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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 „Tra dy cje wiel ka noc -
ne” czyn na do 11 kwiet nia. 

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi -
cza 2), 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:
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 do 17 kwiet nia, od
po nie dział ku do piąt ku w godz. 10-
18, w so bo ty w godz. 10-14.
Im pre sje z Ka na dy – Mon tre al,

To ron to, Nia ga ra... – wy sta wa
prac fo to gra ficz nych Ja na i Zbi -
gnie wa Wać kow skich, czyn na od

22 do 30 kwiet 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.

„Mo je Ma zo wsze dla Fry de ry -
ka Cho pi na. W 200-le cie uro -
dzin 1810-2010”, wy sta wa cza so -
wa otwar ta do 5 kwiet nia. 

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien -
kie wi cza 36), tel. 24/ 364 60 40,
w w w . p l o c  k a  g a  l e  r i a . c o m :
„Mistrz – Uczeń – Aka de mia” –
wy sta wa, skła da ją ca się z trzech
ek spo zy cji pre zen tu ją cych sztu kę
pol ską XIX i XX wie ku. Czyn na
do 18 kwiet nia.
Wy sta wa „W stro nę Schul za”

czyn na do 30 ma ja.
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. 

Spich lerz (ul. Ka zi mie rza Wiel -
kie go 11b), tel. 24/ 262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl: wy sta -
wa „Ko bie ty w ży ciu Bo gda na
Zięt ka” czyn na do 21 lip ca. 

7 KWIET NIA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: „La to w No -
hant”; godz. 10. 

8 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: „La to w No -
hant”; godz. 10. 

9 KWIET 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 80, www.po -
sor kie stra.pl: MA CIEJ NIE SIO -
ŁOW SKI ZA PRA SZA… Wy -
ko naw cy: Re na ta Drozd – so pran,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Ma ciej Nie sio łow ski – dy ry gent.
W pro gra mie: kom po zy cje: F.
Lehára, I. Kálmána, F. Stol zen -
wal da, J. Stra us sa, H. Hötte ra;
godz. 19. Bi le ty w ce nie 40 zł.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(ul. Tum ska 9a), tel. 24/ 367 19
20, www.po kis.pl: pro mo cja XIV„Kobiety w życiu Bogdana Ziętka” – wystawa w Spichlerzu
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ma ga zy nu ar ty stycz no -li te rac kie -
go „Go ści niec Sztu ki”; godz. 19.

Klub Praw ni ka (ul. Sta ro miej ska
2); Ev gen Ma li nov skiy „Tro pa mi
Wy soc kie go – pieś ni na ro wi ste”
(w 30-tą rocz ni cę śmier ci Wło dzi -
mie rza Wy soc kie go). Wy ko naw ca
pieś ni to „sy be ryj ski bard”, mu zyk,
ak tor fil mo wy i te a tral ny. Śpie wa
po ro syj sku akom pa niu jąc so bie na
gi ta rze aku stycz nej. Po prze dza ją ce
każ dy utwór ko men ta rze i di da ska -
lia w ję zy ku pol skim sta no wią nie -
o dłącz ny ele ment je go kon cer tów;
godz. 19.00, wstęp wolny. 

10 KWIET NIA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: „La to w No -
hant”; godz. 10 i 19. 

12 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: „La to w No -
hant”; godz. 10. 

13 KWIET NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -

nek 11), tel. 24/266 38 00,

www.te atr plock.pl: „La to w No -
hant”; godz. 10. 

15 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej z
Dar mstadt, ek spo zy cja czyn na do
3 ma ja; godz. 18, wstęp wol ny.

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. „Za ba wy pod ko -
cy kiem”; godz. 17. 

16 KWIET 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 80, www.po -
sor kie stra.pl: MI STRZOW SKIE
IN TER PRE TA CJE. Wy ko naw -
cy: Mal wi na Li piec – har fa, Łu -
kasz Dłu gosz – flet, Płoc ka Or kie -
stra Sym fo nicz na, Mi ro sław Ja cek
Błasz czyk – dy ry gent. W pro gra -
mie: W.A. Mo zart – Uwer tu ra do
ope ry „Don Gio van ni”, W.A. Mo -
zart – Kon cert na flet i har fę KV
299, J. Brahms – IV Sym fo nia e-
moll op. 98; 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 00,
www.te atr plock.pl: „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: Ka wiar nia Jaz -
zo wa – kon cert zes po łu Pat sy
Gam ble Band. Bi le ty w ce nie 20
zł do na by cia w PO KiS, 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); godz. 19.

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

(ul. Tum ska 9a), tel. 24/ 367 19 20,
www.po kis.pl: eli mi na cje po wia to -
we 55. Ogól no pol skie go Kon kur su
Re cy ta tor skie go; godz. 10.

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
re ci tal ka ba re to wy An drze ja
Gra bow skie go; godz. 18. Bi le ty
w ce nie 20 zł do na by cia w Do mu
Dar mstadt.

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

Re ci tal ka ba re to wy An drze ja Gra bow skie go; Dom Dar mstadt, 17 kwiet nia g. 18
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www.te atr plock.pl: „Pi no kio”;
godz. 13 i 16. 

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

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

19 KWIET NIA (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 80, www.po sor -
kie stra.pl: II Fe sti wal Ma zo via
Goes Ba ro que 2010; Wy ko naw ca:
La Mor ra w skła dzie – Co ri na
Mar ti (fle ty pro ste, cla vi sim ba lum,
cla vi ci te rium), Mi chał Gon dko
(lut nia). W pro gra mie: „So no rum
Va rie tes” – mu zy ka in stru men tal na
schył ku Śred nio wie cza i wczes ne -
go Re ne san su, godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Ta jem ni czy
ogród”; godz. 11.30. 

20 KWIET NIA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
po kaz slaj dów w ra mach Klu bu
„Po dró że” im. To ny’e go Ha li ka
pt. „In die”; godz. 18, ko men tarz:
An na Fa li szew ska, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Ta jem ni czy
ogród”; godz. 9 i 11.30. 

21 KWIET NIA (ŚRO DA)
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”; godz. 19. 

22 KWIET NIA (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: uro czy ste
otwar cie wy sta wy prac fo to gra ficz -
nych Ja na i Zbi gnie wa Wać kow -
skich pt. „Im pre sje z Ka na dy – Mon -
tre al, To ron to, Nia ga ra...”, godz. 18.

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”; godz. 19. 

23 KWIET NIA (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 Ty mon & The Tran si stors w
ra mach cy klu Al ter Sta cja; bi le ty w
ce nie 10 zł do na by cia w PO KiS,
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); godz. 19.

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 80, www.po sor -
kie stra.pl: KON CERT Z GWIA -
ZDĄ. EL ŻBIE TA ADA MIAK.
Wy ko naw cy: El żbie ta Ada miak –
wo kal, Piotr Go liat – in stru men ty
kla wi szo we, Se ba stian Ru ciń ski –
gi ta ra, Pa weł Ja błoń ski – akor de on,
Piotr Gór ka – kon tra bas, Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, Ta de usz
Wi che rek – dy ry gent. W pro gra -
mie: kom po zy cje z re per tu a ru El -

żbie ty Ada miak, m.in.: „Wy war z
przy war”, „Je sien na za du ma” „Do
We ne cji stąd da lej”, „Po trój ką cie”;
godz. 19. Bi le ty w ce nie 30 zł do
na by cia od 6 kwiet nia.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Lo vers sa u -
te”; godz. 19. 

24 KWIET NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
re ci tal for te pia no wy w wy ko na -
niu Ka zi mie rza Gier żo da, pro -
wa dze nie: Adam Roz lach w ra -
mach ob cho dów 200. 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 do na by cia
w Do mu Dar mstadt.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry -
nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: „Lo vers sa u -
te”; godz. 19. 

Zbi gniew Ko ła czek, „Cho pin I” – Wy sta wa „Fry de ryk Cho pin. 
Mu zy ka i ma lar stwo – ro man tycz na syn te za sztuk” 

czyn na do 30 kwiet nia, Książ ni ca Płoc ka 
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25 KWIET NIA (NIE DZIE LA)
Am fi te atr (Wzgó rze Tum skie);

ba let mo skiew ski BIE RIOZ KA,
godz. 18; Bi le ty: Te atr Dra ma -
tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/
266 38 00, www.te atr plock.pl:
130 zł (I sek tor), 100 zł (II sek tor),
80 zł (III sek tor), 60 zł (IV sek tor)

27 KWIET NIA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, ww.dd.po kis.pl:
po kaz fil mu w ra mach cy klu „Ki no
nie miec kie w Do mu Dar mstadt pt.
„Ur ban Gu e ril las”, reż. Ne co Ce lik,
film w ory gi nal nej wer sji ję zy ko -
wej; 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: „Pi no kio”;
godz. 9 i 11.30.

28 KWIET NIA (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. 

29 KWIET NIA (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. 9 i 11.30. 

30 KWIET 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 80, www.po sor -
kie stra.pl: FRY DE RYK CHO -
PIN – 200 LAT. MI STRZOW -
SKIE RE CI TA LE. Wy ko naw cy:
Bo ris Spas ski /Ro sja/ – for te pian.
W pro gra mie m.in.: F. Cho pin:
Po lo nez A-dur op. 40 Nr 1, Walc a-
moll op. 34 Nr 2, Walc As -dur op.
42, Nok turn g-moll op. 37 Nr 1,
Walc As -Dur op. 64 Nr 3, Walc
As -dur op. 69 Nr 1, Nok turn Es -dur
op. 9 Nr 2, Walc Es -dur op. 18;
godz. 19. Bi le ty w ce nie 20 zł do
na by cia od 12 kwiet nia.

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. 

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

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo -
na 40), 24/ 268 00 48: „Mo je
szczę śli we ży cie” – 95. rocz ni ca
uro dzin ks. Ja na Twar dow skie go,
od 19 do 30 kwiet nia, od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 10-18,
w so bo ty w godz. 10-14.

IM PRE ZY STA LE

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 we 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.

1 KWIET NIA (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: „Chi chot ki 
i Śmiesz ki” – spot ka nie au tor skie

Ev gen Ma li nov skiy, wy stą pi w Klu bie Praw ni ka, w kon cer cie 
„Tro pa mi Wy soc kie go – pieś ni na ro wi ste”, 9 kwietnia g. 19.
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An ny Kühn -Ci choc kiej z naj młod -
szy mi i pro mo cja naj no wszej
książ ki poet ki, godz. 11.

7 KWIET NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.

Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Gra ją cy po ciąg” – cykl ćwi -
czeń roz wi ja ją cych zdol no ści
mu zycz ne u dzie ci w ra mach za -
jęć ryt micz nych; godz. 16, wstęp
wol ny.

8 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -

lecz nych 20), tel. 24/ 262 27 69: „Z
dzie jów orę ża płoc kie go” – spot ka -
nie z przed sta wi cie la mi Sto wa rzy -
sze nia Ka wa le ryj skie go im. 4 Puł ku
Strzel ców Kon nych dla czy tel ni -
ków i eme ry tów z Klu bu Se nio ra
„Zło ta je sień”; godz. 17.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Kwiet nio we mu zy ko wa nie” –
spot ka nie w Klu bie Se nio ra; godz.
16, wstęp wol ny

9 KWIET NIA (PIĄ TEK)
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 ze Szko ły Pod sta wo wej nr 16,
godz. 9.

12 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.

Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 24/ 262 27 69: „Uli czka Pa ni
Cho tom skiej” – pre zen ta cja in sce -
ni za cji wier szy Wan dy Cho tom -
skiej w wy ko na niu przed szko la -
ków; godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Śpie wa ją ce brzdą ce” – za ba -
wy mu zycz ne dla dzie ci 3-6 lat w
ra mach Klu bu Ma lu cha; godz.16,
wstęp wol ny.

13 KWIET 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: „Co ro bić,

by mo ja przy szłość by ła do bra?
Sztu ka po dej mo wa nia de cy zji” –
za ję cia wy kła do wo -war szta to we
pro wa dzo ne przez psy cho lo ga
Mo ni kę Choj nac ką w ra mach re a -
li za cji pro gra mu Ży ję zdro wo 
i bez piecz nie; godz. 8.30. 

14 KWIET NIA (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 pro wa dzo ne przez psy -
cho lo ga Jo an nę Łuk ja niuk, w ra -
mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie; godz. 12.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Jak kras nal szu kał wios ny” –
za ję cia roz wi ja ją ce kre a tyw ność u
dzie ci naj młod szych; 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: „Bie sia dy

„Zabawy pod kocykiem” – Teatr Dramatyczny
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Zło te go Wie ku” – spot ka nie se -
nio rów; godz. 16, wstęp wol ny.

15 KWIET NIA (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: „Mu zy ka
pa na Cho pi na” – spot ka nie au -
tor skie z Wan dą Cho tom ską;
godz. 17.

16 KWIET NIA (PIĄ TEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Wios na, ach to ty” – in te -
gra cyj ny tur niej pla stycz no -mu -
zycz ny dla dzie ci szkół pod sta -
wo wych; godz. 10, wstęp wol ny. 

19 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul.

Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08:
kon cert z oka zji 200. rocz ni cy uro -
dzin F. Cho pi na; godz. 17, wstęp
wol ny.

20 KWIET NIA (WTO REK)
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 „Ra -
tuj my za gro żo ne dra pież ni ki” –
spot ka nie z Mo ni ką To kar, pra -
cow ni kiem ogro du zo o lo gicz ne -
go; godz. 10.
„Mo ja ro dzi na bę dzie in na! Kie -

dy bli scy na du ży wa ją al ko ho lu” –
za ję cia wy kła do wo -war szta to we
pro wa dzo ne przez psy cho lo ga Jo -
an nę Łuk ja niuk w ra mach re a li za -
cji pro gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie; godz. 12.

Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 34
28: „Co ro bić, by mo ja przy -
szłość by ła do bra? Sztu ka po dej -
mo wa nia de cy zji” – za ję cia wy -
kła do wo -war szta to we pro wa dzo -
ne przez psy cho lo ga Mo ni kę
Choj nac ką w ra mach re a li za cji
pro gra mu Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie; godz.8.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94
12: „Każ de dziec ko to po tra fi” –

mi nis par ta kia da w ra mach VII
edy cji kon kur su dla przed szko li;
godz. 10, wstęp wol ny. 

21 KWIET NIA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 24/ 268 00 48: w
cy klu Wę drów ki leś ny mi ścież -
ka mi „Na si leś ni przy ja cie le” –
spot ka nie z pra cow ni kiem edu -
ka cji leś nej Mał go rza tą Wło -
czkow ską z Na dleś nic twa Płock;
godz. 10.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W.
Cho tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2),
tel. 24/ 262 27 69: „Nar ko ty ki i al -
ko hol. Ucie czka do ni kąd” – za ję -

cia wy kła do wo -war szta to we pro -
wa dzo ne przez psy cho lo ga Jo an nę
Łuk ja niuk, w ra mach re a li za cji
pro gra mu Ży ję zdro wo i bez piecz -
nie; godz. 12.
„Jak Ana tol chciał na pi sać książ -

kę” – spot ka nie au tor skie z Be a tą
Ostro wic ką z oka zji Mię dzy na ro -
do we go Dnia Książ ki Dzie cię cej;
godz. 17.

22 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Je śli po tra fisz wska kuj na
afisz” – II edy cja kon kur su pio -
sen ki pol skiej dla mło dzie ży;
godz. 11, wstęp wol ny. 

...i Mi chał Gon dko wy stą pią w sa li kon cer to wej 
Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej, 19 kwiet nia, g. 18

Co ri na Mar ti...



VIII Miast O!Żyje

23 KWIET 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: „Przed szko la -
ki na start” – tur niej przed szko la -
ków; godz. 10, wstęp wol ny.

26 KWIET NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie -

lo na 40), tel. 24/ 268 00 48: „Je -
stem Eu ro pej czy kiem – mój
świat za sto lat” – og ło sze nie
kon kur su pla stycz ne go dla dzie ci
oraz spot ka nie 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.

27 KWIET NIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 13 (Do -

brzyń ska 2 a), tel. 24/ 269 20 25:
„Co ro bić, by mo ja przy szłość by -
ła do bra? Sztu ka po dej mo wa nia
de cy zji” – za ję cia wy kła do wo -
war szta to we pro wa dzo ne przez

psy cho lo ga Mo ni kę Choj nac ką w
ra mach re a li za cji pro gra mu Ży ję
zdro wo i bez piecz nie; godz. 8.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul.
Cho pi na 64a), tel. 024/ 262 72 08:
„Wio sen ne ple ne ry” – X edy cja
kon kur su pla stycz ne go dla szkół
pod sta wo wych; godz. 14, wstęp
wol ny.
„W zdro wym cie le” – ćwi cze nia

dla pań; godz. 17, wstęp wol ny.

28 KWIET NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go

(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 24/
262 79 96 wew. 104: „Dzień głoś -
ne go czy ta nia” – spot ka nie przed -
szko la ków w ra mach cy klu Ca ła
Pol ska Czy ta Dzie ciom; godz. 10,
wstęp wol ny.

29 KWIET NIA (CZWAR TEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa -

lecz nych 20), tel. 24/ 263 46 92:

„Zad baj na wios nę o zdro wie” –
spot ka nie dla czy tel ni ków i eme -
ry tów z Klu bu Se nio ra „Zło ta je -
sień” z Pio trem Błasz ke wi czem –
wła ści cie lem ap te ki; godz. 17.

30 KWIET 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: wio sen na pro -
mo cja zdro wia „Ta dek Nie ja dek”
– im pre za dla naj młod szych czy -
tel ni ków; godz. 11.

Klub Osie dla Ko cha now skie go
(ul. Obr. We ster plat te 6a), tel. 24/
262 79 96 wew. 104: „Obudź my
wios nę na we so ło” – wio sen ny fe -
styn dla miesz kań ców osie dla;
godz. 15.30, wstęp wol ny. 

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.

Iza be la Bryk, lat 15, Gim na zjum nr 8 w Płoc ku 
– Wy sta wa „Tra dy cje wiel ka noc ne” czyn na do 11 kwiet nia, Dom Dar mstadt


