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WY STA WY

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”. 

Ga le ria Wi sła (ul. Wy szo grodz ka
144): wy sta wa plan szo wa ”Wczo -
raj dziś i ju tro. Dwa wie ki uli cy
Tum skiej”. Wy sta wa po ka zu je hi -
sto rię za bu do wy uli cy, daw ną ar -
chi tek tu rę, obec ny wy gląd, ży cie
co dzien ne uli cy, a tak że wi zję jej
przy szło ści pro po no wa ną przez
ar chi tek tów. Wy sta wa po trwa do
6 wrześ nia.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi -
cza 2, wej ście od „Knaj pki 10,5”),
tel. 0 609 746 402, www.oto -
ja.art.pl: wy sta wa prac Re gi ny
Chlu dziń skiej; czyn na do 31 paź -
dzier ni ka. Ga le ria pre zen tu je
obra zy, ry sun ki i gra fi ki z ko lek cji
Oto JA. Na miej scu moż li wość za -
ku pu ka ta lo gów i pla ka tów z wy -
staw, ko szu lek, kub ków, kar tek
pocz to wych; od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 14-17.30.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), plock.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 tre
do kryp ty na Wa we lu. 
Książ ni ca czyn na od po nie dział -

ku do piąt ku w godz. 10-18, w so -
bo ty w godz. 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 „Mar ty ro lo gia na ro du

pol skie go w okre sie dru giej woj ny
świa to wej ze szcze gól nym uw -
zględ nie niem Kre sów Wschod -
nich”.
Mu ze um czyn ne wto rek -nie dzie -

la w godz. 10-17. 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. Ga le ria czyn na od wtor ku do
nie dzie li godz. 10-18; 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.

Wy sta wa „Miej sca pa mię ci na ro do wej” w Ar chi wum Pań stwo wym czyn na do koń ca paź dzier ni ka
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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 w każ dy pią -
tek w godz. 15-16.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 024/ 268 00
50: cykl „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, w każ dą śro dę
w godz. 15.30-16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 024/ 263 67
80: „Po dróż z książ ka mi” – cykl
spot kań dla przed szko la ków.
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 książ ki”
– za ba wy z książ ką dla dzie ci,
spot ka nia z udzia łem opie ku nów;
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.
Przed szkol na 22), tel. 024/ 261 20
19: „Czte ry po ry ro ku” – za ję cia
pla stycz ne dla naj młodszch czy -
tel ni ków, 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; w po nie dział ki,
wtor ki, śro dy i piąt ki, od godz.
10.30.

1 WRZEŚ NIA (WTO REK)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul.

Tum ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
w w w . m u  z e  u m  p l o c k . a r t . p l :
otwar cie wy sta wy Bo gu sła wa
Lu sty ka „Śni ły mi się szar że...”;
godz. 18.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go 11b), tel. 024/ 262 25 95:
wer ni saż wy sta wy „Rok 1939.
Woj na wi dzia na przez pryz mat
wstąż ki i ka mie nia” (wy sta wa ze
zbio rów Ja na Wa lu sia); godz. 13.
Wy sta wa czyn na do 15 li sto pa da.

1-3 WRZEŚ NIA 
(WTO REK -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 fil mu „Woj na do -
mo wa” (Wlk. Bry ta nia); godz.
11.15, 13.15, 17.15, 21.30. Po zo sta -
łe ty tu ły: „Me tro Stra chu” (USA);

godz. 13, 15.15, 17.30, 20.00,
22.15; „Mi łość na wy bie gu” (Pol -
ska); godz. 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19; „Za ło ga G” (USA);
godz. 10.30, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30; „Kac Ve gas” (USA); godz.
15.15, 19.45, 21.45; „Praw dzi wa
hi sto ria ko ta w bu tach” (Fran cja);
godz. 9.30, 11.15. Bi le ty: nor mal ny
– 18 zł, ul go wy – 16 zł.

Nove Kino Przedwiośnie (ul.
Tumska 5a), tel. 024 367 65 00,
www.novekino.pl:
Premiery: „Noc Horrorów”,

„Wezwani/ NO-DO”, „Largo Winch”,

W ra mach Dni Kul tu ry Mek sy kań skiej w Do mu Dar mstadt wy stą pi zes pół
Los Ami gos (3 wrześ nia)
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„13 dzielnica – Ultimatum”; Pozostałe
filmy: „Załoga G”, „Miłość na
wybiegu”, „Harry Potter i Książe
Półkrwi”, „Małe Sekrety”, „Życie
na podsłuchu”.

2 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10:
spot ka nie Płoc kie go To wa rzy stwa
Mi łoś ni ków Lwo wa; godz. 18.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22: Dni Kul tu ry
Mek sy kań skiej, otwar cie wy sta wy
fo to gra fii „Ve rac ruz” Car lo sa Ca -
no; godz. 18. Ek spo zy cja czyn na
do 20 wrześ nia. Wstęp wol ny.

Sta dion Wi sły Płock (ul. Łu ka sie -
wi cza 34): mecz Wi sła Płock – War -
ta Poz nań; godz. 19. Bi le ty: sek to ry
A, B, C – 7 zł, sek to ry F, G, I, J – 15
zł, lo ża ho no ro wa – 30 zł, bi let ro -
dzin ny (try bu na kry ta) – 20 zł.

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

tel. 024/ 367 19 22: Dni Kul tu ry
Mek sy kań skiej, kon cert mek sy kań -
skiej gru py Los Ami gos (ma ła sce -
na na Sta rym Ryn ku, w ra zie nie po -
go dy sa la kon cer to wa Do mu Dar -
mstadt); godz. 18. Wstęp wol ny.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz -
ki 6), tel. 024/ 268 00 33: wie -
czor ni ca w 70. rocz ni cę wy bu chu
II woj ny świa to wej; godz. 18.
W pro gra mie: otwar cie wy sta wy
„Płoc ki wrze sień 1939” we dług
sce na riu sza Pio tra Wod tke, pre -
zen tu ją cej fo to gra fie i do ku men ty
z okre su kam pa nii wrześ nio wej;
pro mo cja książ ki Pio tra Wod tke
„Płock 1939”; pro jek cja fil mu
„Płock 1939”; wspól ne śpie wa nie
z har ce rza mi z zes po łu „Dzie ci
Płoc ka”.

4 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Am fi te atr (ul. Ry ba ki 15): wy bo ry

Miss Pol ski. Po raz dru gi w Płoc ku
zo sta nie wy bra na naj pięk niej sza
Pol ka. Wśród 24 kan dy da tek znaj dą
się dwie płoc czan ki. Gwia zdą wie -
czo ru bę dzie Sta chur sky; im pre zę
po pro wa dzą: Krzysz tof Ibisz, Ma -
ciej Dow bor i Ma riusz Ka ła ma ga.
Bi le ty w ce nie 35 zł do na by cia na
stro nie www.tic ket pro.pl.

Ar chi wum Pań stwo we w Płoc ku
(ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 9b):
otwar cie wy sta wy „Miej sca Pa -
mię ci Na ro do wej na te re nie by łe -
go wo je wódz twa płoc kie go (1975-
1999)”; godz. 12. Wy sta wa czyn -
na do 31 paź dzier ni ka.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22: Dni Kul tu ry
Mek sy kań skiej, po kaz fil mu do -
ku men tal ne go „Ob ser va do res del
cie lo en el Me xi co an ti guo” („Ob -
ser wa to rzy nie ba w daw nym Mek -
sy ku”); godz 17. Po pro jek cji de -
gu sta cja po traw kuch ni mek sy kań -
skiej przy go to wa na przez Ho tel
Tum ski. Wstęp wol ny.

5 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Am fi te atr (ul. Ry ba ki 15): wy bo ry

Miss Su pra na tio nal. Za pre zen tu ją
się kan dy dat ki z ca łe go świa ta. Im -
pre zę uświet nią wy stę py Ha li ny
Młyn ko wej i gwia zdy te go rocz ne go
Fe sti wa lu Pięk na – Sop hie El lis
Bex tor. Bi le ty w ce nie 25 zł do na -
by cia na stro nie www.tic ket pro.pl.

Klub MORKA (ul. Rybaki 10),
tel. 024/ 262-25-43). Regaty o
Puchar Wrzosu Prezydenta
Miasta Płocka, godz. 10-24.
Impreza jubileuszowa z okazji
45-lecia PTTK MORKA.

5-6 WRZEŚ NIA 
(SO BO TA -NIE DZIE LA)
Sta ry Ry nek, „Ry nek pięk na”,

po kaz mo dy z udzia łem kan dy -
da tek do ty tu łu Miss Pol ski.

Ha la spor to wa w Bo ro wi czkach
(ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18: II Ogól no pol ski Tur niej Pił ki
Ręcz nej Dziew cząt o Pu char Dy rek -
to ra MZOS; godz. 10. Wstęp wol ny.

6 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 266 38 00: „Ma -
ze pa” J. Sło wac kie go, ma ło zna ny
dra mat ro man tycz ny pol skie go
wiesz cza w wy ko na niu ak to rów
płoc kie go te a tru; godz. 19. Bi le ty
do na by cia w ka sie te a tru.

Am fi te atr (ul. Ry ba ki 15): wy -
bo ry Miss Pol ski Na sto la tek. Za -
gra ją gwia zdy pol skiej mu zy ki;
im pre zę po pro wa dzą: Ma ciej
Dow bor i Mał go rza ta Ko sik. Bi -
le ty w ce nie 20 zł do na by cia na
stro nie www.tic ket pro.pl.Agniesz ka Ducz mal po pro wa dzi płoc ką or kie strę 11 wrześ nia
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7 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263
94 12: „Jar mark Klu bo wy” – za -
pi sy do sek cji i kół za in te re so -
wań; godz. 17, wstęp wol ny.

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

tel. 024/ 367 19 22: spot ka nie
z Bar ba rą Ci szyń ską, au tor ką
dwóch ksią żek poe tyc kich „Na
ścież kach cza su” i „Kwia ty An ty -
go ny”; godz. 18. Wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10:
„Król Ma ciuś w oczach dzie ci” –

spot ka nie edu ka cyj ne z cy klu
„Czy dzie ci to wie dzą?”; godz. 10.

9 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71, mu ze -
um plock.art.pl: spot ka nie z cy klu
„Czas ko bie ty”; godz. 18.

10 WRZEŚ NIA (CZWAR TEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10:
prze gląd mło dzie żo wych zes po -
łów mu zycz nych „Pro mo cje mło -
dych”. Na sce nie MDK za pre zen -
tu ją się po cząt ku ją ce płoc kie zes -
po ły oraz wo ka li ści. Wy gra na bę -
dzie prze pust ką do wy na ję cia sa li
prób w MDK. Po czą tek o godz.
17; wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: ”Gieł da róż no ści” – za pi sy do
sek cji i kół za in te re so wań SDK;
godz. 17, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: ”Wi ta my Was” – uro czy ste
roz po czę cie ro ku spo łecz no -kul tu -
ral ne go; godz. 16, wstęp wol ny.

11 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Sa la kon cer to wa PSM (ul. Ko le -

gial na 23) Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na: Mi strzo wie ba tu ty, ina u gu ra -
cja se zo nu ar ty stycz ne go 2009/2010.

Wśród wy ko naw ców m.in.: zna na
wio lon cze list ka Ka ro li na Ja ro -
szew ska oraz Agniesz ka Ducz mal
ja ko dy ry gent. Dzie ła sław nych
kom po zy to rów (W.A. Mo zart, J.
Haydn, M.G. Mu sor gski) zo sta ną
wy ko na ne z akom pa nia men tem
Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej;
godz. 19. Bi le ty w ce nie 20 zł.

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -
kie wi cza 36), tel. 024/ 36460 40:
otwar cie wy sta wy „Kul tu ra Lu -
dów Ste pu Azji”; godz. 17, wstęp
wol ny. Wy sta wa czyn na od wtor -
ku do nie dzie li. Bi le ty w ce nie 6 zł
dla do ro słych, 3 zł ul go wy i 2 zł
w gru pie 15-oso bo wej. Wy sta wa
czyn na do 31 paź dzier ni ka.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 71, mu ze um -
plock.art.pl: wer ni saż wy sta wy
„Wła dy sław Ha sior. W 10. rocz ni cę
śmier ci”; godz. 17. Wy sta wa czyn -
na do 30 paź dzier ni ka.

12 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 266 38 00: „Ma -
ze pa” J. Sło wac kie go, ma ło zna ny
dra mat ro man tycz ny pol skie go
wiesz cza w wy ko na niu ak to rów
płoc kie go te a tru; godz. 19. Bi le ty
do na by cia w ka sie te a tru.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10: „Li ga
szkół” – pier wszy tur niej w ra mach
pięt na stej edy cji ro zgry wek sza cho -
wych dzie ci i mło dzie ży; godz. 9.

Pla ża nad Wi słą: „Roc ko we Po -
że gna nie La ta”, wy stą pią naj wię -
ksze gwia zdy me ta lu: Hun ter,
Acid Drin kers i Blind Gu ar dian.
Start o godz. 18:30, wstęp wol ny.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22: re ci tal Ewy
Błasz czyk „Na wet, gdy wi chu ra”;
godz. 18. Ak tor ka zna na jest
z wie lu ról fil mo wych (m.in. „De -
ka log IX”, „Dom”, „Zmien ni cy”)
oraz te a tral nych. Od 2002 pro wa -
dzi fun da cję „Ako go?”, po ma ga -

ją cą dzie ciom wy ma ga ją cym re ha -
bi li ta cji po cięż kich ura zach ne u -
ro lo gicz nych. Bi le ty w ce nie 20 zł
do na by cia w Do mu Dar mstadt.

13 WRZEŚ NIA (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: Jazz
w mu ze um – kon cert Ur szu li Du -
dziak; godz. 19.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11), tel. 024/ 266 38 00: spek takl
„Cap pu ci no Je T’ai me”; godz. 19.

12-13 WRZEŚ NIA 
(SO BO TA -NIE DZIE LA)
Dom Bro niew skie go (ul. Ko -

ściusz ki 24), tel. 024/ 262 59 57:
drzwi otwar te, godz. 11 – 15; do
zo ba cze nia m.in. ek spo zy cja mu ze -
al na po świę co na ży ciu i twór czo ści
Wła dy sła wa Bro niew skie go, wy sta -
wy „70. rocz ni ca Taj nej Or ga ni za cji
Na u czy ciel skiej”, „Ar chi tek tu ra
i za byt ki Płoc ka w fo to gra fii i ma -
lar stwie”, kier ma sze rę ko dzieł re -
gio nal nych, wy daw nictw li te rac kich
i obra zów. Wstęp wol ny.

14 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych

Książ ni cy Płoc kiej (Bib lio te ka
Mu zycz na, ul. Ko ściusz ki 3), tel.
024/ 262 00 87: wie czór li ry ki ero -

Me dal Mor ski Pol skiej Ma ry nar ki
Wo jen nej – wy sta wa w Spich le rzu
czyn na do 15 li sto pa da
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tycz nej w wy ko na niu Bo gu mi ła
Kar bow skie go, z cy klu „W krę gu
dzie wię ciu muz”; godz. 15.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Wa ka cyj ne wspo mi naj ki” – za -
ję cia tech nicz no -ma nu al ne w Klu bie
Ma lu cha; godz. 16, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64 A), tel. 024/ 262 72
08: „Mu zy ka to naj lep szy lek” –
uro czy ste spot ka nie dla se nio rów;
godz. 16, wstęp wol ny.

15 WRZEŚ NIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel 024/ 268 00 48: za ję cia li te rac -
ko -pla stycz ne dla dzie ci pod ha słem
„Gwia zdy w Wi śle, czy li naj pięk niej -
sze płoc kie le gen dy”; godz. 10.

16 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Świat ko lo rów” – cykl „Po ra -
nek ar ty stycz ny przed szko la ka”;
godz. 10, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6 A), tel.
024/ 262 769 96 wew. 104, ”W
ryt mach tan ga – spot ka nie mu -
zycz ne dla do ro słych”; godz. 16,
wstęp wol ny.

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

tel. 024/ 367 19 22: po kaz slaj dów
ra mach klu bu „Po dró że” im. To -
ny’ego Ha li ka pt. „Tur cja – pier -
wszy krok do orien tu”, ko men tarz:
Le szek Szczas ny; godz. 18. Wstęp
wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10:
kon cert uczest ni ków wa ka cyj nych
war szta tów „KU LART”, bę dą cy
jed no cześ nie pier wszym spot ka -
niem z cy klu „Czwar tki stu den -
ckie w MDK”; godz. 16.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35

60: „Kwia ty An ty go ny” – wie czór
poe zji, godz. 17. Wstęp wol ny.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), tel. 024/ 268 00 33: „Ta jem ni ce
ży cia i śmier ci Mar szał ka Ed war da -
Ry dza Śmig łe go” – wy kład mul ti -
me dial ny hi sto ry ka i pub li cy sty Da -
riu sza M. Srzed nic kie go; godz. 18.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Ra dość wspól ne go bie sia do -
wa nia” – spot ka nie człon ków Klu bu
Se nio ra; godz. 16. Wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64 A), tel. 024/ 262 72
08: „Zwa rio wa na baj ko lan dia” –

mu zycz ne za ba wy dla dzie ci;
godz. 16, wstęp wol ny.

18 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Ogród Jor da now ski (przy Ro gat -

kach War szaw skich): za ba wa ro -
dzin na „Ma mę, ta tę dziś wo ła my –

do za ba wy za pra sza my”. Mło -
dzie żo wy Dom Kul tu ry za pra sza
ro dzi ny od godz. 16; wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10: XI
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, na wią zu ją cy do za -
pro po no wa ne go te ma tu; godz. 19.

Sa la kon cer to wa PSM (ul. Ko le -
gial na 23) Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na: Ope ra na estra dzie, G. Puc -
ci ni „Cy ga ne ria”; godz. 19. Wśród
wy stę pu ją cych: Ma riusz Go dlew ski,
Ewa Ol szew ska, Łu kasz Go liń ski,
Vic to ria Va tu ti na z Ukra i ny i Ju han
Tral la z Esto nii. Dy ry go wał bę dzie
Vla di mir Ki rad jiev z Au strii, par tie
chó ru zaś pie wa chór Ope ry No vej
w Byd gosz czy. Bi le ty w ce nie 20 zł.

19 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Am fi te atr (ul. Ry ba ki 15): „We -

so ła wdów ka” – spek takl Te a tru
Mu zycz ne go w Ło dzi w re ży se rii
Zbi gnie wa Ma cia sa; godz. 18. Bi -
le ty w ce nie 40 zł do na by cia

w PO KiS (ul. Tum ska 9), Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej (Sta ry
Ry nek 8) i Ce chu Rze miosł Róż -
nych (ul. Ja cho wi cza 27).

Au to mo bil klub Pol ski (nad Wi -
słą, ul. Mo sto wa): roz po czę cie
Raj du Or len. W wy ści gu wy star -
tu ją naj lep si za wod ni cy w Pol sce
i Eu ro pie, m.in. Krzysz tof Ho łow -
czyc, Le szek Ku zaj, Bry an Bo uf -
fier. W pro gra mie m.in. wie czor na
pró ba „Mo sto wa”, sześć oe sów,
kil ka od cin ków spe cjal nych. Rajd
po trwa do 20 wrześ nia.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 266 38 00: dzień
otwar ty w płoc kim te a trze; zwie -
dza nie scen, ku lis, za ple cza; godz.
10-14, spek takl „Dzi kie żą dze” ze
Ste fa nem Fried man nem w ro li
Con ne ly’ego; godz. 19. Bi le ty do
na by cia w ka sie te a tru.
Drzwi otwarte w teatrze, godz.

10-14.

19-20 WRZEŚ NIA 
(SO BO TA -NIE DZIE LA)
EU RO PEJ SKIE DNI DZIE DZIC TWA
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -

kie wi cza 36), tel. 024/ 364 60
40: otwar cie wy sta wy oko licz no -
ścio wej „Za byt kom na od siecz!
Szla kiem gro dów, zam ków
i twierdz”, wy sta wa „Obiek ty za -
byt ko we Ma zo wsza”; godz. 10-
18. Wstęp wol ny 19 i 20 wrześ -
nia.

Am fi te atr (ul. Ry ba ki 15), drzwi
otwar te, zwie dza nie ku lis, sce ny,
za ple cza tech nicz ne go. Pier wsze
wej ście o godz. 10, ostat nie
o godz. 13.30.

LO im. Sta ni sła wa Ma ła chow -
skie go (ul. Ma ła chow skie go 1),
tel. 024/366 66 00: zwie dza nie
mu ze um szkol ne go i wie ży Ma ła -
cho wian ki’ godz. 11-14.

Mu ze um Die ce zjal ne (ul. Tum -
ska 3a, Tum ska 2), tel. 024/ 262
26 23: zwie dza nie no wej i sta rej
sie dzi by Mu ze um Die ce zjal ne go;
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godz. 10-15. Wstęp wol ny.
Dom Bro niew skie go (ul. Ko -

ściusz ki 24), tel. 024/ 262 59 57:
drzwi otwar te, godz. 11 – 15.

20 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ty -

nek 11), tel. 024/ 266 38 00: spek -
ta kle: „Cap pu ci no Je T’ai me”;
godz. 19, du ża sce na, „Pro szę...
zrób mi dziec ko”; godz. 19, sce na
ka me ral na. Bi le ty do na by cia
w ka sie te a tru.

Sta dion Wi sły Płock (ul. Łu ka -
sie wi cza 34): mecz Wi sła Płock –
Mo tor Lub lin; godz. 17. Bi le ty:

sek to ry A, B, C – 7 zł, sek to ry F,
G, I, J – 15 zł, lo ża ho no ro wa –

30 zł, bi let ro dzin ny (try bu na
kry ta) – 20 zł.

21 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10:
„Świa to wy Dzień Cho ro by Al zhe i -
me ra”: ba da nia le kar skie i prze sie -
wo we, spot ka nie człon ków Płoc -
kie go Sto wa rzy sze nia Po mo cy
Oso bom z Cho ro bą Al zhe i me ra,
pre zen ta cje ar ty stycz ne; godz. 15.

23 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Z ra do ści gra nie i śpie wa nie”
– otwar ta pró ba chó ru Se re na da;
godz. 15, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Na dzi kim za cho dzie” – tur -
niej in te gra cyj ny dla dzie ci i mło -
dzie ży; godz. 11, 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: „Śro da
Li te rac ka. Spot ka nie au tor skie
z Ja nu szem Ko niu szem”; godz.
18. Ja nusz Ko niusz jest poe tą, pro -
za i kiem i dra ma tur giem. Opub li -
ko wał kil ka na ście to mi ków poe -
zji, kil ka zbio rów opo wia dań i słu -
cho wisk ra dio wych. Jest au to rem
dwóch ksią żek, w któ rych opi su je
swo je kon tak ty ze zna ny mi pi sa -
rza mi i poe ta mi (m.in. Wła dy sła -
wem Bro niew skim i Ju lia nem
Przy bo siem).

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

tel. 024/ 367 19 22: otwar cie wy -
sta wy la lek „Ma gicz ny świat bia -
ło stoc kie go te a tru la lek”. Bi le ty
wstę pu: dzie ci 1 zł, do ro śli 2 zł.
Ek spo zy cja czyn na do 25 paź -

dzier ni ka; godz. 10-13.
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel 024/ 268 00 48: za ję cia
edu ka cyj ne „W kra i nie uś miech -
nię tej książ ki, czy li poz na je my
bib lio te kę”; godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: wer -
ni saż fo to gra fii Da nu ty Ro go zy -
Sta ni sław skiej i Do ro ty La ur;
godz. 17. Wy sta wa „Ko bie ty bę -
dzie czyn na do 30 wrześ nia w go -
dzi nach pra cy bib lio te ki. 

Ogród Jor da now ski (przy Ro gat -
kach War szaw skich): war szta ty
ar ty stycz ne „Po po łud nie z graf fi -
ti”; godz. 16.

25 WRZEŚ NIA (PIĄ TEK)
Sa la kon cer to wa PSM (ul. Ko le -

gial na 23) Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na: „Z ba tu tą i hu mo rem”,
w pro gra mie arie 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”, „My Fa ir
La dy”, po pro wa dzi Ma ciej Nie sio -
łow ski, wy stą pią m.in.: Ani ta Masz -
czyk (so pran) i Mi chał Mu sioł (te -
nor); godz. 19. Bi le ty w ce nie 30 zł.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

4-6 wrześ nia w am fi te a trze od bę dzie się Fe sti wal Pięk na. Wy stą pią m.in. Sop hie El lis Bex tor i Ka sia No va



VIII Miast O!Żyje

Na Roc ko we Po że gna nie La ta za pra sza my 12 wrześ nia

(ul. Tum ska 9), tel. 024/ 367 19
20: Ka wiar nia Jaz zo wa – kon cert
gru py Miś kie wicz/Ma jew ski Qu -
in tet Play Ko me da; godz. 18. Zes -
pół za gra w skła dzie Hen ryk Miś -
kie wicz – sak so fon, Ro bert Ma -
jew ski – trąb ka, Woj ciech Ma jew -
ski – for te pian, Ja cek Nie dzie la –
kon tra bas, Mi chał Miś kkie wicz –
per ku sja. Bi le ty w ce nie 20 zł do

na by cia w PO KiS.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263
35 60: „Srebr ny Ju bi le usz” Płoc -
kie go Sto wa rzy sze nia Twór ców
Kul tu ry; godz. 12, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Roz tań czo ny wrze sień” – spot -
ka nie człon ków gru py tań ca bre ak -
dan ce; godz. 16, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6 A), tel. 024/ 262
769 96 wew. 104: „Szu ka my od po -
wie dzi na trud ne py ta nia” – szkol ne
spot ka nia z pro fi lak ty ką uza leż nień;
godz. 10, wstęp wol ny.

26 WRZEŚ NIA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 266 38 00:
spek takl „Pro szę... zrób mi

dziec ko”; godz. 19.
Sta dion Wi sły Płock (ul. Łu ka -

sie wi cza 34), mecz Wi sła Płock
– GKS Ka to wi ce; godz. 19. Bi le -
ty: sek to ry A, B, C – 7 zł, sek to -
ry F, G, I, J – 15 zł, lo ża ho no ro -
wa – 30 zł, bi let ro dzin ny (try bu -
na kry ta) – 20 zł.

Ha la spor to wa w Bo ro wi czkach
(ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18: XV 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
2009/2010; godz. 9. Wstęp wol ny.

26-27 WRZEŚ NIA 
(SO BO TA -NIE DZIE LA)
Za lew So bót ka: Mi strzo stwa Pol -

ski w sprin cie że glar skim – pier -
wsze w hi sto rii wio ślar stwa pol skie -
go re ga ty ran gi mi strzow skiej na
krót kim dy stan sie (500 me trów).
W ra mach re gat od bę dzie się po nad -
to wy ścig w kon ku ren cji óse mek
we te ra nów wio ślar stwa (re pre zen -
tan ci naj star szych wio ślar skich klu -
bów w Pol sce) o Pu char Pre zy den ta
Mia sta Płoc ka, me mo riał im. Ju liu -
sza Ka wiec kie go oraz fe styn re kre a -
cyj ny „Sport dla wszyst kich”.
Wstęp wol ny.

27 WRZEŚ NIA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 266 38 00:
spek ta kle: „Przy go dy Ko zioł ka
Ma toł ka”; godz. 16, „Pro szę...
zrób mi dziec ko”; godz. 19. Bi le -
ty do na by cia w ka sie te a tru.

28 WRZEŚ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64 A), tel. 024/ 262 72
08: „Wi taj cie w na szej baj ce” –
po wa ka cyj ne spot ka nie z przed -

szko la ka mi; godz. 16, wstęp
wol ny.

29 WRZEŚ NIA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel 024/ 268 00 48:
„Och ro na przy ro dy w mia stach –
rze ki” – wy wiad z Ali ną Wę -

grzyn, in spek to rem och ro ny śro -
do wi ska Urzę du Mia sta Płoc ka;
godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263
94 12: „Daj z sie bie to co naj -
pięk niej sze” – spot ka nie wo lon -
ta riu szy Mal tań skiej Służ by Me -
dycz nej; godz. 16, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie
redakcja nie ponosi odpowie-


