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WY STA WY

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi -
cza 2, wej ście od „Knaj pki 10,5”),
tel. 0 609 746 402, www.oto -
ja.art.pl: Wy sta wa Krzysz to fa
Wiś niew skie go – obra zy, gra fi ka,
obiek ty – czyn na do 20 stycz nia
2010 r.; 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: 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 „Pro chu lud wskrze -
szę…Rok Ju liu sza Sło wac kie go
w Płoc ku”, czyn na do 12 grud nia,
od po nie dział ku do piąt ku w godz.
10 – 18, w so bo ty w godz. 10 – 14.

XV Bien na le Pla ka tu Fo to gra -
ficz ne go – wy sta wa przy go to wa na
we współ pra cy z Płoc kim To wa -
rzy stwem Fo to gra ficz nym, czyn na
od 15 do 31 grud nia, 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 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.
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. 
Wy sta wa sztu ki na iw nej „Od eg -

ze ku cji do unie win nie nia” czyn -
na do 31 stycz nia 2010 r. 

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -
kie wi cza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.com: wy sta -
wy: Sztu ka daw nej Ja po nii, Pro -
jek ty pom ni ka Bo le sła wa Krzy -
wo u ste go (wy sta wa po roz strzy -
gnię ciu kon kur su) oraz ozdo by
świą tecz ne z ele men ta mi ar chi -
tek tu ry pol skiej i płoc kiej; godz.
10-18, wy sta wa czyn na od wtor ku
do nie dzie li, bi le ty: nor mal ny 6 zł,
ul go wy 3 zł, dla grup po wy żej 15
osób 2 zł/o so ba, w nie dzie lę wstęp
wol ny.

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 sztu ki na iw nej „Od eg ze ku cji
do unie win nie nia” czyn na we
wtor ki w godz. 10 – 15, w śro dy,
czwar tki i piąt ki w godz. 10 – 16
oraz w so bo ty i nie dzie lę w godz.
10.30 – 16.30 (do 31 stycz nia
2010 r.), bi le ty w ce nie 3 i 2 zł 

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

tel. 024/ 367 19 22, ww.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.

3 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: Płoc ka Pre -
mie ra Mie sią ca – „Imio na woj -
ny” Zdzi sła wa Ro ma now skie go
(ab sol wen ta LO im. marsz. Ma ła -
chow skie go), godz. 18.

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go 11b), tel. 024/262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl: otwar -
cie wy sta wa sztu ki na iw nej „Od
eg ze ku cji do unie win nie nia”;
godz. 18

4 GRUD NIA (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 86,
www.pos.or kie stra.pl: BRO AD -
WAY. Wy ko naw cy: Ali na Mle -
czko – sak so fo ny, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Sła wek A.
Wrób lew ski – dy ry gent. W pro -
gra mie: kom po zy cje in spi ro wa ne
zna nym te ma tem z Bro ad wayu,
m.in.: „All that jazz”, „Pe o ple”,
„Ma ria”, „I fe el pret ty”, „The way
He ma kes me fe el”, „Cell block
tan go”, „Don’t cry for me Ar gen -
ti na”, „My fa vo ri te things”,
„Desz czo wa pio sen ka”; godz. 19. 

5 GRUD NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
re ci tal Bar ba ry Ję dry chow skiej pt.
„Mi łość ci wszyst ko wy ba czy”;
godz. 18; bi le ty w ce nie 10 zł do na -
by cia w Do mu Dar mstadt. 

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: uro czy ste za -
koń cze nie Ogól no pol skie go Kon -
kur su Li te rac kie go dla dzie ci
i mło dzie ży „Mło dzi Twór cy Li -
te ra tu ry”. W pro gra mie spot ka -
nie z ju ro ra mi – Jo an ną Pa pu ziń -
ską i Mał go rza tą Strzał kow ską,
wrę cze nie na gród oraz pro gram
ar ty stycz ny „Awan tu ry w bib lio te -
ce” w wy ko na niu ar ty stów sce ny
Abe ca dło z Kra ko wa; godz. 10.

Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -
ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
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www.mu ze um plock.art.pl: Mi ko -
łaj ki w Mu ze um; godz. 10 – 16.

6 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71, mu ze um -
plock.art.pl: Kier masz Bo żo na ro -
dze nio wy; godz. 10 – 16. 

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 „Pi -
no kia” w reż. W. Ma tu szew skie -
go; godz. 16.30

7 GRUD NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: III Se -
sja Art Déco po świę co na za gad -
nie niu wnętrz uży tecz no ści pub -
licz nej w tym sty lu; godz. 10. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”
w reż. W. Ma tu szew skie go; godz.
9 i 11.30

8 GRUD NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”
w reż. W. Ma tu szew skie go; godz.
9 i 11.30

9 GRUD NIA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”
w reż. W. Ma tu szew skie go; godz.
9 i 11.30
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, ww.dd.po -
kis.pl: po kaz fil mu z cy klu Ki no
nie miec kie w Do mu Dar mstadt –

„Kro ko”, reż. Syl ke En ders;
godz. 10 i 17, wstęp wol ny.
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -

kie wi cza 36), tel. 024/ 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.com: wer ni -
saż wy sta wy „Sztu ka daw nej Ja -
po nii”. Pro jek ty pom ni ka Bo le -
sła wa Krzy wo u ste go (wy sta wa po
roz strzy gnię ciu kon kur su) oraz
ozdo by świą tecz ne z ele men ta mi

ar chi tek tu ry pol skiej i płoc kiej;
godz. 17. 

10 GRUD NIA (CZWARTEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki

6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: „Sa ty rycz ne
ocie pla nie zi my” – spot ka nie z Kry -
sty ną Olę drzyń ską. Opra wa mu -
zycz na wie czo ru w wy ko na niu zes -
po łu Tro ja czki z Płoc ka, godz. 18.

Ka wiar nia Ar ty stycz na Czar ny
Kot (Sta ry Ry nek 25): kon cert zes -
po łu Kar ti braz i wy stęp Ma ciej
Wło dar czy ka z Mar ci nem Przy by -
szew skim (poe zja + mu zy ka);
godz. 19, wstęp: 5 zł.

11 GRUD NIA (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 86,
www.pos.or kie stra.pl: KO LĘ DY
I PA STO RAŁ KI. Wy ko naw cy:
Płoc kie Chó ry Dzie cię ce: chór
Szko ły Pod sta wo wej Nr 1 An na
Cza cho row ska – przy go to wa nie
chó ru, chór Szko ły Pod sta wo wej
Nr 3, Mo ni ka Ra sie wicz, To masz
Kraw czyk – przy go to wa nie chó ru,
chór Szko ły Pod sta wo wej Nr 5
Mał go rza ta Klu czyń ska -Pach, Jo -

an na Fiuk – przy go to wa nie chó ru,
chór Szko ły Pod sta wo wej Nr 6, Re -
na ta Wy pych – przy go to wa nie chó -
ru, chór Szko ły Pod sta wo wej Nr
11, Ma ciej Kar czew ski – przy go to -
wa nie chó ru, chór Szko ły Pod sta -
wo wej Nr 17 „Mu zycz ne Iskier ki”,
Agniesz ka Kral ka – przy go to wa nie
chó ru, chór Szko ły Pod sta wo wej
Nr 23 „Vi va La Mu si ca”, Mał go -
rza ta Pod wój ci – przy go to wa nie
chó ru, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz -
na. Ta de usz Wi che rek – dy ry gent.
W pro gra mie: naj pięk niej sze ko lę -
dy i pa sto rał ki, m.in.: „Ci cha noc”,
„Bóg się ro dzi”, „Przy bie że li do
Bet le jem”, „Lu laj że Je zu niu”, „Gdy
się Chry stus ro dzi”, „Je zus ma lu -
sień ki”; godz. 19. 
Ar chi wum Pań stwo we (ul. Ka -

zi mie rza Wiel kie go 9b), tel.
024/ 262 24 91, www.ar chi -
wum.plock.com; Pro mo cja al bu -
mu „Pa miąt ka z Płoc ka” – Płock
na sta rych i nie daw nych pocz -
tów kach z ko lek cji Le cha Bo -
rzy ma; godz. 17.

12 GRUD NIA (SO BO TA)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 024/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: kon -
cert chó ru z Mosk wy; godz. 16.30. 

Teatr Zgoda z Warszawy wystąpi 15 grudnia w Galerii OTO JA
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Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: ,,Ka ba ret
Łow cy.B”; godz. 17 i 20.

13 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se

(sce na off off – piw ni ca w bu dyn -
ku przy ul. 3 Ma ja 18): „No wy ład
świa ta” Ha rol da Pin te ra, w reż.
Jac ka Mą ki – spek takl w ra mach
pro jek tu HU TA Płock, wy stę pu ją:
Ame lia Ba ze la, Ka sia Cie siel ska,
Mo ni ka Ja ro siń ska, Ania Ko rze -
niak, Ma te usz Krysz kow ski,
Krzysz tof Pe sta, Alek Pie trzak,
Mar ty na Stoł piec, Ka rol We ręb -
ski, godz. 17 i 19, wstęp wol ny.

15 GRUD NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: „Opo wieść
wi gi lij na”; godz. 10. 

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: XV Bien na le
Pla ka tu Fo to gra ficz ne go – otwar -
cie wy sta wy przy go to wa nej we
współ pra cy z Płoc kim To wa rzy -
stwem Fo to gra ficz nym; godz. 18.

16 GRUD NIA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: „Opo wieść
wi gi lij na”; godz. 10 

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki
6), tel. 024/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: w cy klu
„Spot ka nia SAP-u” spot ka nie
z pro fe so rem Ta de u szem Mo raw -
skim; godz. 18.

Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se
(sce na off off – piw ni ca w bu dyn -
ku przy ul. 3 Ma ja 18): „Sen”
w reż. B. Kar bow skie go – spek -
takl w ra mach pro jek tu HU TA
Płock, godz. 16 i 17, wstęp wol ny.

17 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

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

www.te atr plock.pl: „Opo wieść
wi gi lij na”; godz. 10. 

Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se
(sce na off off – piw ni ca w bu dyn -
ku przy ul. 3 Ma ja 18): „Sen”
w reż. B. Kar bow skie go – spek -
takl w ra mach pro jek tu HU TA
Płock, godz. 17, wstęp wol ny.

18 GRUD NIA (PIĄ TEK)
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: Spek takl Po
tam tej stro nie Te a tru ZGO DA
z War sza wy. Po spek ta klu dy -
sku sja i po kaz 3. czę ści fil mu
„Sztu ka zwa na art brut”; godz.
18, wstęp wol ny.

19 GRUD NIA (SO BO TA)
Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se

(sce na off off – piw ni ca w bu dyn -
ku przy ul. 3 Ma ja 18): spek takl
w ra mach pro jek tu HU TA Płock
pt. „Wie czór Trzech Kró li” W.
Szek spi ra w reż. Łu ka sza Mą ki,
godz. 17, wstęp wol ny.

20 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy

Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: „Opo wieść
wi gi lij na”; godz. 10.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Ry nek Sta re go Mia sta): wi gi lij ne
spot ka nie z miesz kań ca mi Płoc ka,
pod czas któ re go Bi skup oraz Pre -
zy dent Mia sta złożą ży cze nia

XV Bienale Plakatu fotograficznego w Książnicy Płockiej od 12 grudnia
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świą tecz ne. W ra mach im pre zy
wy stą pią: zes pół mu zycz ny Can -
zo na, chór Bo sco Band oraz Ka pe -
la Gó ral ska Pa wła Śmiał ka; go dzi -
na 17.30, wstęp wol ny.

Sto wa rzy sze nie Te atr Per Se
(sce na off off – piw ni ca w bu dyn -
ku przy ul. 3 Ma ja 18): spek takl
w ra mach pro jek tu HU TA Płock
pt. „Wie czór Trzech Kró li” W.
Szek spi ra w reż. Łu ka sza Mą ki,
godz. 17 i 19, wstęp wol ny.

Im pre zy to wa rzy szą ce:

20 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy pt.
„Szop ki Kra kow skie” z Mu ze um
Hi sto rycz ne go Mia sta Kra ko wa.
Wy sta wa czyn na do 3 stycz nia
2010 ro ku, godz. 17, wstęp wol ny. 

19-20 GRUD NIA 
(SO BO TA – NIE DZIE LA)
Ry nek Sta re go Mia sta: „Kier -

masz gó ral ski” – pre zen ta cja
i sprze daż wy ro bów z Za ko pa ne go. 

27 GRUD 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; godz. 16. 

31 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 024/
367 19 20, www.po kis.pl: „Syl -
we ster przed Ra tu szem” – w tym
ro ku gwia zdą im pre zy bę dzie
zes pół Pa pa D., któ re go wy stęp
po prze dzi kon cert zes po łu Pla -
stic. Pro wa dze nie – Ma riusz Kor -
po liń ski, po czą tek godz. 22,
wstęp wol ny.

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 86,
www.pos.or kie stra.pl: SYL WE -
STER Z OR KIE STRĄ. Wy ko -

naw cy: Ma rek To rzew ski – te nor,
Aga ta To rzew ska – so pran, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, Ta de usz
Wi che rek – dy ry gent, Ra do sław
Brzóz ka – pro wa dze nie. W pro -
gra mie: pieś ni ne a po li tań skie,
mu zy ka po pu lar na, fil mo wa i mu -
si ca lo wa; godz. 18 i 21. 

Te atr Dra ma tycz ny (ul. No wy
Ry nek 11), tel. 024/ 262-48-40,
www.te atr plock.pl: Wie czór syl -
we stro wy 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, czy li „Mi łość…
i wię cej nic”. 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. 18 i 21.30.

KON KUR SY

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 024/ 262 32 55: „Cho -
in ka li te rac ka” – świą tecz ny kon -
kurs li te rac ki.

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40),. 024 268 00 48: Las i lu -
dzie – wy sta wa przy go to wa na
przez Na dleś nic two Płock, czyn na
do 31 grud nia w go dzi nach pra cy
bib lio te ki.
IM PRE ZY STA ŁE

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 024/ 268 00 48: kół ko
pla stycz ne „Ak wa rel ki” – za ję cia
pla stycz ne dla dzie ci od by wa ją się
w 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.
Przysz kol na 22), tel. 024/ 264 13
09: „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 (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.

1 GRUD NIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum -

ska 11), tel. 024/ 262 32 55: spot -
ka nie au tor skie z Wan dą Go łę -
biew ską i Ry szar dą Emi lią Kar -
po wicz, godz. 17.
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien -

kie wi cza 2), tel. 024/ 262 27 69:
„Na sto lat ki, seks i al ko hol” – za -
ję cia wy kła do wo-war szta to we
z mło dzie żą 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.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Ma li ko lęd ni cy” – prze gląd
ko lęd i pa sto ra łek dla przed szko li;
godz. 16, wstęp wol ny.
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Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 3, ul. Kos so budz kie -
go 7), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.um.pl.: czte ry ognie
szkół pod sta wo wych – pół fi nał;
godz. 9. 

2 GRUD NIA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -

lecz nych 20), tel. 024/ 263 46 92:
w ra mach re a li za cji pro gra mu
„Czy ta nie roz wi ja zmy sły i two rzy
umy sły” – spot ka nie au tor skie
z Gra ży ną Bą kie wicz; godz. 16.

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 gra mu
„Czy ta nie roz wi ja zmy sły i two rzy
umy sły” – spot ka nie au tor skie
z Gra ży ną Bą kie wicz; godz.
12.30.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9a), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: spot ka nie To -
wa rzy stwa Mi łoś ni ków Lwo wa;
godz. 18.

3 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (płoc kie szko ły gim na zjal -
ne), tel. 024/ 267 84 30,
mzos.um.pl.: czte ry ognie szkół
pod sta wo wych – pół fi nał; godz. 9.

Gim na zjum Nr 10 (ul. Cho pi na
62), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: ko szy ków ka
dziew cząt ze szkół gim na zjal nych
– eli mi na cje; godz. 8.45.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9a), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl :„Wy graj
zdro wie – ciesz się mło do ścią” –
etap re jo no wy III Mię dzy gim na -
zjal ne go Prze glą du Form Te a -
tral nych or ga ni zo wa ny przez Po -
wia to wą Sta cję Sa ni tar no – Epi de -
mio lo gicz ną w Płoc ku; godz. 9.

4 GRUD NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64A), tel. 024/ 262 72 08:
„Mi ko łaj ko we mia ste czko” – im -

pre za dla dzie ci i mło dzie ży;
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: „Za dzi wia ją ce przy go dy Mi -
ko łaj ka” – spot ka nie mi ko łaj ko -
we dla naj młod szych; godz. 10,
wstęp wol ny.

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.
Obr. We ster plat te 6a), tel. 024/ 262
79 96 wew. 104: „Po dziel się ko lę -
dą” – kon kurs te a trzy ków przed -
szkol nych; godz.10, wstęp wol ny. 

Gim na zjum Nr 10 (ul. Cho pi na
62), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: ko szy ków ka
dziew cząt ze szkół gim na zjal nych
– eli mi na cje; godz. 8.45.

5 GRUD NIA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

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

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: V Mi ko łaj ko wy Tur niej Ju -
do dzie ci i mło dzie ży; godz. 9,
wstęp wol ny. 

6 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9a), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Mi ko łaj ki
przed Ra tu szem” z udzia łem
grup ar ty stycz nych MDK.
Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach

(ul. Kor cza ka 10), mzos.ump.pl:
VI edy cja płoc kiej li gi pił kar skiej;
godz. 12. 

7 GRUD NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -

lecz nych 20), tel. 024/ 263 46 92:
„Mi ko łaj ki” dla Bib lio tecz ne go
Klu bu Mi łoś ni ków Przy gód;
godz. 16.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94

12: „Mi ko łaj ki z krzy żów ką” –
krzy żów ko we ła ma nie gło wy
z mu zy ką dla dzie ci klas III; godz.
10, wstęp wol ny.

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -
wych (SP Nr 3, ul. Kos so budz kie -
go 7), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.um.pl.: czte ry ognie
szkół pod sta wo wych – fi nał; godz.
11.30. 

Gim na zjum Nr 10 (ul. Cho pi na
62), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: ko szy ków ka
chłop ców ze szkół gim na zjal nych
– eli mi na cje; godz. 11. 

SP Nr 22 (ul. Czwar ta ków 6), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: uni -
ho kej dziew cząt ze szkół pod sta -
wo wych – eli mi na cje; godz. 8.30. 

8 GRUD NIA (WTO REK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to -

wych (płoc kie szko ły gim na zjal -
ne), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.um.pl.: li ga siat ków ki
szkół po nad gim na zjal nych dziew -
cząt; godz. ro zgry wek usta la ją
gos po da rze spot kań. 

9 GRUD NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Zi mo we no ce, grud nio we no -
ce” – zi mo we za ba wy z Mi ko ła -
jem w Klu bie Ma lu cha; godz. 16,
wstęp wol ny. 

SP Nr 22 (ul. Czwar ta ków 6), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: uni -
ho kej dziew cząt ze szkół pod sta -
wo wych – eli mi na cje; godz. 8.30. 

Gim na zjum Nr 8 (ul. Ku trze by
2a), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: pił ka ręcz na
dziew cząt ze szkół gim na zjal nych
– fi nał; godz. 11.30. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Szop ka Bo żo na ro dze nio -
wa” VI edy cja miej skie go kon kur -
su pla stycz ne go z cy klu „Tra dy cje
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i zwy cza je pol skie”; godz. 12,
wstęp wol ny. 

10 GRUD NIA (CZWAR TEK)
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” – pre lek cja Sta -
ni sła wa Be cy, dy rek to ra „Cen tro -
mo stu” Stocz ni Rzecz nej w Płoc ku
pt. „Ro dza je daw nych i współ czes -
nych stat ków wi śla nych”; godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 024/ 263 94
12: „Szep tem aniel skich skrzy -
deł pi sa ne” – kon cert ko lęd i pa -
sto ra łek po łą czo ny ze spot ka niem
wi gi lij nym se nio rów i osób sa mot -
nych; godz. 16, wstęp wol ny. 

SP Nr 22 (ul. Czwar ta ków 6), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: uni -
ho kej dziew cząt ze szkół pod sta -
wo wych – eli mi na cje; godz. 8.30. 

Gim na zjum Nr 10 (ul. Cho pi na
62), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: ko szy ków ka
dziew cząt ze szkół gim na zjal nych
– fi nał; godz. 8.45. 

11 GRUD NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64A), tel. 024/ 262 72 08:
„Gwiazd ko we zrób to sam” –
kon kurs pla stycz ny dla dzie ci
szkół pod sta wo wych; godz. 11,
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: „Mi ko -
łaj ki z Mi ko ła jem” – im pre za mi -
ko łaj ko wa dla dzie ci; godz. 10,
wstęp wol ny. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9a), tel. 024/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: wer ni saż wy -
sta wy Miej skie go Kon kur su Pla -
stycz ne go „Naj ład niej sza Kar ta
Świą tecz na”. Wrę cze nie na gro dy
Pre zy den ta Płoc ka za naj ład niej szą
kar tę świą tecz ną z mo ty wem płoc -
kim. Wy sta wa czyn na do 8 stycz nia
2010 r. w go dzi nach 9 – 16.

XIV 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.

SP Nr 22 (ul. Czwar ta ków 6), tel.
024/ 267 84 30, mzos.ump.pl: uni -
ho kej dziew cząt ze szkół pod sta -
wo wych – pół fi nał; godz. 8.30. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Zi mo we cho in ko wa nie” – za -
ba wa cho in ko wa dla dzie ci i mło -
dzie ży; godz. 16, wstęp wol ny. 

12 GRUD NIA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach

(ul. Kor cza ka 10), tel 02/ 264
8518, www.mzos.ump.pl: 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. 12. 

14 GRUD NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64A), tel. 024/ 262 72 08:
„Jest ta ki dzień” – spot ka nie wi -
gi lij ne, pro gram ar ty stycz ny dla
wszyst kich; godz. 16.30, wstęp
wol ny. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor -
to wych (Gim na zjum Nr 10, ul.
Cho pi na 62), tel. 024/ 267 84
30, www.mzos.ump.pl: ko szy -
ków ka chłop ców ze szkół 
gim na zjal nych – eli mi na cje;
godz. 11. 

SP Nr 22 (ul. Czwar ta ków 6),
tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: uni ho kej
dziew cząt ze szkół pod sta wo -
wych – fi nał; godz. 8.30. 

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

lo na 40), tel. 024/ 268 00 48:
roz strzy gnię cie kon kur su pla -
stycz ne go dla dzie ci pod ha słem
„Nad wi ślań skie Ra dzi wie
w ko lo rach tę czy”.
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 024/ 263 35
60: „Wie czor ne Ko lę do wa nie”–
uro czy sty kon cert wi gi lij ny; godz.
16, wstęp wol ny. 

16 GRUD NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
024/ 262 79 96 wew. 104: „Nie -
ziem skie gra nie dla Cie bie Pa -
nie” – wie czór wi gi lij ny; godz.16,
wstęp wol ny.

Prace Adama Dębińskiego będzie można zobaczyć w Spichlerzu od 3 grudnia
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17 GRUD NIA (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 dla
dzie ci z baj ką pt. „Za nim przyj dą
świę ta”; godz. 10.

Gim na zjum Nr 10 (ul. Cho pi na
62), tel. 024/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl: ko szy ków ka
chłop ców ze szkół gim na zjal nych
– fi nał; godz. 9. 

18 GRUD NIA (PIĄ TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie -

wi cza 2), tel. 024/ 262 27 69: „Kto
w tych sa niach je dzie?” – spot ka -
nie ze św. Mi ko ła jem dla naj młod -
szych czy tel ni ków; godz. 14.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9a), tel. 024/ 364 77 10,
mdk-plock.pl: Pa sto rał ka –
kon cert wi gi lij ny w wy ko na niu
Gru py Te a tral nej spod Zna ku
Kró la Ma ciu sia pod opie ką ar ty -
stycz ną Ro my Lud wic kiej;
godz. 18.

Ha la Spor to wa w Bo ro wi czkach
(ul. Kor cza ka 10), tel. 024/ 264 85
18, mzos.uump.pl: I Edy cja Grand
Prix Wspi na czki Ścian ko wej
Płock 2009/2010; godz. 16. 

19 GRUD NIA (SO BO TA)
Ha la Spor to wa w Bo ro wi -

czkach (ul. Kor cza ka 10), tel.
024/ 26485 18, mzos.uump.pl:

VI Edy cja Płoc kiej Li gi Pił kar -
skiej; godz. 10. 

22 GRUD NIA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien -

kie wi cza 2), tel. 024/ 262 27
69: „Kto w tych sa niach je -
dzie?” – spot ka nie ze św. Mi -
ko ła jem dla dzie ci z Klu bu Ma -
łe go Dziec ka; godz.10.30.

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

Tum ska 9a), tel. 024/ 364 77
10, www.mdk-plock.pl: no wo -
rocz ny tur niej sza cho wy; 
godz. 9.

Za zmiany w programie redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Wystawa pokonkursowa ,,Chełmoński” w Muzeum Mazowieckim


