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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 la lek pt. „Ma gicz ny świat
bia ło stoc kie go te a tru la lek”. Bi le ty:
dzie ci 1 zł, do ro śli 2 zł. Ek spo zy cja
czyn na w godz. 8 – 18 (tak że w so bo -
ty i nie dzie le) do 24 paź dzier ni ka. 
Wy sta wa fo to gra ficz na Si grid Awi zo

(Dar mstadt) pt. „Idea prze wod nia”;
ek spo zy cja czyn na do 22 li sto pa da. 

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
ma lar stwa Re gi ny Chlu dziń skiej
czyn na do 1 li sto pa da. Po nad to 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),
tel. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
„Kru szyć ser ca i pa trzeć jak cier -
pią… Ko bie ty w ży ciu i twór czo ści
Ju liu sza Sło wac kie go” – wy sta wa
przy go to wa na przez Książ ni cę Płoc ką
i Płoc kie Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Książ ki i Bib lio tek w ra mach pro jek tu
„Z pro chu lud wskrze szę… Rok Ju -
liu sza Sło wac kie go w Płoc ku”. 
Do przy go to wa nia ek spo zy cji wy -

ko rzy sta no zbio ry Mu ze um Li te ra tu -
ry im. Ada ma Mic kie wi cza w War -
sza wie, Mu ze um Te a tral ne go Te a tru
Wiel kie go – Ope ry Na ro do wej, Mu -
ze um Zie mi Ku jaw skiej i Do brzyń -
skiej we Wło cław ku, Bib lio te ki Na -
ro do wej, Te a tru Dra ma tycz ne go im.
Je rze go Sza niaw skie go w Płoc ku,
Na ro do we go Ar chi wum Cyf ro we go,
WBP – Książ ni cy Ko per ni kań skiej
w To ru niu, Książ ni cy Płoc kiej im.
Wł. Bro niew skie go oraz płoc kie go
ko lek cjo ne ra Fran cisz ka Ol kow skie -
go. Ek spo zy cja czyn na do 31 paź -
dzier ni ka 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. Mu ze um czyn ne
wto rek – nie dzie la 10 – 17. Bi le ty:
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 „Ha sior”, czyn na do 31

paź dzier ni ka (od 1 paź dzier ni ka na
pa tio bę dzie moż na obej rzeć słyn ne
sztan da ry ar ty sty). 

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
Ma lar stwo Ja na Le ben ste i na oraz
„W krę gu me ta fo ry”; wy sta wy cy -
klicz ne czyn ne do 29 li sto pa da; 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,
W paź dzier ni ku kon ty nu o wa ne bę dą

cy klicz ne spot ka nia z dr Wła dy sła -
wem So ko łow skim – by łym am ba sa -
do rem Pol ski w Ka zach sta nie. 

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
po świę co na 70. rocz ni cy wy bu chu II
woj ny świa to wej Woj na przez pryz -
mat wstąż ki i ka mie nia. Ty tu ło wa
wstąż ka to or de ry i odz na cze nia
(wo jen ne, kom ba tan ckie i cy wil ne)
przyz na wa ne uczest ni kom walk na
wszyst kich fron tach II woj ny oraz
człon kom ru chu opo ru w kra ju. Wy -
sta wa czyn na do 15 li sto pa da. 

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie (pl.
Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262 26 04,
www.tnp.org.pl: „Pta ki Zie mi Płoc -
kiej” – wy sta wa fo to gra fii B. Kaź -
mier cza ka, K. Olej nic kie go, N. Ga -
jew skie go; czyn na od 27 paź dzier ni -
ka w po nie dział ki, wtor ki, śro dy, piąt -
ki w godz. 8-15, w czwar tki w godz.
8-18, wstęp wol ny.

1 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),

tel. / 268 00 33, www.bibl.plock.pl:
otwar cie wy sta wy „ … kru szyć ser ca
i pa trzeć jak cier pią… Ko bie ty w ży -
ciu i twór czo ści Ju liu sza Sło wac kie -
go” – przy go to wa nej przez Książ ni -
cę Płoc ką i Płoc kie Sto wa rzy sze nie
Przy ja ciół Książ ki i Bib lio tek w ra -
mach pro jek tu Z pro chu lud wskrze -
szę… Rok Ju liu sza Sło wac kie go
w Płoc ku. Go ściem spe cjal nym wer -
ni sa żu bę dzie Edy ta Jun gow ska –
ak tor ka za pre zen tu je frag men ty
utwo rów i li stów Ju liu sza Sło wac kie -
go; godz. 18.

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie (pl.
Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262 26 04,
www.tnp.org.pl: „Wrze sień 1939 oraz
wal ki 1. Dy wi zji Pan cer nej Gen. Ma -
czka” – od czyt Zbi gnie wa Mie czkow -
skie go; godz. 17, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: MA ZE PA J. Sło wac kie -
go w reż. K. Pru sa, sce no gra fia: Ma -
rek Mi kul ski, ruch sce nicz ny, układ
pro jek tu: Grze gorz Su ski, wy stę pu ją:
Ma rek Wal czak (król), Ma riusz Po go -
now ski (Ma ze pa), Ja cek Mą ka (Wo je -
wo da), Ka ta rzy na An zor ge (Ame lia),
Łu kasz Mą ka (Zbi gniew), Piotr Ba ła
(Chma ra); godz. 10

2 PAŹ DZIER NI KA (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 81, www.po sor kie -
stra.pl: SZE HE RE ZA DA – MIĘ DZY -
NA RO DO WY DZIEŃ MU ZY KI. Wy -
ko naw cy: Be a ta Bi liń ska – for te -
pian, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Ta de usz Stru ga ła – dy ry gent. W pro -
gra mie: S. Rach ma ni now – III Kon -
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cert for te pia no wy c-moll op. 18, M.
Rim ski -Kor sa kow – Su i ta sym fo -
nicz na „Sze he re za da” op. 38; godz.
19, bi le ty w ce nie 20 zł. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: MA ZE PA J. Sło wac kie -
go w reż. K. Pru sa, sce no gra fia: Ma -
rek Mi kul ski, ruch sce nicz ny, układ
pro jek tu: Grze gorz Su ski, wy stę pu -
ją:Ma rek Wal czak (król), Ma riusz Po -
go now ski (ma ze pa), Ja cek Mą ka
(Wo je wo da), Ka ta rzy na An zor ge
(Ame lia), Łu kasz Mą ka (Zbi gniew),
Piotr Ba ła (Chma ra); godz. 10.
PRE MIE RA „Mi łość… i wię cej

nic” – wie czór mu zycz ny z pio sen -
ka mi Char le sa Az na vo u ra, Jac qu -
es’a Bre la, Ge or ges’a Bras sen sa,
Gil ber ta Be ca u da, Bu ła ta Oku dża wy
i Ja na Ja ku ba Na le ży te go. Wy stę pu -
ją: Jan Ja kub Na le ży ty, Ma gda le na
Bo gdan, Han na Choj nac ka, Ma gda -
le na To ma szew ska oraz Do ro ta Wa -
si lew ska (pia ni no), Pa weł Go leń
(kon tra bas) i Sła wo mir Ra taj czyk
(akor de on); godz. 19, bi le ty w dniu
pre mie ry: 40 zł.

3 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA) 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: PRE MIE RA (pra so wa)
„Mi łość… i wię cej nic” – wie czór
mu zycz ny z pio sen ka mi Char le sa Az -
na vo u ra, Jac qu es’a Bre la, Ge or ges’a
Bras sen sa, Gil ber ta Be ca u da, Bu ła ta
Oku dża wy i Ja na Ja ku ba Na le ży te go.
Wy stę pu ją: Jan Ja kub Na le ży ty,
Ma gda le na Bo gdan, Han na Choj nac -
ka, Ma gda le na To ma szew ska oraz
Do ro ta Wa si lew ska (pia ni no), Pa weł
Go leń (kon tra bas) i Sła wo mir Ra taj -
czyk (akor de on); godz. 19, bi le ty
w dniu pre mie ry: 40 zł.

4 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA) 
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry nek

11), tel. 024/ 262-48-40, te atr plock.pl:
„Mi łość… i wię cej nic” – wie czór mu -
zycz ny z pio sen ka mi Char le sa Az na -
vo u ra, Jac qu es’a Bre la, Ge or ges’a
Bras sen sa, Gil ber ta Be ca u da, Bu ła ta
Oku dża wy i Ja na Ja ku ba Na le ży te go.
Wy stę pu ją: Jan Ja kub Na le ży ty, Ma -

gda le na Bo gdan, Han na Choj nac ka,
Ma gda le na To ma szew ska; godz. 19.

6 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: PRZY GO DY KO ZIOŁ -
KA MA TOŁ KA; godz. 9 i 11.

7 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: PRZY GO DY KO ZIOŁ -
KA MA TOŁ KA; godz. 9.

8 PAŹDZIER NI KA (CZWAR TEK)
To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie (pl.

Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262 26 04,
www.tnp.org.pl: Wie czór wspom nień
po świę co ny adw. Ka zi mie rzo wi
Aska na so wi w 100. rocz ni cę uro dzin;
godz. 17, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: PRZY GO DY KO ZIOŁ -
KA MA TOŁ KA; godz. 9 i 11.

9 PAŹ DZIER NI KA (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 81, www.po sor kie stra.pl:
KRZYSZ TOF KO ME DA – MU ZY -
KA PO ZO STA ŁA. Wy ko naw cy: Lo -
ra Szaf ran – wo kal, Zbi gniew Na my -

słow ski – sak so fo ny, Woj ciech Go go -
lew ski – pia no, Da riusz Zió łek – bass,
Adam Bu czek – drums, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Sta ni sław Fiał kow -
ski – dy ry gent. W pro gra mie: kom po -
zy cje Krzysz to fa Ko me dy: Cra zy
Girl, Bos sa No va, Bal let Etu des II I,
Mo ja Bal la da, Svan te tic, Bal let Etu -
des I, Mat niah, Pio sen ka o sza fie, Kat -
tor na; godz. 19, bi le ty w ce nie 30 zł. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: W ra mach TY GOD NIA
KUL TU RY CHRZE ŚCI JAŃ SKIEJ –
„Z obło ków na zie mię”– poe tyc ko -
mu zycz ny spek takl te a tral ny opra co -
wa ny i wy re ży se ro wa ny przez Ja na
No wic kie go z ory gi nal ną mu zy ką 
Ce za re go Chmie la i Mar ka Stry szow -
skie go oraz poe zją ks. Ja na Twar dow -
skie go, Bo le sła wa Leś mia na i Ja na
No wic kie go; godz. 19, ce na bi le tu: 30
zł (nor mal ny) i 20 zł (ul go wy dla mło -
dzie ży szkol nej i stu den tów)

10 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
Dom Tech ni ka (ul. Ka zi mie rza

Wiel kie go 41): Nick Sim per & Na -
sty Ha bits – kon cert; godz. 19.30
(wej ście od 18.30), bi le ty w ce nie: 40
zł i 70 zł do ku pie nia w Do mu Dar -
mstadt i Do mu Tech ni ka (wię cej in -
for ma cji moż na uzy skać pi sząc na
adres: bu ry pur ple@pocz ta.onet.pl).

MAZEPA w reż. K. Prusa
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11 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la

kon cer to wa Mu ze um Die ce zjal ne go),
tel. 024/ 364 10 81, www.po sor kie -
stra.pl: VO CA LEN SEM BLE DAR -
MSTADT KON CERT KA ME RAL NY.
Wy ko naw cy: chór „Vo ca len sem ble
Dar mstadt”, An dre as Boltz – przy go -
to wa nie chó ru. W pro gra mie: H.
Schütz – Trzy mo te ty z „Re li gij nej
mu zy ki chó ral nej” (niem. „Ge ist li che
Chor mu sik”) F.M. Bar thol dy – Trzy
mo te ty op. 69, J.S. Bach – Fürchte
dich nicht, Mo tet BWV 228; godz.
16.30, 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: „Mi łość… i wię cej nic” –
wie czór mu zycz ny z pio sen ka mi
Char le sa Az na vo u ra, Jac qu es’a Bre la,
Ge or ges’a Bras sen sa, Gil ber ta Be ca u -
da, Bu ła ta Oku dża wy i Ja na Ja ku ba
Na le ży te go. Wy stę pu ją: Jan Ja kub
Na le ży ty, Ma gda le na Bo gdan, Han na
Choj nac ka, Ma gda le na To ma szew -
ska; godz. 19.30.

13 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: SŁU GA DWÓCH PA -
NÓW; godz. 11.

14 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

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

atr plock.pl: CAP PUC CI NO Je T’a i -
me; godz. 19

15 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych oraz Wy dział Kul tu ry i Spor -
tu, tel. 024/ 267 84 30 oraz 024/
367 16 31, www.mzos.ump.pl:
XVIII Bieg Tum ski (Sta ry Ry -
nek); godz. 10.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: SŁU GA DWÓCH PA -
NÓW; godz. 11. Ka ba ret ANI MRU
MRU; godz. 17.45 i 20.15.

16 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: SŁU GA DWÓCH PA -
NÓW; godz. 11.

Ga le ria OTO JA i a.r.t (Pl. Na ru to wi -
cza 2, wej ście od „Knaj pki 10,5”), tel. 0
609 746 402, www.oto ja.art.pl: Au tor -
ski pro jekt Pa wła My se ry część I, godz.
18, o godz. 19 prze marsz do Ga le rii a.r.t.
(Ro gat ki Do brzyń skie), gdzie od bę dzie
się II część im pre zy; wstęp wol ny

Stanisławówka: Wieczór chwały pt.
„Był, żył, pozostanie”, godz. 19.30.

17 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

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

atr plock.pl: MA ZE PA J. Sło wac kie -
go w reż. K. Pru sa, sce no gra fia: Ma -
rek Mi kul ski, ruch sce nicz ny, układ
pro jek tu: Grze gorz Su ski, wy stę pu ją:
Ma rek Wal czak (król), Ma riusz Po go -
now ski (Ma ze pa), Ja cek Mą ka (Wo je -
wo da), Ka ta rzy na An zor ge (Ame lia),
Łu kasz Mą ka (Zbi gniew), Piotr Ba ła
(Chma ra); godz. 19

18 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (Ba -

zy li ka Ka te dral na), tel. 024/ 364 10
81, po sor kie stra.pl: KON CERT PA -
PIE SKI CRE DO. Wy ko naw cy: Eva
Ny a kas /Wę gry/ – so pran, Poz nań ski
Chór Chło pię cy, Ja cek Sy kul ski –
przy go to wa nie chó ru, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, ri Se ro ka /Bel gia/
– dy ry gent. W pro gra mie: H. Se ro ka
– Cre do; 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: KLI MAK TE RIUM;
godz. 16 i 19.30

19 PAŹDZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie (pl.

Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262 26 04,
tnp.org.pl: „Ba da nia spo łecz ne i ich
ro la w kształ to wa niu po stę pu. Ciąg -
łość i zmia na. W 150. rocz ni cę uro dzin
Lud wi ka Krzy wic kie go” – kon fe ren -
cja na u ko wa; godz. 10, wstęp wol ny.

20 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie (pl.

Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262 26 04,
tnp.org.pl: „Ba da nia spo łecz ne i ich
ro la w kształ to wa niu po stę pu. Ciąg -
łość i zmia na. W 150. rocz ni cę uro dzin
Lud wi ka Krzy wic kie go” – kon fe ren -
cja na u ko wa; godz. 10, 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: MA ZE PA J. Sło wac kie -
go w reż. K. Pru sa, sce no gra fia: Ma -
rek Mi kul ski, ruch sce nicz ny, układ
pro jek tu: Grze gorz Su ski, wy stę pu ją:
Ma rek Wal czak (król), Ma riusz Po go -
now ski (Ma ze pa), Ja cek Mą ka (Wo je -
wo da), Ka ta rzy na An zor ge (Ame lia),
Łu kasz Mą ka (Zbi gniew), Piotr Ba ła
(Chma ra); godz. 11„Dzikie żądze” w Teatrze Dramatycznym



VMiast O!Żyje

21 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
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: otwar cie
wy sta wy Ma lar stwo Ja na Le ben ste i -
na oraz „W krę gu me ta fo ry”; godz.
17, wstęp wol ny.
Wy sta wy czyn ne do 29 li sto pa da;

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.

23 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Tum ska 9), tel. 024/ 367 19 20,
www.po kis.pl: kon cert zes po łu LUC
PLA NET w ra mach cy klu Al ter Sta -
cja; godz. 19, bi le ty w ce nie 10 zł do
na by cia w PO KiS.

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 81, www.po sor kie stra.pl:
MU ZY KA PO AME RY KAŃ SKU.
Wy ko naw cy: Zbi gniew Ra u bo – for te -
pian, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Sil va /Bo li wia/ – dy ry gent. 
W pro gra mie: G. Gershwin – Kon -

cert for te pia no wy F-dur, G. Gershwin
– Su i ta z ope ry Por gy and Bess, L.
Ber nste i na – Tań ce sym fo nicz ne
z West Si de Sto ry; godz. 19, bi le ty
w ce nie 20 zł do na by cia od 5 paź -
dzier ni ka.

24 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
Klub Praw ni ka (ul. Sta ro miej ska 2):

Wer ni saż Kry sty ny Fal kow skiej;
godz. 17 (wy sta wa czyn na, w godz.
11-22 do 24 li sto pa da)

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: PRZY GO DY KO ZIOŁ -
KA MA TOŁ KA; godz. 10.
Dzi kie żą dze – an giel ska far sa w reż.

S. Fried ma na; godz. 19

25 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa -

la kon cer to wa Mu ze um Die ce zjal ne -
go), tel. 024/ 364 10 81, www.po sor -
kie stra.pl: BA ROK KA ME RAL NIE.
Wy ko naw cy: zes pół Spi ri to Del la
Mu si ca w skła dzie: Sła wo mir Ci chor
– trąb ka, Ar tur Ro żek – ba ry ton,

Ewe li na Kar na – skrzyp ce, Ka ro li na
Szy ma now ska – skrzyp ce, Ka ro li na
Koz łow ska – al tów ka, Mar cin Ma li -
kow ski – wio lon cze la, Mi chał 
Za rych – or ga ny, kla we sy. W pro gra -
mie m.in.: H. Pur cell – So na ta D-dur
na trąb kę, G. To rel li – Con cer to
Estien ne Ro ger na trąb kę, G.Ph. 
Te le mann – So na ta D-dur na trąb kę,
M. J. Że brow ski – Aria Fe cit Po ten -
tiam, J. S. Bach – Aria Gros ser Herr,
o Star ker König, G.F. Han del – Aria
The Trum pet shall so und, godz.
16.30, 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: Dzi kie żą dze – an giel ska
far sa w reż. S. Fried ma na; godz. 19

26 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIAŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: KRÓ LEW NA ŚNIEŻ -
KA; godz. 11.30

27 PAŹDZIER NI KA (WTO REK)
To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie (pl.

Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262 26 04,
www.tnp.org.pl: „Pta ki Zie mi Płoc -
kiej” – otwar cie wy sta wy; godz. 10,
wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: KRÓ LEW NA ŚNIEŻ -
KA; godz. 9 i 11.30

28 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel.

024/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej Si -
grid Awi zo (Dar mstadt) pt. „Idea
prze wod nia”; godz. 18; wstęp wol ny;
ek spo zy cja czyn na do 22 li sto pa da. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: KRÓ LEW NA ŚNIEŻ -
KA; godz. 9 i 11.30

29 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),

024/ 268 00 33, www.bibl.plock.pl:
w cy klu Płoc ka Pre mie ra Mie sią ca:
spot ka nie z pi sar ką Mał go rza tą Ka -

li ciń ską, au tor ką po czyt nej try lo gii:
Po wro ty nad roz le wi skiem, Dom nad
roz le wi skiem i Mi łość nad roz le wi -
skiem; godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -
nek 11), tel. 024/ 262-48-40, www.te -
atr plock.pl: KRÓ LEW NA ŚNIEŻ -
KA; godz. 9 i 11.30

KLU BY OSIE DLO WE I SPOR TO WE,
FI LIE BIB LIO TECZ NE, PLA CÓW KI
OŚWIA TO WE

KON KUR SY
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 024/
262 27 69: w ra mach re a li za cji pro -
gra mu „Ży ję zdro wo i bez piecz nie”;
kon kurs pla stycz ny dla ucz niów szkół
gim na zjal nych pod ha słem „Moż na
żyć ina czej; ży cie bez na ło gów”; pra -
ce pro si my skła dać do 14 li sto pa da.

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 czwar tki w godz. 16-17.

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 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



VI Miast O!Żyje

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.

1 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77
10,:www.mdk-plock.pl „Noc jaz zo -
wa dla przy ja ciół” – kon cert w Mię -
dzy na ro do wy Dzień Mu zy ki.
W pro gra mie jam ses sion oraz wy -
stęp zes po łu FU SIO NA TOR w skła -
dzie: Ja ro sław Ku char czyk – gi ta ra,
Łu kasz Jóź wiak – gi ta ra ba so wa,
Wa wrzy niec Pra sek – in stru men ty
kla wi szo we, To masz Mą dzie lew ski
– per ku sja; godz. 19.

2 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Je sien ne miesz kan ko Kos mat ka” –

Po ran ny Klub Ma lu cha za pra sza;
godz. 12, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77
10,:www.mdk-plock.pl: ple ne ro wa
za ba wa pla stycz na dla dzie ci z oka zji
Mię dzy na ro do we go Dnia Zwie rząt;
godz. 16.

5 PAŹ DZIER NI KA (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: ra mach re a li za cji
pro jek tu „Czy ta nie roz wi ja zmy sły
i kształ tu je umy sły” spot ka nie au -
tor skie z Grze go rzem Kas dep ke;
godz. 9.30.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: „Pił kar skie Piąt -
ki” dziew cząt ze szkół gim na zjal nych
– eli mi na cje Płoc kie Igrzy ska Mło -
dzie ży Szkol nej; godz. 9. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: VI Miej ski
Kon kurs Pla stycz ny „Mój Płock –

mo je mia sto”. Pra ce wy ko ny wa ne
bę dą w ple ne rze. Do udzia łu w kon -
kur sie za pra sza my mło dzież z gim na -
zjów i szkół śred nich oraz pla có wek
wy cho wa nia po zasz kol ne go; godz.
10.30 – 13.30.

6 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Lu dzie do brych uczyn ków” – spot -
ka nie wo lon ta riu szy Mal tań skiej
Służ by Me dycz nej; godz. 16, wstęp
wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: „Pił kar skie Piąt -
ki” dziew cząt ze szkół gim na zjal nych-
eli mi na cje Płoc kie Igrzy ska Mło dzie -
ży Szkol nej; godz. 9. 

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

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60: „Je -
sień, czer wień, zło to” – hap pe ning
pla stycz ny dla dzie ci przed szkol nych;
godz. 9.30, wstęp wol ny.

7 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

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

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (ZS nr 1, ul. Pia ska 5), tel. 024/
267 84 30, www.mzozs.ump.pl: szta -
fe to we bie gi prze ła jo we dziew cząt
i chłop ców ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych – Płoc kie Igrzy ska
Mło dzie ży Szkol nej; godz. 10.

8 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
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. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,.mdk-
plock.pl: „Je sień w Ogro dzie” – in te -
gra cyj na im pre za cy klicz na w Ogro -
dzie Jor da now skim; godz. 16. 

Wystawa „Hasior” w Muzeum Mazowieckim
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9 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 6 (ul. Czwar ta -

ków 4), tel. 024/ 263 50 34: w ra mach
re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie roz wi ja
zmy sły i kształ tu je umy sły” spot ka nie
au tor skie dla dzie ci z Do ro tą Gel lner;
godz. 12.

Fi lia bib lio tecz na nr 10 (ul. Bo ro -
wic ka 3), tel. 024/ 264 88 60: w ra -
mach re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie
roz wi ja zmy sły i kształ tu je umy sły”
spot ka nie au tor skie dla dzie ci z Do ro -
tą Gel lner; godz. 9.30.

Ha la Spor to wa „Bo ro wi czki” (ul.
Ja nu sza Kor cza ka 10), tel. 024/ 264
85 18, www.mzos.ump.pl: VI Edy cja
Płoc kiej Li gi Pił kar skiej; godz. 9. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Był so bie las” – VI edy cja kon kur su
eko lo gicz ne go dla przed szko li; godz.
10, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: roz strzy gnię cie
VI Miej skie go Kon kur su Pla stycz -
ne go „Mój Płock – mo je mia sto” –
wrę cze nie na gród la u re a tom. Wy -

sta wa czyn na bę dzie do 3 li sto pa da
w go dzi nach 9 – 16 od po nie dział ku
do piąt ku w Ga le rii Pla stycz nej
Twór czo ści Dziec ka; godz. 12. 

10 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

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

12 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Ja cek, Wa cek i Je sień” – za ję cia roz -
wi ja ją ce kre a tyw ność u dzie ci naj -
młod szych; godz. 16, wstęp wol ny. 

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: eli mi na cje pił kar -
skie chłop ców ze szkół gim na zjal nych

– Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej; godz. 9. 

13 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: „Gry i za ba -
wy Unii Eu ro pej skiej – chce wie dzieć
wię cej o UE” spot ka nie dla dzie ci
z Ka ta rzy ną Ka mel ską -Szcza wiń ską
z Re gio nal ne go Cen trum In for ma cji
Eu ro pej skiej w Płoc ku; godz. 10.
„Po dró że po Unii Eu ro pej skiej szla -

ka mi ba jek i baś ni” spot ka nie dla
pier wsza ków z Ka ta rzy ną Ka mel ską -
Szcza wiń ską z Re gio nal ne go Cen -
trum In for ma cji Eu ro pej skiej w Płoc -
ku; godz. 11.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: eli mi na cje pił kar -
skie chłop ców ze szkół gim na zjal nych
– Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej; godz. 9. 

14 PAŹ DZIER NI KA (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: w ra mach re a li za cji pro jek -
tu Czy ta nie roz wi ja zmy sły i two rzy
umy sły za pra sza my oso by do ro słe
w wie ku 18-100 lat do udzia łu w „Fe -
sti wa lu Baś ni Eu ro pej skiej” – zgło -
sze nia przyj mu je my do 3 paź dzier ni -
ka; godz. 17.

15 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo -

u ste go 3), tel. 024/ 263 34 28: ra mach
re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie roz wi ja
zmy sły i kształ tu je umy sły” spot ka nie
au tor skie dla dzie ci z Iza bel lą Kle bań -
ską; godz. 9.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń -
skie go 17), tel. 024/ 263 67 80: ra -
mach re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie
roz wi ja zmy sły i kształ tu je umy sły”
spot ka nie au tor skie dla dzie ci z Iza -
bel lą Kle bań ską; godz. 11.45.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94
12: „Za cza ro wa ny świat tań ca” –
spot ka nie w Klu bie Se nio ra; godz.
16, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl:XII spot ka nie
z cy klu „Głoś ne czy ta nie no cą”.
Chęt ni mo gą sa mo dziel nie wy ty -
po wać i od czy tać wy bra ny frag -
ment pro zy miesz czą cy się w za -
pro po no wa nym te ma cie; godz. 19. 

16 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64A), tel. 024/ 262 72 08:
„Czas wol ny i two je hob by” – cykl
kon kur sów in spi ru ją cych roz wój

Lora Szafran wystąpi 9 października na koncercie poświęconym K. Komedzie
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za in te re so wań dzie ci i mło dzie ży;
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: „Brzech wa
dzie ciom” – mię dzysz kol ny kon -
kurs re cy ta tor ski dla ucz niów klas
I – III szkół pod sta wo wych;
godz.10, wstęp wol ny.

17 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Płoc ki Dzień
Fan ta sty ki” – or ga ni zo wa ny przez
mło dzież z Płoc kie go Klu bu Fan ta -
sty ki. W pro gra mie: gry bi tew ne
i RPG, pre lek cje na róż ne te ma ty;
godz. 19. 

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: tur niej Grand
Prix Płoc ka w Te ni sie 2009/2010;
godz. 10. 

18 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -

to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: tur niej Grand
Prix Płoc ka w Te ni sie 2009/2010;
godz. 10.

19 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Ob ce mu mó wię NIE” – na u ka i roz -
wi ja nie aser tyw no ści u dzie ci;
godz.12, wstęp wol ny.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: eli mi na cje pił kar -
skie chłop ców ze szkół gim na zjal nych
– Płoc kie Igrzy ska Mło dzie ży Szkol -
nej; godz. 9.

20 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
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 otwar cie wy sta wy
„La sy i lu dzie” przy go to wa nej
przez Na dleś nic two Płock; pre lek -
cję wyg ło si Mał go rza ta Wło czkow -
ska; godz. 10.

Miej skie Cen trum Spor tu (ul. Spor -
to wa 3), tel. 024/ 267 50 41,
www.mzos.ump.pl: eli mi na cje pił kar -
skie chłop ców ze szkół gim na zjal nych
– pół fi na ły Płoc kie Igrzy ska Mło dzie -
ży Szkol nej; godz. 9.30. Tur niej trwa
do 26 paź dzier ni ka.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Szu ka my mło dych ta len tów” –
XI edy cja kon kur su pio sen ki dzie -
cię cej i mło dzie żo wej; godz. 11,
wstęp wol ny.

21 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel.024/ 263 94 12:
„Obe rek na lu do wą nu tę” – otwar ta
pró ba chó ru Se re na da; godz.15, wstęp
wol ny.

22 PAŹ DZIER NI KA (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 za ję cia edu ka cyj ne dla
dzie ci przed szkol nych pt. „W za cza ro -
wa nym le sie”; godz. 10.

Ha la Spor to wa „Bo ro wi czki” (ul.
Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: dru ży no wy te nis
sto ło wy dziew cząt i chłop ców ze
szkół gim na zjal nych – Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej; godz. 9.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64A), tel. 024/ 262 72 08: „Mistrz
ra kiet ki” – tur niej te ni sa sto ło we go dla
mło dzie ży; godz. 16, wstęp wol ny.

23 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.

Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262 79
96 wew. 104: „Kras no lud ki są na
świe cie” – mię dzysz kol ny kon kurs
pla stycz ny dla ucz niów klas I-III szkół
pod sta wo wych; godz.10, wstęp wol ny. 

24 PAŹ DZIER NI KA (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: XV edy cja tur -
nie ju sto ło we go z cy klu Grand Prix
o Mi strzo stwo Ama to rów Płoc ka
2009/2010; godz. 10. 

25 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa „Bo ro wi czki” (ul.

Ja nu sza Kor cza ka 10), tel. 024/ 264
85 18, www.mzos.ump.pl: VI edy cja
Płoc kiej Li gi Pił kar skiej, godz. 12. 

27 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -

ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„W kra i nie ża bek” – za ję cia mu zycz -
no – ru cho we dla dzie ci naj młod -
szych; godz. 17, wstęp wol ny.

29 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -

liń skie go 11),. 024/ 268 00 50:w ra -
mach re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie
roz wi ja zmy sły i kształ tu je umy sły”
spot ka nie au tor skie dla dzie ci
z Agniesz ką Frą czek; godz. 9.30.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),. 024/
262 27 w ra mach re a li za cji pro jek tu
„Czy ta nie roz wi ja zmy sły i kształ tu je
umy sły” spot ka nie au tor skie dla dzie -
ci z Do ro tą Gel lner;. 17.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64A), tel. 024/ 262 72 08: „Być ar -
ty stą” – II edy cja Prze glą du Poe zji
Śpie wa nej i Mó wio nej dla mło dzie ży
szkół śred nich i gim na zjal nych; godz.
10.30, wstęp wol ny. 

30 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Ha la Spor to wa „Bo ro wi czki” (ul.

Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85 18,
www.mzos.ump.pl: dru ży no wy te nis
sto ło wy dziew cząt i chłop ców ze
szkół pod sta wo wych – Płoc kie Igrzy -
ska Mło dzie ży Szkol nej; godz. 9. 
I Edy cja Grand Prix Wspi na czki

Ścian ko wej Płock 2009/2010;
godz. 18. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu -
ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94 12:
„Za ba wy z dresz czy kiem” – wer ni saż
wy sta wy z oka zji Dnia Hal lo we en;
godz. 8–19, wstęp wol ny. 

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.


