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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 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 prac Krzysz to fa Wiś niew -
skie go czyn na od 20 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,
www.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 od 19 li sto pa da od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 10-18,
w so bo ty w godz. 10-14.
„Druh Wa cław Mil ke – Har cerz

wier ny Ide a łom” – wy sta wa przy -
go to wa na przez Książ ni cę Płoc ką
i Har cer ski Zes pół Pieś ni i Tań ca
Dzie ci Płoc ka przy współ pra cy Sto -
wa rzy sze nia Sta rów ka Płoc ka oraz

Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół HZPiT
Dzie ci Płoc ka. Ek spo zy cja czyn na
do 24 li sto pa da, od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 10-18, w so bo ty
w godz. 10-14.
„Ju liusz Sło wac ki w ilu stra cji” –
wy sta wa ory gi nal nych ilu stra cji do
dzieł Ju liu sza Sło wac kie go, bę dą ca
po kło siem je dy ne go w Pol sce ple -
ne ru dla ilu stra to rów or ga ni zo wa -
ne go przez Ga le rię Za moj ską. Wy -
sta wę ze zbio rów Ga le rii Za moj -
skiej zre a li zo wa ła Książ ni ca Płoc ka
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 od 26 do 30 li sto pa da, 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.
Wy sta wa cza so wa ma lar stwa Jac ka

i To ma sza Bar szczów.

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 „Jó zef Cheł moń ski”
Wy sta wa „110 lat Klu bu FC Bar -

ce lo na. Pol skie śla dy w hi sto rii Bar -
cy” czyn na do 3 grud nia. 
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, ploc ka -
ga le ria.com: wy sta wa „Wi dzial ne
Nie wi dzial ne” – ma lar stwo Ja na Le -
ben ste i na w 10. rocz ni cę śmier ci oraz
in nych ma la rzy nur tu sur re a liz mu
i me ta fo ry (Ka zi mierz Mi kul ski, Hen -
ryk Wa niek, Ja cek Yer ke, Hen ryk La -
skow ski i in ni.); wy sta wa czyn na od
wtor ku do nie dzie li w 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 czyn na do 29 li sto pa da. 

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie -
go 11b), tel. 024/ 262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl: „1939.
Woj na przez pryz mat wstąż ki
i ka mie nia” – wy sta wa po świę co na
70. rocz ni cy wy bu chu II woj ny
świa to wej. 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. 
Wy sta wa „Ostat ni wiej scy mu zy -

kan ci” czyn na do 15 li sto pa da. 

TNP (Plac Na ru to wi cza 8), tel. 024/
366 41 24; wy sta wa fo to gra ficz na
Bo gda na Kaź mier cza ka, Krzysz to fa
Olej nic kie go i Nor ber ta Ga jew skie go
„Pta ki Zie mi Płoc kiej”, czyn na do
17 li sto pa da, w dni po wszed nie od
godz. 8 do 15, w czwar tki od 8 do 18.

Wy po ży czal nia ka set vi deo i DVD
Książ ni cy Płoc kiej (ul. Ko ściusz ki
6), 024/ 268 00 15, bibl.plock.pl:
udo stęp nia kla sy kę fil mo wą, ko lek -
cjo ner skie pa kie ty wy bit nych re ży -
se rów i ak to rów, se ria le pol skie, ko -
lek cję po wo jen nych fil mów pol -
skich, ki no ko ne se ra, fil my fa bu lar -
ne, po pu lar no -na u ko we, fil my dla
dzie ci i mło dzie ży, w tym ekra ni za -
cje lek tur szkol nych; czyn na w godz.
10 –18 (pn – pt), 10 – 14 (so).

4 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: po kaz fil mu z cy klu „Ki no
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nie miec kie w Do mu Dar mstadt” pt.
„Wah rhe it oder Pflicht” („Praw da
czy obo wią zek”, reż. Jan Mar tin
Scharf); godz. 10 i 17; wstęp wol ny.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 72,
www.mu ze um plock.art.pl: Śro da
Li te rac ka – pro mo cja to mi ku poe zji
Da nu ty Rych lew skiej; godz. 18. 

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
ROZ BÓJ NI KA RUM CAJ SA – go -
ścin ny wy stęp Te a tru Dra ma tycz ne -
go z Ko sza li na; godz. 9 i 11.30

5 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy Ry -

nek 11), tel. 024/ 262-48-40, te atr -
plock.pl: PRZY GO DY ROZ BÓJ -
NI KA RUM CAJ SA – go ścin ny wy -
stęp Te a tru Dra ma tycz ne go z Ko -
sza li na; godz. 9 i 11.30

6 LI STO PA DA (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/ 367 10 85, www.po sor kie -
stra.pl: NA DWA FOR TE PIA NY.
Wy ko naw cy: Ka ro li na Gar lej -Zgo -
rzel ska – for te pian To masz Zgo rzel -
ski – for te pian, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, Zyg munt Ry chert –
dy ry gent. W pro gra mie: M. Ra vel
– Pa wa na dla zmar łej in fan tki, F. Po -
u lenc – Kon cert d-moll na 2 for te -
pia ny i or kie strę, J. Si be lius – Val se
tri ste, M. Ra vel – Su i ta „Mo ja mat ka
gęś”, M. Ra vel – Al bo ra da del gra -
cio so; godz. 19, bi le ty w ce nie 20 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11) tel. 0-24/262 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 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.

7 LI STO PA DA (SO BO TA) 
Te atr Dra ma tycz ny (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 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. 17 i 20.

Sta dion, im. K. Gór skie go (ul. Łu -
ka sie wi cza 34), tel. 024 367 65 20,
www.wis la.plock.pl: Mecz WI SŁA
PŁOCK – ZNICZ PRUSZ KÓW;
godz. 17, ce na bi le tów na wszyst kie
sek to ry – z wy jąt kiem try bu ny ho no -
ro wej (30 zł) oraz sek to ra dla go ści
(15 zł) – wy no si 1 zł.

8 LI STO PA DA (NIE DZIE LA) 
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 024/ 262 48 40, www.te atr -
plock.pl; „Opo wieść wi gi lij na” –
wi do wi sko mu zycz ne na pod sta -

wie opo wia da nia Ch. Dic ken sa,
godz. 16.

Sala koncertowa PSM (ul.
Kolegialna 23), „Płocki Tryptyk o
Marcinie Kamińskim” – koncert w
wykonaniu Filharmonii Kameralnej
w Łomży pod dyrekcją Jana Miłosza
Zarzyckiego, godz. 18.

9 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6),

tel. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
w ra mach pro jek tu Z pro chu lud
wskrze szę…. Rok Ju liu sza Sło wac -
kie go w Płoc ku – spot ka nie z prof.
Ja nem Zie liń skim, au to rem naj no -
wszej książ ki bio gra ficz nej o Ju liu szu
Sło wac kim „Sza tA nioł”, godz. 18.

10 LI STO PA DA (WTO REK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
w ra mach miej skich ob cho dów 91.
rocz ni cy odzy ska nia nie po dleg ło ści:
Wie czór Pieś ni i Pa mię ci. W pro gra -
mie otwar cie wy sta wy „Druh Wa -
cław Mil ke – Har cerz wier ny Ide -
a łom”, przy go to wa nej przez Książ -
ni cę Płoc ką, Har cer ski Zes pół Pieś ni
i Tań ca Dzie ci Płoc ka przy współ -
pra cy Sto wa rzy sze nia Sta rów ka
Płoc ka i Sto wa rzy sze nia Przy ja ciół
HZPiT Dzie ci Płoc ka oraz kon cert
pieś ni pa trio tycz nej w wy ko na niu
Ka me ral ne go Zes po łu Wo kal ne go
PO KiS, godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11) tel. 0-24/262 48 40, www.te atr -
plock.pl; „Opo wieść wi gi lij na” – wi -
do wi sko mu zycz ne na pod sta wie
opo wia da nia Ch. Dic ken sa, godz. 10.

11 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa -

la kon cer to wa, ul. Ko le gial na 23),
tel. 024/ 367 10 85, www.po sor kie -

Na wieczory z piosenką francuską zaprasza Teatr Dramatyczny
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stra.pl: KON CERT Z OKA ZJI
ŚWIĘ TA ODZY SKA NIA NIE PO -
DLEG ŁO ŚCI. Wy ko naw cy: Ja -
nusz Szrom – wo kal, Ja ro sław Choj -
nac ki – wo kal, Grze gorz Wilk – wo -
kal, Jo an na Kasz ta – wo kal, An na
Stan kie wicz – wo kal, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Ta de usz Wi che -
rek – dy ry gent. W pro gra mie:
kom po zy cje z re per tu a ru Mar ka
Gre chu ty, m.in.: „Dni, któ rych nie
zna my”, „Ko ro wód”, „Nie pew -
ność”, „Bę dziesz mo ją Pa nią”, „Nie
do ka zuj”, „Two ja po stać”, „Świe cie
nasz”; godz. 19, bi le ty w ce nie 20 zł.

12 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska

8), tel. 024/ 364 70 72, www.mu ze -
um plock.art.pl: wer ni saż wy sta wy
„Jó zef Cheł moń ski” oraz wrę cze nie
na gród w kon kur sie fo to gra ficz nym
Cheł moń ski; godz. 17, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11) tel. 024/ 262 48 40, te atr plock.pl;
„Opo wieść wi gi lij na” – wi do wi sko
mu zycz ne na pod sta wie opo wia da -
nia Ch. Dic ken sa, godz. 10.

13 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
uro czy stość wrę cze nia na gród la u -
re a tom XXI edy cji Ogól no pol -
skie go Kon kur su Poe tyc kie go im.
Wła dy sła wa Bro niew skie go „O
Liść Dę bu”. W pro gra mie wie czo -
ru: An na Cho da kow ska w Mszy
Wę dru ją ce go we dług Ed war da
Sta chu ry, kon cert la u re a tów – pre -
zen ta cja na gro dzo nych wier szy
w wy ko na niu ak to rów Te a tru Dra -
ma tycz ne go, Tur niej Jed ne go
Wier sza, godz. 17. Im pre za od bę -
dzie się w Pa ła cu Ślu bów przy ul.
Ko le gial nej 9, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11) tel. 024/ 262 48 40, www.te atr -
plock.pl; „Opo wieść wi gi lij na” – wi -
do wi sko mu zycz ne na pod sta wie
opo wia da nia Ch. Dic ken sa, godz. 10. 
„Zam knij oczy i myśl o An glii” –

go ścin ny spek takl war szaw skie go
te a tru BAJ KA, godz. 17.45, 20.15.

14 LI STO PA DA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: spek takl mu zycz ny pt. „Mu za
Po myśl no ści, czy li pio sen ki Mar ka
Gre chu ty”, Wy ko naw cy: M. Śli -
zow ska, M. Ko ła czkow ski, M. Pie la,
U. Bor kow ska / M. Par ty ka; godz.
18; bi le ty w ce nie 20 zł do na by cia
w Do mu Dar mstadt.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11) tel. 024/ 262 48 40, www.te atr -
plock.pl; „CAP PU CI NO Je T’a i -
me”, godz. 20.

15 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel kie -

go 11 b), tel. 024/ 364 70 72,
www.mu ze um plock.art.pl: Kon -
fron ta cje An tro po lo gicz ne. Kul tu ro -
we mi sty fi ka cje. Mu zy ka wiej ska;
godz. 15.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11) tel. 024/ 262 48 40, www.te atr -
plock.pl; „CAP PU CI NO Je T’a i -
me”, godz. 19.

16 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: po kaz slaj dów w ra mach Klu -
bu „Po dró że” im. To ny’e go Ha li ka
pt. „Etio pia”. Ko men tarz: Ma rian na
Rych lic ka; godz. 18, wstęp wol ny.

17 LI STO PA DA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 024/ 262 48 40, te atr plock.pl;
„Opo wieść wi gi lij na” – wi do wi sko
mu zycz ne na pod sta wie opo wia da -
nia Ch. Dic ken sa, godz. 9 i 12.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wie czór po świę co ny Kar lo wi
Kro low, poe cie z Dar mstadt. Pro wa -
dze nie: Mał go rza ta Pło szew ska;
godz. 18; wstęp wol ny.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska
8), tel. 024/ 364 70 72, www.mu ze -
um plock.art.pl: wer ni saż wy sta wy
„110 lat Klu bu FC Bar ce lo na. Pol -
skie śla dy w hi sto rii Bar cy”, wy sta -
wa czyn na do 3 grud nia; godz. 17. 

Pieśni i romanse rosyjskie w wykonaniu Ż. Biczewskiej 19 listopada w Szkole muzycznej
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18 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska

8), tel. 024/ 364 70 72, mu ze um -
plock.art.pl: Śro da Li te rac ka. Spot -
ka nie au tor skie z poe tą Boh da nem
Za du rą; godz. 18. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11) tel. 024/ 262 48 40, te atr plock.pl;
„Opo wieść wi gi lij na” – wi do wi sko
mu zycz ne na pod sta wie opo wia da -
nia Ch. Dic ken sa, godz. 9 i 12.

19 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(sa la kon cer to wa Szko ły Mu zycz nej,
ul. Ko le gial na 23):. Re ci tal w wy ko -
na niu Żan ny Bi czew skiej z akom -
pa nia men tem Gie na de ja Po no ma rio -
wa; godz. 19. Bi le ty w ce nie 30 zł
(do 18 li sto pa da) i 40 zł w dniu kon -
cer tu do na by cia w sy ste mie e-PO -
KiS (Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu -
ki – ul. Tum ska 9a, tel. 024/ 367 19
20; Cen trum In for ma cji Tu ry stycz -
nej – Sta ry Ry nek 8, 024/ 367 19 44.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11) tel. 024/ 262 48 40, te atr plock.pl;
„Opo wieść wi gi lij na” – wi do wi sko
mu zycz ne na pod sta wie opo wia da -
nia Ch. Dic ken sa, godz. 10.

20 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 0-24/262 48 40, 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.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi cza
2, wej ście: scho dy obok „10,5”), tel.
0 609 746 402, www.oto ja.art.pl:
Wer ni saż Krzysz to fa Wiś niew -
skie go – ar ty sty Płoc kie go Zag łę bia
Sztu ki Na iw nej i Art Brut; godz. 18,
wstęp wol ny. 

21 LI STO PA DA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 0-24/262 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.
„Mi łość... i wię cej nic” – śpie wa

Jan Ja kub Na le ży ty, godz. 20.

22 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (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.

23 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, dd.po kis.pl: po -
kaz fil mów w ra mach cy klu „Ki no
do ku men tu nie miec kie go” pt. „Nad -
bur mistrz poe ta”, „Na za chód”;
godz. 10 i 17, wstęp wol ny.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum ska
8), tel. 024/ 364 70 72, www.mu ze -
um plock.art.pl: Kon fron ta cje Hi sto -
rycz ne „Kon tro wer sje wo kół pow -
sta nia pań stwa pol skie go”; godz. 17. 

24 LI STO PA DA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 0-24/262 48 40, te atr plock.pl;
„Opo wieść wi gi lij na” – wi do wi sko
mu zycz ne na pod sta wie opo wia da -
nia Ch. Dic ken sa, godz. 12.

25 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 0-24/262 48 40, te atr plock.pl;
„Opo wieść wi gi lij na” – wi do wi sko
mu zycz ne na pod sta wie opo wia da -
nia Ch. Dic ken sa, godz. 9 i 12.

26 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 024/ 262 48 40, te atr plock.pl;

„Opo wieść wi gi lij na” – wi do wi sko
mu zycz ne na pod sta wie opo wia da -
nia Ch. Dic ken sa, godz. 9 i 12.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6),. 024/ 268 00 33, bibl.plock.pl:
Ju liusz Sło wac ki w ilu stra cji –
otwar cie wy sta wy ory gi nal nych ilu -
stra cji do dzieł Ju liu sza Sło wac kie -
go, bę dą cych po kło siem je dy ne go
w Pol sce ple ne ru dla ilu stra to rów or -
ga ni zo wa ne go przez Ga le rię Za moj -
ską. Wer ni saż i wy sta wa w ra mach
pro jek tu „Z pro chu lud wskrze -
szę…” Rok Ju liu sza Sło wac kie go
w Płoc ku, godz. 18.

27 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 024/ 262 48 40, te atr plock.pl;
„Opo wieść wi gi lij na” – wi do wi sko
mu zycz ne na pod sta wie opo wia da -
nia Ch. Dic ken sa, godz. 10.

28 LI STO PA DA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek

11) tel. 024/ 262 48 40, www.te atr -
plock.pl; „Dzi kie żą dze”; godz. 19.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la
kon cer to wa, ul. Ko le gial na 23), tel.
024/ 367 10 85, www.po sor kie stra.pl:
GWIA ZDY OPE RY. Wy ko naw cy:
Mał go rza ta Wa lew ska – mez zo so -
pran, Ja cek Lasz czkow ski – te nor,
chór PWSZ w Płoc ku „Vox Ju ven tu -
tis”, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Ta de usz Koz łow ski – dy ry gent.
W pro gra mie naj pięk niej sze arie
i du e ty z oper G. Bi ze ta, G. Ver die go,
P. Czaj kow skie go, G. Do ni zet tie go;
godz. 19, bi le ty w ce nie 40 zł.

29 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (Mu -

ze um Ma zo wiec kie, ul. Tum ska 8), tel.
024/ 367 10 85, po sor kie stra.pl: PIEŚ -
NI KAR ŁO WI CZA. Wy ko naw cy:
Prze my sław Rez ner – ba ry ton, Piotr
Szy ma no wicz – for te pian. W pro gra -
mie kom po zy cje Mie czy sła wa Kar ło -
wi cza, m.in.: „Mów do mnie jesz cze”,
„Idzie na po la”, „Na spo koj nym, ci -
chym mo rzu”, „Śpi w bla skach no cy”,
„Przed no cą wiecz ną”, „Z ero ty ków”;
godz. 16.30, wstęp wol ny.
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KON KUR SY

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 – kon kurs pla stycz ny
dla dzie ci pod ha słem „Nad wi ślań -
skie Ra dzi wie w ko lo rach tę czy”.
Pra ce kon kur so we przyj mo wa ne są
do 30 li sto pa da.
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie wi -

cza 2), tel. 024/ 262 27 69: kon kurs
pla stycz ny adre so wa ny do dzie ci
w wie ku przed szkol nym pt. „Czte ry
po ry ro ku z Mi siem Cho to mi siem”;
pra ce przyj mo wa ne są do 13 li sto pa da.
Kon kurs pla stycz ny,,Mo żesz żyć

ina czej – świat bez na ło gów” przez -
na czo ny dla ucz niów gim na zjów, re -
a li zo wa ny w ra mach pro jek tu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie, pra ce na le ży
do star czyć do 20 li sto pa da.

IM PRE ZY STA ŁE
Bib lio te ka dla Dzie ci (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 po nie dział kiem; godz.
10.30, za pi sy na za ję cia.

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
z udzia łem opie ku nów od by wa ją się
w wtor ki, śro dy i czwar tki w godz.
10.30-11.30. 

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul. Przy-
sz 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.

3 LI STO PA DA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie -

wi cza 2), tel. 024/ 262 27 69: „Au to -
por tre ty – chcę umac niać swo je po -
czu cie war to ści” – za ję cia wy kła do -
wo -war szta to we w ra mach re a li za cji
pro gra mu „Ży ję zdro wo i bez piecz -
nie” po pro wa dzi psy cho log Mo ni ka
Choj nac ka, godz.8.30.
„Sły szę, wi dzę, do ty kam – za ba wy

sty mu lu ją ce roz wój dziec ka” – spot -
ka nie dla ro dzi ców za in te re so wa nych
ak tyw nym wspie ra niem roz wo ju
swo ich dzie ci, pro wa dzo ne przez spe -
cja li stów z Po rad ni Psy cho lo gicz no -
Pe da go gicz nej nr 2: Ka ta rzy nę Iwa -
now ską – lo go pe dę oraz Be a tę Wo -
łyń ską – psy cho lo ga, godz. 16.30.

5 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, www.mzos.ump.pl:
Mi ni -Ko szy ków ka Chłop ców – eli -
mi na cje; godz. 8.45. 

6 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Li sto pa do we igrasz ki – mi ni
war szta ty pla stycz no – ma nu al ne
dla ma my i dziec ka”; godz. 16,
wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, www.mzos.ump.pl:
Mi ni -Ko szy ków ka Chłop ców – fi -
nał; godz. 11.30. 

Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”
(ul. 3 Ma ja 4), tel. 024/ 262 58 69,
www.mzos.ump.pl: VII Me mo riał
Ce za re go Piór kow skie go w Pły wa -
niu; godz. 9. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Kra jo braz Pol ski” – kon kurs
fo to gra ficz ny dla ama to rów; godz.
18, wstęp wol ny.

7 LI STO PA DA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach

(ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18, www.mzos.ump.pl: Tur niej Ro -
dzin ny w Te ni sie Sto ło wym Płock
2009/2010 oraz 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. 

Pły wal nia Miej ska „Ja giel lon ka”
(ul. 3 Ma ja 4), tel. 024/ 262 58 69,
www.mzos.ump.pl: VII Me mo riał
Ce za re go Piór kow skie go w Pły wa -
niu; godz. 9. 

8 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach

(ul. 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. 

9 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska

11), tel. 024/ 262 32 55: wy kład dr
Wal de ma ra Smasz cza pt. „Ju liusz
Sło wac ki dla swo jej do mo wej Oj -
czyz ny – dla Pol ski i dla świa ta” po -
łą czo ny z po ka zem mul ti me dial -
nym, godz. 12.30.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -
pi na 64A), tel. 024/ 262 72 08: Dzień
Se nio ra – pro gram ar ty stycz ny;
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:
„Tam gdzie miesz ka mu zy ka”– spot -
ka nie przy mu zy ce re lak sa cyj nej dla
do ro słych; godz. 10, wstęp wol ny.

10 LI STO PA DA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie wi -

cza 2), tel. 024/ 262 27 69: „Al ko hol
i prze moc – do bra na pa ra” – za ję cia
wy kła do wo -war szta to we w ra mach
re a li za cji pro gra mu „Ży ję zdro wo
i bez piecz nie” po pro wa dzi psy cho log
Mo ni ka Choj nac ka, godz. 8.30.
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Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach
(ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18, mzos.ump.pl: X tur niej w te ni sie
sto ło wym z oka zji Na ro do we go
Świę ta Nie po dleg ło ści; godz. 9. 

12 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, www.mzos.ump.pl:
Mi ni -Ko szy ków ka Chłop ców – eli -
mi na cje; godz. 8.45.

13 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, mzos.ump.pl: Mi ni -
Ko szy ków ka Chłop ców – fi nał;
godz. 11.30. 

Gim na zjum nr 3 i nr 6 (al. Ki liń skie -
go 4, al. Ja cho wi cza 20), tel. 024/ 267
84 33, mzos.ump.pl: Li ga Pił ki Siat ko -
wej Chłop ców – eli mi na cje; godz. 10. 

14 LI STO PA DA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach

(ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18, www.mzos.ump.pl: I Otwar te
Mi strzo stwa Płoc ka Pra cow ni ków
Oświa ty w Bad min to nie; godz. 9. 

Miej skie Cen trum Spor tu (ul.
Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl: Tur niej Grand
Prix Płoc ka w Te ni sie 2009/2010;
godz. 10. 

15 LI STO PA DA (NIE DZIE LA)
Miej skie Cen trum Spor tu (ul.

Spor to wa 3), tel. 024/ 267 50 40,
mzos.ump.pl: Grand Prix Płoc ka
w te ni sie 2009/2010; godz. 10. 

16 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Ba je czki do po du sze czki” –
otwar cie wy sta wy po kon kur so wej;
godz. 10, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, mzos.ump.pl: Mi ni-
Ko szy ków ka Dziew cząt – eli mi na -
cje; godz. 10.30. 

17 LI STO PA DA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska

11), tel. 024/ 262 32 55: „Au to por -
tre ty – chcę umac niać swo je po czu -
cie war to ści” – za ję cia wy kła do wo -
war szta to we w ra mach re a li za cji
pro gra mu „Ży ję zdro wo i bez piecz -
nie” po pro wa dzi psy cho log Mo ni ka
Choj nac ka, godz. 8.30.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, www.mzos.ump.pl:
Mi ni -Ko szy ków ka Dziew cząt – eli -
mi na cje; godz. 11.30. 

Gim na zjum nr 2, 4, 5, 8 (ul. Ja ku -
bow skie go 10, ul. Mio do wa 18, ul.
Kró lo wej Jad wi gi 4, ul. Ku trze by 2a),
tel. 024/ 267 84 33, mzos.ump.pl: Li -
ga Pił ki Siat ko wej dziew cząt – eli mi -
na cje; godz. 10. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35 60:
„Dzień Se nio ra i In wa li dy” – uro czy -
sty kon cert; godz. 16, wstęp wol ny. 

18 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń -

skie go 17), tel. 024/ 263 67 80: w ra -
mach re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie
roz wi ja zmy sły i two rzy umy sły”: –
spot ka nie au tor skie dla dzie ci z Ka -
zi mie rzem Szy me czko, godz. 11.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul. Przy-
sz kol na 22), tel. 024/ 264 13 09:

w ra mach re a li za cji pro jek tu „Czy -
ta nie roz wi ja zmy sły i two rzy umy -
sły”: spot ka nie au tor skie z Ka zi -
mie rzem Szy me czko dla ucz niów
klas IV-V szkół pod sta wo wych,
godz. 8.45.

19 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: w cy klu Ku -
fer z książ ka mi spot ka nie z baj ką dla
dzie ci pt. „Tam gdzie wiedź ma le ci
w li sto pa do wej za mie ci”, godz. 10.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -
pi na 64A), tel. 024/ 262 72 08: „W
kra i nie fan ta zji – roz bu dzić ma rze -
nia” – II edy cja kon kur su pla stycz -
ne go dla szkół pod sta wo wych;
godz.16, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Nie sa mo wi te spot ka nia z wróż -
ką Gi ze lą”- wie czór wróżb an drzej -
ko wych dla dzie ci mło dzie ży; godz.
16, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, mzos.ump.pl: Mi ni -
Ko szy ków ka Chłop ców – fi nał;
godz. 8.45. 

Gim na zjum nr 8 (ul. Ku trze by 2a),
tel. 024/ 267 84 33, mzos.ump.pl:
Li ga Pił ki Siat ko wej Chłop ców –
eli mi na cje; godz. 10. 

„Widzialne – niewidzialne” – wstawa w PGS
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20 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci (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”:
spot ka nie au tor skie dla dzie ci z Bar -
ba rą Kos mow ską pod ha słem „Ga -
du -ga du z książ ką”, godz. 9.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 024/ 262 32 55: w ra mach
re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie roz wi ja
zmy sły i two rzy umy sły”: spot ka nie
au tor skie dla dzie ci z Bar ba rą Kos -
mow ską, godz.12.30.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, www.mzos.ump.pl:
Mi ni -Ko szy ków ka Chłop ców – fi -
nał; godz. 11.30. 

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew.104: „Pio sen ka z hu mo -
rem” – Mię dzysz kol ny Kon kurs
Pio sen ki dla dzie ci ze szko ły pod sta -
wo wej; godz. 10, wstęp wol ny. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: wy sta wa ry sun ku w tu szu „Sta ny
na sy ce nia”; godz. 18, wstęp wol ny. 

21 LI STO PA DA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach

(ul. 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. 

23 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel.
024/ 267 84 33, mzos.ump.pl: Mi ni -
Ko szy ków ka Dziew cząt – eli mi na -
cje; godz. 10.30. 

24 LI STO PA DA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 024/ 268 00 48: „Po dró że
po Unii Eu ro pej skiej szla ka mi ba -
jek i baś ni” – spot ka nie przed szko -
la 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, godz.
10 i 11. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych
(SP nr 21, ul. Cho pi na 62), tel. 024/
267 84 30, mzos.ump.pl: Mi ni -Ko szy -
ków ka Dziew cząt – fi nał; godz. 11.30. 

25 LI STO PA DA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie wi -

cza 2), tel. 024/ 262 27 69: „Miś
w Cho tom ku” – im pre za dla przed -
szko la ków z oka zji Mię dzy na ro do -
we go Dnia Plu szo we go Mi sia, po łą -
czo na ze spot ka niem z re dak to ra mi
cza so pis ma dla naj młod szych „Miś”
– Mar le ną Pur cha łą i Ewą Re kosz
oraz uro czy stym wrę cze niem na gród
la u re a tom kon kur su pla stycz ne go:
„Czte ry po ry ro ku Mi sia -Cho to mi -
sia”, godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń -
skie go 17), tel. 024/ 263 67 80: w ra -
mach re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie
roz wi ja zmy sły i two rzy umy sły”:
spot ka nie au tor skie dla dzie ci z Pa -
włem Be rę se wi czem, godz. 12.

Fi lia bib lio tecz na nr 13 (ul. Do -
brzyń ska 2a), tel. 024/ 269 20 25:
w ra mach re a li za cji pro jek tu „Czy ta -
nie roz wi ja zmy sły i two rzy umy -
sły”: spot ka nie au tor skie dla dzie ci
z Pa włem Be rę se wi czem, godz.9.30.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262 79
96 wew.104: „Świa to wy Dzień Plu -
szo we go Mi sia” – im pre za dla przed -
szko la ków; godz. 10, wstęp wol ny. 

26 LI STO PA DA (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci (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”:
spot ka nie au tor skie dla dzie ci z Pa -
włem Be rę se wi czem, godz. 8.45.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: „An drze ju,
An drze ju nasz do bro dzie ju, do brą
wróż bę daj” – spot ka nie dla dzie ci
z An drze jem Mil ke, godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -
nych 20), tel. 024/ 263 46 92: „Wie -
czór wróżb praw dzi wych” – An drzej -

ki dla dzie ci z Bib lio tecz ne go Klu bu
Mi łoś ni ków Przy gód, godz. 16.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi -
na 64A), tel. 024/ 262 72 08: „Świat
mu zy ki i za baw” – im pre za in te gra cyj -
na dla klas I; godz. 10, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (Gim na zjum nr 2 ul. H. Ja ku -
bow skie go 10, Gim na zjum nr 3 ul.
Kra ków ka), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: Li ga Pił ki Siat ko -
wej Chłop ców – eli mi na cje; godz. 10. 

27 LI STO PA DA (PIĄ TEK)
Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach

(ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18, www.mzos.ump.pl: I edy cja
Grand Prix Wspi na czki Ścian ko wej
Płock 2009/2010; godz. 18. 

30 LI STO PA DA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci (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”:
spot ka nie au tor skie dla dzie ci z An -
ną Oni chi mow ską, godz. 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 024/ 268 00 48: w ra mach
re a li za cji pro jek tu „Czy ta nie roz wi ja
zmy sły i two rzy umy sły”: spot ka nie
au tor skie dla dzie ci z An ną Oni chi -
mow ską, godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz -
nych 20), tel. 024/ 263 46 92: „Wie -
czór wróżb praw dzi wych” – An drzej ki
dla człon ków Klu bu Se nio ra, godz. 16.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew.104: „Ma gicz ny wie czór”
– im pre za an drzej ko wa dla dzie ci
i mło dzie ży; godz.16, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „An drzej ko we Cza ry -Ma ry” –
wie czór an drzej ko wy dla dzie ci
i mło dzie ży; godz. 17, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja 
nie ponosi odpowiedzialności.


