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II Miast O!Żyje

WY STA WY

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
pt. „Płoc kie Ka len da rze” we
współ pra cy z Płoc kim To wa rzy -
stwem Fo to gra ficz nym im. Alek -
san dra Ma cie szy. Wy sta wa czyn -
na do 24 stycz nia.
Wy sta wa fo to gra ficz na Ber nda

Au er scha(Dar mstadt) pt.
„Darmsztadz kie im pre sje”. Wy -
sta wa czyn na do 14 lu te go.

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: ga le ria pre zen tu je obra -
zy, ry sun ki i gra fi ki z ko lek cji Oto
JA. Na miej scu moż li wość za ku pu
ka ta lo gów i pla ka tów z wy staw,
ko szu lek, kub ków, kar tek pocz to -
wych; od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 14 – 17.30.

Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro -
niew skie go (ul. Ko ściusz ki 6), tel.
24/ 268 00 33, www.bibl.plock.pl:
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 2 do 16 stycz nia, od po nie -

dział ku do piąt ku w godz. 10 – 18,
w so bo ty w godz. 10 – 14.
Mój Płock – do rocz na wy sta wa

prac człon ków Płoc kie go To wa -
rzy stwa Fo to gra ficz ne go im. Al.
Ma cie szy, czyn na od 21 do 31
stycz 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. 24/ 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. 24/ 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
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.
Wy sta wa sztu ki na iw nej „Od eg -

ze ku cji do unie win nie nia”, wy -
sta wa czyn na do 31 stycz nia.
Wy sta wa „Jó zef Cheł moń ski. In

me mo riam. W 160 rocz ni cę uro -
dzin” czyn na do 31 stycz nia. 

PTTK (ul. Tumska 4), tel./fax
024 / 262 26 00: organizuje 31
stycznia wyjazd na balet oparty na
słynnej tragedii Wiliama
Szekspira z muzyką Siergieja
Prokofiewa ,,Romeo i Julia”.
Rezerwacje do 5 stycznia.

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -
kie wi cza 36), tel. 24/ 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.com: wy sta wa
„Sztu ka daw nej Ja po nii” oraz
ozdo by świą tecz ne z ele men ta mi
ar chi tek tu ry pol skiej i płoc kiej.
Wy sta wa czyn na do 10 stycz nia.
Wy sta wa „Cho pi now skie Im pre -

sje w Ma lar stwie” – Jo an ny Cas -
se lius, An ny Len kie wicz, Ali ny
Okszy – Orze chow skiej, Ewy Sie -
miń skiej”. 
Wy sta wa pa ste li płoc kiej ar tyst ki

Zo fii Sa mu sik -Za rem by, wy sta wa
czyn na do 21 lu te go. 
Wy sta wa prac zgło szo nych do

kon kur sów na pro jekt pom ni ka
Bo le sła wa Krzy wo u ste go, za gos -
po da ro wa nia na brze ża Wi sły i te -
re nu w oko li cach Gra bów ki –
czyn ne do 15 stycz nia. 
Ga le ria 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.

Mu ze um Wsi Ma zo wiec kiej (ul.
Na ru to wi cza 64, Sierpc): „Bo że
Na ro dze nie na Ma zo wszu” – wy -
sta wa po świę co na ma zo wiec kim
tra dy cjom bo żo na ro dze nio wym.
Wy sta wa czyn na od 13 stycz nia
do 28 lu te go.

31 stycznia PTTK organizuje wyjazd do Warszawy na balet ,,Romeo 
i Julia”



IIIMiast O!Żyje

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

ska 8), tel. 24/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: Kon -
cert No wo rocz ny Pu e ri et Pu el lae
Can to res Plo cen ses; godz. 16,
wstęp wol ny. 

7 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
wy sta wa pt. „Płoc kie Ka len da -
rze” or ga ni zo wa na we współ pra -
cy z Płoc kim To wa rzy stwem Fo -
to gra ficz nym im. Alek san dra Ma -
cie szy; godz. 18, wstęp wol ny. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Ba zy li ka Ka te dral na, ul. Mo sto wa
2), tel. 24/ 367 19 20, www.po -
kis.pl: w ra mach Płoc kie go Ko lę do -
wa nia „Wi gi lie pol skie” w wy ko -
na niu Wie niaw ski String Qu ar tet
i chó ru Min strel. Pro wa dze nie: Je -
rzy Zel nik; godz. 19, wstęp wol ny. 

8 STYCZ 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. 24/ 364 10 85, www.po -
sor kie stra.pl: SKRZY PEK NA
DA CHU. Wy ko naw cy: Lesz -
czyń ski – Tew je, Wal czak – Goł -
da, Mał go rza ta Ku sto sik – Cej tel,
Ol brich -Szaf ra niec – Cha wa,
Knap – Ho del, Or łow ski – Per -
czyk, nar ra cja, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, An drzej Knap – dy -
ry gent. W pro gra mie: J. Bock –
„Skrzy pek na da chu”; godz. 19,
bi le ty w ce nie 30 zł w sprze da ży
od 21 grud nia.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Ba zy li ka Ka te dral na, ul. Mo sto -
wa 2), tel. 24/ 367 19 20, www.po -
kis.pl: w ra mach „Płoc kie go Ko lę -
do wa nia” kon cert ko lęd i pa sto -
ra łek w wy ko na niu Ka pe li Dre -
wut nia; godz. 19, wstęp wol ny. 

9 STYCZ NIA (SO BO TA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Ba zy li ka Ka te dral na, ul. Mo sto -
wa 2), tel. 24/ 367 19 20, www.po -
kis.pl: w ra mach „Płoc kie go Ko lę -

do wa nia” kon cert w wy ko na niu
ok te tu wo kal ne go Ga u dium –
„Ko lę dy na Trze ci Dzień”; godz.
19, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 00: „Pi no -
kio”, godz. 16.

10 STYCZ NIA (NIE DZIE LA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 24/
367 19 20, www.po kis.pl: XVIII
Fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą -
tecz nej Po mo cy. W pro gra mie
kon cer ty: G240 plus, Do dat ko wy
Cu kier, The Wor kers, DST, eXe
i Pod wór ko wi Chu li ga ni. Tra dy -
cyj nie oko ło go dzi ny 20 – Świa -
teł ko do Nie ba. Po czą tek im pre zy
o go dzi nie 16.

11 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Ry nek 8); tel. 24/

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. „Ar -
gen ty na”. Ko men tarz: Ste fan Czer -
niec ki; godz. 18, wstęp wol ny.

13 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Ry nek 8); tel.

24/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
kon cert ko lęd świa ta w wy ko na niu

Ka me ral ne go Zes po łu Wo kal ne go
PO KiS pod dy rek cją Sła wo mi ra
Gał czyń skie go z to wa rzy sze niem
Ja ro sła wa Do ma ga ły (for te pian);
godz. 18, wstęp wol ny.

15 STYCZ 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. 24/ 364 10 85, www.po -
sor kie stra.pl: RYT MY KAR NA -
WA ŁU. Wy ko naw cy: Ja cek
Wój cic ki – śpiew, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, An drzej Mar ko
– dy ry gent. W pro gra mie: po pu -
lar ne prze bo je kar na wa ło we,
m.in.: „Sam ba Rio de Ja ne i roh,
„Co pa Ca ba nah, „Bra silh, „Taj
Ma chal – Pa is Tro pi calh, „El vis
Pres ley Me mo ryh; godz. 19, bi le ty
w ce nie 30 zł w sprze da ży od 28
grud nia. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 00: „Mi -
łość.. i wię cej nic” śpie wa Jan Ja -
kub Na le ży ty; godz. 19.

16 STYCZ NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: kon cert for te pia no wy
w wy ko na niu Mar ka Drew now -
skie go w ra mach ob cho dów 200.

Z Klubem ,,Podróże” zwiedzaj Argentynę 11 stycznia



IV Miast O!Żyje

rocz ni cy uro dzin Fry de ry ka Cho -
pi na. Kon cert zor ga ni zo wa ny we
współ pra cy z To wa rzy stwem im.
Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie;
godz. 18, bi le ty w ce nie 10 zł.

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

nek 11), tel. 24/266 38 00: „Słu ga
dwóch pa nów” – Eu ro pej skie
Cen trum Pro mo cji Kul tu ry re gio -
nal nej i Na ro do wej „Ma tecz nik -
Ma zo wsze” w Ka ro li nie; godz. 17.

18 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
po kaz fil mu z cy klu „Ki no nie miec -
kie w Do mu Dar mstadt” pt. „Fo ot -
ball un der co ver”, („Fut bol ści śle
taj ny”), reż. Da vid As smann. Film
w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej;
godz.17, wstęp wol ny.

20 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -

kie wi cza 36), tel. 24/ 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.com: wer ni -
saż wy sta wy „Cho pi now skie Im -
pre sje w Ma lar stwie”- Jo an ny
Cas se lius, An ny Len kie wicz, Ali ny

Okszy – Orze chow skiej, Ewy Sie -
miń skiej oraz wy sta wa pa ste li
płoc kiej ar tyst ki Zo fii Sa mu sik -
Za rem by; godz. 17, wstęp wol ny.

21 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wie czór li te rac ki (w ję zy ku
pol skim i nie miec kim) pt. „Po sta -
cie ko bie ce w li te ra tu rze i ży ciu
E.T.A. Hof fman na” z udzia łem
Jo han ny Bron kal la (Fran kfurt nad
Me nem); godz.18, wstęp wol ny.

Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro -
niew skie go (ul. Ko ściusz ki 6), tel.
24/ 268 00 33, www.bibl.plock.pl:
Mój Płock – otwar cie ju bi le u szo -
wej XXX edy cji do rocz nej wy sta -
wy prac człon ków Płoc kie go To -
wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go im. A.
Ma cie szy, godz. 18.

22 STYCZ 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. 24/ 364 10 85, www.po sor -
kie stra.pl: BEZ AK CY ZY
GLASS DUO. Wy ko naw cy: An na
i Ar ka diusz Szaf rań co wie – szkla na

har fa, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz -
na, Pa weł Kos – No wic ki – dy ry -
gent. W pro gra mie kom po zy cje:
Mo zar ta, Czaj kow skie go, Dvo ra ka,
Si be liu sa, Cho pi na w opra co wa niu
na har fę szkla ną i or kie strę; godz.
19, bi le ty w ce nie 30 zł w sprze da -
ży od 4 stycz nia. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 00: „Dzi -
kie żą dze”; godz. 19

23 STYCZ NIA (SO BO TA)
Klub Praw ni ka (ul. Sta ro miej -

ska): wer ni saż wy sta wy fo to gra -
ficz nej „So lą ma lo wa ne cie cho -
ciń skie tęż nie” au tor stwa Emi lii
Mał kow skiej, po łą czo ny ze spot -
ka niem z przed sta wi cie la mi To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Cie cho cin ka
(krót ka hi sto ria tęż ni, wa lo ry lecz -
ni cze Cie cho cin ka, ane gdo ty
z książ ki „Cie cho ci nek – ty dzień
w cza ru ją cym mie ście” Al do ny
Noc nej); godz. 17. 

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

nek 11), tel. 24/266 38 00: „Boe -
ing -boe ing” – go ścin nie Te atr
Buf fo z War sza wy; godz. 16 i 19.

26 STYCZ NIA (WTO REK)
Mu ze um Ma zo wiec kie (ul. Tum -

ska 8), tel. 24/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl: z cy klu
Kon fron ta cje Hi sto rycz ne Mię -
dzy na ro do we kon tek sty pow sta -
nia 1863 r. i dy plo ma cja pow -
stań cza; godz. 17. 

28 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: otwar cie wy sta wy fo to gra -
ficz nej Ber nda Au er scha (Dar -
mstadt) pt. „Darmsztadz kie im -
pre sje”; godz. 18, wy sta wa czyn -
na do 14 lu te go, wstęp wol ny.

29 STYCZ 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. 24/ 364 10 85, www.po -
sor kie stra.pl: CZAR AKOR DE -Marek Drewnowski zagra w Domu Darmstadt 16 stycznia
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O NU. Wy ko naw cy: Wie sław
Prząd ka – akor de on, ban do ne on,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Boh dan Jar mo ło wicz – dy ry gent,
aran żer. W pro gra mie: naj pięk -
niej sze tan ga, wal ce, me lo die cy -
gań skie, kom po zy cje Ge or ga
Gershwi na w aran ża cjach na or -
kie strę sym fo nicz ną i akor de on;
godz. 19, bi le ty w ce nie 30 zł
w sprze da ży od 11 stycz nia. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ul. Tum ska 9a), tel. 24/ 367 19
20, www.po kis.pl: Ka wiar nia
Jaz zo wa – wy stą pią Ga ba Kul ka
i Kon rad Kucz z pły tą „Sle ep -
walk”; godz. 18; bi le ty w ce nie 30
zł do na by cia w sie dzi bie PO KiS –
ul. Tum ska 9a, Cen trum In for ma -

cji Tu ry stycz nej – Sta ry Ry nek 8,
tel. 24/ 367 19 44; Am fi te atr – ul.
Ry ba ki 15, tel. 24/ 367 66 79.

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

nek 11), tel. 24/266 38 00: „Mi -
łość... i nic wię cej” – śpie wa Jan
Ja kub Na le ży ty; godz. 19. 

KON KUR SY

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.
Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 24/ 262 27 69,
www.bibl.plock.pl: Stro na 5 czy
10 – kon kurs pla stycz ny adre so -
wa ny dla dzie ci ze szkół pod sta -
wo wych na naj cie ka wszy pro jekt
za kład ki do książ ki.

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40),. 24/ 268 00 48,
www.bibl.plock.pl: po kon kur so -
wa wy sta wa Nad wi ślań skie Ra -
dzi wie w ko lo rach tę czy, czyn na
w go dzi nach pra cy bib lio te ki.

Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul. Tum ska
11), tel. 24/ 262 32 55,
www.bibl.plock.pl: wy sta wa fo to -
gra ficz na „Ne pal” Ar ka diu sza

Miaś kie wi cza, czyn na do 15 stycz -
nia w go dzi nach pra cy bib lio te ki. 
Wy sta wa fo to gra ficz na „Wy -

kład” Ar tu ra Kra sa, czyn na od 18
stycz nia w go dzi nach pra cy bib -
lio te ki.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9a), tel. 24/364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Naj ład niej -
sza Kar ta Świą tecz na” – wy sta wa
po kon kur so wa czyn na w godz. 9 –
16 od po nie dział ku do piąt ku
w Ga le rii Pla stycz nej Twór czo ści
Dziec ka, do 8 stycz nia, wstęp
wol ny. 

IM PRE ZY STAŁE

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 24/ 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. 24/ 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. 24/ 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. 24/ 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. 24/ 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 im. W.
Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 24/ 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. 

5 STYCZ NIA (WTO REK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel. 24/ 262 72 08:
„Zi mo wa ciuch cia” – tur niej
przed szko la ków; godz. 9.30,
wstęp wol ny.

Wystawa ,,Mój Płock” w Książnicy Płockiej od 21 stycznia
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6 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9a), tel. 24/364 77 10,
www.mdk-plock.pl: spot ka nie To -
wa rzy stwa Mi łoś ni ków Lwo wa,
godz. 18.

8 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „To prock” – otwar ta pró ba
gru py ta necz nej bre ak dan ce; godz.
16, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9a), tel. 24/364 77 10,
www.mdk-plock.pl: spot ka nia
z wo lon ta riu sza mi XVIII Fi na łu
WOŚP, gru py I – VI, gru py VII –
XIII, godz. 16 i 18. 

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

Tum ska 9a), tel. 24/364 77 10,

www.mdk-plock.pl: „Li ga szkół”
– V tur niej XV edy cji ro zgry wek
sza cho wych dla dzie ci i mło dzie -
ży; godz. 9.

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

Tum ska 9a), tel. 24/364 77 10,
www.mdk-plock.pl: XVIII Fi nał
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy „Dzie cia ki Wiel kiej Or -
kie stry” – kon cert po łą czo ny
z auk cją prac pla stycz nych dzie ci
i mło dzie ży; godz. 11 – 14.

12 STYCZ NIA (WTO REK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Wo lon ta riusz – kto to ta -
ki?” – spot ka nie wo lon ta riu szy
Mal tań skiej Służ by Me dycz nej;
godz. 15.30, wstęp wol ny.
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35

60: „Ma leń kie ja” – po ra nek ar ty -
stycz ny przed szko la ka; godz. 10,
wstęp wol ny. 

15 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 24/
262 79 96 wew.104: „Bal w kra i -
nie za ba wek” – za ba wa kar na wa -
ło wa dla dzie ci; godz. 16, wstęp
wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 24/ 262 72 08:
„Wi ta my Cię No wy Ro ku” – bal
kar na wa ło wy dla dzie ci i mło dzie -
ży; godz.16.30, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9a), tel. 24/364 77 10,
www.mdk-plock.pl: XXV 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.

18 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul.

Przysz kol na 22), tel. 24/ 264 13
09: Zwie rzę ta do mo we – spot ka -
nie dla naj młod szych czy tel ni ków
z Te re są Go łę biow ską – pra cow ni -
kiem Ogro du Zo o lo gicz ne go,
godz. 9.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -
lo na 40), tel. 24/ 268 00 48:
w cy klu Gi ną cy świat zwie rząt
– spot ka nie dla dzie ci 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, godz. 10.

19 STYCZ NIA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
24/ 262 27 69: „Kie dy za bro nić,
kie dy poz wo lić. Jak so bie ra dzić
z dzie cię cy mi hu mor ka mi” –
spot ka nie dla ro dzi ców za in te re -

so wa nych ak tyw nym wspie ra niem
roz wo ju 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 – Mał -Ozdoby świąteczne w PGS do 10 stycznia
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go rza tę Pać kow ską – pe da go ga
i Ka ta rzy nę Po do lew ską – psy cho -
lo ga, godz. 16.30.

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

lecz nych 20), tel. 24/ 263 46 92:
spot ka nie kar na wa ło we dla
człon ków Klu bu Se nio ra „Zło ta
Je sień”, godz. 16.

21 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 24/ 268 00 48: w cy -
klu „Eu ro pej ska wios na” – spot -
ka nie dla dzie ci pt. „Pol ska
w Unii Eu ro pej skiej wczo raj
i dziś” po pro wa dzi Ka ta rzy na
Ka mel ska -Szcza wiń ska z Re gio -
nal ne go Cen trum In for ma cji Eu -
ro pej skiej”, godz. 10.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9a), tel. 24/364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Wszyst kie
wnu ki i wnu czę ta z oka zji wa sze -
go świę ta” – pro gram ar ty stycz ny
dla bab ci i dziad ka; godz. 13.

22 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 24/
262 79 96 wew. 104: „Je stem so -
bie ma ła wnu sia” – spot ka nie
z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka;
godz.16, wstęp wol ny.

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

Tum ska 9a), tel. 24/364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Za ba wa
z gwiazd ką i cho in ką” – bal no wo -
rocz ny dla naj młod szych uczest ni -
ków za jęć MDK, godz. 11.

25 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Łyż wy, nar ty, san ki i zi mo -
we ry mo wan ki” – za ba wy sty mu -
lu ją ce zmy sły u dzie ci naj młod -
szych w ra mach Klu bu Ma lu cha;
godz.16, wstęp wol ny. 

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 24/262 72 08:
„Ko szy czek dla bab ci i dziad ka”

– pro gram ar ty stycz ny z udzia łem
dzie ci; godz.17, wstęp wol ny.

28 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 24/ 268 00 48: w cy klu
Ku fer z książ ka mi – spot ka nie
dla dzie ci z baj ką pt. „San ki bia -
łe go niedź wiad ka”, godz. 10.

29 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 24/ 262 27 69: Ga du -ga du
z książ ką o wy ra ża niu my śli,
uczuć, prze żyć w „Poz ła ca nej ryb -
ce” Bar ba ry Kos mow skiej, godz.
15.30. 

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 24/
262 79 96 wew. 104: „Sztu ka od -
ma wia nia” – szkol ne spot ka nia
z pro fi lak ty ką uza leż nień; godz.
10, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.

,,Sztukę dawnej Japonii” pokazuje Płocka Galeria Sztuki
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