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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.

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: wystawy 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
ma lar stwa „50/50” Piotr Na li waj ko; 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. Ek spo zy cję moż na oglą dać do 21 li sto pa da. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska 9a), tel. 24/364
77 10: „Cho pin – in spi ra tor wy o braź ni” – wy sta wa
pod su mo wu ją ca Mię dzy na ro do wy Kon kurs Pla stycz -
ny dla Dzie ci i Mło dzie ży z Ga le rii i Oś rod ka Pla sty-
cz ne go Twór czo ści Dziec ka w To ru niu. Ek spo zy cja
czyn na do 13 paź dzier ni ka. 

1 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ 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. 

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: Mi strzow skie in ter pre ta cje. Mię dzy na -
ro do wy Dzień Mu zy ki. Wy ko naw cy: Av ri Le vi tan
(Iz ra el) – al tów ka, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
An na Mróz – dy ry gent. W pro gra mie: P. Czaj kow -
ski – Ka prys wło ski op.45, W. Wal ton – Vio la con-
cer to, B. Brit ten – Sin fo niet ta op. 1, Z. Ko da ly –
Tań ce z Ga lan ty; godz. 19, bi le ty w ce nie 25 zł.

2 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
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: Kon cert
pieś ni klasz tor nych w wy ko na niu be ne dyk ty nów z
klasz to ru w Lu bi niu pod Poz na niem i mni chów ty -

be tań skich. Pa nel dy sku syj ny: „Eg zor cyz my w
róż nych re li giach świa ta”, po ra dy in dy wi du al ne
Je go Emi nen cji De si Rin po che i be ne dyk ty nów.
Pre zen ta cja kul tu ry ty be tań skiej. Godz. 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: „Kli mak te rium” – Te atr
Ram pa z War sza wy; godz. 16 i 19.30.

3 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266 38

00, www.te atr plock.pl: „Lo vers Sa u te”; godz. 19. 

4 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro niew skie go (ul. Ko ś-

ciusz ki 6), 24/268 00 33, www.bibl.plock.pl: „po
sło wach” pro mo cja to mu wier szy Gra ży ny Ba ra -
now skiej. Spot ka nie po pro wa dzi Ma ciej Woź niak;
godz. 18.

5 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Pl. 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 z Dar mstadt „Dar mstadt 2010”. Ek spo zy -
cja czyn na do 24 paź dzier ni ka.; 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: „Pry wat na kli ni ka”;
godz. 19. 

6 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
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: otwar cie wy -
sta wy ma lar stwa „50/50” Piotr Na li waj ko; godz. 17,
wstęp wol ny.

7-9 PAŹ DZIER NI KA 2010 (CZWAR TEK – SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/367 19

22, www.dd.po kis.pl: Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
Fil mów Stu den ckich – „Mło de Ka dry”; wstęp
wol ny.

7 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych (Plac Dą -

brow skie go 2a), tel. 267 84 30, www.mzos.ump.pl:
XIX Bieg Tum ski; za wo dy ro zgry wa ne są na róż -
nych dy stan sach i dla róż nych grup wie ko wych.
Wszel kie in for ma cje znaj du ją się na stro nie
www.mzos.ump.pl.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: „W 80 dni do o ko ła świa-
ta”; godz. 9 i 11.30. 

8 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro niew skie go (ul. Ko ś-

ciusz ki 6), 24/268 00 33, www.bibl.plock.pl: W cy klu
Płoc ka Pre mie ra Mie sią ca: pro mo cja książ ki „Za kli -
na cze sa mot no ści” – spot ka nie z au to ra mi Ma gda le -
ną Ku y do wicz – dzien ni kar ką TVN STY LE i Wie sła -
wem So ko lu kiem – sek su o lo giem, au to rem książ ki
„Wy cho wa nie do ży cia w ro dzi nie”; godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: „Cho pin, mu zyka, mi -
łość” – go ścin nie Te atr Mu zycz ny „Ope ret ka”;
godz. 11 i 19. 

9 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
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. 

10 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (Ba zy li ka Ka te -

dral na), tel. 24/364 10 86, www.po sor kie stra.pl:
Kon cert Pa pie ski. Cho pin i przy ja cie le. Wy ko -
naw cy: Sta ni sław Drze wiec ki – for te pian, chór Li -
ce um Ogól noksz tał cą ce go im. Sta ni sła wa Ma ła -
chow skie go „Min strel”, Sła wo mir Gał czyń ski –
przy go to wa nie chó ru, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz -
na, Woj ciech Ro dek – dy ry gent. W pro gra mie: 
K. Kru piń ski – Uwer tu ra do ope ry „Dwie chat ki”,
F. Cho pin – Kon cert for te pia no wy e-moll op. 11, 
J. El sner – Msza F-dur op. 20 na 4-gło so wy chór;
godz. 19, wstęp wol ny.

Av ri Le vi tan i An na Mróz wy stą pią z Płoc ką Or kie strą Sym fo nicz ną w kon cer cie z oka zji 
Mię dzy na ro do we go Dnia Mu zy ki, 1 paź dzier ni ka godz. 19
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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. 

11 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Dział Zbio rów Au dio wi zu al nych Książ ni cy Płoc kiej

(Wy po ży czal nia Mu zycz na, ul. Ko ściusz ki 3): w cy -
klu W krę gu dzie wię ciu muz – spot ka nie mu zycz no -
poe tyc kie z Ukra i ną pt. „Kar tki z Ukra i ny” po pro -
wa dzi płoc ka poet ka Wan da Go łę biew ska; godz. 15.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: „Kró lew ski list” – go ścin -
nie Te atr Bał tyc ki z Ko sza li na; godz. 9 i 11. 

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska 9a), tel. 24/364
77 10: wer ni saż wy sta wy VII Miej skie go Kon kur su
Pla stycz ne go „Mój Płock – mo je mia sto”, wrę cze nie
na gród la u re a tom; godz. 12. Wy sta wa czyn na bę dzie
do 3 li sto pa da w godz. 9-16 od po nie dział ku do piąt -
ku w Ga le rii Pla stycz nej Twór czo ści Dziec ka.

12 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266

38 00, www.te atr plock.pl: „Kró lew ski list” – go ścin -
nie Te atr Bał tyc ki z Ko sza li na; godz. 9 i 11. 

13 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Pl. 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. „Chi ny”. Ko men -
tarz: Ane ta Boh dan; godz. 18, wstęp wol ny.

14 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro niew skie go (ul. Ko ś-

ciusz ki 6), 24/268 00 33, www.bibl.plock.pl: w ra -
mach „Ty god nia Kul tu ry Chrze ści jań skiej” pro mo cja
książ ki ks. prof. dr. hab. An drze ja Gret kow skie go
„No wo twór to jesz cze nie wy rok”. Spot ka nie z udzi-
a łem au to ra; godz. 18.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska 9a), tel. 24/364
77 10: XXXII 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.

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. 

16 PAŹ DZIER NI KA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/367 19

22, www.dd.po kis.pl: w ra mach ob cho dów 200.
rocz ni cy uro dzin Fry de ry ka Cho pi na – re ci tal for te -
pia no wy w wy ko na niu Ka ro li ny Mar chlew skiej.
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. Bi le ty
w ce nie 10 zł; godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: „Przy go dy Ko zioł ka
Ma toł ka”; godz. 16. 
Sce na Dra ma tu Współ czes ne go; godz. 19. 

17 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266

38 00, www.te atr plock.pl: „Mmaa”; godz. 17.

19 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266

38 00, www.te atr plock.pl: „Przy go dy Ko zioł ka
Ma toł ka”; godz. 10. „Mmaa”; godz. 12.

20 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Pl. 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. „Am Eden
kom men To u ri sten” („A na ko niec przysz li tu ry -
ści”, reż. Ro bert Tal he im). 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 (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: „Przy go dy Ko zioł ka
Ma toł ka”; godz. 9 i 11. „Mmaa”; godz. 17.

21 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro niew skie go (ul. Ko ś-

ciusz ki 6), 24/268 00 33, www.bibl.plock.pl: „Ma ria
Dą brow ska” – otwar cie wy sta wy z oka zji ob cho dów
Ju bi le u szu 40-le cia III Li ce um Ogól noksz tał cą ce go im.
Ma rii Dą brow skiej w Płoc ku. Wer ni saż z udzia łem
Ewy Ma no wiec kiej – kie row ni k Mu ze um Ma rii Dą -
brow skiej w War sza wie i Ma rio li Pryz wan – au tor ki
książ ki „Wy pi sa łam ca łą sie bie. Ma ria Dą brow ska we
wspom nie niach i li stach”; godz. 18.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: „Przy go dy Ko zioł ka
Ma toł ka”; godz. 9 i 11. „Mmaa”; godz. 19.

22 PAŹ DZIER NI KA (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: J. Stra uss – Wie deń ska Krew. Ope ret ka w
III ak tach. Wy ko naw cy: Jo lan ta Kre mer – Hra bi na,
Ani ta Masz czyk – Fran zi, Mo ni ka Ra jew ska – Pe pi,
Mi chał Mu sioł – Hra bia, Ar ka diusz Do łę ga – Jó zef,
Je rzy Go ściń ski – Mi ni ster, Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na, Ma ciej Nie so łow ski – dy ry gent. W pro gra -
mie: J. Stra uss – Wie deń ska krew; godz. 19, bi le ty 
w ce nie 35 zł do na by cia od 4 paź dzier ni ka. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (ul. Tum ska 9), tel.
24/367 19 20, www.po kis.pl: Kon cert Mi cha ła Ba jo ra
w sa li Te a tru Dra ma tycz ne go; godz. 18. Bi le ty w ce nie
40 zł do na by cia w PO KiS (ul. Tum ska 9a) oraz w Cen-
trum In for ma cji Tu ry stycz nej (Pl. Sta ry Ry nek 8).

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: „Przy go dy Ko zioł ka
Ma toł ka”; godz. 9.

24 PAŹ DZIER NI KA (NIE DZIE LA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266

38 00, www.te atr plock.pl: „Ko za cy Ro sji” – Pań st-
wo wy Zes pół Tań ca z Ro sji; godz. 16.

25 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Pań stwo wa Szko ła Mu zycz na (Ko le gial na 23), 

tel. 24/364 77 10: kon cert ju bi le u szo wy z oka zji 60-le -
cia ist nie nia Mło dzie żo we go Do mu Kul tu ry; godz. 17.

26 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/367

19 22, www.dd.po kis.pl: otwar cie wy sta wy ma lar -
skiej Ka ro la Sy ty; godz. 18, wstęp wol ny. Ek spo -
zy cja czyn na do 14 li sto pa da.

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.

27 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
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.

28 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
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.

29 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
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. 10.

Do mi ni ka Osta łow ska będzie gościć 
na sce nie płoc kie go te a tru 8 paź dzier ni ka 

Wiel ki mur i in ne „mi gaw ki” z Chin bę dzie moż na zo ba czyć pod czas po ka zu slaj dów 
w Do mu Dar mstadt 13 paź dzier ni ka 
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Re ży se rem jest Ro bert Thal he im. 
O czym jest film? Sven – mło dy Nie miec
de cy du je się na woj sko wą służ bę za stęp -
czą po za gra ni ca mi swo je go kra ju. Je dzie
do Ausc hwitz. Je go wy o bra że nia o tym
miej scu szyb ko prze cho dzą we ry fi ka cję.
Woj na i obo zy kon cen tra cyj ne to dla
Sve na i mło dzie ży od wie dza ją cej miej s-
co we mu ze um za mierz chła prze szłość.
Ale nie dla Sta ni sła wa Krze miń skie go,
któ ry prze żył obóz i nie chce za pom nieć.
Dla te go tak trud no bę dzie im zna leźć
wspól ny ję zyk. Z cza sem Sven za czy na
poz na wać Ausc hwitz i Oświę cim, miej -
sce strasz li wej zbrod ni i ma łe pol skie
mia sto, pom nik okru cień stwa i roz bu do -
wa ny wo kół nie go prze mysł tu ry stycz ny.
Film mło de go nie miec kie go re ży se ra
przed sta wia współ czes ne i bar dzo oso bi -
ste spoj rze nie na po zo sta ło ści tra ge dii
sprzed po nad pół wie cza. 

Po czą tek se an su o godz. 10 i 17; wstęp
wol ny. opr. (m.d.)

Film po nie miec ku 
Am En de kom men To u ri sten (A na ko niec przysz li tu ry ści) – to ty tuł fil mu,
któ ry zo sta nie za pre zen to wa ny w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej w Do mu Dar -
mstadt 20 paź dzier ni ka. 

Na kon cert za pra sza Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki – Dom Dar mstadt. Im pre za od bę dzie się 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 zo stał we współ -

pra cy z To wa rzy stwem im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie. Ka ro li na Mar chlew ska kon cer tu je 

w kra ju i za gra ni cą. W 2010 ro ku wy stę po wa ła z re ci ta la mi w Pol sce i we Fran cji. 
Po czą tek kon cer tu w Do mu Dar mstadt o godz. 18. Bi le ty w ce nie 10 zł. (opr. m.d.)

Kon cert Cho pi na
16 paź dzier ni ka od bę dzie się re ci tal for te pia no wy Ka ro li ny Mar chlew skiej. 

Pań stwo kon tra stów
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki za pra sza do Do mu
Dar mstadt 13 paź dzier ni ka na po kaz slaj dów 
pt. „Chi ny”. 

Zdję cia opa trzy ko men ta rzem Ane ta Boh dan, któ ra tak
za pra sza na po kaz: Chcesz je chać do Chin? – by ły dwie
go dzi ny na pod ję cie de cy zji. Rzu cam wszyst ko, ja dę! Po -
zo sta ły nie sa mo wi te wspom nie nia i… zdję cia. Upa mięt -
nia ją one mo ją po dróż przez Szan ghaj, Pe kin i Hong
Kong. Po ka zu ją nie tyl ko trzy bar dzo róż ne mia sta, od da -
lo ne od sie bie o set ki ki lo me trów. In ny kli mat, in na tem-
pe ra tu ra, in na za bu do wa i prze krój przez chiń skie, zróż ni -
co wa ne spo łe czeń stwo. Pań stwo naj wię kszych kon tra stów
na świe cie – od bie dy do bo gac twa, od sta ro żyt no ści po
naj no wo cześ niej sze bu do wle po ka zu ją ce po tę gę Chin. 
Za byt ki zna ne na ca łym świe cie, in fra struk tu ra, o któ rej
ni gdy nie śni ło się żad ne mu Po la ko wi, nie za wsze ape ty-
cz nie wy glą da ją ce chiń skie po tra wy (ni gdy nie za pom nę
su ro wych ku rzych ła pek), za ka mar ki ostat nich pe kiń skich
hu ton gów, gi gan tycz ne ba za ry i prze wi ja ją ce się po uli-
cach mi lio ny lu dzi. Po nad to, nie by ła to zwy kła tu ry stycz -
na przy go da – nie każ dy jest za pra sza ny do pry mi tyw nej
chiń skiej fa bry ki, aby obej rzeć ją od za ple cza. Wszyst ko
in ne niż u nas – to trze ba zo ba czyć… 

Po kaz slaj dów od bę dzie się w ra mach Klu bu „Po dró że”
im. To ny’e go Ha li ka. Po czą tek o godz. 18; wstęp wol ny.

opr. (m.d.) 

Pla stycz ne 
spot ka nie 
Gra fi ka i ma lar stwo Ka ro la Sy ty
zo sta ną po ka za ne na wy sta wie 
w Do mu Dar mstadt. 

Ar ty sta ukoń czył Aka de mię Sztuk
Pięk nych w War sza wie i otrzy mał dy -
plom w 1957 r. na Wy dzia le Gra fi ki 
w pra cow ni prof. Ja na M. Szan ce ra 
i prof. Je rze go Tchó rzew skie go. Pra cu -
je za wo do wo ja ko na u czy ciel ry sun ku,
na czel ny gra fik w Lu do wej Spół dziel -
ni Wy daw ni czej i Wy daw nic twach
Szkol nych i Pe da go gicz nych, współ -
pra cu je też z in ny mi wy daw nic twa mi.
Pro jek tu je książ ki, po dręcz ni ki szkol -
ne, pla ka ty, zna ki gra ficz ne, ma lu je
mar twe na tu ry, pej za że. Uczest ni czy w
wy sta wach, ple ne rach. Na swym kon-
cie ma wie le na gród i wy róż nień m.in.
na gro dę Pol skie go To wa rzy stwa Wy -
daw ców Ksią żek za wy bit ny wkład 
w dzie ło kształ to wa nia po dręcz ni ków
szkol nych w za kre sie ma te ma ty ki. 

Wer ni saż wy sta wy 26 paź dzier ni ka
o godz. 18, ek spo zy cja czyn na do 14
li sto pa da, wstęp wol ny.

(opr. ab)



październik 2010  | Miast O!Żyje

IV |  co,  gdzie ,  k iedy

FILIE BIBLIOTECZNE,  DOMY KULTURY,  KLUBY OSIEDLOWE

IM PRE ZY STA ŁE 

Bib lio te ka dla Dzie ci (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. 
„Cho to mek rok po ro ku, czy li co ma w Cho tom ku

naj wię cej uro ku” – wy sta wa z oka zji ju bi le u szu 10-le -
cia na da nia bib lio te ce imie nia Wan dy Cho tom skiej,
czyn na w go dzi nach pra cy bib lio te ki.

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 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 

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64A), tel.
24/262 72 08: Dla dzie ci i mło dzie ży: za ję cia świet li -
co we, pla stycz ne, mi ni przed szko le (od 3 do 6 lat), mu -
zycz no – ryt micz ne oraz dla po cząt ku ją cych na u ka gry
na gi ta rze, pia ni nie, na u ka śpie wu, za ję cia re cy ta tor skie.
Dla do ro słych: spot ka nia ta necz ne (po nie dział ki godz.
16), chór „Je sien ny Pro mień” (po nie dział ki godz.14),
Ka ba ret „Pod po kryw ką” (po nie dział ki godz.12), gim-
na sty ka re lak sa cyj na dla pań (wtor ki godz. 17). 

KON KUR SY

Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 24/262
27 69: III edy cja Fe sti wa lu baś ni i ba jek. Skła da nie
zgło szeń do 25 paź dzier ni ka. 
„Hob by kon tra używ ki” – kon kurs pla stycz ny dla

ucz niów szkół gim na zjal nych. Ter min skła da nia prac
do 30 paź dzier ni ka w sie dzi bie bib lio te ki.

Fi lia bib lio tecz na nr 6 (ul. Czwar ta ków 4), tel. 24/263
50 34 oraz Fi lia bib lio tecz na nr 13 (ul.Do brzyń ska 2a),
tel. 24/269 20 25: „Mój dom, mo ja ro dzi na” – kon kurs
pla stycz ny dla dzie ci i mło dzie ży w ra mach pro gra mu
„Ży ję zdro wo i bez piecz nie”. Pra ce moż na skła dać do
15 paź dzier ni ka w sie dzi bach bib lio te k. 

1 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.

24/263 35 60: „Baj ką ma lo wa ne” – hap pe ning pla stycz -
ny dla przed szko la ków; godz. 9, wstęp wol ny. 

Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych (ul. Spor to wa 3),
tel. 24/267 50 40: I Rzut Li gi Lek ko at le tycz nej; godz.
9, wstęp wol ny.

4 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64A), tel. 24/262

72 08: „Na bie siad ną nu tę” – za ba wa dla se nio rów;
godz. 14, wstęp wol ny.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28), tel.
24/263 94 12: „Z przy ro dą za pan brat” – mi ni war szta -
ty eko lo gicz ne w Klu bie Ma lu cha; godz. 16, wstęp wol ny.

Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska 9a), tel. 364 77 10:
ple ne ro wa za ba wa pla stycz na dla dzie ci z oka zji Mię -
dzy na ro do we go Dnia Zwie rząt; godz. 16.

5 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/268 00

48: „Co to jest uza leż nie nie? Przy czy ny, ob ja wy, skut-
ki” – za ję cia wy kła do wo -war szta to we pro wa dzo ne przez
psy cho lo ga dr 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. 8 i 10.

6 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 24/262

27 69: „Co to jest uza leż nie nie? Przy czy ny, ob ja wy,
skut ki” – za ję cia wy kła do wo -war szta to we pro wa dzo ne
przez psy cho lo ga dr 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.

7 PAŹ DZIER NI KA(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” – „Za gro żo ne ga -
tun ki zwie rząt i ro la zoo w ich ra to wa niu” spot ka nie
dla dzie ci z Te re są Go łę biow ską, pra cow ni kiem dzia łu
dy dak tycz ne go płoc kie go zoo; godz. 10.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28), tel.
24/263 94 12: „Nie za pom nia ne prze bo je”- spot ka nie 
w Klu bie Se nio ra; godz. 16, wstęp wol ny.

8 PA DŹIER NI KA (PIĄ TEK)
Ogród Jor da now ski (Wy szo grodz ka 1), tel. 24/364 77

10: „Je sień w Ogro dzie” – in te gra cyj na im pre za cy k-
licz na; godz. 16

9 PA DŹIER NI KA (SO BO TA)
Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry (Tum ska 9a), tel. 24/364 77

10: „Li ga szkół” – II tur niej XVI edy cji ro zgry wek sza-
cho wych dla dzie ci i mło dzie ży; godz. 9.

12 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 24/262

27 69: „Chcę poz na wać świat – jak wspo ma gać roz -
wój ma łe go dziec ka”. Spot ka nie adre so wa ne do mło -
dych ro dzi ców pro wa dzo ne przez Mał go rza tę Pać kow -
ską i Ka ta rzy nę Po do lew ską, spe cja li stów z Po rad ni Psy-
cho lo gicz no -Pe da go gicz nej nr 2; godz. 16.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28), tel.
24/263 94 12: „Krzy żów ko wy za wrót gło wy” – otwar -
te spot ka nie mi łoś ni ków roz ry wek umy sło wych; godz.
15, wstęp wol ny.

15 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64A), tel. 24/262

72 08: „Je sien ne obraz ki” – za ję cia pla stycz ne dla dzie -
ci; godz. 14, wstęp wol ny. 
„Czas wol ny i two je hob by” – cykl kon kur sów in spi -

ru ją cych roz wój za in te re so wań dzie ci i mło dzie ży; 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: „O mi ło ści naj pięk -
niej” – Mię dzysz kol ny Kon kurs Re cy ta tor ski dla ucz -
niów szkół gim na zjal nych; godz. 9, wstęp wol ny. 

18 PAŹ DZIER NI KA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28),

tel. 24/263 94 12: „Zie mia – wys pa zie lo na” – V
edy cja kon kur su eko lo gicz ne go dla dzie ci klas II;
godz. 10.

19 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/268 00

48: „To nie praw da, że wszy scy bio rą, to nie praw da,
że wszy scy pi ją. Mi ty i fak ty do ty czą ce spo ży wa nia
al ko ho lu i nar ko ty ków” – za ję cia wy kła do wo -war szta -
to we pro wa dzo ne przez psy cho lo ga dr 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. 8 i 10.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.
24/263 35 60: „Szu ka my Mło dych Ta len tów” – XII
edy cja kon kur su pio sen ki dzie cię cej i mło dzie żo wej;
godz. 10, wstęp wol ny. 

20 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Bib lio te ka dla Dzie ci (ul. Sien kie wi cza 2), tel. 24/262

27 69: „To nie praw da, że wszy scy bio rą, to nie praw -
da, że wszy scy pi ją. Mi ty i fak ty do ty czą ce spo ży wa -
nia al ko ho lu i nar ko ty ków” – za ję cia wy kła do wo -war -
szta to we pro wa dzo ne przez psy cho lo ga dr 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.

21 PAŹ DZIER NI KA (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” – „Zie lo ny, żół ty, ru -
dy, brą zo wy – bar wy je sie ni” – za ję cia li te rac ko -pla -
stycz ne dla dzie ci; godz. 10.

22 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK) 
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.

24/263 35 60: „Je sien na za du ma” – wie czór poe tyc ki;
godz. 18, 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: „Krzy żów ko wy za wrót
gło wy” – mię dzysz kol ne zma ga nia sza ra do we dla ucz -
niów szkół pod sta wo wych; godz. 9, wstęp wol ny. 

26 PAŹ DZIER NI KA (WTO REK) 
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.

24/263 35 60: „Ma gicz ne miej sca” – kon kurs fo to -
gra ficz ny mło dzie żo wych ama to rów; godz. 18, wstęp
wol ny. 

27 PAŹ DZIER NI KA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28), tel.

24/263 94 12: „Ma ła de ko ra tor nia” – za ję cia ama tor -
skiej twór czo ści ar ty stycz nej dla dzie ci i mło dzie ży;
godz. 17, wstęp wol ny. 

28 PAŹ DZIER NI KA (CZWAR TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64A), tel. 24/262

72 08: „Być ar ty stą” – III edy cja Prze glą du Poe zji Śpie -
wa nej i mó wio nej dla mło dzie ży szkół śred nich i gim na -
zjal nych; godz. 10.30, wstęp wol ny. 

29 PAŹ DZIER NI KA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28), tel.

24/263 94 12: „Za ba wy z dresz czy kiem” – otwar cie
wy sta wy II edy cji kon kur su z oka zji Dnia Hal lo wen;
godz. 16, wstęp wol ny. 

Za zmiany w programie 
redakcja nie ponosi odpowiedzialności.


