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WY STA WY

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
wy sta wa po kon kur so wa pt. „Nu tą
ma lo wa ne” zwią za na z ob cho da -
mi Ro ku Cho pi now skie go. Czyn -
na od 22 lu te go do 7 mar ca. 

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:
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 do 27 lu te go,
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. 

Wy sta wa fo to gra fii ar ty stycz nej
miejsc mar ty ro lo gii „Black Sun”
Mar ci na Ja ra now skie go z oka zji
Mię dzy na ro do we go Dnia Pa mię ci
Ofiar Ho lo ca u stu czyn na do 18 lu -
te go, wstęp wol ny. 
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. 24/ 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.com: wy sta wa
„Cho pi now skie im pre sje” 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; wy sta wa czyn na do 21
lu te go od wtor ku do nie dzie li
w godz. 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 od oso by,
w nie dzie lę wstęp wol ny.

3 LU TE GO (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Przy go dy
Ko zioł ka Ma toł ka”; godz. 10.

4 LU TE GO (czwar tek)
Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro -

niew skie go (ul. Ko ściusz ki 6), tel.
24/ 268 00 33; Ju liusz Sło wac ki
Bal la dy na – czy ta na in sce ni za cja
dra ma tu w wy ko na niu zna nych
płoc czan. Adap ta cja i re ży se ria
Ma rek Mo kro wiec ki, mu zy ka
Krzysz tof Mi siak i Ry szard Wol -
bach; godz. 19

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: pre zen ta cja fil mu do ku -
men tal ne go po świę co ne go Lu cia -
no Pa va rot tie mu „Gran dis smon”.
Film pre zen to wa ny w wer sji an -
glo ję zycz nej; godz. 10 i 17, wstęp
wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24 266 38 00,

www.te atr plock.pl: „Przy go dy
Ko zioł ka Ma toł ka”; godz. 10.

5 LU TE GO (PIĄ TEK)
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,
kon cert zes po łu Max Klez mer
Band; godz. 19, bi le ty w ce nie 20
zło tych do na by cia w PO KiS -ie.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”;
godz. 10

6 LU TE GO (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”;
godz. 16; „Lo wers Sa u te” – pre -
mie ra (Sce na Ini cja tyw Ak tor -
skich); godz. 19.

7 LU TE GO (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Lo wers Sa u -
te”; godz. 19.

11 LU TE GO (CZWAR TEK)
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. „Po le Po le Mzun gu –
czy li Ke nia 2009”. Ko men tarz:
Agniesz ka Ka raś i Ka ro li na Du -
dek; godz. 18, 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. 24/ 364 10 86, www.po -
sor kie stra.pl: „Bo gu sław Ka czyń -
ski za pra sza”. Wy ko naw cy: Ka -
ta rzy na Tryl nik – so pran, Ma gda -
le na Idzik – mez zo so pran
Da riusz Sta chu ra – te nor, An drzej

Ko strzew ski – ba ry ton, Płoc ka Or -
kie stra Sym fo nicz na, Mar cin Wol -
niew ski – dy ry gent, Bo gu sław Ka -
czyń ski – gos po darz wie czo ru.
W pro gra mie: arie i du e ty z naj -
słyn niej szych oper, ope re tek i mu -
si ca li, pieś ni ne a po li tań skie; godz.
19, bi le ty w ce nie 50 zł do na by cia
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w ka sie or kie stry (ul. Biel ska 9/11,
tel. 24/ 364 10 85), w skle pie mu -
zycz nym Har fa (ul. Ko le gial na 1,
tel. 24/ 262 34 57), moż li wa re zer -
wa cja in ter ne to wa. 
Koncert także 12 lutego, godz. 19.

12 LU TE GO (PIĄ TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(ul. Tum ska 9a), tel. 24/ 367 19
20, www.po kis.pl: kon cert zes -
po łu PŁY NY w ra mach cy klu
Al ter Sta cja; godz. 19; bi le ty
w ce nie 10 zło tych do na by cia
w PO KiS -ie.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pry wat na
kli ni ka” – spek takl przed pre mie -
ro wy, godz. 19.

13 LU TE GO (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wy stęp ka ba re to wy Jac ka
Bor kow skie go; godz. 18, bi le ty
w ce nie 20 zł.

Sa la Kon cer to wa Szko ły Mu -
zycz nej (ul. Ko le gial na 23), tel/fax
24/ 262-43-43, 0 602-155-268:

spek takl te a tral ny „Go ło i We -
so ło”; godz. 17.30 i 19.30, bi le ty
w ce nie 70 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pry wat na
kli ni ka” – pre mie ra, godz. 19.

14 LU TE GO (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Lo wers
Sa u te”; godz. 16, „Pry wat na
kli ni ka” – pre mie ra, godz. 19.

16 LU TE GO (WTO REK)
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. „Mondsche -
in kin der”(„Dzie ci no cy”, reż.
Ma nu e la Stac ke). Film w ory gi -
nal nej wer sji ję zy ko wej; godz. 10
i 17, wstęp wol ny.

17 LU TE GO (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”;
godz. 9 i 11.30

18 LU TE GO (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”;
godz. 10.

19 LU TE GO (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 86, www.po -
sor kie stra.pl: „Dzie ła wiel kich
mi strzów”. Wy ko naw cy: Hu -
bert Sal wa row ski – for te pian,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Je rzy Sal wa row ski – dy ry gent.
W pro gra mie: Ch.W. Gluck –
Uwer tu ra do ope ry „Ifi ge nia
w Au li dzie”, W.A. Mo zart –
Kon cert for te pia no wy B-dur KV
595, J. Brahms – IV Sym fo nia e-
moll op. 98; godz. 19, bi le ty
w ce nie 25 zł do na by cia w ka sie
or kie stry (ul. Biel ska 9/11, tel.
24/ 364 10 85), w skle pie mu -
zycz nym Har fa (ul. Ko le gial na 1,
tel. 24/ 262 34 57), moż li wa re -
zer wa cja in ter ne to wa. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”;
godz. 10.

Pej za że au tor stwa pię ciu ar ty stek moż na oglą dać w Płoc kiej Ga le rii Sztu ki do 21 lu te go
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20 LU TE GO (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 Ka ro la
Ra dzi wo no wi cza w ra mach ob -
cho dów dwu set nej 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.

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

22 LU TE GO (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
otwar cie wy sta wy po kon kur so wej
pt. „Nu tą ma lo wa ne” zwią za nej
z ob cho da mi Ro ku Cho pi now skie -
go; godz. 12.

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

23 LU TE GO (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”;
godz. 10.

24 LU TE GO (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Pi no kio”;
godz. 10.

25 LU TE GO (CZWAR TEK)
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:
„Pro wadź swój pług przez ko ści
umar łych” – pro mo cja naj no -
wszej książ ki Ol gi To kar czuk
z cy klu „Płoc kie Pre mie ry Mie sią -
ca” godz. 18

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Za ba wy pod
ko cy kiem”; godz. 9 i 11; „Vi va
Ver di” (Sce na Pol ska z Cze skie go
Cie szy na) – ju bi le usz 50-le cia pra -
cy ar ty stycz nej Ka ro la Susz ki;
godz. 19.

26 LU TE GO (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 86, www.po -
sor kie stra.pl: „Wło skie du e ty mi -
łos ne”. Wy ko naw cy: Jo va no vic
(Fran cja) – so pran, Phi lip pe Do
(Fran cja) – te nor, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, Vla di mir Ki rad jiev
(Au stria) – dy ry gent. W pro gra -
mie: arie i du e ty ope ro we: G. Ver -
die go, G. Puc ci nie go, G. Bi ze ta,
G. Go u no da, J. Mas se ne ta; godz.
19, bi le ty w ce nie 30 zł do na by cia
w ka sie or kie stry (ul. Biel ska 9/11,
tel. 24/ 364 10 85), w skle pie mu -
zycz nym Har fa (ul. Ko le gial na 1,
tel. 24/ 262 34 57), moż li wa re zer -
wa cja in ter ne to wa. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Vi va Ver -
di”; godz. 10; „Za ba wy pod ko -
cy kiem”; godz. 19

27 LU TE GO (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24 266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Za ba wy pod
ko cy kiem”; godz. 19

KLU BY I FI LIE BIB LIO TECZ NE

1-12 LU TE GO 
(PO NIE DZIA łEK – PIĄ TEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Bez piecz ne i zdro we fe rie zi -
mo we” – Ak cja Zi ma 2010 – za ję -
cia in ter dy scy pli nar ne dla dzie ci
i mło dzie ży; godz. 8.30 – 15.30,
wstęp wol ny. 

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 24/

„Gran dis smon” – film do ku men tal ny po świę co ny Lu cia no Pa va rot tie mu
w Do mu Dar mstadt 4 lu te go
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262 79 96 wew. 104: „Bez piecz ne
i zdro we fe rie zi mo we” – Ak cja
Zi ma 2010 – za ję cia in ter dy scy pli -
nar ne dla dzie ci i mło dzie ży;
godz.8.30 – 15.30, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 24/ 262 72 08:
„Bez piecz ne i zdro we fe rie zi mo -
we” – Ak cja Zi ma 2010 – za ję cia
in ter dy scy pli nar ne dla dzie ci
i mło dzie ży; godz. 8.30 – 15.30,
wstęp wol ny. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Bez piecz ne i zdro we fe rie zi -
mo we” – Ak cja Zi ma 2010 – za ję -
cia in ter dy scy pli nar ne dla dzie ci
i mło dzie ży; godz. 8.30 – 15.30,
wstęp wol ny. 

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), 24/ 268 00 48: po kon kur so -
wa wystawa „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: wy sta -
wa fo to gra ficz na „Wy kład” au -
tor stwa Ar tu ra Kra sa, czyn na do
19 lu te go w go dzi nach pra cy bib -
lio te ki. 
Wy sta wa fo to gra ficz na prac Ja ku -

ba Kol bi cza pt. „Tro chę świat ła,
tro chę cie nia”, czyn na od 22 lu te -
go w go dzi nach pra cy bib lio te ki.

IM PRE ZY STA ŁE

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.
Za ję cia li te rac ko – pla stycz ne dla

dzie ci w wie ku szkol nym pod ha -

słem Zi mo wa Aka de mia Uczuć,
od wtor ku do piąt ku w godz. 12-14.

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 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 24/ 263 34 28: zi -
mo wa kra i na – za ję cia edu ka cyj ne
dla dzie ci we wtor ki i czwar tki
w godz. 11-13.

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.
Na u ka przez za ba wę – za ję cia

edu ka cyj ne dla dzie ci od wtor ku
do piąt ku w godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -
lecz nych 20), tel. 24/ 263 46 92:
kar na wa ło wy za wrót gło wy – za -
ję cia pla stycz ne dla dzie ci od
wtor ku do piąt ku w godz. 11-14.
W pro gra mie wy ko ny wa nie i zdo -
bie nie ma sek we nec kich z ma sy
pa pie ro wej, przy go to wy wa nie
kar na wa ło wych słod ko ści oraz za -
ję cia słow no -li te rac kie.

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 we wtor ki, śro dy i czwar tki
w godz. 10.30 – 11.30.
Gry i za ba wy z książ ką na pod sta -

wie li te ra tu ry dzie cię cej od wtor ku
do piąt ku w godz. 12.30-13.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 11 (ul. Ar -
mii Kra jo wej 1a), tel. 24/ 263 54
31: „Żół ty szal: baś nie chiń -
skie”, na u ka ori ga mi oraz za ję cia
li te rac kie dla dzie ci w po nie dział -
ki (1, 8 lu te go); godz. 11-12.

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.

1 LU TE GO (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), 24/ 268 00 48: „Kras no -
lud ko we ra dy na zi mo we wy pa dy:
bez piecz ne fe rie” – two rzy my ga -
le rie cie ni baj ko wych kras na li;
godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: „W kra i nie baś ni – baś nio we
praw dy ży cia” – za ję cia li te rac ko -
pla stycz ne; godz. 12-13.30

2 LU TE GO (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: „Min ki jak
u świn ki” – wstąp i spraw so bie
por tret wew nętrz ny. Dzia ła nia
ani ma cyj ne na pod sta wie utwo ru
Rok sa ny Ję drze jew skiej -Wró bel
pt. „Ka mie ni ca”, godz. 12. War -
szta ty in ter ne to we e – przy ja ciel,
godz. 13

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 24/ 268 00 48: „Obudź
z na mi kró lew nę” – pro jek cja fil -
mu „Kró lew na Śnież ka i sied miu
kras no lud ków”; godz. 11.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: qu i zy li te rac kie; godz. 12-
13.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 24/ 263 34 28:
rusz gło wą i baw się ra zem z na mi
– za ję cia z dzieć mi z wy ko rzy sta -
niem gier plan szo wych, m.in.
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Chiń czyk, Scrab ble, Mo no pol, Pu -
łap ka na my szy i in ne. 

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 24/ 263 67 80:
In ter net dla żół to dzio bów – na u ka
ko rzy sta nia z In ter ne tu dla naj -
młod szych; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 24/ 266 87 06: we -
so łe za ba wy na pod sta wie książ ki
F. Si mon „Kosz mar ny Ka ro lek
i je go hob by”; godz. 12.20 –
13.30.

3 LU TE GO (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 24/ 262 27 69: „Jak słoń bez
trą by” – za ba wy na pod sta wie
frag men tów książ ki To o na Tel le -
ge na „Każ dy umiał się prze wró -
cić”, godz. 12. War szta ty in ter ne -
to we e – przy ja ciel, godz. 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -
lo na 40), tel. 24/ 268 00 48: bo -
ha te ro wie baś ni i ba jek – kras na -
lo wa ro dzi na – za poz na nie z li te -
ra tu rą pol ską i świa to wą na pod -
sta wie frag men tów baś ni i ba jek
wy bra nych pi sa rzy; godz. 11 –
12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: „W kra i nie smer fów” – za ję cia
li te rac ko -pla stycz ne; godz. 12-
13.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 24/ 263 67 80:
gry plan szo we; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 24/ 266 87 06: zi -
mo we zga dy wan ki – za gad ki, qu i -
zy, la bi ryn ty; godz. 12.30 – 13.30. 

4 LU TE GO (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza
2), tel. 24/ 262 27 69: „Uczu cia
pod lu pą” – dzia ła nia ani ma cyj ne
na pod sta wie „Kac pe ria dy”

Grze go rza Kas dep ke, godz. 12.
War szta ty in ter ne to we e – przy -
ja ciel, godz. 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 24/ 268 00 48: „Kras -
no lud ko we spor ty zi mo we: poz na -
je my dy scy pli ny zi mo we” – za ba -
wy słow ne i ru cho we przy mu zy -
ce; godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: ła miąc gło wę – re bu sy, krzy -
żów ki, ła mig łów ki lo gicz ne, za -
gad ki obraz ko we i słow ne; godz.
12-13.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 34
28: „Przez drzwi sza fy do zi mo -
wej kra i ny” – czy ta nie wy bra -
nych frag men tów „Opo wie ści
z Nar nii” C. S. Le wi sa. Na za -
koń cze nie fe rii od bę dzie się kon -
kurs pla stycz ny z prac wy ko na -
nych przez dzie ci ilu stru ją cych
prze czy ta ne frag men ty książ ki;
godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 24/ 263 67 80:
„Pa pie ro we zoo” – sztu ka skła da -
nia ori ga mi; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 24/ 266 87 06: Do -
mo wi pu pi le na pod sta wie książ ki
D. Cros bie „Zwie rzę ta do mo we”;
godz. 12.30 – 13.30. 

5 LU TE GO (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: „Pa skud ny hu -
mo rek” – dzia ła nia ani ma cyj ne na
pod sta wie po wie ści Me gan
McDo nald „Ha nia hu mo rek”;
godz. 12. War szta ty in ter ne to we e
– przy ja ciel; godz. 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), 24/ 268 00 48: „Ko sza łek Opa -
łek nie czę sto się śmie je, w kro ni ce
spi su je kras no lud ków dzie je” – ry -
so wa nie por tre tu ulu bio ne go kras -

no lud ka na szkle w opar ciu o frag -
men ty książki „O kras no lud kach
i sie rot ce Ma ry si” M. Ko nop nic kiej;
godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: „Sztu czki ze sztu ką” – za ję cia
pla stycz ne; godz. 12-13.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 24/ 263 67 80:
„Zi mo we sza leń stwa lub pod wod -
ny świat” – kon kur sy pla stycz ne
dla dzie ci; godz. 11 – 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 24/ 266 87 06:
świat gier plan szo wych; godz.
12.30 – 13.30. 

8 LU TE GO (PO NIE DZIAŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 24/ 268 00 48: „My je -
steś my kras no lud ki” – na u ka pio -
sen ki i za ba wy z wier sza mi dla
dzie ci (D. Gel lner, M. Ko nop nic -
ka, E. Szel burg -Za rem bi na); godz.
11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: „W kra i nie baś ni – baś nio we
praw dy ży cia” – za ję cia li te rac ko -
pla stycz ne; godz. 12-13.30.

9 LU TE GO (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: „Pra wo do szczę -
ścia” – dzia ła nia ani ma cyj ne na
pod sta wie po wie ści Me gan McDo -
nald „Ha nia hu mo rek”; godz. 12.
War szta ty pla stycz ne – kar na wa ło -
we za pro sze nia; godz. 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), tel. 24/ 268 00 48: „Czy
kras no lud ki są wśród nas?” – roz -
poz na wa nie i na zy wa nie emo cji,
za ba wy dla dzie ci z kost ką mi -
micz ną; godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00 50:
qu i zy li te rac kie; godz. 12-13.30.
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Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 24/ 263 34 28: rusz
gło wą i baw się ra zem z na mi – za -
ję cia z dzieć mi z wy ko rzy sta niem
gier plan szo wych, m.in. Chiń czyk,
Scrab ble, Mo no pol, Pu łap ka na my -
szy i in ne; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 24/ 263 67 80:
In ter net dla żół to dzio bów – na u ka
ko rzy sta nia z In ter ne tu dla naj -
młod szych; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 24/ 266 87 06: „Ko -
lo ro wy świat ma sek” – spot ka nie
dla dzie ci z pla sty czką Książ ni cy
Płoc kiej; godz. 12.30 – 13.30. 

10 LU TE GO (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -

tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
24/ 262 27 69: „Sło wa na skrzy -
dłach” – dzia ła nia ani ma cyj ne na
pod sta wie opo wia dań Grze go rza
Kas dep ke; godz. 12. War szta ty pla -
stycz ne – Stwo rek Hu mo rek;. 13.

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), 24/ 268 00 48: „Po móż
Ma ry si” – pro jek cja fil mu „O
Kras no lud kach i sie rot ce Ma ry si”;
godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: spot ka nie z Ku bu siem Pu chat -
kiem – za ję cia li te rac ko -pla stycz -
ne; godz. 12-13.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 24/ 263 67 80:
gry plan szo we; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 24/ 266 87 06: Mój
spo sób na nu dę – „Księ ga za ba -
wek E. Be a u mont i po kaz fil mu;
godz. 12.30 – 13.30. 

11 LU TE GO (CZWAR TEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 24/ 262 27 69: gra w ko lo ry
dzia ła nia ani ma cyj ne na pod sta -

wie opo wia dań Grze go rza Kas -
dep ke „Słod ki rok Ku by i Bu by”;
godz. 12. War szta ty pla stycz ne –
szy ku je my bal, godz. 13

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), tel. 24/ 268 00 48: „Świę to za -
ko cha nych w Kra i nie Kras na li” –
wy ko na nie la ur ki dla uko cha nej
oso by z wy ko rzy sta niem róż nych
tech nik pla stycz nych; godz. 11 –
12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 24/ 268 00 50: ła -
miąc gło wę – re bu sy, krzy żów ki, ła -
mig łów ki lo gicz ne, za gad ki obraz -
ko we i słow ne; godz. 12-13.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy -
wo u ste go 3), tel. 24/ 263 34 28:
„Przez drzwi sza fy do zi mo wej kra -
i ny” – czy ta nie wy bra nych frag -
men tów „Opo wie ści z Nar nii” C. S.
Le wi sa. Na za koń cze nie fe rii od bę -
dzie się kon kurs pla stycz ny z prac
wy ko na nych przez dzie ci ilu stru ją -

cych prze czy ta ne frag men ty książ -
ki; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 24/ 263 67 80:
pa pie ro we zoo – sztu ka skła da nia
ori ga mi; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 24/ 266 87 06:
przy go dy na pod sta wie książ ki
„Skarb pi ra tów” J. Abe di; godz.
12.30 – 13.30. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Za cza ro wa ne ma rze nia” –
gry i za ba wy wa len tyn ko we;
godz. 13, wstęp wol ny. 

12 LU TE GO (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: „Urzą dza -
my par ty z Ha nią Hu mo rek” – za -
baw ne za koń cze nie fe rii w Cho -
tom ku; godz. 16.

„Bo gu sław Ka czyń ski za pra sza...” na kon cer ty 
do Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej 11 i 12 lu te go o godz. 19 
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Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na
40), 24/ 268 00 48: „Kras no lud ki na
ba lu u Kró lew ny Śnież ki” – za ba wy
mu zycz no -ru cho we z chu stą ani ma -
cyj ną; godz. 11 – 12.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -
bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: „Sztu czki ze sztu ką” – za ję cia
pla stycz ne; godz. 12-13.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie -
rzyń skie go 17), tel. 24/ 263 67 80:
„Zi mo we sza leń stwa lub pod wod -
ny świat” – kon kur sy pla stycz ne
dla dzie ci; godz. 11 – 13. 

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -
lecz nych 20), tel. 24/ 263 46 92:
uro czy ste za koń cze nie fe rii; godz.
12. We nec ki bal kar na wa ło wy;
godz. 16.30 – 18. 

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze -
cho wa 5a), tel. 24/ 266 87 06:
w zdro wym cie le, zdro wy duch –
„Re kre a cje Mi ko łaj ka” au tor -
stwa R. Go ścin ne go; godz. 12.30
– 13.30. 

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 24/
262 79 96 wew. 104: „Bądź mo ja

Wa len tyn ką” – im pre za wa len tyn -
ko wa dla dzie ci i mło dzie ży; godz.
10, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Daj ra dość in nym” – dru ga
edy cja in te gra cyj ne go ba lu ma -
sko we go dla dzie ci i mło dzie ży;
godz. 11, wstęp wol ny.

13 LU TE GO (SO BO TA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza
2), tel. 24/ 262 27 69: „Bal u Ha -
ni Hu mo rek” – za ba wa kar na wa -
ło wa dla dzie ci w wie ku 3-6 lat;
godz. 11.

15 LU TE GO (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel. 24/ 262 72 08:
„Ser dusz ko pu ka w ryt mie cza -
cza” – za ba wa wa len tyn ko wa 
dla se nio rów; godz. 16, wstęp
wol ny.

16 LU TE GO (WTO REK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel. 24/ 262 72 08:
„Bia ły bal” – za ję cia mu zycz no –
ru cho we w mi ni przed szko lu;
godz. 11, wstęp wol ny.

17 LU TE GO (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Zi mo we mu zy ko wa nie” –

otwar ta pró ba chó ru Se re na da;
godz. 15, wstęp wol ny.

19 LU TE GO (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Śnie go we bał wan ki” – za ba wy
ma nu al ne z ma są sol ną w Klu bie
Ma lu cha; godz. 16, wstęp wol ny.

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

23 LU TE GO (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 – czło wiek
z ser cem” – spot ka nie szko le nio -
we wo lon ta riu szy Mal tań skiej
Służ by Me dycz nej; godz. 16,
wstęp wol ny.

24 LU TE GO (ŚRO DA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Zi mo we im pre sje” – po ra nek
ar ty stycz ny przed szko la ka; godz.
10, wstęp wol ny. 

25 LU TE GO (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -

na 40), tel. 24/ 268 00 48: w cy klu
„Wy bie ra my za wód – rzecz nik
pra so wy” – spot ka nie dla gim na -
zja li stów z Bar ba rą Smar dzew ską -
Czmiel, pra cow ni kiem ZUS
w Płoc ku, godz. 10.

26 LU TE GO (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Czte ry po ry ro ku – zi ma” – gry
i za ba wy dy dak tycz ne w Klu bie
Ma lu cha; godz. 16, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.

11 lu te go o godz. 18 Dom Dar mstadt za pra sza na wy cie czkę po Ke nii


