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WY STA WY

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 pre zen -
tu ją ca ostat nią dro gę Ju liu sza Sło -
wac kie go z pa ry skie go cmen ta rza
Mon tmar te do kryp ty na Wa we lu,
czyn na do 18 lip ca.
Wy sta wa fo to gra ficz na pt. „Ma -

zga je” Pio tra Stat kie wi cza, od 22
lip ca do 8 sier pnia. 
Książ ni ca czyn na jest 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, 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.

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
II Ogól no pol skie go Bien na le Mi -
nia tu ry Cyf ro wej oraz wy sta wa
in dy wi du al na la u re at ki I Ogól no -
pol skie go Bien na le Mi nia tu ry
Cyf ro wej – Ka ta rzy ny Kro czek -
Wa siń skiej, godz. 10-18, wy sta wa
czyn na od wtor ku do nie dzie li, bi le -
ty: nor mal ny 6 zł. ul go wy 3 zł. dla
grup po wy żej 15 osób 2 zł/o so ba,
w nie dzie lę wstęp wol ny.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wy sta wa ma lar stwa Ja nu sza
Le wan dow skie go. Ek spo zy cja
czyn na do 30 lip ca; wstęp wol ny.

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”. 

Ra tusz (Sta ry Ry nek 1, hol przy
au li): po kon kur so wa wy sta wa fo to -
gra ficz na „Za cza ro wa ny Płock”;
czyn na do koń ca lip ca w go dzi -
nach pra cy urzę du.

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 Pe in tu re/ Ma -
lar stwo – wy sta wa twór cy z krę gu
art brut z Mar sy lii (Fran cja) czyn na
do 10 lip ca, od po nie dział ku do piąt -
ku w godz. 14-17.30; wstęp wol ny.

Towarzystwo Naukowe Płockie
(Pl. Narutowicza 8), tel. 024/ 262 26
04: wystawa fotograficzna Jakuba
Nykiela „W Płockiej Stoczni
Rzecznej”, czynna do końca lipca,
wstęp wolny.

1 LIP CA (ŚRO DA)
Ki no „He lios” (Ga le ria WI SŁA,

ul. Wy szo grodz ka 144), tel. 024/
363 34 46: Pre mie ra - Epo ka lo -
dow co wa 3 (w godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30)
oraz: Tran sfor mers: Zem sta upa -
dłych (w godz. 12, 15, 18, 21),
U Pa na Bo ga za mie dzą (w godz.
12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45), Na -
rze czo ny mi mo wo li (w godz. 10,

Guy Protheroe („Rydwany Ognia”, „Łowca Androidów”) poprowadzi
Płocką Orkiestrę Symfoniczną 5 lipca na Starym Rynku



IIIMiast O!Żyje

12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15), Ter -
mi na tor (w godz.10.45, 17.45, 20,
22.15), Du chy mo ich by łych (godz.
15.45), Noc w mu ze um
(godz.10.30), Anio ły i de mo ny
(godz. 13); re per tu ar ki na po da wa ny
jest na bie żą co na www.he lios net.pl

No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.
Tum ska 5a), tel. 024 367 65 00,
www.no ve ki no.pl: 
„Epo ka Lo dow co wa 3. Era Di no za -

u rów 3D” (co 2 godz. od 9 do 21),
„U Pa na Bo ga za Mie dzą” (godz.
10.15, 12.30, 14.45, 17, 19, 21.15),
„Na rze czo ny mi mo wo li” (godz. 12,
14.15, 18.30, 20.45), „Udrę cze ni”
(godz. 13, 15, 17.15, 21.30), „Ter mi -
na tor” (godz. 10.30, 19.15), „Po two -
ry kon tra ob cy” (godz. 10, 16.30)

2 LIP CA (CZWAR TEK)
Ki no „He lios” (Ga le ria WI SŁA,

ul. Wy szo grodz ka 144), tel. 024/
363 34 46: Pre mie ra - Epo ka lo -
dow co wa 3 (w godz. 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30)
oraz: Tran sfor mers: Zem sta upa -
dłych (w godz. 12, 15, 18, 21),
U Pa na Bo ga za mie dzą (w godz.
12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45), Na -
rze czo ny mi mo wo li (w godz. 10,
12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15), Ter -
mi na tor (w godz.10.45, 17.45, 20,
22.15), Du chy mo ich by łych (godz.
15.45), Noc w mu ze um
(godz.10.30), Anio ły i de mo ny
(godz. 13); re per tu ar ki na po da wa ny
jest na bie żą co na www.he lios net.pl

No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.
Tum ska 5a), tel. 024 367 65 00,
www.no ve ki no.pl: 
„Epo ka Lo dow co wa 3. Era Di no za -

u rów 3D” (co 2 godz. od 9 do 21),
„U Pa na Bo ga za Mie dzą” (godz.
10.15, 12.30, 14.45, 17, 19, 21.15),
„Na rze czo ny mi mo wo li” (godz. 12,
14.15, 18.30, 20.45), „Udrę cze ni”
(godz. 13, 15, 17.15, 21.30), „Ter mi -
na tor” (godz. 10.30, 19.15), „Po two -
ry kon tra ob cy” (godz. 10, 16.30)

3 LIP CA (PIĄ TEK)
Pub Rock 69 (dzie dzi niec przy pl.

Na ru to wi cza 2): wy stęp zes po łu

CZA QU – go ścia XII Fe sti wa lu
Roc ko we Ogród ki 2009; godz. 20,
wstęp wol ny.

4 LIP CA (SO BO TA)
Pub Rock 69 (dzie dzi niec przy pl.

Na ru to wi cza 2): wy stęp zes po łu
Via Rei w ra mach XII Fe sti wa lu
Roc ko we Ogród ki 2009; godz. 20,
wstęp wol ny.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Sta ry Ry nek), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: kon cert Bal kan
Sev dah; godz. 17, wstęp wol ny. 

Pla ża nad Wi słą: Noc Cy gań ska
– świę to mu zycz ne Ro mów, któ re
na sta łe za go ści ło w Płoc ku. Tra dy -
cyj nie na płoc kiej pla ży wy stą pi
czo łów ka zes po łów mu zy ki rom -
skiej, m.in.: DHO AD GYP SIES
(In die/Fran cja), RO MA NO
DROM (Wę gry), RU SKA RO MA
(Ro sja) oraz pol skie zes po ły. Gos -
po da rzem wie czo ru bę dzie Ar ty -

stycz ny Zes pół Cy gań ski RO MEN;
wstęp wol ny. 

5 LIP CA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Sta ry Ry nek), tel. 024/ 364 10 80,
www.po sor kie stra.pl: INA U GU -
RA CJA XI LET NIE GO FE STI -
WA LU MU ZYCZ NE GO „ROC -
KO WA NOC Z OR KIE STRĄ”.
Wy ko naw cy: Rick Wa ke man
(Wiel ka Bry ta nia) – in stru men ty
kla wi szo we, chór PWSZ w Płoc ku
„Vox Ju ven tu tis” pod dy rek cją Ro -
ber ta Ma jew skie go, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Pro the roe (Wiel -
ka Bry ta nia) – dy ry gent. W pro gra -
mie: utwo ry z re per tu a ru Ric ka Wa -
ke ma na: “Af ter the Ball”, “Ca the ri -
ne Ho ward”, “Go ne But Not For got -
ten”, “Help/E le o nor Rug by”, “The
Jig”, “Su i te from Jo ur ney to the
Cen tre of the Earth”, “Mer lin”, ”Su -
i te from Myths and Le gend of King
Ar thur and the Knights of the Ro und
Tab le”; godz. 19, wstęp wol ny. 

Anna Seniuk z Płocką Orkiestrą Symfoniczną wystąpi 24 lipca w Farze
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6 LIP CA (PO NIE DZIA ŁEK)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5a), tel. 024 367 65 00,
www.no ve ki no.pl: z cy klu „Fil -
mo we spot ka nia” – „Dwa dni
w Pa ry żu”; godz. 19, bi let: 14 zł.

8 LIP CA (ŚRO DA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -

kie wi cza 36), tel. 024/ 364 60 40,
ploc ka ga le ria.com: wer ni saż po -
kon kur so wej wy sta wy II Ogól no -
pol skie go Bien na le Mi nia tu ry
Cyf ro wej, oraz wy sta wa in dy wi -
du al na la u re at ki I Ogól no pol -
skie go Bien na le Mi nia tu ry Cyf -
ro wej – Ka ta rzy ny Kro czek -
Wa siń skiej, godz. 10-18, wy sta -
wa czyn na od wtor ku do nie dzie li,
bi le ty: nor mal ny 6 zł. ul go wy 3 zł.
dla grup po wy żej 15 osób 2 zł/o -
so ba, w nie dzie lę wstęp wol ny.

10 LIP CA (PIĄ TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(pla ża nad Wi słą), tel. 024/ 367
19 20, www.reg ga e land.eu,
www.po kis.pl: Reg ga e land – IV
edy cja dwud nio we go fe sti wa lu
mu zy ki reg gae, któ ra prze ży wa
swo i sty re ne sans. Fe sti wal ma
wy so ką po zy cję w ogól no pol -
skim ka len da rzu im prez te go ga -
tun ku. Na trzech sce nach –
w tym głów nej na pla ży i dwóch
w na mio tach – usły szy my róż ne
od mia ny mu zy ki ko rzen nej: od
ro ots, przez rag ga i dan ce hall, aż
po naj no wszą – dub. Wśród wy -
ko naw ców gwia zdy reg gae świa -
to we go for ma tu: BU JU BAN -
TON (Ja maj ka/U SA) i IS RA EL
VI BRA TION (Ja maj ka/U SA)
oraz pol ska czo łów ka reg gae
z zes po łem IZ RA EL i HA BA -

KUK. Dla go ści cam ping na te re -
nie fe sti wa lu. Bi le ty w ce nie 30
zło tych do na by cia w Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej oraz
sie ci Tic ket pro.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
(Mu ze um Ma zo wiec kie, ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 10 80,
www.po sor kie stra.pl: MU -
ZYCZ NE ŻAR TY. Wy ko naw -
cy: zes pół Af fa bre Con ci nui
w skła dzie: Ro bert Hyl la – kon -
tra te nor, Le szek Mar ci niak –
kon tra te nor, Prze my sław Cze ka -

ła – te nor, Piotr Le wan dow ski –
ba ry ton, kie row nik ar ty stycz ny,

Piotr Dziur la – bas, Ar tur Hof -
fmann – bas. W pro gra mie: mu -
zycz ne żar ty oraz prze bo je mu zy -
ki roz ryw ko wej, m.in.: „Dziew -
czy ny bądź cie dla nas do bre na
wios nę” (J. Sent), wią zan ka prze -
bo jów M. Fog ga (Arr. P. Cze ka -
ła), „Już ta ki je stem zim ny drań”
(H. Wars), „Stand by me” (B.E.
King), „Oh, La dy, be go od” (G.
Gershwin), „Just wal king in the
ra in” (J. Bragg); godz. 19, wstęp
wol ny. 

11 LIP CA (SO BO TA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(pla ża nad Wi słą), tel. 024/ 367
19 20, www.reg ga e land.eu,
www.po kis.pl: dru gi dzień fe sti -
wa lu Reg ga e land. Bi le ty w ce nie
30 zło tych do na by cia w Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej oraz sie -
ci Tic ket pro.

Pub Rock 69 (dzie dzi niec przy
pl. Na ru to wi cza 2): wy stęp zes -
po łu DIS QU IET w ra mach XII
Fe sti wa lu Roc ko we Ogród ki
2009; godz. 20, wstęp wol ny.

12 LIP CA (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:
MU SI CA NO VA PER SO NA
GRA TA. Wy ko naw cy: Ka ta rzy -
na Du da – skrzyp ce, Płoc ka Or -
kie stra Sym fo nicz na, Mi ro sław
Ja cek Błasz czyk – dy ry gent.Wystawa malarstwa Janusza Lewandowskiego w Domu Darmstadt
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W pro gra mie: K. Szy ma now ski
– Etiu da b-moll op. 4 nr 3, K.
Szy ma now ski – I Kon cert skrzyp -
co wy op. 35, G. Holst – Su i ta św.
Pa wła na or kie strę ka me ral ną op.
29 nr 2; godz. 19, wstęp wol ny. 

13 LIP CA (PO NIE DZIA ŁEK)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5a), tel. 024 367 65 00,
www.no ve ki no.pl: z cy klu „Fil -
mo we spot ka nia” – „Mło de wi -
no”; godz. 19, bi let: 14 zł.

17 LIP CA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz -

na (Sta ry Ry nek), tel. 024/ 364
10 80, www.po sor kie stra.pl: Za -
gra zes pół OK TAN BAND
w skła dzie: Ro bert Osam – pro -
wa dze nie i śpiew, Ko chań ski,
Kon stan ty Don skoj, Bar tło miej
Łu bian – trąb ki, Mar cin Świ der -
ski, Mar cin Gań ko, Da niel Grze -
szy kow ski – sak so fon, Le o pold
Suł kow ski -Kor na us, Prze my -
sław By chaw ski, Piotr Wró bel –

pu zo ny, Da wid Dasz kie wicz -
Dą brow ski – gi ta ra ba so wa, Mi -
chał Za wadz ki – for te pian, Mi -
chał Za wadz ki – per ku sja.
W pro gra mie: mu zy ka big ban -
do wa z re per tu a ru or kie stry
Glen na Mil le ra, stan dar dy jaz zo -
we oraz prze bo je fil mo we i mu -
si ca lo we, m.in.: D. Mar tin
„Sway”, A. Za u cha „Bądź mo im
nat chnie niem”, F. Si na tra „I’ve
got you un der my skin”, C. Tre -
net „La Mer”, V. Mor ri son „Mo -
on dan ce”, L. Pri ma „Sing, Sing,
Sing”, G. Mil ler „Lit tle Brown
Jug”; godz. 19, wstęp wol ny. 

Pub Rock 69 (dzie dzi niec przy
pl. Na ru to wi cza 2): wy stęp zes -
po łu .eXe w ra mach XII Fe sti wa -
lu Roc ko we Ogród ki 2009; godz.
20, wstęp wol ny.

18 LIP CA (SO BO TA)
Pub Rock 69 (dzie dzi niec przy

pl. Na ru to wi cza 2): wy stęp zes -
po łu LE MUR Band w ra mach
XII Fe sti wa lu Roc ko we Ogród ki
2009; godz. 20, wstęp wol ny.

19 LIP CA (NIE DZIE LA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Sta ry Ry nek), tel. 024/ 367 19 20,
po kis.pl: kon cert zes po łu Ob sta -
wa Pre zy den ta w ra mach ani ma -
cji ma łej sce ny; godz. 17, wstęp
wol ny. 

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
(Mu ze um Die ce zjal ne, ul. Tum -
ska 3), tel. 024/ 364 10 80,
www.po sor kie stra.pl: MI -
STRZO WIE BA RO KU. Wy ko -
naw cy: Wła dy sław Kło sie wicz –
kla we syn, dy ry gent, Zes pół Ka -

me ral ny Płoc kiej Or kie stry Sym -
fo nicz nej. W pro gra mie: Ge org
Frie drich Ha en del – Con cer to
gros so op. 6 nr 1 G-dur HWV
319, – Con cer to gros so op. 6 nr 5
D-dur HWV 323, – Con cer to
gros so op. 6 nr 7 B-dur HWV
325, – Con cer to gros so op. 6 nr
10 d-moll HWV 328, – Con cer to
gros so op. 6 nr 11 A-dur HWV
329; godz. 19, wstęp wol ny. 

20 LIP CA 
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5a), tel. 024 367 65 00,
www.no ve ki no.pl: z cy klu „Fil -
mo we spot ka nia” – „Kar mel”;
godz. 19, bi let: 14 zł.

24 LIP CA (PIĄ TEK)
Pub Rock 69 (dzie dzi niec przy

pl. Na ru to wi cza 2): wy stęp zes -
po łu SICK BAG – go ścia XII Fe -
sti wa lu Roc ko we Ogród ki 2009;
godz. 20, wstęp wol ny.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
(Fa ra, ul. Ka zi mie rza Wiel kie go
1), tel. 024/ 364 10 80, www.po -
sor kie stra.pl: KON CERT POE -
TYC KI Z AN NĄ SE NIUK.
Wy ko naw cy: kwar tet smy czko -
wy OPIUM w skła dzie: Da wid
Lu bo wicz – I skrzyp ce, An na
Sza liń ska – II skrzyp ce, Ma gda le -
na Ma łec ka – al tów ka, Ol ga Ło -
sa kie wicz -Mar cy niak – wio lon -
cze la, An na Se niuk – re cy ta cje.
W pro gra mie: pro gram poe tyc -
ko -mu zycz ny opar ty o utwo ry
Zbi gnie wa Her ber ta, ks. Ja na

Twar dow skie go, Ja na Pa wła II;
godz. 19, wstęp wol ny. 

25 LIP CA (SO BO TA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Sta ry Ry nek), tel. 024/ 367 19
20, www.po kis.pl: kon cert zes po -
łu Sin co pa Jazz Band w ra mach
ani ma cji ma łej sce ny; godz. 17,
wstęp wol ny. 

Pub Rock 69 (dzie dzi niec przy
pl. Na ru to wi cza 2): wy stęp zes -
po łu ADE HA DE w ra mach XII
Fe sti wa lu Roc ko we Ogród ki
2009; godz. 20, wstęp wol ny.

26 LIP CA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na

(Sta ry Ry nek), tel. 024/ 364 10 80,
www.po sor kie stra.pl: ZA KOŃ -
CZE NIE XI LET NIE GO FE -
STI WA LU MU ZYCZ NE GO
KO CHAM CIĘ DO SZA LEŃ -
STWA WIE CZÓR OPE RO WO -
O PE RET KO WY. Wy ko naw cy:
Mar ta An to ni na Wy ło mań ska – so -
pran, Adam So bie raj ski – te nor,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, Ru -
ben Sil va – dy ry gent, An drzej Zbo -
row ski – pro wa dze nie kon cer tu.
W pro gra mie: naj pięk niej sze arie
i du e ty z oper i ope re tek J. Stra us -
sa, E. Kal ma na, F. Le ha ra, m.in.:
„Kra i na Uś mie chu”, „Księż ni czka
Czar da sza”, „Zem sta Nie to pe rza”,
„We so ła Wdów ka”; godz. 19,
wstęp wol ny. 

27 LIP CA (PO NIE DZIA ŁEK)
No ve Ki no „Przed wioś nie” (ul.

Tum ska 5a), tel. 024 367 65 00,
www.no ve ki no.pl: z cy klu „Fil -
mo we spot ka nia” – „Wi no tru -
skaw ko we”; godz. 19, bi let: 14 zł.

31 LIP CA (PIĄ TEK)
Pub Rock 69 (dzie dzi niec przy

pl. Na ru to wi cza 2): wy stęp zes -
po łu ACU TE MIN DE w ra mach
XII Fe sti wa lu Roc ko we Ogród ki
2009; godz. 20, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.
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Wa ka cje w mie ście
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych, Plac Dą brow skie go 4, tel. 267 84 30
1 lip ca – ką pie li sko miej skie So bót ka: Wa ka cyj ny Tur niej Pla żo wej Pił ki Siat ko wej (mix ty, dla dzie ci

i OPEN.
2 lip ca – ką pie li sko miej skie So bót ka: Wa ka cje z Jo gą.
3 lip ca – Miej skie Cen trum Spor tu, ul. Spor to wa: Wa ka cyj ny Tur niej Te ni sa.
4 lip ca – sa la spor to wa, Pl. Dą brow skie go 4: Wa ka cyj ny Tur niej Te ni sa Sto ło we go.
5 lip ca – ha la spor to wa w Bo ro wi czkach: Wa ka cyj ny Tur niej Bad min to na.
6 lip ca – ha la spor to wa w Bo ro wi czkach: Wa ka cyj ne Za wo dy Wspi na czko we
8 lip ca – Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”: Wa ka cje w wo dzie – za wo dy spor to we.
9 lip ca – Pły wal nia Miej ska przy al. Ko by liń skie go: Wa ka cje w wo dzie – za wo dy spor to we na pły wal ni

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki, ul. Tum ska 9, tel.367 19 20
25 lip ca – 22 sier pnia – LET NIE WAR SZTA TY JO GI dla dzie ci i mło dzie ży – pro po zy cja ak tyw ne -

go wy po czyn ku z jo gą. Ćwi cze nia i za ba wa w jo gę po pra wia ją u dzie ci i mło dzie ży syl wet kę, kon cen tra -
cję, po czu cie rów no wa gi, gib kość cia ła, wzmac nia ją si łę wo li i re lak su ją. Za ję cia po pro wa dzą wyk wa li fi -
ko wa ne in struk tor ki jo gi: Ka ro li na Spy chal ska, Jo an na Pan kow ska i Ma rze na Gon ta rek. Za ję cia od by wać
się bę dą w Ogród ku Jor da now skim MDK przy ul. Sien kie wi cza. Wspó łor ga ni za to rzy: Płoc ka Aka de mia
Jo gi Con cept, Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry.
1 – 10 lip ca w godz. 10-16, sa la wi do wi sko wa PO KiS ul. Tum ska 9: ROZ TAŃ CZO NE LA TO – War -

szta ty ta necz ne bre ak dan ce, hip -hop i jesz cze coś. Za ję cia od by wa ją się w ra mach wa ka cyj nej kon ty -
nu a cji pro jek tu Po kis Dan ce Stu dio. Za ję cia ta necz ne skie ro wa ne są do wszyst kich mło dych lu dzi za in te -
re so wa nych no wo czes ny mi sty la mi ta necz ny mi, ta ki mi jak bre ak dan ce, hip -hop new sty le, loc king, pop -
ping, chcą cych roz wi jać swo ją oso bo wość i umie jęt no ści ta necz ne. Pro jekt za kła da współ pra cę z in struk -
to ra mi re pre zen tu ją cy mi od mien ne sty le i tech ni ki tań ca, ta kie jak: stre et jazz, mo dern jazz un der gro und,
dan ce hall, wac king. Uzu peł nie niem ofer ty dla uczest ni ków bę dą rów nież pre zen ta cje fil mów o tań cu. Za -
ję cia po pro wa dzą: Zby szek Gó ral oraz za pro sze ni in struk to rzy tań ca.
13 lip ca – 14 sier pnia w godz. 12- 16: War szta ty tań ca no wo czes ne go i sal sy – skie ro wa ne do dzie ci

i mło dzie ży. Ce lem war szta tów jest zdo by wa nie ogól nych umie jęt no ści ta necz nych oraz na u kę tań ców la -
ty no a me ry kań skich. Uczest ni cy poz na ją hi sto rię tań ca to wa rzy skie go i sal sy ja ko for my ru chu przy mu -
zy ce, a tak że przy go to wu ją mi ni -po ka zy tań ca no wo czes ne go. In struk tor: An na Ko wal ska.
1 – 31 lip ca w godz. 13-15: Za ję cia w Pra cow ni Za baw kar skiej, ul. Sza rych Sze re gów 25. Za ję cia

adre so wa ne są głów nie do dzie ci i mło dzie ży z osie dla Po dol szy ce. Pod czas za jęć uczest ni cy szy ją za baw -
ki i lal ki, za poz na ją się z hi sto rią i bu do wą la lek te a tral nych, przed sta wia ją krót kie in sce ni za cje te a tral ne.
In struk tor: Do ro ta Łu kow ska.
1 – 31 lip ca w godz. 10-13: War szta ty li te rac kie i poe tyc kie w Klu bie „Ma ra but” w Pra cow ni li te rac -

kiej PO KiS przy ul. ul. Tum skiej 9. Za ję cia dla mło dzie ży za in te re so wa nej naj no wszy mi tren da mi w li te -
ra tu rze. Uczest ni cy oma wia ją te le wi zyj ne pro gra my li te rac kie, kul tu ral ne i fil mo we oraz do ko nu ją prze -
glą du pra sy li te rac kiej. Ma ją też miej sce pró by pi sar skie mło dych poe tów, prze kła dy li te ra tu ry współ czes -
nej oraz pub li ka cje dzien ni kar skie. In struk tor – Ma rek Gra la. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel. 263-35-60
1-31 lip ca – Ak cja La to 2009: Przez ca łe wa ka cje od by wać się bę dą za ję cia: pla stycz no -ma nu al ne,

mu zycz ne, spraw no ścio we, in te gra cyj ne, za ba wy te a tral ne, wyj ścia po za te ren pla ców ki, m.in. do:
zoo, Szkół ki Że glar skiej im. Le o ni da Te li gi (chrzest wa ka cjo na riu sza), Mu ze um Die ce zjal ne go, Dzia -
łu Zbio rów Spe cjal nych Książ ni cy Płoc kiej, Pań stwo wej Stra ży Po żar nej, na ką pie li sko So bót ka oraz
spa ce ry po mie ście, za ba wy te re no we. Do dat ko wo pro wa dzo ne bę dą za ję cia spor to we is pot ka nia pro -
fi lak tycz ne. Pla no wa ne są wy cie czki ca łod nio we m.in. do: Sier pca – Mu ze um Wsi Ma zo wiec kiej, Bru -
dzeń skie go Par ku Kra jo bra zo we go – ścież ka edu ka cyj na w Si ko rzu, Ło dzi – aqu a park; Cie cho mic –
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gos po dar stwo agro tu ry stycz ne z atrak cja mi i węd ko wa nie na je zio rze Cie cho mic kim, Ko sze lów ki –
Oś ro dek Wy po czyn ko wy Za ci sze, Go rze wa – zwie dza nie obo zo wi ska har cer skie go, Sol ca Ku jaw -

skie go – Ju ra Park.
Za ję cia bę dą się od by wać od po nie dział ku do piąt ku, w go dzi nach 8.30-15.30. Za pi sy od 1 lip ca.
23 lip ca w godz. 10-14 SDK przy współ pra cy z Wy dzia łem Zdro wia i Spraw Spo łecz nych UM zor ga ni -

zu je cy klicz ną im pre zę pn. „Masz wy bór – wy bierz zdro wie – lek ko at le ty ka w ma łym wy da niu”.
Wszel kie in for ma cje: SDK – tel. 024/ 263 35 60, Klub Osie dla Łu ka sie wi cza – tel. 024/ 263 94 12, Klub

Osie dla Ko cha now skie go – tel. 024/ 262 79 96 wew. 104, Klub Osie dla Dwor co wa – tel. 024/ 262 72 08

Książ ni ca Płoc ka im. Wła dy sła wa Bro niew skie go, ul. Ko ściusz ki 6, tel. 262 31 17: przez ca ły li piec:
Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych (Bib lio te ka Mu zycz na, ul. Ko ściusz ki 3), tel. 024 262 00 87: „Że gnaj

wios no, wi taj la to” – za ję cia dla grup zor ga ni zo wa nych we wtor ki, śro dy, czwar tki w godz. 11-12.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40) tel. 024 268 00 48: „Wir tu al ne po dró że Bol ka i Lol ka po Eu ro -
pie” – za ję cia in ter ne to we we wtor ki i czwar tki w godz. 10-12.30

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie liń skie go 11) tel. 024 263 01 05: za ję cia li te rac ko -pla stycz ne dla dzie -
ci w wie ku szkol nym pod ha słem „Wa ka cje w bib lio te ce” w godz. 12-13: „Po dróż w kra i nę baś ni”, 
qu i zy li te rac kie, wa ka cyj ny kram z wier sza mi, „Mą dra gło wa” – re bu sy, krzy żów ki, ła mig łów ki lo gicz ne,
za gad ki obraz ko we i słow ne.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo u ste go 3), tel. 024 263 34 28: za ję cia li te rac ko -pla stycz ne w godz. 11-
12.30, we wtor ki „Te raz Twój ruch...” – gry i za ba wy plan szo we, w czwar tki – „Cu da ki -zwie rza ki” – za -
ję cia pla stycz ne: wy ko na nie ma kie ty tek tu ro wej in spi ro wa nej zwie rzę cy mi bo ha te ra mi ba jek.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń skie go 17) tel. 024 263 67 80: „Wa ka cje w bib lio te ce” – wtor ki, śro -
dy, czwar tki i piąt ki w godz. 11-13: gry i za ba wy edu ka cyj ne dla dzie ci, za ję cia pla stycz ne in spi ro wa ne
książ ką Lu cy ny Skom pskiej „Wa ka cje na gu zi ku”, „Po co mi wła ści wie ten ca ły In ter net?”, „Moi przy ja -
cie le z la su” – poz na je my ży cie zwie rząt.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz nych 20) tel. 024 263 46 92: wa ka cyj ne za ję cia dla dzie ci w bib lio te -
ce pod ha słem „Pe ru – wir tu al na po dróż ma rzeń” – wtor ki, śro dy, czwar tki i piąt ki w godz. 11-14: za ję -
cia pla stycz ne dla dzie ci, ma lo wa nie ko szu lek z sym bo lem Pe ru, wy ko ny wa nie stro ju pe ru wiań skiej ko -
bie ty i in ka skie go wo jow ni ka, amu le tów i la le czek, za ję cia z kom pu te rem, wy szu ki wa nie in for ma cji o hi -
sto rii, kul tu rze i tra dy cji In ków, hi sto rii i za byt kach Pe ru, pod ha słem „Dla cze go war to zwie dzić Pe ru”,
za ję cia ku li nar ne z tra dy cyj nej kuch ni pe ru wiań skiej, za ję cia mu zycz ne – na u ka tań ca tra dy cyj ne go oraz
pio sen ki„El con dor pa sa” w ję zy ku hisz pań skim, pro jek cje fil mo we o Pe ru.

Fi lia bib lio tecz na nr 13 (ul. Do brzyń ska 2a) tel. 024 269 20 25: „Z za cza ro wa ne go ku fer ka baj ka” – czy -
ta nie naj pięk niej szych baś ni i ba jek, po nie dział ki w godz. 12-13.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2) tel. 024 262 27 69: „Ar ty stycz ne pa sje” –
wy sta wa prac pla stycz nych czy tel ni ków Cho tom ka: Mi cha li ny Czu ra kow skiej, An ny Kac per skiej, Da -

mia na Bur dza now skie go czyn na w go dzi nach otwar cia bib lio te ki. Po nad to za ję cia li te rac ko -pla stycz ne
dla dzie ci pod ha słem „W ta jem ni czym ogro dzie” we wtor ki, śro dy i czwar tki w godz. 12-14. We wtor ki
i śro dy dzia ła nia ani ma cyj ne na pod sta wie tek stów li te rac kich Wł. Du lem by, E. Klu er’a, M. Pa ła sza, K.
Je rzy kow skiej, A. Frą czek. War szta ty pla stycz ne dla dzie ci w wie ku szkol nym 6-10 lat „Ga le ria w za cza -
ro wa nym ogro dzie” oraz war szta ty in ter ne to we „Bu szu ją cy w sie ci”. W czwar tki „W ta jem ni czym ogro -
dzie” – in te rak tyw na gra plan szo wa w ogro dzie bib lio tecz nym.

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 364 60 40:
15, 22, 29 lip ca w godz. 11-13: war szta ty pla stycz ne. 
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