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WYSTAWY
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8),
tel. 24/ 367 19 22, www.dd.pokis.pl: wystawa pokonkursowa pt.
„Nutą malowane” związana z obchodami Roku Chopinowskiego.
Wystawa czynna do 7 marca.
„Tradycje wielkanocne”, wystawa czynna do 11 kwietnia.
Galeria OTO JA (Pl. Narutowicza 2, wejście od „Knajpki 10,5”),
tel. 0 609 746 402, www.otoja.art.pl: galeria prezentuje obrazy, rysunki i grafiki z kolekcji Oto
JA. Na miejscu możliwość zakupu
katalogów i plakatów z wystaw,
koszulek, kubków, kartek pocztowych; czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 14 – 17.30.
Książnica Płocka im. W. Broniewskiego (ul. Kościuszki 6), tel.
24/ 268 00 33, www.bibl.plock.pl:
Mój Płock – XXX jubileuszowa
wystawa prac członków Płockiego
Towarzystwa Fotograficznego im.
A. Macieszy, czynna do 13 marca
od poniedziałku do piątku w godz.
10 – 18, w soboty w godz. 10 – 14.
Wypożyczalnia kaset i płyt
Książnicy Płockiej (ul. Kościuszki 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.
Fryderyk Chopin. Muzyka i malarstwo – romantyczna synteza
sztuk – wystawa oryginalnych
prac ilustratorskich, inspirowanych osobą i dziełami Fryderyka
Chopina, ze zbiorów BWA Galerii
Zamojskiej, czynna od 18 do 31
marca, od poniedziałku do piątku
w godz. 10 – 18, w soboty w godz.
10 – 14.

Muzeum Diecezjalne (ul. Tumska 3a), tel. 24/ 262 26 23: ekspozycje stałe – „Sztuka sakralna
z terenu Diecezji Płockiej”, „Malarstwo polskie szkół romańskich
i germańskich”, „Sztuka ludowa”, zbiory ze skarbca katedralnego m.in. iluminowane kodeksy
rękopiśmienne: Biblia Płocka (I
poł. XII w.), Graduał franciszkański (XII w.), Księga objawień
św. Brygidy (1400 r.), tkaniny liturgiczne XV - XVIII w., malarstwo średniowiecza, malarstwo
nowożytne i obce, pasy kontuszo we, złot nic two; mu ze um
czynne od wtorku do soboty w
godz. 10 – 15, niedziele i święta
w godz. 11 – 16.

1 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
Płocka Orkiestra Symfoniczna
(sala koncertowa, ul. Kolegialna
23), tel. 24/ 364 10 86, www.posorkiestra.pl: FRYDERYK CHOPIN
– 200 LAT. „Mistrzowskie
recitale“. W programie: F. Chopin
– Nokturn F-dur op. 15 nr 1, F.
Chopin – Nokturn Fis-dur op. 15 nr
2, F. Chopin – Ballada g-moll op.
23 F. Chopin – Ballada As-dur op.
47, F. Chopin – 3 Walce op. 34 F.
Chopin – Walc Es-dur op. 18, F.
Chopin – Andante spianato i Wielki Polonez Es-dur op. 22, F. Chopin
– 3 Mazurki op. 59, F. Chopin –
Scherzo b-moll op. 31; godz. 19, bilety w cenie 20 zł.

2 MARCA (WTOREK)
Muzeum Mazowieckie (ul. Tumska 8), tel. 24/ 364 70 71,
www.muzeumplock.art.pl: wystawy stałe: wnętrza secesyjne, galeria rzeźby i malarstwa, rzemiosło
artystyczne, malarstwo i rzeźba
Bolesława Biegasa. Muzeum
czynne wtorek – niedziela w godz.
10 – 17. Bilety w cenie: normalny
8 zł, ulgowy 4 zł, wstęp wolny dla
dzieci do lat 7 oraz w czwartki dla
wszystkich.
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sienkiewicza 36), tel. 24/ 364 60 40,
www.plockagaleria.com: wystawa
„Mistrz – Uczeń – Akademia”,
na wystawę składają się trzy ekspozycje prezentujące sztukę polską XIX i XX wieku. Wystawa
czynna do 11 kwietnia od wtorku
do niedzieli, bilety: normalny 6 zł,
ulgowy 3 zł, dla grup powyżej 15
osób 2 zł/osoba, w niedzielę wstęp
wolny.
Towarzystwo Naukowe Płockie
(Pl. Narutowicza 8), tel. 024/
262 26 04, www.tnp.org.pl:
„Szo pe now skie sil va re rum,
czyli rozmaitości” – wystawa
ze zbiorów Franciszka Olkowskiego; czynna od 5 marca w
poniedziałki, wtorki, środy, piątki w godz. 8-15, w czwartki w
godz. 8-18, wstęp wolny.

Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Tajemniczy ogród”; godz. 9

3 MARCA (ŚRODA)
Dom Darmstadt (Stary Rynek 8),
tel. 024/ 367 19 22, www.dd.pokis.pl: wykład Irmeli Körner (Berlin) pt. „Portret Alicji Schwarzer,
przedstawicielki niemieckiego i
francuskiego Ruchu Kobiet. Wykład w języku niemieckim z polskim tłumaczeniem; godz.18,
wstęp wolny.
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek
11), tel. 24/266 38 08: „Tajemniczy
ogród”; godz. 9, 11.30 i 17.

4 MARCA (CZWARTEK)
Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego (ul. Kościuszki 6),
tel. 24/ 268 00 33, www.
bibl.plock.pl: Na ro zdro żach
czasu i miłości – promocja tomiku poetyckiego Witolda Jana
Mierzyńskiego; godz. 18.
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Tajemniczy ogród”; godz. 9, 11.30 i
18, „Zabawy pod kocykiem”;
godz. 18
Towarzystwo Naukowe Płockie
(Pl. Narutowicza 8), tel. 024/ 262
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„Na rowerze do Kairu” – pokaz slajdów w Domu Darmstadt 15 marca o godz. 18

26 04, www.tnp.org.pl: „Szopenowskie silva rerum, czyli rozmaitości” – otwarcie wystawy ze
zbiorów Franciszka Olkowskiego;
godz. 17, wstęp wolny.

5 MARCA (PIĄTEK)
Płocka Orkiestra Symfoniczna
(sala koncertowa, ul. Kolegialna
23), tel. 24/ 364 10 86, www.posorkiestra.pl:
FRYDERYK
CHOPIN – 200 LAT. „Koncert
symfoniczny“. Wykonawcy: Ting
Sun /Chiny/ – fortepian, Płocka
Orkiestra Symfoniczna, Zygmunt
Rychert – dyrygent. W programie:
F. Chopin – koncert fortepianowy
e-moll op. 11, A. Głazunow –
Chopiniana op. 46, F. Liszt – Poemat symfoniczny „Preludia”;
godz. 19, bilety w cenie 30 zł.
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Tajemniczy ogród”; godz. 9, „Miłość... i więcej nic”; godzina 19.
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (ul. Tumska 9a), tel. 24/ 367
19 20, www.pokis.pl: Kawiar-

nia Jazzowa, koncert zespołu
Projekt Volodia z programem
ar ty stycz nym pn. „Pio sen ki
Wło dzi mie rza Wy soc kie go w
nowym brzmieniu”; godz. 19,
bilety w cenie 20 zł do nabycia
w siedzibie POKiS (ul. Tumska
9a), Centrum Informacji Turystycznej (Stary Rynek 8) oraz w
amfiteatrze (ul. Rybaki 15).

6 MARCA (SOBOTA)
Dom Darmstadt (Stary Rynek
8), tel. 24/ 367 19 22,
www.dd.pokis.pl: program kaba re to wy Je rze go Kry sza ka;
godz. 18; bilety w cenie 20 zł do
nabycia w Domu Darmstadt.

7 MARCA (NIEDZIELA)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Klimakterium” – gościnnie „Teatr
na Woli”; godz. 16 i 19.30

8 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Kabaret Moralnego Niepokoju”;
godz. 20.30

9 MARCA (WTOREK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Zabawy pod kocykiem”, godz. 17

10 MARCA (ŚRODA)
Dom Darmstadt (Stary Rynek
8), tel. 24/ 367 19 22,
www.dd.pokis.pl: pokaz filmu w
ramach cyklu „Kino dokumentu
niemieckiego” pt. „U siebie”;
godz. 10 i 17; wstęp wolny.
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul.
Sienkiewicza 36), tel. 24/ 364 60
40, www.ploc ka ga le ria.com:
wer ni saż wy sta wy „Mistrz –
Uczeń – Akademia”, na wystawę składają się trzy ekspozycje
prezentujące sztukę polską XIX
i XX wieku; godz. 17, wstęp
wolny.
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (sala barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego, ul. Tumska
2), tel. 24/ 367 19 20, www.pokis.pl: muzyka kameralna Fryde ry ka Cho pi na; godz. 18,
wstęp wolny.
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Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Pinokio”; godz. 9 i 11.30
„Hipnoza” – gościnnie Teatr
BAJKA z Warszawy; godz. 18

11 MARCA (CZWARTEK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Pinokio”; godz. 9 i 11.30

12 MARCA (PIĄTEK)
Płocka Orkiestra Symfoniczna
(sala kon cer towa, ul. Kolegialna
23), tel. 24/ 364 10 86, www.posor kie stra.pl: Fletnia pana.
Wy ko nawcy: Agrati na /Mołdawia/ – Flet nia Pana, cym bały,
Płocka Orkiestra Symfoniczna,
Ruben Silva /Boli wia/ – dyrygent. W pro gra mie: me lo die
ukraiń skie, moł dawskie, rumuńskie, mu zy ka popular na i filmowa; godz. 19, bi lety w cenie
30 zł.

nokio”; godz. 9 i 11.30 „Lovers
saute”; godz. 19.
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (ul. Tumska 9a), tel. 24/ 367
19 20, www.pokis.pl: Jam Session – koncerty płockich jazzmanów; godz. 19; wstęp wolny.

13 MARCA (SOBOTA)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Prywatna klinika”; godz. 16.30 i 20

14 MARCA (NIEDZIELA)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Prywatna klinika”; godz. 19

16 MARCA (WTOREK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Tajemniczy ogród”; godz. 9 i 11.30.

17 MARCA (ŚRODA)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Tajem ni czy ogród”; godzina 9
i 11.30.

18 MARCA (CZWARTEK)
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 chowskiego, Piotra Krawczyka i
Daniela Ratza; godz. 18.

15 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Pi-

www.dd.pokis.pl: pokaz slajdów
w ramach Klubu „Podróże” im.
Tony’ego Halika pt. „Na rowerze do Kairu”; komentarz Piotra Romejko; godz. 18, wstęp
wolny.

Dom Darmstadt (Stary Rynek
8), tel. 24/ 367 19 22,

Książnica Płocka im. Wł. Broniewskiego (ul. Kościuszki 6),
24/ 268 00 33, www.
bibl.plock.pl: „Fryderyk Chopin. Muzyka i malarstwo – roman tycz na syn te za sztuk”–
uroczyste otwarcie wystawy ze
zbio rów Biu ra Wy staw Ar ty stycz nych Ga le rii Za moj skiej,

„Ganges – z biegiem świętej rzeki” – pokaz slajdów w Klubie Prawnika 19 marca o godz. 18
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Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul.
Tumska 11), tel. 24/ 262 32 55:
wystawa fotograficzna prac Jaku ba Kol bi cza pt. „Tro chę
światła, trochę cienia”, czynna
w godzinach pracy biblioteki.
Młodzieżowy Dom Kultury (ul.
Tumska 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”;
czynna do 22 marca w godz. 9 –
16 od poniedziałku do piątku,
wstęp wolny.

IMPREZY STAŁE

Jerzy Kryszak zaprasza na program kabaretowy do Domu Darmstadt 6 marca o godz. 18

ina u gu ru ją cej ob cho dy Ro ku
Cho pi now skie go w Książ ni cy
Płockiej; godz. 18.

19 MARCA (PIĄTEK)
Płocka Orkiestra Sym foniczna
(sala koncer towa, ul. Kolegialna
23), tel. 24/ 364 10 86, www.posor kietr sa.pl:
Opera
na
estradzie – Czarodziejski flet.
Wy ko nawcy: Łukomski – Sarastro, Mateusz Zaj del – Tamino,
Agniesz ka Ha u zer – Pa mi na,
Alek sandra Bubicz – Królowa
No cy, Mar ta Wyłomańska, Gabrie la Ka miń ska, Mo ni ka Le dzion – trzy damy Kró lowej Nocy, Dariusz Machej – Papageno,
Marta Wyłomańska – Papagena,
Krzysz tof Kur – Mo no sta tos,
Chór SI NE NOMI NE z Ciechano wa, Jo an na Ma ki jon ko –
przy go to wa nie chó ru, Płoc ka
Orkiestra Symfoniczna, Tomasz
Bu gaj – dyrygent. W programie:
W.A. Mo zart – Cza ro dziej ski
flet (KV 620); godz. 19, bilety
w cenie 30 zł.
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 08: „Tajemniczy ogród”; godz. 9 „Dzikie żądze”; godz. 19.

Klub Prawnika (ul. Synagogalna): Pokaz slajdów „Ganges – z
biegiem świętej rzeki” i spotkanie
z autorami Katarzyną i Andrzejem Mazurkiewiczami. Od ponad
20 lat intensywnie podróżują
głównie po Azji – rosyjskim Dalekim Wschodzie, Mongolii i Tybecie. W swych pokazach dużą
wagę przywiązują do ja kości
zdjęć i komentarza oraz do kompozycji pokazu, wzbogacają je
muzyką etniczną i instrumentalną. Są organizatorami Festiwalu
Slajdów Podróżniczych – TERRA; godz. 18.

Fi lie bib lio tecz ne, klu by
osiedlowe i kluby sportowe
WYSTAWY
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268 00 48: wystawa „Z wizytą u Andersena”
z okazji 205. rocznicy urodzin
oraz 135. rocznicy śmierci pisarza, czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 10 – 18, w soboty w godz. 10 – 14.

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268 00 48: kółko
plastyczne „Akwarelki” – zajęcia
plastyczne dla dzieci odbywają się
w czwartki 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
„Książka pomaga dzieciom odkrywać świat” – zajęcia literacko-plastyczne promujące literaturę dziecięcą dla dzieci w wieku szkolnym, w każdą środę w
godz. 15 30 – 16 30.
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), tel. 24/ 263 67
80: „Podróż z książkami” – cykl
spotkań dla przedszkolaków o
książce i bibliotece; spotkania odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.
Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul.
Orzechowa 5a), tel. 24/ 266 87
06: „Ko ło ma łych przy ja ciół
książek” – zabawy z książką dla
dzie ci, spot ka nia z udzia łem
opie ku nów od by wa ją się w
wtorki, środy i czwartki w godz.
10.30 – 11.30.
Filia biblioteczna nr 12 (ul.
Przyszkolna 22), tel. 24/ 264 13
09: „Cztery pory roku” – zajęcia plastyczne dla najmłodszych
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czy tel ni ków od by wa ją się w
każdy piątek w godz. 15 – 16.30.
Biblioteka dla Dzieci im. W.
Chotomskiej (ul. Sienkiewicza
2), tel. 24/ 262 27 69: „Klub Małego Dziecka” – zajęcia z książką
dla dzieci w wieku 2 – 5 lat wraz
z opiekunami odbywają się codzien nie poza poniedział kiem;
godz. 10.30, zapisy na zajęcia.

2 MARCA (WTOREK)
Biblioteka dla Dzieci im. W.
Chotomskiej (ul. Sienkiewicza
2), tel. 24/ 262 27 69: „Profilaktyka alternatywna – o skutecznych pozytywnych sposobach na
nu dę” – za ję cia wy kła do wo warsztatowe w ramach realizacji
programu Żyję zdrowo i bezpiecznie, prowadzone przez psychologa – Monikę Chojnacką,
godz. 9.

3 MARCA (ŚRODA)
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul.
Łukasiewicza 28), tel. 24/ 263
94 12: „Marcowe muzykowanie” – otwarta próba Chóru Serenada dla wszystkich chętnych;
godz. 15, wstęp wolny.

8 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych Biblioteka Muzyczna (ul.
Kościuszki 3), tel. 24/ 268 00
87: „Być kobietą czyli sukienki, perfumy, kwiaty…” – spotkanie z płocką poetką Wandą
Gołębiewską; godz. 15.

4 MARCA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268 00 48: w
cy klu Gi ną cy świat zwie rząt
„Nasze zoo” – spotkanie z Teresą Gołębiowską i Moniką Tokar,
pra cow ni ka mi ogro du zo o lo gicznego; godz. 9.

6 MARCA (SOBOTA)
Młodzieżowy Dom Kultury (ul.
Tumska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Liga szkół”
– VII turniej piętnastej edycji
rozgrywek szachowych dla dzieci i młodzieży; godz. 9.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Chopina 64A), tel. 24/ 262 72
08: „Kobiety świata” – koncert
galowy z okazji Dnia Kobiet;
godz. 17, wstęp wolny.

9 MARCA (WTOREK)
Fi lia bib lio tecz na nr 5 (ul.
Tumska 11), tel. 24/ 262 32 55:
„Profilaktyka alternatywna – o
skutecznych pozytywnych sposobach na nudę” – warsztaty dla
młodzieży w ramach realizacji
programu Żyję zdrowo i bezpiecznie, prowadzone przez psy-

Mei-Ting Sun z Chin wystąpi z Płocką Orkiestrą Symfoniczną 5 marca o godz. 19
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chologa – Monikę Chojnacką;
godz. 8.
Biblioteka dla Dzieci im. W.
Chotomskiej (ul. Sienkiewicza
2), tel. 24/ 262 27 69: „Moja rodzina będzie inna! Kiedy bliscy na du ży wa ją al ko ho lu” –
warsztaty dla młodzieży w ramach realizacji programu Żyję
zdro wo i bez piecz nie, pro wa dzone przez psychologa Joannę
Łukjaniuk; godz.12.
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul.
Łukasiewicza 28), tel. 24/ 263
94 12: „Cuda nie tylko z papieru” – zajęcia z papieroplastyki
dla dzieci i młodzieży; godz. 17,
wstęp wolny.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3), tel. 24/ 263 35
60: koncert z okazji Dnia Kobiet; godz. 16, wstęp wolny.

10 MARCA (ŚRODA)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268 00 48:
„Przemoc w rodzinie – jak temu zaradzić” – zajęcia wykładowo- warsztatowe dla młodzieży w ramach realizacji programu
Żyję zdrowo i bezpiecznie, prowadzone przez psychologa Joannę Łukjaniuk; godz. 12.

11 MARCA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 68 0 48: w ramach cyklu Europejska wiosna –
„Wspól na wa lu ta Eu ro” –
spotkanie dla dzieci z Katarzyną
Kamelską-Szczawińską z Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej; godz. 10.

12 MARCA (PIĄTEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzywoustego 3), tel. 24/ 263 34
28: w cyklu „Dykcja i wdzięk”
kon kurs re cy ta tor ski wier szy
Izabeli Klebańskiej dla dzieci
klas I-II szko ły pod sta wo wej.
Gościem honorowym spotkania
będzie Izabela Klebańska. Orga-

VII

ni za to ra mi kon kur su są Spół dzielczy Dom Kultury i Filia
biblioteczna nr 4.
Młodzieżowy Dom Kultury (ul.
Tumska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: XXVII spotkanie z cyklu „Głośne czytanie
nocą”. Chętni mogą samodzielnie wytypować i odczytać wybrany fragment prozy mieszczący się w zaproponowanym temacie; godz. 19.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3), tel. 24/ 263 35
60: „Dykcja i Wdzięk” – VIII
edycja konkursu recytatorskiego
dla dzie ci – wier sze Iza bel li
Kle bań skiej; godz. 10, wstęp
wolny.

16 MARCA (WTOREK)
Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul.
Rem bie liń skie go 11), tel. 24/
268 00 50: „Alkoholizm w rodzinie – jak pomagać i jak komunikować się” – warsztaty dla
młodzieży w ramach realizacji
programu Żyję zdrowo i bezpiecznie, prowadzone przez psycho lo ga Mo ni kę Choj nac ką;
godz. 8.30.
Biblioteka dla Dzieci im. W.
Chotomskiej (ul. Sienkiewicza
2), tel. 24/ 262 27 69: „Gimnastyka buzi na wesoło, ćwiczenia artykulacyjne usprawniające mowę dziecka” – spotkanie
dla rodziców zainteresowanych
aktywnym wspieraniem rozwoju
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 – logopedę Katarzynę Iwanowską i psychologa Beatę Wołyńską; godz. 16.30.

17 MARCA (ŚRODA)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzywoustego 3), tel. 24/ 263 34
28: „Zaczarowany świat Burnett” – qu iz czy tel ni czy dla
dzieci z klas III szkół podstawowych; godz. 9.

19 MARCA (PIĄTEK)
Klub Osiedla Kochanowskiego
(ul. Obr. Westerplatte 6a), tel.
24/ 262 79 96 wew. 104: „Najpięk niej sza Pal ma Wiel ka noc na” – ogłoszenie międzyszkolne go kon kur su pla stycz ne go;
godz. 10, wstęp wolny.
Młodzie żowy Dom Kultury (ul.
Tum ska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: „Wiosna w
koło, zakwitły bzy” – za ba wy
dla dzie ci i młodzie ży z oka zji
powita nia wiosny; godz. 16.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3), tel. 24/ 263 35
60: „Do widzenia zimo” – korowód Ma rzann na po wi ta nie
wiosny; godz. 10, wstęp wolny.

23 MARCA (WTOREK)
Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembielińskiego 11), tel. 24/ 268 00
50: „Przemoc w rodzinie – jak
temu zaradzić?” – zajęcia wykładowo-warsztatowe dla młodzieży w ramach realizacji programu Żyję zdrowo i bezpiecznie,
prowadzone przez psychologa Joannę Łukjaniuk; godz. 12.
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Chopina 64A), tel. 24/ 262 72
08: „Święto wiosny” – zajęcia
dla przedszkolaków związane z
tradycją obchodów święta wiosny; godz. 11, wstęp wolny.
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul.
Łukasiewicza 28), tel.24/ 263 94
12: „W krainie słów” – spotkanie
członków Płockiego Klubu Miłośników Rozrywek Umysłowych
„Relax”; godz. 16, wstęp wolny.

24 MARCA (ŚRODA)
Młodzieżowy Dom Kultury (ul.
Tumska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: 15. Kon kurs Piosenki „Wygraj sukces –
eliminacje; godz. 11.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3), tel. 24/ 263 35
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60: X edycja konkursu dla młodzieży „Wybór należy do ciebie – przeciwdziałanie ewentual nym uza leż nie niom”; godz.
10, wstęp wolny.

Ogród Jordanowski (ul. Wyszogrodzka 1), tel. 24/ 364 77
10, www.mdk-plock.pl: „Wiosna w Ogrodzie” – integracyjna
impreza cykliczna w Ogrodzie
Jordanowskim; godz. 16.

25 MARCA (CZWARTEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 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 szkolnych, godz. 10.
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul.
Łukasiewicza 28), tel. 24/ 263
94 12: „Świąteczne kurczątko”
– otwarcie pokonkursowej wystawy IV edycji konkursu ozdób
wielkanocnych; godz. 16, wstęp
wolny.
Klub Osiedla Kochanowskiego
(ul. Obr. Westerplatte 6a), tel.
24/ 262 79 96 wew. 104: „Pisankowo” – międzyprzedszkolny konkurs plastyczny; godz.10,
wstęp wolny.

26 MARCA (PIĄTEK)
Biblioteka dla Dzieci im. W.
Chotomskiej (ul. Sienkiewicza
2), tel. 24/ 262 27 69: w cyklu
Gadu-gadu z książką „Nastoletnia przyjaźń” – na podstawie
książki M. Gutowskiej „13. poprzeczna”; godz. 15.30.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3), tel. 24/ 263 35
60: „Zwyczaje i obrzędy wielkanocne” – happening plastyczny
dla dzieci; godz. 10, wstęp wolny.

29 MARCA (PONIEDZIAŁEK)
Klub Osiedla Dworcowa (ul.
Chopina 64A), tel. 24/ 262 72 08:
„Wielkanoc” – program artystyczny z okazji Świąt Wielkanocnych; godz. 17, wstęp wolny.

Młodzieżowy Dom Kultury (ul.
Tumska 9 a), tel. 24/ 364 77 10,
www.mdk-plock.pl: wernisaż wy- stawy plakatu chopinowskiego z
okazji 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. Otwarcie wystawy uświetni koncert pieśni chopinowskich w wykonaniu Elizy Łochowskiej; godz. 17.

30 MARCA (WTOREK)
Spółdzielczy Dom Kultury (ul.
Krzywoustego 3), tel. 24/ 263 35
60: „Wesołego Alleluja” – koncert pieśni wielkopostnych w wykonaniu młodzieżowych zespołów ar ty stycz nych; godz. 16,
wstęp wolny.

31 MARCA (ŚRODA)
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul.
Łukasiewicza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Wesołego Alleluja” – spotkanie wielkanocne dla dzieci i młodzieży; godz. 17, wstęp wolny.
Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.

W Kawiarni Jazzowej koncert pn. „Piosenki Włodzimierza Wysockiego w nowym brzmieniu”; 5 marca o godz. 19

