER WCA (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: „Bib lio a u to
z wi zy tą u przed szko la ków” –
roz po czę cie VIII Ogól no pol skie -

go Ty god nia Czy ta nia Dzie ciom.
Od wie dzi ny „Baj ki”, „Ja sia i Mał -
go si” – przed szko la nr 25 i 14

w Płoc ku oraz dzie ci w No wym
Du ni no wie, godz. 9.30.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Wszyst kie dzie ci na sze są” –
pik nik z oka zji Dnia Dziec ka;
godz. 16, wstęp wol ny.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024- 263 34 28:
z oka zji Dnia Dziec ka Kier masz
książ ki dzie cię cej oraz kon kurs
pięk ne go czy ta nia, godz. 16.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
(Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 15,
www.mdk-plock.pl: „Ma rze nie,
sen, fan ta zja” – wy sta wa po kon -
kur so wa po wia to we go kon kur su
pla stycz ne go, czyn na do 20 czer -
wca od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 9 – 16 w Ga le rii Pla stycz -
nej Twór czo ści Dziec ka; godz. 12. 
„Ko lo ro wy świat dziec ka” za ba -

wa z oka zji Mię dzy na ro do we go
Dnia Dziec ka. Za pra sza my
wszyst kie dzie ci i do ro słych do
wspól ne go z na mi świę to wa nia.
Sce na przed Mło dzie żo wym Do -
mem Kul tu ry; godz. 16.

2 CZER WCA (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: „Mo je ży cie,
mój wy bór. O do ra sta niu z kla są
bez al ko ho lu” – spot ka nie dla
mło dzie ży gim na zjal nej z psy cho -
lo giem – Mar tą Ra kow ską, godz.
8 i 10. 
„Baś nie świa ta” – opo wia da Pa -

u li ne Lin -Ne rent z Taj wa nu oraz
Kayo Tak se z Ja po nii, godz.
11.30.
„In ny” – in sce ni za cja w wy ko na -

niu gru py z Mło dzie żo we go Do -
mu Kul tu ry, przy go to wa nej pod
kie run kiem Eli zy Ło chow skiej –
spot ka nie dla naj młod szych czy -
tel ni ków, godz. 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024- 268 00 48: „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 po pro wa -
dzi psy cho log Mo ni ka Choj nac ka,
godz. 8.

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 Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „W kró le stwie tań ca” – otwar -
ta pró ba sek cji bre ak dan ce; godz.
16, wstęp wol ny.

eM De Kuś, Fi lia MDK w Szko le
Pod sta wo wej nr 23 (Wa lecz nych
20), tel. 024/ 364 77 15, mdk-
plock.pl: „Świat dzie cię cych ma -
rzeń” – wy sta wa pre zen tu ją ca do -
ro bek ar ty stycz ny grup pla stycz -
nych „Ko lo ro wy Świat” z Fi lii
eM De Kuś w ro ku kul tu ral no -o -
świa to wym 2008/2009.Opra wa
ar ty stycz na w wy ko na niu te a trzy -
ku dzie cię ce go „Kli ka” pod opie -
ką Ol gi Ba rań skiej.
Wy sta wa czyn na od po nie dział ku

do piąt ku w godz. 14 -16 w Fi lii
eM De Kuś w Szko le Pod sta wo wej
nr 23, Po dol szy ce Pół noc, ul. Wa -
lecz nych 20 do dnia 19 czer wca
2009 r., godz. 16.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Miej skie Cen trum Spor tu),
tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: XV OR LEN
PO LISH OPEN (te nis na wóz -
kach); im pre za trwa do 6 czer wca;
godz. 9. 

3 CZER WCA (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: Gra edu ka cyj -
na dla ucz niów klas III „Tyl ko nie
go tuj cie Kop ciusz ka”, godz. 11.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Gim na sty ka dla Smy ka” –
roz wi ja nie i sty mu lo wa nie spraw -
no ści fi zycz nej dzie ci; godz. 16,
wstęp wol ny.
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Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew. 104: „W ryt -
mach tan ga” – mu zycz ne spot ka -
nie w Klu bie Zło te go Wie ku;
godz. 17, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
(Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 15,
www.mdk-plock.pl: spot ka nie To -
wa rzy stwa Mi łoś ni ków Lwo wa;
godz. 18.

Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon -
ka” (ul. 3 go Maj 4), tel. 024/ 267
84 30, www.mzos.ump.pl: mi -
strzo stwa klas III szkół pod sta wo -
wych w pły wa niu; godz. 10. 

4 CZER WCA (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: „Jak oni czy -
ta ją” – po je dy nek czy tel ni czy
z udzia łem dzien ni ka rzy: Re na ta
Kra szew ska KRP, An na Przy by -
szew ska Ra dio Eska, Ra fał Ko -
wal ski Ga ze ta Płock, godz. 9.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Akor de o no we prze bo je” –
wie czo rek in te gra cyj ny w Klu bie

Se nio ra; godz. 16, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -
ska 9), tel. 024/ 364 77 15,
www.mdk-plock.pl: XX Ogól no -
pol ski Fe sti wal – Płoc ki Kra mik Te -
a trów Dzie cię cych i Mło dzie żo -
wych „HE CA”. Na pro gram trzyd -
nio we go fe sti wa lu zło żą się pre zen -
ta cje zes po łów te a tral nych, ko ro -
wód na Ry nek Sta re go Mia sta, spot -
ka nia war szta to we, im pre zy to wa -
rzy szą ce. Rów no le gle prze bie gać
bę dą war szta ty dzien ni kar skie
z udzia łem zes po łów re dak cyj nych
ga ze tek szkol nych, mło dzie ży klas
dzien ni kar skich i mi łoś ni ków te a tru.

5 CZER WCA (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 au li płoc -
kie go ra tu sza po raz czwar ty ak cja

czy ta nia ru sza” – gim na zja li ści
z wi zy tą u Pre zy den ta Mia sta
Płoc ka, godz.10.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: w cy -
klu Gi ną cy świat zwie rząt „Par -
szy wa dwu nast ka mię so żer ców
czy li naj bar dziej za gro żo ne ga -
tun ki” – spot ka nie z Te re są Go łę -
biow ską i Mo ni ką To kar, pra cow -
ni ka mi ogro du zo o lo gicz ne go
w Płoc ku, godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „10 przy ka zań bez piecz ne go
Przed szko la ka” – IV edy cja pro gra -

mu pro fi lak tycz ne go na te mat za -
gro żeń w ży ciu co dzien nym dla
Przed szko li; godz. 10, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72
08: „Wszyst kie dzie ci są na sze”
– fe styn z oka zji Dnia Dziec ka;
godz. 16, wstęp wol ny.

6 CZER WCA (SO BO TA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (ogró dek MZOS, Pl. Dą -
brow skie go 3), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: V Edy cja
Płoc kiej Li gi Pił kar skiej – uro czy -
stość pod su mo wa nia ro zgry wek
pił ki noż nej; godz. 19.

Al Di Meloa zagra 19 czerwca w ramach Cinemagic.pl
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8 CZER WCA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -

lecz nych 20), tel. 024/ 263 46
92: w ra mach cy klu „Prze żyj my
to jesz cze raz – spot ka nia z cie -
ka wy mi ludź mi” – spot ka nie
z po słem Mar kiem Opio łą, 
godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263
94 12: „W bzy czą cym kró le -
stwie” – mi ni kon kurs pla stycz -
ny dla dzie ci i mło dzie ży; godz.
16, wstęp wol ny.

9 CZER WCA (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: „Mo je
ży cie, mój wy bór. O do ra sta niu
z kla są bez al ko ho lu” – spot ka -
nie dla mło dzie ży gim na zjal nej
z psy cho lo giem – Mar tą Ra kow -
ską, godz. 8.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -
lo na 40), tel. 024 268 00 48:
Roz strzy gnię cie kon kur su pla -
stycz ne go „Mój dom, mo ja ro -
dzi na”, godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 6 (ul.
Czwar ta ków 4), tel. 024/ 263 50
34: „Al ko hol i nar ko ty ki dziś,
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 po pro wa dzi psy -
cho log – Mar ta Ra kow ska, godz.
10.15.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
(Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 15,
www.mdk-plock.pl: spot ka nie
edu ka cyj ne z cy klu „Czy dzie ci
to wie dzą?”; godz. 10.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Miej skie Cen trum Spor -
tu, ul. Spor to wa 3), tel. 024/ 267
84 30, mzos.ump.pl: II rzut Li gi

Lek ko at le tycz nej szkół po nad -
gim na zjal nych; godz. 9.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „V Poe tyc ki Czer wiec”
Płock 2009; godz. 17, wstęp
wol ny. 

10 CZER WCA (ŚRO DA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „Wa ka cyj ne ma rze nia” –
cykl „Po ra nek Ar ty stycz ny
Przed szko la ka”; godz. 10, wstęp
wol ny.

11 CZER WCA (CZWAR TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -

to wych (Gim na zjum Nr 8 ul.
gen. T. Ku trze by 2a, Szko ła
Pod sta wo wa Nr 23 ul. Wa lecz -
nych 20 i SP Nr 20 ul. J. Kor cza -
ka 10), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: XIV Płoc ki
Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pił ki
Ręcz nej Dzie ci i Mło dzie ży;
godz. 8 – 18. Fe sti wal trwa do
14 czer wca.

12 CZER WCA (PIĄ TEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry

(Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 15,
www.mdk-plock.pl: „Płoc kie
roc ko wa nia” – kon cert zes po łu
„VAT 69” pod opie ką Wło dzi -
mie rza Szpo tań skie go; godz. 10.

13 CZER WCA (SO BO TA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry

(ul. Krzy wo u ste go 3), tel. 024/
263 35 60: tur niej ju do z oka zji
Dnia Dziec ka; godz. 9, wstęp
wol ny. 

16 CZER WCA (WTO REK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: Uro czy ste za koń cze nie
ro ku spo łecz no – kul tu ral ne go,
kon cert zes po łów wo kal nych;
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: „Prze -
bój na la to” – mię dzy przed szkol -
ny kon kurs pio sen ki; godz. 10,
wstęp wol ny.

18 CZER WCA (CZWAR TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72
08: „Re kre a cja, ruch, ra dość” –
III Olim pia da in te gra cji śro do wi -
sko wej dla szkół pod sta wo wych;
godz. 10, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew. 104: „One
tak szyb ko ros ną” – otwar cie
wy sta wy fo to gra ficz nej; godz.
16, wstęp wol ny. 

19 CZER WCA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263
94 12: „Dni pro mo cji zdro wia” –
ak cja pro fi lak tycz no – zdro wot -

na w ra mach ob cho dów 5-le cia
dzia łal no ści Mal tań skiej Służ by
Me dycz nej, od dział Płock; godz.
10, za pi sy.
Ogród Jor da now ski (ul. Wy -

szo grodz ka 1), tel. 024/ 364 77
15: „Wiel ka za ba wa ro dzin na” –
uro czy ste za koń cze nie ro ku kul -
tu ral no – oświa to we go; godz. 16.

20 CZER WCA (SO BO TA)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (Ką pie li sko Miej skie „So -
bót ka”), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: IV Ogól no -
pol ski Triath lon o Pu char Pre zy -
den ta Mia sta Płoc ka; godz. 10.30. 

22 CZER WCA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72
08: „La to przy szło do nas” – za -
koń cze nie ro ku kul tu ral no –
oświa to we go w Klu bie; godz.
16, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja nie ponosi odpowiedzialności.


