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WY STA WY

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi cza
2, wej ście od „Knaj pki 10,5”), tel.
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.

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.wix.com/o -
to_ja/bli zej sztu ki: Pro jekt edu ka cji
kul tu ral nej dla dzie ci i mło dzie ży
„Bli żej Sztu ki” re a li zo wa ny przy
wspar ciu Mi ni ster stwa Kul tu ry 
i Dzie dzic twa Na ro do we go, w ra -
mach, któ re go od czer wca do li sto -
pa da od by wać się bę dą wy sta wy,
dy sku sje, po ka zy, wy kła dy do ty czą -
ce sztu ki współ czes nej spo łecz nie
za an ga żo wa nej. W czer wcu go -
ściem pro jek tu bę dzie ar ty sta mul ti -
me dial ny Ar tur Żmi jew ski i Ga le ria
Rusz; wstęp wol ny.

Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro niew -
skie go (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 24/
268 00 33, www.bibl.plock.pl: „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 do 7 czer wca, od
po nie dział ku do piąt ku w godz. 10 –
18, w so bo ty w godz. 10 – 14.
W cy klu Pa mięć mu si trwać…

„Wy bit ni wy cho wan ko wie Ma ła -
cho wian ki” wy sta wa przy go to wa na
z oka zji ju bi le u szu 830-le cia szko ły,
czyn na od 11 do 30 czer wca, od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 10 –
18, w so bo ty w godz. 10 – 14.
W cy klu Pa mięć mu si trwać…

„Płock – mia sto bo ha ter”, wy sta wa
przy go to wa na przez Książ ni cę Płoc -
ką z oka zji 90. rocz ni cy Obro ny
Płoc ka w 1920 ro ku, czyn na od 10
do 30 czer wca w Urzę dzie Mia sta
w godz. pra cy urzę du.

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: 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 ficz na Cze sła wa Cza pliń -
skie go „Śla da mi Cho pi na w War -
sza wie i na Ma zo wszu”; do 4 lip ca.
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 wy
po kon kur so wa śro do wi ska płoc kie -
go. Bi le ty: w ce nie: nor mal ny 6 zł,
ul go wy 3 zł, dla grup po wy żej 15
osób 2 zł/o so ba.

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 B. Zięt ka”, wy -
sta wa cza so wa czyn na do 21 lip ca. 

1 CZER WCA (WTO REK)
Płock Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(am fi te atr, ul. Ry ba ki 15), tel. 24/
367 19 20, www.po kis.pl: „Bay er
Full z przy ja ciół mi”, kon cert zes po -
łów Bay er Full, Fa na tic oraz Mi ster
Dex. Bi le ty w ce nie 30 zł do na by cia
w PO KiS (Tum ska 9A), Cen trum
In for ma cji Tu ry stycz nej (Sta ry Ry -
nek 8). Do każ de go bi le tu pły ta zes -
po łu Bay er Full gra tis; godz. 19.

Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go
Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Czer wo ny Kap tu rek”,
godz. 9 i 11.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -
ska 9a), tel. 364 77 10, Za ba wa 
z oka zji Mię dzy na ro do we go Dnia
Dziec ka. Za pra sza my wszyst kie
dzie ci i do ro słych do wspól ne go
świę to wa nia. Sce na przed Mło dzie -
żo wym Do mem Kul tu ry, godz. 16. 
„Ma rze nie, sen, fan ta zja” – wer -

ni saż wy sta wy po kon kur so wej kon -
Slaj dy z Tan za nii bę dzie moż na zo ba czyć w Do mu Dar mstadt 

2 czer wca o godz. 18
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kur su pla stycz ne go, godz. 16. Wy -
sta wa czyn na do 25 czer wca od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 9 – 16
w ga le rii Pla stycz nej Twór czo ści
Dziec ka.

2 CZER WCA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
pokaz slaj dów w ra mach Klu bu im.
To ny’e go Ha li ka pt. „Cold, co ol czy
hot w Af ry ce… Tan za nia”, ko -
men tarz: Ka ta rzy na Mo len dow ska;
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/ 36410 86, www.po sor -
kie stra.pl: ZBI GNIEW PRE IS -
NER. Trzy ko lo ry. Za koń cze nie
se zo nu ar ty stycz ne go 2009/2010.
Wy ko naw cy: El żbie ta To war nic ka
– so pran, Kon rad Ma sty ło – for te -
pian, Chór Ka me ral ny WPA UAM
w Ka li szu, Be a ta Szy mań ska –
przy go to wa nie chó ru, Chór Can ta vi
Ad Ho mi ni, Mar ta Mi ko łaj czak –
Nie wiń ska – przy go to wa nie chó ru,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
Adam Klo cek – dy ry gent. W pro -
gra mie: mu zy ka fil mo wa Zbi gnie -
wa Pre is ne ra: „A Short Film Abo ut
Lo ve”, „Ho me co ming”, „Be a u ti ful
Co un try”, „Ef fro y ab les Jar dins”,
„Da ma ge”, „Sec ret”, „Ma rion net -
tes”, „Tan go”, „Bo le ro”, „Song For
The Uni fi ca tion Of Eu ro pe”; godz.
19, bi le ty w ce nie 30 zł.

Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go
Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Czer wo ny Kap tu rek”,
godz. 9 i 11.

5 CZER WCA (SO BO TA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 24/ 367
19 20, www.po kis.pl: „Can zo na -
da”, wy stą pi Płock Brass En sam ble;
godz. 18, wstęp wol ny.

Sta dion Miej ski ul. Spor to wa – Ju -
bi le usz So li dar no ści; godz. 11.00 X
Bieg Ulicz ny NSZZ „So li dar ność”
im. Krzysz to fa Zy we ra, godz. 14.10

po kaz sztuk wal ki Ca poe i ra Uni car,
godz. 14.40 wy stęp HZPiT „Dzie ci
Płoc ka”. Od godz. 17 Fe styn
Związ ko wy, wy stą pią: Zes pół
KOM BII, Jan Pie trzak i Ka ba ret pod
Egi dą, Don Va syl i Cy gań skie
Gwia zdy. Wstęp wol ny.

Ga le ria a.r.t. (Ro gat ki Do brzyń -
skie), www.wix.com/o to_ja/bli zej -
sztu ki: Wy sta wa Ar tu ra Żmi jew skie -
go i spot ka nie z ar ty stą w ra mach 
I od sło ny pro jek tu edu ka cji kul tu ral -
nej dla dzie ci i mło dzie ży„Bli żej
Sztu ki”; godz. 19, wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go
Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr plock.pl:
„Pry wat na kli ni ka”, godz. 19.

6 CZER WCA (NIE DZIE LA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Ogró dek Miej skie go Zes po łu
Obiek tów Spor to wych, Pl. Dą brow -
skie go 2), tel. 24/ 367 19 20, po kis.pl:
„Roc kto wer”, wy stą pią: Why Duck,
Hard to Be lie ve, Un der Age, Punkt
Wi dze nia ’75, D.S.T., The Wor kers,
Vat Six Ni ne o raz gwia zda wie czo ru
– TSA. Wej ściów ki do stęp ne w PO -
KiS (Tum ska 9A) oraz w Pra cow ni
Mu zycz nej (Pl. Dą brow skie go 2);
godz. 15, wstęp wol ny.

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.wix.com/
o to_ja/bli zej sztu ki: Po kaz mul ti -
me dial ny i war szta ty dla mło dzie -
ży pro wa dzo ne przez Ga le rię Rusz
z To ru nia. Im pre za w ra mach I od -
sło ny pro jek tu edu ka cji kul tu ral nej
dla dzie ci i mło dzie ży „Bli żej
Sztu ki” re a li zo wa ne go przy wspar -
ciu Mi ni ster stwa Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go, w ra mach
któ re go od czer wca do li sto pa da
od by wać się bę dą wy sta wy, dy -
sku sje, po ka zy, wy kła dy do ty czą ce
sztu ki współ czes nej spo łecz nie za -
an ga żo wa nej; godz. 13 (pre zen ta -
cja), godz. 14.15 – 16.15 (war szta -
ty), wstęp wol ny.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(Ry nek Sta re go Mia sta), tel. 24/ 367
19 20, www.po kis.pl: „Can zo na -
da”, wy stą pią: Brass Qu ar tet Ma ło -
wieska Bla cha; po czą tek o go dzi nie
18, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go
Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Pry wat na kli ni ka”,
godz. 19.

8 CZER WCA (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. „Sop hie
Scholl – die let zten Ta ge” („Ostat -

El żbie ta To war nic ka, so pran, wy stą pi w kon cer cie „Zbi gniew Pre is ner. 
Trzy Ko lo ry”, 2 czer wca o godz. 19 w sa li kon cer to wej PSM
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nie dni Sop hie Scholl”), reż. Marc
Ro the mund. Film pre zen to wa ny w
ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej; godz.
10 i 17, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go
Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Czer wo ny Kap tu rek”,
godz. 9 i 11.

9 CZER WCA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go

Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Czer wo ny Kap tu rek”,
godz. 9 i 11.

10 CZER WCA (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: „Jak
czy tać, że by dzie ci nas słu cha ły” –
1001 po my słów na roz wi ja nie wię zi
mię dzy po ko le nio wych. Wspól ne
czy ta nie ro dzi ców, dziad ków i wnu -
ków; godz. 17.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
(Tum ska 9a), tel. 364 77 10, XXI
Ogól no pol ski Fe sti wal – Płoc ki

Kra mik Te a trów Dzie cię cych 
i Mło dzie żo wych „He ca”. Na
pro gram trzyd nio we go fe sti wa lu
zło żą się pre zen ta cje zes po łów te -
a tral nych, ko ro wód na Ry nek
Sta re go Mia sta, spot ka nia war -
szta to we, im pre zy to wa rzy szą ce.
Rów no le gle prze bie gać bę dą war -
szta ty dzien ni kar skie, do udzia łu
w któ rych za pra sza my zes po ły re -
dak cyj ne ga ze tek szkol nych, mło -
dzież klas dzien ni kar skich i mi -
łoś ni ków te a tru. 

Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),
tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
wy kład prof. Mas si mo Maz zi nie go
(Wło chy) pt. „Po dróż na tu ra li -
stycz na do Ama zo nii – płu ca świa -
ta”, zor ga ni zo wa ny we współ pra cy
z Wło skim In sty tu tem Kul tu ry w
War sza wie. Wy kład w ję zy ku wło -
skim z tłu ma cze niem na ję zyk pol ski
po łą czo ny z po ka zem fil mu krót ko -
me tra żo we go o Ama zo nii; godz. 18,
wstęp wol ny. 

Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go
Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Biz nes”, godz. 17.30 i 20.

11 – 13 CZER WCA 2010 
(PIĄ TEK – NIE DZIE LA)
Dni Hi sto rii Płoc ka – Dzień Che -

mi ka: trzyd nio we świę to mia sta,
kul ty wu ją ce tra dy cje hi sto rycz ne
Płoc ka. Jar mark Tum ski, mia ste czko
ry cer skie, pre zen ta cje rze miosł pra -
dzie jo wych, tur nie je kusz ni cze, wal -
ki ry cer skie, ku gla rze, ka ta ry nia rze,
ka pe le. Za spra wą płoc kich ak to rów
na tę jed ną noc oży je Mu ze um Ma -
zo wiec kie (noc ne zwie dza nie pn.
„Noc w Mu ze um”). 

11 CZER WCA (PIĄ 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: w cy -
klu Pa mięć mu si trwać… otwar cie
wy sta wy „Wy bit ni wy cho wan ko wie
Ma ła cho wian ki” przy go to wa nej 
z oka zji 830-le cia szko ły; godz. 12.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -
ska 9a), tel. 364 77 10, XXI Ogól no -
pol ski Fe sti wal – Płoc ki Kra mik Te -
a trów Dzie cię cych i Mło dzie żo wych
„He ca”. Na pro gram trzyd nio we go
fe sti wa lu zło żą się pre zen ta cje zes -
po łów te a tral nych, ko ro wód na Ry -
nek Sta re go Mia sta, spot ka nia war -

Rów nież w tym ro ku pod czas Dni Hi sto rii Płoc ka bę dzie moż na zwie dzić po dzie mia Ba zy li ki Ka te dral nej
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szta to we, im pre zy to wa rzy szą ce.
Rów no le gle prze bie gać bę dą war -
szta ty dzien ni kar skie, do udzia łu w
któ rych za pra sza my zes po ły re dak -
cyj ne ga ze tek szkol nych, mło dzież
klas dzien ni kar skich i mi łoś ni ków
te a tru. 

Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie -
wi cza 36), tel. 024 364 60 40,
www.ploc ka ga le ria.pl: wer ni saż wy -
sta wy po kon kur so wej śro do wi ska
płoc kie go; godz. 19,wstęp wol ny.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(am fi te atr, ul. Ry ba ki 15), tel. 24/
367 19 20, www.po kis.pl: Te atr Mu -
zycz ny Ro ma z War sza wy w wi do -
wi sku „The Best of Ro ma”; godz.
21, wstęp za dar mo wy mi wej ściów -
ka mi do od bio ru w se kre ta ria cie PO -
KiS od 1 czer wca.

12 CZER WCA (SO BO TA)
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:
„Wiel ka wy pra wa ro dzi ny Cium -
ków do Płoc ka” – pik nik li te rac ki na
Wzgó rzu Tum skim z Pa włem Be rę -
se wi czem. W pro gra mie: spot ka nie
z au to rem, za ba wy i dzia ła nia ani -
ma cyj ne z książ ką oraz kier masz
książ ki; godz. 10 – 14.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -
ska 9a), tel. 364 77 10, XXI Ogól no -
pol ski Fe sti wal – Płoc ki Kra mik Te -
a trów Dzie cię cych i Mło dzie żo wych
„He ca”. Na pro gram trzyd nio we go
fe sti wa lu zło żą się pre zen ta cje zes -
po łów te a tral nych, ko ro wód na Ry -
nek Sta re go Mia sta, spot ka nia war -
szta to we, im pre zy to wa rzy szą ce.
Rów no le gle prze bie gać bę dą war -
szta ty dzien ni kar skie, do udzia łu w
któ rych za pra sza my zes po ły re dak -
cyj ne ga ze tek szkol nych, mło dzież
klas dzien ni kar skich i mi łoś ni ków
te a tru. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
(am fi te atr, ul. Ry ba ki 15), tel. 24/
367 19 20, www.po kis.pl: Go ran
Bre go vić z zes po łem; godz. 19, bi -
le ty w ce nie 15 zł do na by cia w PO -

KiS (Tum ska 9A), Cen trum In for -
ma cji Tu ry stycz nej (Sta ry Ry nek 8).

Ka te dra (ul. Tum ska 3), tel. 24/ 367
19 20, www.po kis.pl: „Can zo na -
da”, wy stą pią: Pa weł Hu lisz (trąb ka
na tu ral na), Ge dy min Grub ba (or ga -
ny), Wik tor Bram ski (or ga ny) oraz
Can zo na Brass Qu in tet; godz. 19,
wstęp wol ny.

13 CZER WCA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go

Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: Wi do wi sko ple ne ro we
pod czas Dni Hi sto rii Płoc ka „Rok –
20.”, godz. 21.

14 CZER WCA (PO NIE DZIA ŁEK)
Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go

Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Czer wo ny Kap tu rek”,
godz. 9.

15 CZER WCA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go

Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Czer wo ny Kap tu rek”,
godz. 9.

16 CZER WCA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go

Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Czer wo ny Kap tu rek”,
godz. 9.

17 CZER WCA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 22, www.dd.po kis.pl:
otwar cie wy sta wy fo to gra ficz nej
Kry sty ny Fal kow skiej pt. „Ob li cza
Bli skie go Wscho du”. Wy sta wa or -
ga ni zo wa na we współ pra cy z Płoc -
kim To wa rzy stwem Fo to gra ficz nym
im. Alek san dra Ma cie szy; godz.18,
wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -
ska 9a), tel. 364 77 10, „Mo ja Przy -
go da w Mu ze um” – wer ni saż wy -
sta wy po kon kur so wej re jo no we go
eta pu kon kur su pla stycz ne go, godz.
17. Wy sta wa czyn na w ate lier Mu ze -
um Ma zo wiec kie go do 24 czer wca. 

18 CZERWCA (PIĄTEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -

ska 9a), tel. 364 77 10, XXX spot ka -
nie z cy klu „Głoś ne czy ta nie no cą”.
Te mat – „Ja gieł ło i Grun wald w li -
te ra tu rze pięk nej i hi sto rio gra fii”.

„Śla da mi Cho pi na” – wy sta wa fo to gra fii Cze sła wa Cza pliń skie go 
w Mu ze um Ma zo wiec kim, czyn na do 4 lip ca
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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. 

19 CZER WCA (SO BO TA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(am fi te atr, ul. Ry ba ki 15), tel. 24/
367 19 20, www.po kis.pl: kon cert
Zes po łu Pieś ni i Tań ca WI SŁA i sło -
wac kie go zes po łu GYM NIK; bi le ty
w ce nie 5 zł do na by cia w PO KiS
(Tum ska 9A), Cen trum In for ma cji
Tu ry stycz nej (Sta ry Ry nek 8). 

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 ra mach
ob cho dów 200. rocz ni cy uro dzin
Fry de ry ka Cho pi na w wy ko na niu
Je rze go Ster czyń skie go. Pro wa dze -
nie: Adam Roz lach. 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 im. Je rze go
Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Dzi kie żą dze”, godz. 19.

20 CZER WCA (NIE DZIE LA)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki

(Opac two Po be ne dyk tyń skie, ul.
Tum ska 2), tel. 24/ 367 19 20,
www.po kis.pl: „Can zo na da”, wy -
stą pi: He ve lius Brass Qu in tet; godz.
18, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go
Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Dzi kie żą dze”, godz. 19.

24 CZER WCA (CZWAR TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8),

tel. 24/ 367 19 20, www.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.

25 CZERWCA (PIĄTEK)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum -

ska 9a), tel. 364 77 10, „Świat dzie -

cię cej wy o braź ni” – wer ni saż 
wy sta wy pre zen tu ją cej do ro bek 
ar ty stycz ny grup pla stycz nych 
w ro ku kul tu ral no – oświa to wym
2009/2010, godz. 12. Wy sta wa
czyn na od po nie dział ku do piąt ku w
godz. 9 – 16 w Ga le rii Pla stycz nej
Twór czo ści Dziec ka. 
„Wiel ka za ba wa ro dzin na” – uro -

czy ste za koń cze nie ro ku kul tu ral no
– oświa to we go, godz. 16

26 CZER WCA (SO BO TA)
Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go

Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Na peł nym mo rzu, Ka -
rol” – pre mie ra, godz. 19.

27 CZER WCA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny im. Je rze go

Sza niaw skie go (Nowy Ry nek 11),
tel. 24/262 73 77, www.te atr -
plock.pl: „Na peł nym mo rzu, Ka -
rol”, godz. 19.

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, www.bibl.
plock.pl: „Mo je szczę śli we ży cie” –
95. rocz ni ca uro dzin ks. Ja na Twar -
dow skie go, 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, www.bibl.
plock.pl: 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,
www.bibl.plock.pl: 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,
www.bibl.plock.pl: „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,
www.bi bil.plock.pl: „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,
www.bibl.plock.pl: „Czte ry po ry
ro ku” – za ję cia pla stycz ne dla naj -
młod szych czy tel ni ków od by wa ją
się w każ dy pią tek w godz. 15 –
16.30.

Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho -
tom skiej (ul. Sien kie wi cza 2), tel.
24/ 262 27 69: „Klub Ma łe go
Dziec ka” – za ję cia z książ ką dla
dzie ci w wie ku 2 – 5 lat wraz z opie -
ku na mi od by wa ją się co dzien nie po -
za po nie dział kiem; godz. 10.30, za -
pi sy na za ję cia.

1 CZER WCA (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, www.bibl. plock.pl:
„Pia skow ni ca z książ ka mi” – Cho -
to mek z wi zy tą w Ogro dzie Jor da -
now skim. Spot ka nie w ra mach kam -
pa nii spo łecz nej Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom, Ogród Jor da now ski, ul.
Wy szo grodz ka 1, godz. 12 i 15.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94 12:
„Ra dość i swo bo da” – blok im prez
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roz ryw ko wych z oka zji Dnia Dziec -
ka na bo i sku Szko ły Pod sta wo wej nr
3 ul. Kos so budz kie go 7; godz. 9.30,
wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35
60: „Dzień ra do ści” – pik nik z
oka zji Dnia Dziec ka; godz. 16,
wstęp wol ny. 

2 CZER WCA (ŚRO DA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35 60:
„V Poe tyc ki Czer wiec – Płock
2010”; godz. 18, wstęp wol ny. 

5 CZER WCA (SO BO TA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35 60:
Tur niej Ju do z oka zji Dnia Dziec ka;
godz. 9, wstęp wol ny. 

7 CZER WCA (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: „W au li płoc kie go ra -
tu sza po raz pią ty ak cja czy ta nia ru -

sza” – spot ka nie ucz niów szko ły
pod sta wo wej z Pre zy den tem Płoc ka
Mi ro sła wem Mi lew skim, Ka ta rzy ną
Ro są z Wy dzia łu Edu ka cji UMP
oraz Ma gda le ną Gro dec ką – rzecz -
ni kiem pra so wym Pre zy den ta Mia -
sta Płoc ka, godz. 10.

8 CZER WCA (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 wie spor to wa
wal ka na sło wa” – spot ka nie gim -
na zja li stów z dzien ni ka rza mi: Jo lan -
tą Mar ci niak – Ty god nik Płoc ki,
An ną Przy by szew ską – Ra dio Eska 
i An drze jem Za ręb skim – Ga ze ta
Płock; godz. 10.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie -
liń skie go 11), tel. 24/ 268 00 50:
„Al ko hol i seks. Za po bie ga nie ry zy -
kow nym za cho wa niom wśród mło -
dzie ży” – 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 5 (ul. Tum -
ska 11), tel. 24/ 262 35 55: „Co
zro 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.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.
Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35 60:
„Świa to wy Dzień In wa li dy”, godz.
11, wstęp wol ny. 

9 CZER WCA (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, www.bibl.plock.pl:
„Bib lio a u to” – Cho to mek z wi zy tą
w SP w Gó rach, MP nr 9, MP nr 14,
Nie pub licz nym Przed szko lu Mo -
drze wio wa; godz. 9.

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

Spot ka nie z ar ty stą mul ti me dial nym Ar tu rem Żmi jew ski w Ga le rii a.r.t. 5 czer wca godz. 19
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ry ro ku” – mię dzy przed szkol ny
kon kurs pio sen ki; godz. 10,
wstęp wol ny. 

10 CZER WCA (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: „Ale ki no! Mi ko łaj -
ka lą do wa nie z książ ki na ekra nie”
– spot ka nie z me na dże rem No ve ki -
no Przed wioś nie – Ma cie jem Wiąc -
kiem, No ve ki no Przed wioś nie;
godz. 9.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94 12:
„10 przy ka zań bez piecz ne go
przed szko la ka” – VI edy cja pro -
gra mu pro fi lak tycz ne go na te mat za -
gro żeń w ży ciu co dzien nym dla
przed szko li; godz. 16, wstęp wol ny.

11 CZER WCA (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: „Marsz po książ kę” –
ucz nio wie szko ły pod sta wo wej od -
wie dzą Bib lio te kę dla Dzie ci, Ar chi -
wum Pań stwo we oraz Ty god nik
Płoc ki; godz. 9.30.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -
pi na 64A), tel. 24/ 262 72 08:
„Wszyst kie dzie ci są na sze” – fe -
styn z oka zji Dnia Dziec ka; godz.
16, wstęp wol ny. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul.
Łu ka sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94 12:
„Gim na sty ka dla smy ka” – roz wi ja -
nie i sty mu lo wa nie spraw no ści fi -
zycz nej dzie ci w wie ku przed szkol -
nym; godz. 16, wstęp wol ny.

12 CZER WCA (SO BO TA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul.

Krzy wo u ste go 3), tel. 24/ 263 35 60:
XI Prze gląd Ama tor skiej Twór czo -
ści Zes po łów Se nio ra; godz. 11,
wstęp wol ny. 

15 CZER WCA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na

40), tel. 24/ 268 00 48, bibl.plock.pl:
„Je stem Eu ro pej czy kiem. Mój świat
za sto lat” – uro czy ste roz strzy gnię -
cie i wrę cze nie na gród la u re a tom
kon kur su eko lo gicz ne go, przy go to -
wa ne go we współ pra cy z Re gio nal -
nym Cen trum In for ma cji Eu ro pej -
skiej w Płoc ku; godz. 10.

16 CZER WCA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka -

sie wi cza 28), tel. 24/ 263 94 12: „Lu -
dzie do brych uczyn ków” – spot ka nie
wo lon ta riu szy Mal tań skiej Służ by Me -
dycz nej; godz. 16.30, 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: „W ryt mach tan ga”
– kon kurs mu zycz ny dla se nio rów;
godz. 17, wstęp wol ny.

21 CZER WCA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho -

pi na 64A), tel. 24/ 262 72 08: „Że -
gna my was ko cha ni” – pro gram ar -
ty stycz ny z oka zji za koń cze nia dzia -
łal no ści kul tu ral no – spo łecz nej
2009/2010; godz. 16, wstęp wol ny. 

25 CZER WCA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul.

Obr. We ster plat te 6a), tel. 24/ 262 79
96 wew.104: „Trud ne roz sta nia” –
za koń cze nie ro ku spo łecz no – kul tu -
ral ne go; godz. 16, wstęp wol ny.

Za zmiany w programie redakcja
nie ponosi odpowiedzialności.

„Ta niec wam pi rów” bę dzie moż na zo ba czyć pod czas wi do wi ska „The Best of Ro ma” 
w am fi te a trze 11 czer wca, godz. 21 


