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WY STA WY

Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19
22, www.dd.po kis.pl: wy sta wa ma lar stwa Iwo ny
Mo lec kiej; czyn na do 16 grud nia. Wy sta wa pt. „Por -
tret mu zy ka”; czyn na do 2 stycz nia 2011 r.

Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wi cza 2, wej ście od „Kna-
j pki 10,5”), tel. 0 609 746 402, www.oto ja.art.pl: ga le ria
pre zen tu je obra zy, ry sun ki i gra fi ki z ko lek cji Oto JA.
Na miej scu moż li wość za ku pu ka- ta lo gów i pla ka tów
z wy staw, ko szu lek, kub ków, kar tek pocz to wych; od
po nie dział ku do piąt ku w godz. 14-17.30.

Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 24/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: Fry de ryk Cho pin. Poś ród nut ry su -
nek kre ślo ny i sło wo… – wy sta wa przy go to wa na z oka zji
ob cho dów ro ku Fry de ry ka Cho pi na, czyn na do 31 grud -
nia, od po nie dział ku do piąt ku w godz. 10–18, w so bo ty
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 t-
e 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 oraz no wa sta ła ek spo zy cja X WIE KÓW PŁOC-
KA; 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 cza so wa pn. „Za mek w Cie cha no wie –

prze szłość na no wo od kry ta”; wy sta wa czyn na do
16 stycz nia 2011 ro ku. 

Wy sta wa Cho pi no wi Du da Gracz; ek spo zy cja
czyn na do 31 stycz nia 2011 r. 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
„Ta jem ni ce Chiń skie go Ge niu szu. Od kry cia i Wy -
na laz ki”; ek spo zy cja czyn na do 19 stycz nia 2011 r. 

1 GRUD NIA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266

38 00, www.te atr plock.pl: „Opo wieść wi gi lij na”;
godz. 9 i 11.30.

2 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266

38 00, www.te atr plock.pl: „Opo wieść wi gi lij na”;
godz. 9 i 11.30.

3 GRUD 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: Chopin inaczej. Wy ko naw cy: Ma ria Sa dow -
ska – wo kal, Ja cek Na my słow ski– pu zon, Zbi gniew
Na my słow ski – saxs alt, so pran, Pa weł To ma szew ski
– pia no, Da rek Zió łek – bass, Adam Bu czek – drums,
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, Sta ni sław Fiał kow ski
– dy ry gent. W pro gra mie utwo ry Fry de ry ka Cho pi na
w aran ża cjach jaz zo wo – sym fo nicz nych; godz. 19,
bi le ty w ce nie 30 zł.

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 stwa
Iwo ny Mo lec kiej; godz. 18, wstęp wol ny.

3 GRUD NIA 2010
Ga le ria OTO JA (Pl. Na ru to wicz 2/26), Tel

609 746 402, www.oto ja.art.pl: w HOL LLY BRUT –
świę to twór ców brut w OTO JA, w pro gra mie: wy sta wa

po ple ne ro wa Za krze wo 2010, wer ni saż i pro mo cja ka ta -
lo gu Wło dzi mie rza Ro sło na z je go udzia łem oraz po kaz
fil mów krót ko me tra żo wych o pol skich i za gra nicz nych
twór cach art brut. Im pre za do fi nan so wa na ze środ ków
Fun da cji Fun dusz Gran to wy dla Płoc ka i Sa mo rzą du
Wo je wódz twa Ma zo wiec kie go; godz. 18, wstęp wol ny 

4 GRUD NIA (SO BO TA)
Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro niew skie go (ul. Ko ściusz -

ki 6), tel. 24/ 268 00 36, bibl.plock.pl: uro czy sty fi nał
Ogól no pol skie go Kon kur su Li te rac kie go dla dzie ci
i mło dzie ży „Mło dzi Twór cy Li te ra tu ry”, prze bie ga ją -
ce go w tym ro ku pod ha słem „O czym szu mią drze wa”
z udzia łem ju ro rów Jo an ny Pa pu ziń skiej i Mał go rza ty
Strzał kow skiej; godz. 10, wstęp wol ny. 

Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19 22,
www.dd.po kis.pl: re ci tal 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 Mar ci na Zdu ni ka (wio lon cze la)
i Agniesz ki Koz ło (for te pian). 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 (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: Sce na Dra ma tu Współ -
czes ne go; godz. 19.

6 GRUD 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: „Be stia i pięk na”; godz. 9 i 11.30.

7 GRUD NIA (WTO REK)
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. „W 40 dni ro we -
rem do o ko ła Bał ty ku”, ko men tarz: Ra do sław Śred-
nic ki; godz. 18, wstęp wol ny.

9 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro niew skie go (ul. Ko ś-

ciusz ki 6), tel. 24/ 268 00 33, ww.bibl.plock.pl:

Do po ło wy grud nia wstęp na wystawę 
w no wym bu dyn ku Mu ze um Ma zo wiec kie go jest bez płat ny

Ma lar stwo Ilo ny Mo lec kiej moż na oglą dać
w Do mu Dar mstadt od 3 do 16 grud nia
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w cy klu Płoc ka Pre mie ra Mie sią ca – pro mo cja
książ ki Ja ro sła wa Do ma ga ły Po wszech ne wy cho wa -
nie mu zycz ne w Płoc ku w dwu dzie sto le ciu mię dzy -
wo jen nym, wy da nej przez Sto wa rzy sze nie Przy ja -
ciół Chó ru Min strel. Pod czas spot ka nia usły szy my
rów nież utwo ry płoc kich kom po zy to rów w wy ko na -
niu Ka me ral ne go Zes po łu Wo kal ne go PO KiS, któ -
re mu akom pa nio wać bę dzie au tor książ ki; 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: „Wszyst ko o ko bie tach” –
Te atr Ca pi tol z War sza wy; godz. 17.30 i 20.

10 GRUD 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: Ko lę dy świa ta. Wy ko naw cy: Spi ri tu als Sin -
gers Band: Aga ta Piń czuk-Bur dzy – so pran, Mar ta
Ra czak – mez zo so pran, Alek san dra So zań ska-Kut –
alt, Wło dzi mierz Szo mań ski – te nor, kie row nic two
ar ty stycz ne, Ma rek Dy gda ła – ba ry ton, Ar tur Stę ża ła
– bas, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na, Mał go rza ta Sa -
pie cha-Mu zioł – dy ry gent. W pro gra mie naj pięk niej -
sze ko lę dy i pa sto rał ki, m.in. „Lu laj że Je zu niu”, „Gdy
ślicz na Pan na sy na ko ły sa ła”, „A spis Bar tek”, „A
cóż z tą Dzie ci ną bę dziem czy ni li” w aran ża cjach
Wło dzi mie rza Szo mań skie go; 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: „Pry wat na kli ni ka”; godz. 19.

11 GRUD NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19

22, www.dd.po kis.pl: kon cert mu zycz ny w wy ko na -
niu AI DY; godz. 18, bi le ty w ce nie 20 zł. 

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.

12 GRUD 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: „Lo vers sa u te”; godz. 19.

14 GRUD NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266 38

00, www.te atr plock.pl: „Opo wieść wi gi lij na”; godz. 10.

15 GRUD NIA (ŚRO DA)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266

38 00, www.te atr plock.pl: „Opo wieść wi gi lij na”;
godz. 10. 

16 GRUD NIA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka im. W. Bro niew skie go (ul. Ko ś-

ciusz ki 6), tel. 24/ 268 00 33, ww.bibl.plock.pl:
Poe zja oko po wa – wie czór z oka zji 113. rocz ni cy
uro dzin Wła dy sła wa Bro niew skie go, zor ga ni zo -
wa ny przez Sto wa rzy sze nie Pa tria Po lo nia oraz
Książ ni cę Płoc ką. Wier sze poe ty za pre zen tu ją ak -
to rzy Te a tru Dra ma tycz ne go w Płoc ku; 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: „Opo wieść wi gi lij na”;
godz. 10. 

17 GRUD NIA (PIĄ TEK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266 38 00,

www.te atr plock.pl: „Opo wieść wi gi lij na”; godz. 10. Hap -
pe ning „Bro niew ski”; godz. 19.

18 GRUD 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: „Opo wieść wi gi lij na”; godz. 16.

19 GRUD NIA (NIE DZIE LA)
Dom Dar mstadt (Pl. Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19 22,

dd.po kis.pl: otwar cie wy sta wy „Por tret mu zy ka”; godz. 18,
wy sta wa czyn na do 2 stycz nia 2011 r., 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: Wigi lia przed Ra tu -
szem – spot ka nie z miesz kań ca mi Płoc ka, pod czas któ re -
go Bi skup oraz Pre zy dent Mia sta prze ka żą ży cze nia świą -
tecz ne, wstęp wol ny. 

20 GRUD 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: „Be stia i pięk na”; godz. 10.

21 GRUD NIA (WTO REK)
Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/ 

266 38 00, www.te atr plock.pl: „Be stia i pięk na”; godz. 10.

31 GRUD 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:
Sylwester z orkiestrą. Wy ko naw cy: Alek san dra Sto kło -
sa – so pran, Re na ta Do bosz – mez zo so pran, Wie sław Och -
man – te nor, opra co wa nie i pro wa dze nie kon cer tu Płoc ka
Or kie stra Sym fo nicz na, Ta de usz Wi che rek – dy ry gent.
W pro gra mie naj pięk niej sze arie i du e ty z oper, ope re tek,
mu si ca li; godz. 18 i 21, bi le ty w ce nie 70 i 80 zł.

Ry nek Sta re go Mia sta: „Syl we ster przed Ra tu szem” –
ple ne ro wa im pre za, bę dą ca al ter na tyw ną for mą spę dza nia
Syl we stra, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl: Syl we ster wte a trze „Mo dlisz ka” – Te -
atr No wy z Za brza; godz. 21. 

Ko lę dy świa ta z to wa rzy sze niem Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej wy ko na 
Spi ri tu als Sin gers Band. Kon cert 10 grud nia o godz. 19

„Jesz cze bar dziej mar twa na -
tu ra” to ty tuł wy sta wy fo to gra -
ficz nej zor ga ni zo wa nej w To -
wa rzy stwie Na u ko wym Płoc -
kim. Au tor ka Li dia Po piel fo to -
gra fo wa ła zep su te, gni ją ce, 

usc hnię te owo ce i wa rzy wa.
Oprócz prze sła nia spo łecz ne go
m.in. o mar no tra wie niu żyw no -
ści, gdy w wie lu re gio nach lu -
dzie cier pią głód, war to zwró cić
uwa gę na stro nę ar ty stycz ną

zdjęć. Wy sta wa po ka zu je, że
pięk no jest war to ścią względ ną.
Na wet to, co w po wszech nym
mnie ma niu nie na da je się już do
ni cze go (w tym przy pad ku zep-
su ta żyw ność), mo że stać się
obiek tem za in te re so wa nia ar ty -
sty. Wy sta wa czyn na do 17
grud nia, wstęp wol ny. (mw)

Pięk no w brzy do cie

Wi no gro na
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Be stia i pięk na to hi sto ria
mi łos na, któ rej treść zam -
knąć moż na w cy ta cie
z Ma łe go Księ cia „naj pięk -
niej sze jest nie wi docz ne dla
oczu”. To po pro stu ro mans
w sta rym sty lu, opo wie -
dzia ny pięk nym, ar cha icz -
nym ję zy kiem, ale mak sy -
mal nie wy ek splo a to wa ny
przez li te ra tu rę, te atr i film.
Ja ki po mysł na sztu kę miał
re ży ser Ma rek Mo kro wiec -
ki? Chy ba, że by do trzeć do
koń ca – to je dy na myśl,
któ ra przy cho dzi mi do gło -
wy. Znów by ło try wial nie
i ba nal nie, tro chę śmiesz -
nie, tro chę strasz nie, tro chę
nud no, czy li jak za wsze.
Znów się cze piam, ale ta hi -
sto ria po win na być opo wie -
dzia na nie co żwa wiej. Li -
czył bym też na nie co bar -
dziej wy szu ka ną sce no gra -
fię, je śli spek takl już jest
gra ny na du żej sce nie (mo -
im zda niem lep szą prze -
strze nią jest sce na ka me ral -
na, ale zda ję so bie spra wę
co spra wi ło, że tam nie jest
po ka zy wa ny).

Przy da ła by się wię ksza
dba łość o stro je. O ile do
Be stii trud no się przy cze pić
(po za po do bień stwem do
dis ne jow skiej wer sji), to
już strój księ cia śmie szy
(kto wy my ślił ta ką idio ty-
cz ną pe ru kę?). Być mo że
dla te go Jan Ko ło dziej bar -
dziej wia ry god nie wy pa da

ja ko Be stia (faj ny po mysł
z mo du la to rem gło su).
Uwa gi moż na mieć też do
kre a cji Ka ta rzy ny An zor ge,
czy li Pięk nej (i znów ta pe -
ru ka; okrop na, zło to wło sa),
nie mó wiąc o zwie rzę tach
za miesz ku ją cych zam czy -
sko Pa na. Ta pir wy glą da
jak skrzy żo wa nie ze bry
z ży ra fą. Po za tym na rzu ce -
nie ko ca na grzbiet dwóch
osób to brak sza cun ku dla
pub licz no ści, któ ra głoś no
ko men to wa ło: Tam są lu -
dzie!

Choć trze ba przyz nać, że
by ły mo men ty do brej ener -
gii mię dzy ak to ra mi a mło -
dy mi wi dza mi. Przo do wa ła
w tym za baw na Ma gda To -
ma szew ska (sio stra Za-
ch łan na) i Hen ryk Jóź wiak
(opraw ca z za baw ną sro czą
ma ską na gło wie). 

Sło wem je śli lu bi cie
oglą dać wie lo krot nie te sa -
me czu łe hi sto rie, to spek-
takl dla was, ale chu ste czki
nie bę dą po trzeb ne. 

W spek ta klu zo ba czy my
także Szy mo na Cem pu rę,
Bar ba rę Mi siun, Krzysz to fa
Bie nia, Łu ka sza Mą kę i Bo -
gu mi ła Kar bow skie go.

Ra do sław Ła ba rzew ski 

Baj kę „Be stia i Pięk na”
bę dzie moż na zo ba czyć 
6 grud nia o godz. 9 i 11.30
oraz 20 i 21 grud nia
o godz. 10.

Baj ka de ja vu
Ostat nia pre mie ra dra ma tycz ne go to kul to wa
baśń w in ter pre ta cji Sta ni sła wa Gro cho wia ka.
Płoc ki te atr znów nie za sko czył – tra ge dii nie by ło,
ale zach wy tu... rów nież. 

Za czy na ją od „Pa na
Gel dha ba” – uz na wa nej
za pier wszą po waż ną pró -
bę ko me dio wą Alek san -
dra Fre dry. Re ży se ru je
Łu kasz Mą ka. Pre mie ry

i spek ta kle od bę dą się: 
4, 5, 6, 7 grud nia 2010 r.,
wszyst kie o go dzi nie 19. 

W dniach 11, 12, 14
grud nia o godz. 19 oraz
13 grud nia o godz. 12 zo -

ba czy my „Pro cho wiec” –
sztu kę na pi sa ną przez
mło dzież w re ży se rii Ma -
gda le ny To ma szew skiej.

Cie ka wie za po wia da się
„Wi na oj ca idzie w sy na”
w re ży se rii i we dług sce na -
riu sza Mar ka Wal cza ka,
któ ry przy pra cy nad spek-
taklem in spi ro wał się m.in.
„Pa mięt ni kiem Ada ma
i Ewy” M. Twa i na, „Mat -
ką” St. I. Wit kie wi cza czy
„Ślu ba mi” Gom bro wi cza.
Spek ta kle zo ba czy my 16,
17, 18 grud nia (godz. 19). 

Na za koń cze nie, po
świę tach „erzac” (28 grud-
nia i godz. 17.30 i 20 oraz
29 grud nia o godz. 19)
w reż. Ma riu sza Po go now -
skie go. (rł)

Skon su muj Per Se
Kto ku pi ten po mysł? Sztu ka w ga le rii han dlo wej? Dla cze go nie... Sto wa rzy sze nie
Te atr Per Se bę dzie wy sta wia ło w Ga le rii Han dlo wej Ma zo via. Wstęp wol ny.

Już po raz trze ci ta pla -
ców ka włą cza się do ogól -
no pol skiej kam pa nii „Hos-
pi cjum to też ży cie”. Owo -
cem do tych cza so wej pra cy
i za an ga żo wa nia na u czy -
cie li i ucz niów OSM by ły
dwa spek ta kle, wy sta wio ne
w sa li kon cer to wej szko ły
mu zycz nej i ciep ło przy ję te
przez płoc ką pub licz ność:
„Ra zem ła twiej” (2008)
i „Czer wo ny Kap tu rek do
gó ry no ga mi” (2009).
Ubieg ło rocz ne mu przed sta -
wie niu to wa rzy szył kier-
masz anioł ków (au tor stwa
na u czy cie li – ar ty stów
z OSM), z któ re go do chód
w ca ło ści prze ka za ny zo stał
na po trze by dzie ci bę dą -
cych pod opie ką płoc kie go
Hos pi cjum Do mo we go.

Baj ka z prze sła niem
Te go rocz na kam pa nia na

rzecz Hos pi cjum nie tyl ko
przy po mi na nia o po trze bach
osób cięż ko cho rych, ale tak -
że zwra ca szcze gól ną uwa gę
na cier pie nie zwią za ne zosie -

ro ce niem i ża ło bą prze ży wa -
ną przez dzie ci. W te go rocz -
ną te ma ty kę do sko na le wpi -
su je się spek takl „Kró lew na
Śnież ka”, w spo sób baś nio -
wy przed sta wia ją cy prob le -
my, ja kich mo że do świad czyć
osie ro co ne dziec ko. Wprzed -
sta wie niu wy stą pią ucz nio wie
szko ły, przy go to wa ni przez
re ży se ru ją ce przed sięw zię cie:
Ma rze nę Maj tczak i Iwo nę
Miel ni kow. Opra wę mu zycz -
ną za pew ni li na u czy cie le –
mu zy cy, na co dzień pra cu ją -
cy w szko le.

Wie rzy my, że no wa tor -
ska adap ta cja zna nej baś ni,
peł na za an ga żo wa nia gra
ak to rów, pięk ne stro je
i sce no gra fia oraz tło mu zy-
cz ne do star czą wszyst kim
nie za pom nia nych wra żeń
i bę dą wy jąt ko wym pre zen -
tem mi ko łaj ko wym dla
dzie ci i do ro słych.

Świą tecz ny kier masz 
Tuż po przed sta wie niu na -

stą pi roz strzy gnię cie kon kur -
su pla stycz ne go „Sło nik –

mój przy ja ciel”. Ogól no pol -
ski kon kurs, któ ry w Płoc ku
ko or dy no wa ny był przez
Miej skie Hos pi cjum, miał na
ce lu uświa do mie nie dzie -
ciom, że wśród nich są oso -
by, któ re nie ma ją ma my lub
ta ty. Sym bo lem kon kur su zo -
stał sło nik – ja ko zwie rzę naj -
dłu żej utrzy mu ją ce ża ło bę po
stra cie naj bliż szych. Au to rzy
naj lep szych prac otrzy ma ją
na gro dy, a wy sta wę ry sun -
ków bę dzie moż na oglą dać
w ho lu Szko ły Mu zycz nej.

Or ga ni za to rzy za pra sza ją
tak że na kier masz ozdób
świą tecz nych przy go to wa -
ny przez Mar le nę Ko ziń ską
i Jo an nę Za rem bę, któ re są
jed no cześ nie au tor ka mi
sce no gra fii do przed sta wie -
nia. Do chód przez na czo ny
bę dzie na po trze by dzie ci –
po do piecz nych Hos pi cjum.

Ewa Ma gierska

Pre mie ra przed sta wie nia
od bę dzie się 6 grud nia
o godz. 17 w Szko le Mu zy-
cz nej przy ul. Ko le gial nej.

Sce na ze spek ta klu „erzac”

Śnież ka dla hos pi cjum
Do obej rze nia spek ta klu „Kró lew na Śnież ka”, a jed no cześ nie wspar cia płoc kie -
go hos pi cjum za pra sza spo łecz ność Ogól noksz tał cą cej Szko ły Mu zycz nej.

Od le wej: Ka ta rzy na An zor ge – Pięk na, 
Ma gda To ma szew ska –Zach łan na 

i Bar ba ra Mi siun – Dum na
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IM PRE ZY STA ŁE 

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/ 268
00 48: kół ko pla stycz ne „Ak wa rel ki” – za ję cia pla s-
tycz ne dla dzie ci od by wa ją się w czwar tki w godz.
16-17. 

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie liń skie go 11), tel.
24/ 268 00 50: w ra mach cy klu „Książ ka po ma ga
dzie ciom od kry wać świat” – za ję cia li te rac ko -pla -
stycz ne pro mu ją ce li te ra tu rę dzie cię cą dla dzie ci
w wie ku szkol nym, w każ dą śro dę w godz. 15.30-
16.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń skie go 17), tel.
24/ 263 67 80: „Po dróż z książ ka mi” – cykl spot kań
dla przed szko la ków o książ ce i bib lio te ce; spot ka nia
od by wać się bę dą po wcześ niej szym uzgod nie niu ter-
mi nów. 

Fi lia bib lio tecz na nr 9 (ul. Orze cho wa 5a), tel. 24/
266 87 06: „Ko ło ma łych przy ja ciół ksią żek” za ba wy
z książ ką dla dzie ci, spot ka nia z udzia łem opie ku nów
od by wa ją się w wtor ki, śro dy i czwar tki w godz.
10.30 – 11.30.

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul. Przysz kol na 22), tel. 24/
264 13 09: „Czte ry po ry ro ku” – za ję cia pla stycz ne
dla naj młod szych 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.

WY STA WY

Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/ 268
00 48: „Adam Mic kie wicz – poe ta ro man tycz ny”–
wy sta wa przy go to wa na z oka zji 155. rocz ni cy śmier-
ci poe ty, czyn na do 31 grud nia w go dzi nach pra cy
bib lio te ki.

1 GRUD NIA (ŚRO DA)
Fi lia bib lio tecz na nr 4 (ul. Krzy wo u ste go 3), tel. 24/

263 34 28: „Gdy prze moc sta je się na wy kiem – o
skut kach psy cho lo gicz nych sto so wa nia i by cia ofia rą
prze mo cy” – w ra mach cy klu „Ży ję zdro wo i bez -
piecz nie” za ję cia wy kła do wo- war szta to we dla mło -
dzie ży po pro wa dzi dr Jo an na Łuk ja niuk; godz. 8,
wstęp wol ny. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28),
tel. 24/ 263 94 12: „Czy to Pa ni Zi ma” – za ję cia pla -
stycz ne w klu bie Ma lu cha; godz. 16, wstęp wol ny. 

3 GRUD NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64a), tel.

24/ 262 72 08: „Mi ko łaj ko we mia ste czko” – im pre za
dla 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: „Opo wieść wi gi -
lij na” – kon kurs te a trzy ków przed szkol nych, godz.
10, wstęp wol ny. 

4 GRUD NIA (SO BO TA)
Bib lio te ka dla Dzie ci im. W. Cho tom skiej (ul. Sien -

kie wi cza 2), tel. 24/ 262 27 69: „Roz sy pa na opo -
wieść” – ro dzin ne za ba wy pla stycz ne dla dzie ci 4-6-
let nich; godz. 13.30, wstęp wol ny. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.
24/ 263 35 60: VII Mi ko łaj ko wy Tur niej Ju do Dzie ci
i Mło dzie ży; godz. 9, wstęp wol ny. 

6 GRUD NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/ 268

00 48: w cy klu Eu ro pej ska wios na „Co Unia Eu ro -
pej ska ro bi, aby…” – spot ka nie dla dzie ci z Ka ta rzy -
ną Szcza wiń ską – Ka mel ską, pra cow ni kiem pun ktu
in for ma cyj ne go Eu ro pe Di rect w Płoc ku; godz. 9
i 10, wstęp wol ny.

Fi lia bib lio tecz na nr 3 (ul. Rem bie liń skie go 11), tel.
24/ 268 00 50: spot ka nie au tor skie z Iza bel lą Kle bań -
ską; godz. 9.30, wstęp wol ny.

Fi lia bib lio tecz na nr 7 (ul. Gie rzyń skie go 17), tel.
24/ 263 67 80: spot ka nie au tor skie z Iza bel lą Kle-
bań ską; godz. 11.30.

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza
28), tel. 24/ 263 94 12: „W po szu ki wa niu pre zen -
tów” – za ję cia w ma łej de ko ra tor ni; godz. 17,
wstęp wol ny.

7 GRUD NIA (WTO REK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28),

tel. 24/ 263 94 12: „Zdro wie to naj wię kszy skarb” –
za ję cia gim na stycz no – re lak sa cyj ne dla osób do ro -
słych; godz. 17.30, wstęp wol ny.

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.
24/ 263 35 60: „Szop ka Bo żo na ro dze nio wa” VII edy-
cja miej skie go kon kur su pla stycz ne go z cy klu „Tra -
dy cje i zwy cza je pol skie”; godz. 12, wstęp wol ny. 

9 GRUD NIA (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 „Fa scy nu ją cy
świat pła zów” – spot ka nie 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, wstęp wol ny. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28),
tel.24/ 263 94 12: „Kar tka do Bet le jem” – kon cert
ko lęd i pa sto ra łek po łą czo ny ze spot ka niem wi gi lij -
nym dla se nio rów i osób sa mot nych; godz. 16, za -
pi sy.

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64a), tel. 24/
262 72 08: „Gwiazd ko we – zrób to sam” – III edy-
cja kon kur su pla stycz ne go dla dzie ci na naj ład niej -
szą ozdo bę cho in ko wą; godz. 10.30, wstęp wol ny. 

10 GRUD 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: w cy klu Ga du -ga du
z książ ką „Sztu ka skła da nia ży czeń” – spot ka nie dla
mło dzie ży szkol nej, in spi ro wa ne poe zją bo żo na ro -
dze nio wą; godz. 15.30, 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: „Bal u Kró lo wej
Śnie gu” – im pre za mi ko łaj ko wa dla dzie ci, godz.16,
wstęp wol ny. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.
24/ 263 35 60: „Po lar ny ex pres” – za ba wa cho in ko wa
dla dzie ci i mło dzie ży; godz. 16, wstęp wol ny. 

13 GRUD NIA (PO NIE DZIA LEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64a), tel.

24/ 262 72 08: „Jest ta ki dzień” – pro gram ar ty stycz -
ny dla dzie ci i mło dzie ży; godz. 16.30, wstęp wol ny.

14 GRUD NIA (WTO REK)
Fi lia bib lio tecz na nr 1 (ul. Zie lo na 40), tel. 24/ 268

00 48: w cy klu Wy bie ra my za wód – „Or ga ni za tor ob -
słu gi tu ry stycz nej” – spot ka nie dla ucz niów Gim na -
zjum nr 3; godz. 10, wstęp wol ny. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.
24/ 263 35 60: „Idą świę ta” – kon cert wi gi lij ny; godz.
16, wstęp wol ny. 

15 GRUD NIA (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: „Roz sy pa na opo -
wieść” – ro dzin ne za ba wy pla stycz ne dla dzie ci 4-6-
let nich; godz. 13.30, wstęp wol ny. 

Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.
24/ 263 35 60: „We so łe ko lę do wa nie” – pre zen ta cja
sce nicz na zna nych ko lęd w wy ko na niu dzie ci i mło -
dzie ży; godz. 11, wstęp wol ny.

16 GRUD NIA (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 „Ko lo ro we drzew -
ko” – za ję cia li te rac ko -pla stycz ne dla dzie ci przed-
szkol nych; godz. 14, wstęp wol ny. 

Fi lia bib lio tecz na nr 8 (ul. Wa lecz nych 20), tel. 24/
263 46 92: spot ka nie świą tecz ne Klu bu Eme ry ta
„Zło ta Je sień”; godz. 16, wstęp wol ny. 

17 GRUD 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: „List do św. Mi ko ła -
ja” – świą tecz ne spot ka nie dla naj młod szych czy tel -
ni ków z Klu bu Ma łe go Dziec ka i ich ro dzi ców; godz.
11, 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: „Ma gicz na
pa sto rał ka” – wie czór wi gi lij ny, godz.16, wstęp
wol ny. 

21 GRUD 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: „List do św.
Mi ko ła ja” – świą tecz ne spot ka nie dla naj młod -
szych czy tel ni ków z Klu bu Ma łe go Dziec ka i ich
ro dzi ców; godz. 11, wstęp wol ny. 

FILIE BIBLIOTECZNE,  DOMY KULTURY,  KLUBY OSIEDLOWE

Za zmiany w programie 
redakcja nie ponosi odpowiedzialności.


