WYSTAWY
Dom Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19
22, www.dd.pokis.pl: wystawa malarstwa Iwony
Moleckiej; czynna do 16 grudnia. Wystawa pt. „Portret muzyka”; czynna do 2 stycznia 2011 r.
Galeria OTO JA (Pl. Narutowicza 2, wejście od „Knajpki 10,5”), tel. 0 609 746 402, www.otoja.art.pl: galeria
prezentuje obrazy, rysunki i grafiki z kolekcji Oto JA.
Na miejscu możliwość zakupu ka-talogów i plakatów
z wystaw, koszulek, kubków, kartek pocztowych; od
poniedziałku do piątku w godz. 14-17.30.
Książnica Płocka (ul. Kościuszki 6), tel. 24/ 268 00 33,
www.bibl.plock.pl: Fryderyk Chopin. Pośród nut rysunek kreślony i słowo… – wystawa przygotowana z okazji
obchodów roku Fryderyka Chopina, czynna do 31 grudnia, od poniedziałku do piątku w godz. 10–18, w soboty
10–14.
Muzeum Diecezjalne (ul. Tumska 3a), tel. 24/262 26
23: ekspozycje stałe – „Sztuka sakralna z terenu Diecezji Płockiej”, „Malarstwo polskie szkół romańskich
i germańskich”, „Sztuka ludowa”, zbiory ze skarbca katedralnego m.in. iluminowane kodeksy rękopiśmienne:
Biblia Płocka (I poł. XII w.), Graduał franciszkański
(XII w.), Księga objawień św. Brygidy (1400 r.), tkaniny liturgiczne XV -XVIII w., malarstwo średniowiecza,
malarstwo nowożytne i obce, pasy kontuszowe, złotnictwo oraz nowa stała ekspozycja X WIEKÓW PŁOCKA; muzeum czynne od wtorku do soboty w godz. 1015, niedziele i święta w godz. 11-16.
Muzeum Mazowieckie (ul. Tumska 8), tel. 24/364 70
71, www.muzeumplock.art.pl: stałe: wnętrza secesyjne, galeria rzeźby i malarstwa, rzemiosło artystyczne,
malarstwo i rzeźba Bolesława Biegasa.
Wystawa czasowa pn. „Zamek w Ciechanowie –
przeszłość na nowo odkryta”; wystawa czynna do
16 stycznia 2011 roku.

Malarstwo Ilony Moleckiej można oglądać
w Domu Darmstadt od 3 do 16 grudnia
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Wystawa Chopinowi Duda Gracz; ekspozycja
czynna do 31 stycznia 2011 r. Muzeum czynne wtorek – niedziela w godz. 10-17. Bilety w cenie: normalny – 8 zł, ulgowy 4 – zł, wstęp wolny dla dzieci do lat
7 oraz w czwartki dla wszystkich.
Płocka Galeria Sztuki (ul. Sienkiewicza 36), tel.
24/364 60 40, www.plockagaleria.com: wystawa
„Tajemnice Chińskiego Geniuszu. Odkrycia i Wynalazki”; ekspozycja czynna do 19 stycznia 2011 r.

1 GRUDNIA (ŚRODA)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266
38 00, www.teatrplock.pl: „Opowieść wigilijna”;
godz. 9 i 11.30.

2 GRUDNIA (CZWARTEK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266
38 00, www.teatrplock.pl: „Opowieść wigilijna”;
godz. 9 i 11.30.

3 GRUDNIA (PIĄTEK)
Płocka Orkiestra Symfoniczna (sala koncertowa, ul.
Kolegialna 23), tel. 24/ 364 10 80, www.posorkiestra.pl: Chopin inaczej. Wykonawcy: Maria Sadowska – wokal, Jacek Namysłowski– puzon, Zbigniew
Namysłowski – saxs alt, sopran, Paweł Tomaszewski
– piano, Darek Ziółek – bass, Adam Buczek – drums,
Płocka Orkiestra Symfoniczna, Stanisław Fiałkowski
– dyrygent. W programie utwory Fryderyka Chopina
w aranżacjach jazzowo – symfonicznych; godz. 19,
bilety w cenie 30 zł.
Dom Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19
22, www.dd.pokis.pl: otwarcie wystawy malarstwa
Iwony Moleckiej; godz. 18, wstęp wolny.

poplenerowa Zakrzewo 2010, wernisaż i promocja katalogu Włodzimierza Rosłona z jego udziałem oraz pokaz
filmów krótkometrażowych o polskich i zagranicznych
twórcach art brut. Impreza dofinansowana ze środków
Fundacji Fundusz Grantowy dla Płocka i Samorządu
Województwa Mazowieckiego; godz. 18, wstęp wolny

4 GRUDNIA (SOBOTA)
Książnica Płocka im. W. Broniewskiego (ul. Kościuszki 6), tel. 24/ 268 00 36, bibl.plock.pl: uroczysty finał
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla dzieci
i młodzieży „Młodzi Twórcy Literatury”, przebiegającego w tym roku pod hasłem „O czym szumią drzewa”
z udziałem jurorów Joanny Papuzińskiej i Małgorzaty
Strzałkowskiej; godz. 10, wstęp wolny.
Dom Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19 22,
www.dd.pokis.pl: recital fortepianowy w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina
w wykonaniu Marcina Zdunika (wiolonczela)
i Agnieszki Kozło (fortepian). Koncert zorganizowany
we współpracy z Towarzystwem im. Fryderyka Chopina w Warszawie; godz. 18, bilety w cenie 10 zł.
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266
38 00, www.teatrplock.pl: Scena Dramatu Współczesnego; godz. 19.

6 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 00,
www.teatrplock.pl: „Bestia i piękna”; godz. 9 i 11.30.

7 GRUDNIA (WTOREK)
Dom Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19
22, www.dd.pokis.pl: pokaz slajdów w ramach Klubu
„Podróże” im. Tony’ego Halika pt. „W 40 dni rowerem dookoła Bałtyku”, komentarz: Radosław Średnicki; godz. 18, wstęp wolny.

3 GRUDNIA 2010
Galeria OTO JA (Pl. Narutowicz 2/26), Tel
609 746 402, www.otoja.art.pl: w HOLLLYBRUT –
święto twórców brut w OTO JA, w programie: wystawa

9 GRUDNIA (CZWARTEK)
Książnica Płocka im. W. Broniewskiego (ul. Kościuszki 6), tel. 24/ 268 00 33, ww.bibl.plock.pl:

Do połowy grudnia wstęp na wystawę
w nowym budynku Muzeum Mazowieckiego jest bezpłatny
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17 GRUDNIA (PIĄTEK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 00,
www.teatrplock.pl: „Opowieść wigilijna”; godz. 10. Happening „Broniewski”; godz. 19.

18 GRUDNIA (SOBOTA)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 00,
www.teatrplock.pl: „Opowieść wigilijna”; godz. 16.

19 GRUDNIA (NIEDZIELA)
Dom Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19 22,
dd.pokis.pl: otwarcie wystawy „Portret muzyka”; godz. 18,
wystawa czynna do 2 stycznia 2011 r., wstęp wolny.
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (Rynek Starego Miasta),
tel. 24/ 367 19 20, www.pokis.pl: Wigilia przed Ratuszem – spotkanie z mieszkańcami Płocka, podczas którego Biskup oraz Prezydent Miasta przekażą życzenia świąteczne, wstęp wolny.

20 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/
266 38 00, www.teatrplock.pl: „Bestia i piękna”; godz. 10.

Kolędy świata z towarzyszeniem Płockiej Orkiestry Symfonicznej wykona
Spirituals Singers Band. Koncert 10 grudnia o godz. 19
w cyklu Płocka Premiera Miesiąca – promocja
książki Jarosława Domagały Powszechne wychowanie muzyczne w Płocku w dwudziestoleciu międzywojennym, wydanej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Minstrel. Podczas spotkania usłyszymy
również utwory płockich kompozytorów w wykonaniu Kameralnego Zespołu Wokalnego POKiS, któremu akompaniować będzie autor książki; godz. 18,
wstęp wolny.
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266
38 00, www.teatrplock.pl: „Wszystko o kobietach” –
Teatr Capitol z Warszawy; godz. 17.30 i 20.

21 GRUDNIA (WTOREK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/
266 38 00, www.teatrplock.pl: „Bestia i piękna”; godz. 10.

15 GRUDNIA (ŚRODA)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266
38 00, www.teatrplock.pl: „Opowieść wigilijna”;
godz. 10.

16 GRUDNIA (CZWARTEK)
Książnica Płocka im. W. Broniewskiego (ul. Kościuszki 6), tel. 24/ 268 00 33, ww.bibl.plock.pl:
Poezja okopowa – wieczór z okazji 113. rocznicy
urodzin Władysława Broniewskiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Patria Polonia oraz
Książnicę Płocką. Wiersze poety zaprezentują aktorzy Teatru Dramatycznego w Płocku; godz. 18,
wstęp wolny.

31 GRUDNIA (PIĄTEK)
Płocka Orkiestra Symfoniczna (sala koncertowa, ul. Kolegialna 23), tel. 24/ 364 10 80, www.posorkiestra.pl:
Sylwester z orkiestrą. Wykonawcy: Aleksandra Stokłosa – sopran, Renata Dobosz – mezzosopran, Wiesław Ochman – tenor, opracowanie i prowadzenie koncertu Płocka
Orkiestra Symfoniczna, Tadeusz Wicherek – dyrygent.
W programie najpiękniejsze arie i duety z oper, operetek,
musicali; godz. 18 i 21, bilety w cenie 70 i 80 zł.
Rynek Starego Miasta: „Sylwester przed Ratuszem” –
plenerowa impreza, będąca alternatywną formą spędzania
Sylwestra, wstęp wolny.

10 GRUDNIA (PIĄTEK)
Płocka Orkiestra Symfoniczna (sala koncertowa, ul.
Kolegialna 23), tel. 24/ 364 10 80, www.posorkiestra.pl: Kolędy świata. Wykonawcy: Spirituals Singers Band: Agata Pińczuk-Burdzy – sopran, Marta
Raczak – mezzosopran, Aleksandra Sozańska-Kut –
alt, Włodzimierz Szomański – tenor, kierownictwo
artystyczne, Marek Dygdała – baryton, Artur Stężała
– bas, Płocka Orkiestra Symfoniczna, Małgorzata Sapiecha-Muzioł – dyrygent. W programie najpiękniejsze kolędy i pastorałki, m.in. „Lulajże Jezuniu”, „Gdy
śliczna Panna syna kołysała”, „A spis Bartek”, „A
cóż z tą Dzieciną będziem czynili” w aranżacjach
Włodzimierza Szomańskiego; godz. 19, bilety w cenie 30 zł.

Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266
38 00, www.teatrplock.pl: „Opowieść wigilijna”;
godz. 10.

Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38 00,
www.teatrplock.pl: Sylwester w teatrze „Modliszka” – Teatr Nowy z Zabrza; godz. 21.

Piękno w brzydocie
„Jeszcze bardziej martwa natura” to tytuł wystawy fotograficznej zorganizowanej w Towarzystwie Naukowym Płockim. Autorka Lidia Popiel fotografowała zepsute, gnijące,

uschnięte owoce i warzywa.
Oprócz przesłania społecznego
m.in. o marnotrawieniu żywności, gdy w wielu regionach ludzie cierpią głód, warto zwrócić
uwagę na stronę artystyczną

zdjęć. Wystawa pokazuje, że
piękno jest wartością względną.
Nawet to, co w powszechnym
mniemaniu nie nadaje się już do
niczego (w tym przypadku zepsuta żywność), może stać się
obiektem zainteresowania artysty. Wystawa czynna do 17
grudnia, wstęp wolny.
(mw)

Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38
00, www.teatrplock.pl: „Prywatna klinika”; godz. 19.

11 GRUDNIA (SOBOTA)
Dom Darmstadt (Pl. Stary Rynek 8), tel. 24/ 367 19
22, www.dd.pokis.pl: koncert muzyczny w wykonaniu AIDY; godz. 18, bilety w cenie 20 zł.

12 GRUDNIA (NIEDZIELA)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266
38 00, www.teatrplock.pl: „Lovers saute”; godz. 19.

14 GRUDNIA (WTOREK)
Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38
00, www.teatrplock.pl: „Opowieść wigilijna”; godz. 10.

FOT. LIDIA POPIEL

Teatr Dramatyczny (Nowy Rynek 11), tel. 24/266 38
00, www.teatrplock.pl: „Prywatna klinika”; godz. 19.

Winogrona
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FOT. ARCHIWUM TEATRU

Ostatnia premiera dramatycznego to kultowa
baśń w interpretacji Stanisława Grochowiaka.
Płocki teatr znów nie zaskoczył – tragedii nie było,
ale zachwytu... również.

Od lewej: Katarzyna Anzorge – Piękna,
Magda Tomaszewska –Zachłanna
i Barbara Misiun – Dumna
Bestia i piękna to historia
miłosna, której treść zamknąć można w cytacie
z Małego Księcia „najpiękniejsze jest niewidoczne dla
oczu”. To po prostu romans
w starym stylu, opowiedziany pięknym, archaicznym językiem, ale maksymalnie wyeksploatowany
przez literaturę, teatr i film.
Jaki pomysł na sztukę miał
reżyser Marek Mokrowiecki? Chyba, żeby dotrzeć do
końca – to jedyna myśl,
która przychodzi mi do głowy. Znów było trywialnie
i banalnie, trochę śmiesznie, trochę strasznie, trochę
nudno, czyli jak zawsze.
Znów się czepiam, ale ta historia powinna być opowiedziana nieco żwawiej. Liczyłbym też na nieco bardziej wyszukaną scenografię, jeśli spektakl już jest
grany na dużej scenie (moim zdaniem lepszą przestrzenią jest scena kameralna, ale zdaję sobie sprawę
co sprawiło, że tam nie jest
pokazywany).
Przydałaby się większa
dbałość o stroje. O ile do
Bestii trudno się przyczepić
(poza podobieństwem do
disnejowskiej wersji), to
już strój księcia śmieszy
(kto wymyślił taką idiotyczną perukę?). Być może
dlatego Jan Kołodziej bardziej wiarygodnie wypada
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jako Bestia (fajny pomysł
z modulatorem głosu).
Uwagi można mieć też do
kreacji Katarzyny Anzorge,
czyli Pięknej (i znów ta peruka; okropna, złotowłosa),
nie mówiąc o zwierzętach
zamieszkujących zamczysko Pana. Tapir wygląda
jak skrzyżowanie zebry
z żyrafą. Poza tym narzucenie koca na grzbiet dwóch
osób to brak szacunku dla
publiczności, która głośno
komentowało: Tam są ludzie!
Choć trzeba przyznać, że
były momenty dobrej energii między aktorami a młodymi widzami. Przodowała
w tym zabawna Magda Tomaszewska (siostra Zachłanna) i Henryk Jóźwiak
(oprawca z zabawną sroczą
maską na głowie).
Słowem jeśli lubicie
oglądać wielokrotnie te same czułe historie, to spektakl dla was, ale chusteczki
nie będą potrzebne.
W spektaklu zobaczymy
także Szymona Cempurę,
Barbarę Misiun, Krzysztofa
Bienia, Łukasza Mąkę i Bogumiła Karbowskiego.
Radosław Łabarzewski
Bajkę „Bestia i Piękna”
będzie można zobaczyć
6 grudnia o godz. 9 i 11.30
oraz 20 i 21 grudnia
o godz. 10.

Śnieżka dla hospicjum
Do obejrzenia spektaklu „Królewna Śnieżka”, a jednocześnie wsparcia płockiego hospicjum zaprasza społeczność Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej.
Już po raz trzeci ta placówka włącza się do ogólnopolskiej kampanii „Hospicjum to też życie”. Owocem dotychczasowej pracy
i zaangażowania nauczycieli i uczniów OSM były
dwa spektakle, wystawione
w sali koncertowej szkoły
muzycznej i ciepło przyjęte
przez płocką publiczność:
„Razem łatwiej” (2008)
i „Czerwony Kapturek do
góry nogami” (2009).
Ubiegłorocznemu przedstawieniu towarzyszył kiermasz aniołków (autorstwa
nauczycieli – artystów
z OSM), z którego dochód
w całości przekazany został
na potrzeby dzieci będących pod opieką płockiego
Hospicjum Domowego.

Bajka z przesłaniem
Tegoroczna kampania na
rzecz Hospicjum nie tylko
przypominania o potrzebach
osób ciężko chorych, ale także zwraca szczególną uwagę
na cierpienie związane zosie-

roceniem i żałobą przeżywaną przez dzieci. W tegoroczną tematykę doskonale wpisuje się spektakl „Królewna
Śnieżka”, w sposób baśniowy przedstawiający problemy, jakich może doświadczyć
osierocone dziecko. Wprzedstawieniu wystąpią uczniowie
szkoły, przygotowani przez
reżyserujące przedsięwzięcie:
Marzenę Majtczak i Iwonę
Mielnikow. Oprawę muzyczną zapewnili nauczyciele –
muzycy, na co dzień pracujący w szkole.
Wierzymy, że nowatorska adaptacja znanej baśni,
pełna zaangażowania gra
aktorów, piękne stroje
i scenografia oraz tło muzyczne dostarczą wszystkim
niezapomnianych wrażeń
i będą wyjątkowym prezentem mikołajkowym dla
dzieci i dorosłych.

mój przyjaciel”. Ogólnopolski konkurs, który w Płocku
koordynowany był przez
Miejskie Hospicjum, miał na
celu uświadomienie dzieciom, że wśród nich są osoby, które nie mają mamy lub
taty. Symbolem konkursu został słonik – jako zwierzę najdłużej utrzymujące żałobę po
stracie najbliższych. Autorzy
najlepszych prac otrzymają
nagrody, a wystawę rysunków będzie można oglądać
w holu Szkoły Muzycznej.
Organizatorzy zapraszają
także na kiermasz ozdób
świątecznych przygotowany przez Marlenę Kozińską
i Joannę Zarembę, które są
jednocześnie autorkami
scenografii do przedstawienia. Dochód przeznaczony
będzie na potrzeby dzieci –
podopiecznych Hospicjum.
Ewa Magierska

Świąteczny kiermasz

Premiera przedstawienia
odbędzie się 6 grudnia
o godz. 17 w Szkole Muzycznej przy ul. Kolegialnej.

Tuż po przedstawieniu nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Słonik –

Skonsumuj Per Se
Kto kupi ten pomysł? Sztuka w galerii handlowej? Dlaczego nie... Stowarzyszenie
Teatr Per Se będzie wystawiało w Galerii Handlowej Mazovia. Wstęp wolny.
Zaczy nają od „Pana
Geldhaba” – uznawanej
za pierwszą poważną próbę komediową Aleksandra Fredry. Reży seru je
Łukasz Mąka. Premiery

i spektakle odbędą się:
4, 5, 6, 7 grudnia 2010 r.,
wszystkie o godzinie 19.
W dniach 11, 12, 14
grudnia o godz. 19 oraz
13 grudnia o godz. 12 zo-

FOT. ARCHIWUM PER SE

Bajka deja vu

Scena ze spektaklu „erzac”

baczymy „Prochowiec” –
sztu kę na pi sa ną przez
młodzież w reżyserii Magdaleny Tomaszewskiej.
Ciekawie zapowiada się
„Wina ojca idzie w syna”
w reżyserii i według scenariusza Marka Walczaka,
który przy pracy nad spektaklem inspirował się m.in.
„Pamiętnikiem
Adama
i Ewy” M. Twaina, „Matką” St. I. Witkiewicza czy
„Ślubami” Gombrowicza.
Spektakle zobaczymy 16,
17, 18 grudnia (godz. 19).
Na zakończenie, po
świętach „erzac” (28 grudnia i godz. 17.30 i 20 oraz
29 grudnia o godz. 19)
w reż. Mariusza Pogonowskiego.
(rł)
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FILIE BIBLIOTECZNE, DOMY KULTURY, KLUBY OSIEDLOWE
IMPREZY STAŁE
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268
00 48: kółko plastyczne „Akwarelki” – zajęcia plastyczne dla dzieci odbywają się w czwartki w godz.
16-17.
Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembielińskiego 11), tel.
24/ 268 00 50: w ramach cyklu „Książka pomaga
dzieciom odkrywać świat” – zajęcia literacko-plastyczne promujące literaturę dziecięcą dla dzieci
w wieku szkolnym, w każdą środę w godz. 15.3016.30.

Klub Osiedla Kochanowskiego (ul. Obr. Westerplatte 6a), tel. 24/ 262 79 96 wew. 104: „Opowieść wigilijna” – konkurs teatrzyków przedszkolnych, godz.
10, wstęp wolny.

Klub Osiedla Kochanowskiego (ul. Obr. Westerplatte 6a), tel. 24/ 262 79 96 wew. 104: „Bal u Królowej
Śniegu” – impreza mikołajkowa dla dzieci, godz.16,
wstęp wolny.

4 GRUDNIA (SOBOTA)

Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Krzywoustego 3), tel.
24/ 263 35 60: „Polarny expres” – zabawa choinkowa
dla dzieci i młodzieży; godz. 16, wstęp wolny.

Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej (ul. Sienkiewicza 2), tel. 24/ 262 27 69: „Rozsypana opowieść” – rodzinne zabawy plastyczne dla dzieci 4-6letnich; godz. 13.30, wstęp wolny.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Krzywoustego 3), tel.
24/ 263 35 60: VII Mikołajkowy Turniej Judo Dzieci
i Młodzieży; godz. 9, wstęp wolny.

13 GRUDNIA (PONIEDZIALEK)
Klub Osiedla Dworcowa (ul. Chopina 64a), tel.
24/ 262 72 08: „Jest taki dzień” – program artystyczny dla dzieci i młodzieży; godz. 16.30, wstęp wolny.

14 GRUDNIA (WTOREK)
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), tel.
24/ 263 67 80: „Podróż z książkami” – cykl spotkań
dla przedszkolaków o książce i bibliotece; spotkania
odbywać się będą po wcześniejszym uzgodnieniu terminów.
Filia biblioteczna nr 9 (ul. Orzechowa 5a), tel. 24/
266 87 06: „Koło małych przyjaciół książek” zabawy
z książką dla dzieci, spotkania z udziałem opiekunów
odbywają się w wtorki, środy i czwartki w godz.
10.30 – 11.30.
Filia biblioteczna nr 12 (ul. Przyszkolna 22), tel. 24/
264 13 09: „Cztery pory roku” – zajęcia plastyczne
dla najmłodszych czytelników odbywają się w każdy
piątek w godz. 15 – 16.30.
Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej (ul. Sienkiewicza 2), tel. 24/ 262 27 69: „Klub Małego Dziecka” – zajęcia z książką dla dzieci w wieku 2 – 5 lat
wraz z opiekunami odbywają się codziennie poza poniedziałkiem; godz. 10.30, zapisy na zajęcia.

WYSTAWY
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268
00 48: „Adam Mickiewicz – poeta romantyczny”–
wystawa przygotowana z okazji 155. rocznicy śmierci poety, czynna do 31 grudnia w godzinach pracy
biblioteki.

6 GRUDNIA (PONIEDZIAŁEK)
Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268
00 48: w cyklu Europejska wiosna „Co Unia Europejska robi, aby…” – spotkanie dla dzieci z Katarzyną Szczawińską – Kamelską, pracownikiem punktu
informacyjnego Europe Direct w Płocku; godz. 9
i 10, wstęp wolny.
Filia biblioteczna nr 3 (ul. Rembielińskiego 11), tel.
24/ 268 00 50: spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską; godz. 9.30, wstęp wolny.
Filia biblioteczna nr 7 (ul. Gierzyńskiego 17), tel.
24/ 263 67 80: spotkanie autorskie z Izabellą Klebańską; godz. 11.30.
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul. Łukasiewicza
28), tel. 24/ 263 94 12: „W poszukiwaniu prezentów” – zajęcia w małej dekoratorni; godz. 17,
wstęp wolny.

Klub Osiedla Łukasiewicza (ul. Łukasiewicza 28),
tel. 24/ 263 94 12: „Zdrowie to największy skarb” –
zajęcia gimnastyczno – relaksacyjne dla osób dorosłych; godz. 17.30, wstęp wolny.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Krzywoustego 3), tel.
24/ 263 35 60: „Szopka Bożonarodzeniowa” VII edycja miejskiego konkursu plastycznego z cyklu „Tradycje i zwyczaje polskie”; godz. 12, wstęp wolny.

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268
00 48: w cyklu Ginący świat zwierząt „Fascynujący
świat płazów” – spotkanie z Teresą Gołębiowską,
pracownikiem działu dydaktycznego płockiego zoo;
godz. 10, wstęp wolny.

Filia biblioteczna nr 4 (ul. Krzywoustego 3), tel. 24/
263 34 28: „Gdy przemoc staje się nawykiem – o
skutkach psychologicznych stosowania i bycia ofiarą
przemocy” – w ramach cyklu „Żyję zdrowo i bezpiecznie” zajęcia wykładowo- warsztatowe dla młodzieży poprowadzi dr Joanna Łukjaniuk; godz. 8,
wstęp wolny.
Klub Osiedla Łukasiewicza (ul. Łukasiewicza 28),
tel. 24/ 263 94 12: „Czy to Pani Zima” – zajęcia plastyczne w klubie Malucha; godz. 16, wstęp wolny.

3 GRUDNIA (PIĄTEK)
Klub Osiedla Dworcowa (ul. Chopina 64a), tel.
24/ 262 72 08: „Mikołajkowe miasteczko” – impreza
dla dzieci i młodzieży; godz.16, wstęp wolny.

Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Krzywoustego 3), tel.
24/ 263 35 60: „Idą święta” – koncert wigilijny; godz.
16, wstęp wolny.

15 GRUDNIA (ŚRODA)
Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej (ul. Sienkiewicza 2), tel. 24/ 262 27 69: „Rozsypana opowieść” – rodzinne zabawy plastyczne dla dzieci 4-6letnich; godz. 13.30, wstęp wolny.
Spółdzielczy Dom Kultury (ul. Krzywoustego 3), tel.
24/ 263 35 60: „Wesołe kolędowanie” – prezentacja
sceniczna znanych kolęd w wykonaniu dzieci i młodzieży; godz. 11, wstęp wolny.

16 GRUDNIA (CZWARTEK)
7 GRUDNIA (WTOREK)

9 GRUDNIA (CZWARTEK)

1 GRUDNIA (ŚRODA)

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268
00 48: w cyklu Wybieramy zawód – „Organizator obsługi turystycznej” – spotkanie dla uczniów Gimnazjum nr 3; godz. 10, wstęp wolny.

Klub Osiedla Łukasiewicza (ul. Łukasiewicza 28),
tel.24/ 263 94 12: „Kartka do Betlejem” – koncert
kolęd i pastorałek połączony ze spotkaniem wigilijnym dla seniorów i osób samotnych; godz. 16, zapisy.
Klub Osiedla Dworcowa (ul. Chopina 64a), tel. 24/
262 72 08: „Gwiazdkowe – zrób to sam” – III edycja konkursu plastycznego dla dzieci na najładniejszą ozdobę choinkową; godz. 10.30, wstęp wolny.

Filia biblioteczna nr 1 (ul. Zielona 40), tel. 24/ 268
00 48: w cyklu Kufer z książkami „Kolorowe drzewko” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci przedszkolnych; godz. 14, wstęp wolny.
Filia biblioteczna nr 8 (ul. Walecznych 20), tel. 24/
263 46 92: spotkanie świąteczne Klubu Emeryta
„Złota Jesień”; godz. 16, wstęp wolny.

17 GRUDNIA (PIĄTEK)
Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej (ul. Sienkiewicza 2), tel. 24/ 262 27 69: „List do św. Mikołaja” – świąteczne spotkanie dla najmłodszych czytelników z Klubu Małego Dziecka i ich rodziców; godz.
11, wstęp wolny.
Klub Osiedla Kochanowskiego (ul. Obr. Westerplatte 6a), tel. 24/ 262 79 96 wew. 104: „Magiczna
pastorałka” – wieczór wigilijny, godz.16, wstęp
wolny.

21 GRUDNIA (WTOREK)
Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej (ul.
Sienkiewicza 2), tel. 24/262 27 69: „List do św.
Mikołaja” – świąteczne spotkanie dla najmłodszych czytelników z Klubu Małego Dziecka i ich
rodziców; godz. 11, wstęp wolny.

10 GRUDNIA (PIĄTEK)
Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej (ul. Sienkiewicza 2), tel. 24/ 262 27 69: w cyklu Gadu-gadu
z książką „Sztuka składania życzeń” – spotkanie dla
młodzieży szkolnej, inspirowane poezją bożonarodzeniową; godz. 15.30, wstęp wolny.

Za zmiany w programie
redakcja nie ponosi odpowiedzialności.
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