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WY STA WY

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 24/ 367 19 22, www.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.
Wy sta wa czyn na do 7 mar ca. 
„Tra dy cje wiel ka noc ne”, wy sta -

wa czyn na do 11 kwiet nia. 

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; czynna 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 – XXX ju bi le u szo wa
wy sta wa prac człon ków Płoc kie go
To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go im.
A. Ma cie szy, czyn na do 13 mar ca
od po nie dział ku do piąt ku w godz.
10 – 18, w so bo ty w godz. 10 – 14. 
Wypożyczalnia kaset i płyt

Książnicy Płockiej (ul. Ko ściusz -
ki 6), tel. 24/ 268 00 14,
www.bibl.plock.pl: bogaty zbiór
klasyki filmowej, filmy
wybitnych reżyserów i aktorów,
kino konesera, filmy fabularne,
popularno-naukowe, filmy dla
dzieci i młodzieży, w tym
ekranizacje lektur szkolnych
(zbiory dostępne są również w
filiach nr 1, 7, 9); czynna w
godzinach otwarcia biblioteki.
Fry de ryk Cho pin. Mu zy ka i ma -

lar stwo – ro man tycz na syn te za
sztuk – wy sta wa ory gi nal nych
prac ilu stra tor skich, in spi ro wa -
nych oso bą i dzie ła mi Fry de ry ka
Cho pi na, ze zbio rów BWA Ga le rii
Za moj skiej, czyn na od 18 do 31
mar ca, 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.

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
„Mistrz – Uczeń – Aka de mia”,
na wy sta wę skła da ją się trzy ek -
spo zy cje pre zen tu ją ce sztu kę pol -
ską XIX i XX wie ku. Wy sta wa
czyn na do 11 kwiet nia 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. 

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
(Pl. Na ru to wi cza 8), tel. 024/
262 26 04, www.tnp.org.pl:
„Szo pe now skie sil va re rum,
czy li roz ma i to ści” – wy sta wa
ze zbio rów Fran cisz ka Ol kow -
skie go; czyn na od 5 mar ca w
po nie dział ki, wtor ki, śro dy, piąt -
ki w godz. 8-15, w czwar tki w
godz. 8-18, wstęp wol ny.

1 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
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: FRY DE RYK CHO PIN
– 200 LAT. „Mistrzowskie
recitale“. W pro gra mie: F. Cho pin
– Nok turn F-dur op. 15 nr 1, F.
Cho pin – Nok turn Fis -dur op. 15 nr
2, F. Cho pin – Bal la da g-moll op.
23 F. Cho pin – Bal la da As -dur op.
47, F. Cho pin – 3 Wal ce op. 34 F.
Cho pin – Walc Es -dur op. 18, F.
Cho pin – An dan te spia na to i Wiel -
ki Po lo nez Es -dur op. 22, F. Cho pin
– 3 Ma zur ki op. 59, F. Cho pin –
Sche rzo b-moll op. 31; godz. 19, bi -
le ty w ce nie 20 zł. 

2 MAR CA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Ta -
jem ni czy ogród”; godz. 9

3 MAR CA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 024/ 367 19 22, www.dd.po -
kis.pl: wy kład Ir me li Körner (Ber -
lin) pt. „Por tret Ali cji Schwa rzer,
przed sta wi ciel ki nie miec kie go i
fran cu skie go Ru chu Ko biet. Wy -
kład w ję zy ku nie miec kim z pol -
skim tłu ma cze niem; godz.18,
wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek
11), tel. 24/266 38 08: „Ta jem ni czy
ogród”; godz. 9, 11.30 i 17.

4 MAR CA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. Wł. Bro -

niew skie go (ul. Ko ściusz ki 6),
tel. 24/ 268 00 33, www.
bibl.plock.pl: Na ro zdro żach
cza su i mi ło ści – pro mo cja to mi -
ku poe tyc kie go Wi tol da Ja na
Mie rzyń skie go; godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 08: „Ta -
jem ni czy ogród”; godz. 9, 11.30 i
18, „Za ba wy pod ko cy kiem”;
godz. 18 

To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
(Pl. Na ru to wi cza 8), tel. 024/ 262
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26 04, www.tnp.org.pl: „Szo pe -
now skie sil va re rum, czy li roz -
ma i to ści” – otwar cie wy sta wy ze
zbio rów Fran cisz ka Ol kow skie go;
godz. 17, wstęp wol ny.

5 MAR CA (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: FRY DE RYK
CHO PIN – 200 LAT. „Koncert
symfoniczny“. Wy ko naw cy: Ting
Sun /Chi ny/ – for te pian, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, Zyg munt
Ry chert – dy ry gent. W pro gra mie:
F. Cho pin – kon cert for te pia no wy
e-moll op. 11, A. Gła zu now –
Cho pi nia na op. 46, F. Liszt – Poe -
mat sym fo nicz ny „Pre lu dia”;
godz. 19, bi le ty w ce nie 30 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 08: „Ta -
jem ni czy ogród”; godz. 9, „Mi -
łość... i wię cej nic”; godzina 19.

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
Pro jekt Vo lo dia z pro gra mem
ar ty stycz nym pn. „Pio sen ki
Wło dzi mie rza Wy soc kie go w
no wym brzmie niu”; godz. 19,
bi le ty w ce nie 20 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) oraz w
am fi te a trze (ul. Ry ba ki 15).

6 MAR CA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek

8), tel. 24/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: pro gram ka -
ba re to wy Je rze go Kry sza ka;
godz. 18; bi le ty w ce nie 20 zł do
na by cia w Do mu Dar mstadt.

7 MAR CA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Kli -
mak te rium” – go ścin nie „Te atr
na Wo li”; godz. 16 i 19.30

8 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Ka -
ba ret Mo ral ne go Nie po ko ju”;
godz. 20.30

9 MAR CA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Za -
ba wy pod ko cy kiem”, godz. 17 

10 MAR CA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek

8), tel. 24/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: po kaz fil mu w
ra mach cy klu „Ki no do ku men tu
nie miec kie go” pt. „U sie bie”;
godz. 10 i 17; wstęp wol ny.

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 „Mistrz –
Uczeń – Aka de mia”, na wy sta -
wę skła da ją się trzy ek spo zy cje
pre zen tu ją ce sztu kę pol ską XIX
i XX wie ku; godz. 17, wstęp
wol ny. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu -
ki (sa la ba ro ko wa Opac twa Po -
be ne dyk tyń skie go, ul. Tum ska
2), tel. 24/ 367 19 20, www.po -
kis.pl: mu zy ka ka me ral na Fry -
de ry ka Cho pi na; godz. 18,
wstęp wol ny.

„Na ro we rze do Ka i ru” – po kaz slaj dów w Do mu Dar mstadt 15 mar ca o godz. 18
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Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 08: „Pi -
no kio”; godz. 9 i 11.30 
„Hip no za” – go ścin nie Te atr

BAJ KA z War sza wy; godz. 18

11 MAR CA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Pi -
no kio”; godz. 9 i 11.30

12 MAR CA (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: Fletnia pana.
Wy ko naw cy: Agra ti na /Moł da -
wia/ – Flet nia Pa na, cym ba ły,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Ru ben Sil va /Bo li wia/ – dy ry -
gent. W pro gra mie: me lo die
ukra iń skie, moł daw skie, ru muń -
skie, mu zy ka po pu lar na i fil mo -
wa; godz. 19, bi le ty w ce nie 
30 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 08: „Pi -

no kio”; godz. 9 i 11.30 „Lo vers
sa u te”; godz. 19.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu -
ki (ul. Tum ska 9a), tel. 24/ 367
19 20, www.po kis.pl: Jam Ses -
sion – kon cer ty płoc kich jaz -
zma nów; godz. 19; wstęp wol ny.

13 MAR CA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Pry -
wat na kli ni ka”; godz. 16.30 i 20

14 MAR CA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Pry -
wat na kli ni ka”; godz. 19

Re sta u ra cja „Este ra” (No wy
Ry nek): wy sta wa ma lar stwa
płoc kich ar ty stów Pio tra Ci -
chow skie go, Pio tra Kraw czy ka i
Da nie la Rat za; godz. 18.

15 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry 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. „Na ro we -
rze do Ka i ru”; ko men tarz Pio -
tra Ro mej ko; godz. 18, wstęp
wol ny.

16 MAR CA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Ta -
jem ni czy ogród”; godz. 9 i 11.30.

17 MAR CA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 08: „Ta -
jem ni czy ogród”; godzina 9 
i 11.30.

18 MAR CA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. Wł. Bro -

niew skie go (ul. Ko ściusz ki 6),
24/ 268 00 33, www.
bibl.plock.pl: „Fry de ryk Cho -
pin. Mu zy ka i ma lar stwo – ro -
man tycz na syn te za sztuk”–
uro czy ste otwar cie wy sta wy ze
zbio rów Biu ra Wy staw Ar ty -
stycz nych Ga le rii Za moj skiej,

„Gan ges – z bie giem świę tej rze ki” – po kaz slaj dów w Klu bie Praw ni ka 19 mar ca o godz. 18
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ina u gu ru ją cej ob cho dy Ro ku
Cho pi now skie go w Książ ni cy
Płoc kiej; godz. 18.

19 MAR CA (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 kietr sa.pl: Opera na
estradzie – Czarodziejski flet.
Wy ko naw cy: Łu kom ski – Sa ra -
stro, Ma te usz Zaj del – Ta mi no,
Agniesz ka Ha u zer – Pa mi na,
Alek san dra Bu bicz – Kró lo wa
No cy, Mar ta Wy ło mań ska, Ga -
brie la Ka miń ska, Mo ni ka Le -
dzion – trzy da my Kró lo wej No -
cy, Da riusz Ma chej – Pa pa ge no,
Mar ta Wy ło mań ska – Pa pa ge na,
Krzysz tof Kur – Mo no sta tos,
Chór SI NE NO MI NE z Cie cha -
no wa, Jo an na Ma ki jon ko –
przy go to wa nie chó ru, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, To masz
Bu gaj – dy ry gent. W pro gra mie:
W.A. Mo zart – Cza ro dziej ski
flet (KV 620); godz. 19, bi le ty
w ce nie 30 zł.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 08: „Ta -
jem ni czy ogród”; godz. 9 „Dzi -
kie żą dze”; godz. 19.

Klub Praw ni ka (ul. Sy na go gal -
na): Po kaz slaj dów „Ganges – z
biegiem świętej rzeki” i spot ka nie
z au to ra mi Ka ta rzy ną i An drze -
jem Ma zur kie wi cza mi. Od po nad
20 lat in ten syw nie po dró żu ją
głów nie po Azji – ro syj skim Da -
le kim Wscho dzie, Mon go lii i Ty -
be cie. W swych po ka zach du żą
wa gę przy wią zu ją do ja ko ści
zdjęć i ko men ta rza oraz do kom -
po zy cji po ka zu, wzbo ga ca ją je
mu zy ką et nicz ną i in stru men tal -
ną. Są or ga ni za to ra mi Fe sti wa lu
Slaj dów Po dróż ni czych – TER -
RA; godz. 18.

Fi lie bib lio tecz ne, klu by
osie dlo we i klu by spor to we

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -
lo na 40), tel. 24/ 268 00 48: wy -
sta wa „Z wi zy tą u An der sena”
z oka zji 205. rocz ni cy uro dzin
oraz 135. rocz ni cy śmier ci pi sa -
rza, czyn na od po nie dział ku do
piąt ku w godz. 10 – 18, w so bo -
ty w godz. 10 – 14.

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

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: wy sta wa
au tor ska Ne li Le wan dow skiej
„Za u ro cze ni Ar gen ty ną”;
czyn na do 22 mar ca w godz. 9 –
16 od po nie dział ku do piąt ku,
wstęp wol ny. 

IM PRE ZY STA ŁE

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

Je rzy Kry szak za pra sza na pro gram ka ba re to wy do Do mu Dar mstadt 6 mar -
ca o godz. 18
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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. 

2 MAR CA (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: „Pro fi lak -
ty ka al ter na tyw na – o sku tecz -
nych po zy tyw nych spo so bach na
nu dę” – 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, pro wa dzo ne przez psy -
cho lo ga – Mo ni kę Choj nac ką,
godz. 9.

3 MAR CA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263
94 12: „Mar co we mu zy ko wa -
nie” – otwar ta pró ba Chó ru Se -
re na da dla wszyst kich chęt nych;
godz. 15, wstęp wol ny.

4 MAR CA (CZWAR TEK)
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
„Na sze zoo” – spot ka nie z Te re -
są Go łę biow ską i Mo ni ką To kar,
pra cow ni ka mi ogro du zo o lo -
gicz ne go; godz. 9.

6 MAR CA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Li ga szkół”
– VII tur niej pięt na stej edy cji
ro zgry wek sza cho wych dla dzie -
ci i mło dzie ży; godz. 9.

8 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dział Zbio rów Au dio wi zu al -

nych Bib lio te ka Mu zycz na (ul.
Ko ściusz ki 3), tel. 24/ 268 00
87: „Być ko bie tą czy li su kien -
ki, per fu my, kwia ty…” – spot -
ka nie z płoc ką poet ką Wan dą
Go łę biew ską; godz. 15.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64A), tel. 24/ 262 72
08: „Ko bie ty świa ta” – kon cert
ga lo wy z oka zji Dnia Ko biet;
godz. 17, wstęp wol ny.

9 MAR CA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul.

Tum ska 11), tel. 24/ 262 32 55:
„Pro fi lak ty ka al ter na tyw na – o
sku tecz nych po zy tyw nych spo -
so bach na nu dę” – war szta ty dla
mło dzie ży w ra mach re a li za cji
pro gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie, pro wa dzo ne przez psy -

Me i -Ting Sun z Chin wy stą pi z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz ną 5 mar ca o godz. 19
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cho lo ga – Mo ni kę Choj nac ką;
godz. 8.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.
Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza
2), tel. 24/ 262 27 69: „Mo ja ro -
dzi na bę dzie in na! Kie dy bli -
scy na du ży wa ją al ko ho lu” –
war szta ty dla mło dzie ży w ra -
mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie, pro wa -
dzo ne przez psy cho lo ga Jo an nę
Łuk ja niuk; godz.12.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263
94 12: „Cu da nie tyl ko z pa pie -
ru” – za ję cia z pa pie ro pla sty ki
dla dzie ci i mło dzie ży; godz. 17,
wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: kon cert z oka zji Dnia Ko -
biet; godz. 16, wstęp wol ny.

10 MAR CA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 24/ 268 00 48:
„Prze moc w ro dzi nie – jak te -
mu za ra dzić” – za ję cia wy kła -
do wo- war szta to we dla mło dzie -
ży w ra mach re a li za cji pro gra mu
Ży ję zdro wo i bez piecz nie, pro -
wa dzo ne przez psy cho lo ga Jo an -
nę Łuk ja niuk; godz. 12.

11 MAR CA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 24/ 68 0 48: w ra -
mach cy klu Eu ro pej ska wios na –
„Wspól na wa lu ta Eu ro” –
spot ka nie dla dzie ci z Ka ta rzy ną
Ka mel ską -Szcza wiń ską z Re gio -
nal ne go Cen trum In for ma cji Eu -
ro pej skiej; godz. 10. 

12 MAR CA (PIĄ TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 34
28: w cy klu „Dyk cja i wdzięk”
kon kurs re cy ta tor ski wier szy
Iza be li Kle bań skiej dla dzie ci
klas I-II szko ły pod sta wo wej.
Go ściem ho no ro wym spot ka nia
bę dzie Iza be la Kle bań ska. Or ga -

ni za to ra mi kon kur su są Spół -
dziel czy Dom Kul tu ry i Fi lia
bib lio tecz na nr 4.

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

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Dyk cja i Wdzięk” – VIII
edy cja kon kur su re cy ta tor skie go
dla dzie ci – wier sze Iza bel li 
Kle bań skiej; godz. 10, wstęp
wol ny. 

16 MAR CA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul.

Rem bie liń skie go 11), tel. 24/
268 00 50: „Al ko ho lizm w ro -
dzi nie – jak po ma gać i jak ko -
mu ni ko wać się” – war szta ty dla
mło dzie ży w ra mach re a li za cji
pro gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie, pro wa dzo ne przez psy -
cho lo ga Mo ni kę Choj nac ką;
godz. 8.30.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.
Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza
2), tel. 24/ 262 27 69: „Gim na -
sty ka bu zi na we so ło, ćwi cze -
nia ar ty ku la cyj ne uspraw nia -
ją ce mo wę 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 – lo go pe dę Ka ta rzy nę Iwa -
now ską i psy cho lo ga Be a tę Wo -
łyń ską; godz. 16.30.

17 MAR CA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 34
28: „Za cza ro wa ny świat Bur -
nett” – qu iz czy tel ni czy dla
dzie ci z klas III szkół pod sta wo -
wych; godz. 9.

19 MAR CA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel.
24/ 262 79 96 wew. 104: „Naj -
pięk niej sza Pal ma Wiel ka noc -
na” – og ło sze nie mię dzysz kol -
ne go kon kur su pla stycz ne go;
godz. 10, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Wios na w
ko ło, zak wit ły bzy” – za ba wy
dla dzie ci i mło dzie ży z oka zji
po wi ta nia wios ny; godz. 16.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Do wi dze nia zi mo” – ko ro -
wód Ma rzann na po wi ta nie
wios ny; godz. 10, wstęp wol ny. 

23 MAR CA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem -

bie liń skie go 11), tel. 24/ 268 00
50: „Prze moc w ro dzi nie – jak
te mu za ra dzić?” – za ję cia wy -
kła do wo -war szta to we dla mło -
dzie ży w ra mach re a li za cji pro -
gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz nie,
pro wa dzo ne przez psy cho lo ga Jo -
an nę Łuk ja niuk; godz. 12.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64A), tel. 24/ 262 72
08: „Świę to wios ny” – za ję cia
dla przed szko la ków zwią za ne z
tra dy cją ob cho dów świę ta wios -
ny; godz. 11, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel.24/ 263 94
12: „W kra i nie słów” – spot ka nie
człon ków Płoc kie go Klu bu Mi łoś -
ni ków Roz ry wek Umy sło wych
„Re lax”; godz. 16, wstęp wol ny.

24 MAR CA (ŚRO DA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.

Tum ska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: 15. Kon -
kurs Pio sen ki „Wy graj suk ces –
eli mi na cje; godz. 11.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35



VIII Miast O!Żyje

60: X edy cja kon kur su dla mło -
dzie ży „Wy bór na le ży do cie -
bie – prze ciw dzia ła nie ewen tu -
al nym uza leż nie niom”; godz.
10, wstęp wol ny. 

25 MAR CA (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 –
„Mar co we za ją ce” – za ję cia
edu ka cyj ne dla dzie ci przed -
szkol nych, godz. 10. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263
94 12: „Świą tecz ne kur cząt ko”
– otwar cie po kon kur so wej wy -
sta wy IV edy cji kon kur su ozdób
wiel ka noc nych; 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: „Pi -
san ko wo” – mię dzy przed szkol -
ny kon kurs pla stycz ny; godz.10,
wstęp wol ny.

Ogród Jor da now ski (ul. Wy -
szo grodz ka 1), tel. 24/ 364 77
10, www.mdk-plock.pl: „Wios -
na w Ogro dzie” – in te gra cyj na
im pre za cy klicz na w Ogro dzie
Jor da now skim; godz. 16.

26 MAR CA (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: w cy klu
Ga du -ga du z książ ką „Na sto let -
nia przy jaźń” – na pod sta wie
książ ki M. Gu tow skiej „13. po -
przecz na”; godz. 15.30.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Zwy cza je i obrzę dy wiel ka -
noc ne” – hap pe ning pla stycz ny
dla dzie ci; godz. 10, wstęp wol ny. 

29 MAR CA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64A), tel. 24/ 262 72 08:
„Wiel ka noc” – pro gram ar ty -
stycz ny z oka zji Świąt Wiel ka noc -
nych; godz. 17, wstęp wol ny. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (ul.
Tum ska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: wer ni saż wy -
- sta wy pla ka tu cho pi now skie go z
oka zji 200. rocz ni cy uro dzin Fry -
de ry ka Cho pi na. Otwar cie wy sta -
wy uświet ni kon cert pieś ni cho pi -
now skich w wy ko na niu Eli zy Ło -
chow skiej; godz. 17.

30 MAR CA (WTO REK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „We so łe go Al le lu ja” – kon -
cert pieś ni wiel ko post nych w wy -
ko na niu mło dzie żo wych zes po -
łów ar ty stycz nych; godz. 16,
wstęp wol ny. 

31 MAR CA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „We so łe go Al le lu ja” – spot ka -
nie wiel ka noc ne dla dzie ci i mło -
dzie ży; godz. 17, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.

W Ka wiar ni Jaz zo wej kon cert pn. „Pio sen ki Wło dzi mie rza Wy soc kie go w no wym brzmie niu”; 5 mar ca o godz. 19


