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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 pt. „Por tret mu zy -
ka”; czyn na do 2 stycz nia.
Wy sta wa pt. „Płoc kie ka len da rze”, zor ga ni zo wa na we

współ pra cy z Płoc kim To wa rzy stwem Fo to gra ficz nym
im. A. Ma cie szy. Ek spo zy cja czyn na do 23 stycz nia.
Wy sta wa fo to gra ficz na Ger har da Fran ke (Dar m-

stadt) pt. „Kul tu ro wa róż no rod ność – lu dzie na szej
zie mi”, czyn na od 27 stycz nia do 13 lu te go.

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.

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 15 stycz nia.
Mój Płock – wy sta wa prac człon ków Płoc kie go To -

wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go im. A. Ma cie szy; od 20
do 31 stycz nia.
Wy sta wy moż na oglą dać 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 -
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 oraz no wa sta ła ek spo zy cja „Skar by z zie -
mi wy do by te”. 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 oraz no wa sta ła ek -
spo zy cja X wieków Płocka w no wym gma chu. 
Wy sta wa cza so wa pn. „Za mek w Cie cha no wie –

prze szłość na no wo od kry ta”; czyn na do 16 stycz nia. 
Wy sta wa Cho pi no wi Du da Gracz; ek spo zy cja

czyn na do 31 stycz nia. 
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. 
Wy sta wa Mi cha ła Stasz cza ka „Rzeź ba”; czyn na do

20 lu te go.

7 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19 22,

www.dd.po kis.pl: otwar cie wy sta wy pt. „Płoc kie ka -
len da rze” zor ga ni zo wa nej we współ pra cy z Płoc kim
To wa rzy stwem Fo to gra ficz nym im. A. Ma cie szy;
godz. 18, wstęp wol ny. 

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la kon cer to wa przy
ul. Ko le gial na 23), tel. 24/ 364 10 80, www.po sor kiet -
sra.pl: Powróćmy jak za dawych lat. Wy ko naw cy:
Ja nusz Sko necz ny – Fran ci szek Fi szer, An drzej Fo giel
– Puł kow nik Wie nia wa, Ma ciej Mar kow ski – Kel ner,
Piotr Ko wal czyk – Zim ny Drań, Mał go rza ta Ku sto sik
– Ja dzia, Pa weł Er dman – Ko le jarz, Krzysz tof Wa -
wrzy niak – Pro fe sor oraz An na Dzio nek, Emi lia Klim-
czak, Syl wia Stru giń ska, Zbi gniew Ma cias, Ma rek
Pru sisz, To masz Rak, Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na,
To masz Chmiel – dy ry gent. W pro gra mie: szla gie ry
dwu dzie sto le cia mię dzy wo jen ne go: „Ada, to nie wy -
pa da”, „Każ de mu wol no ko chać”, „Sek sa pil” oraz in -
ne pio sen ki Je rze go Pe ter sbur skie go, Hen ry ka War sa
oraz Zyg mun ta Ka ra siń skie go ze zna ko mi ty mi tek sta -
mi Je rze go Tu ran do ta w aran ża cjach To ma sza Chmie -
la; godz. 19, bi le ty w ce nie 35 zł. 

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (Ba zy li ka Ka te dral -
na, ul. Tum ska 1), tel. 24/ 367 19 20, www.po kis.pl:
Płoc kie Ko lę do wa nie – ko lej na edy cja im pre zy, kul-
ty wu ją cej tra dy cję śpie wa nia ko lęd i pa sto ra łek, wy s-
tą pi Gra ży na Au gu ścik z zes po łem; godz. 19, wstęp
wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266 38
00, te atr plock.pl: „Wyd musz ka” – pre mie ra; godz. 19.

8 STYCZ NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19 22,

www.dd.po kis.pl: kon cert z cy klu „Kom po zy cje
wiel kich mi strzów” w wy ko na niu Ed war da Wo la ni -
na. W pro gra mie utwo ry Ba cha, Brah msa, Cho pi na.
Kon cert zor ga ni zo wa ny we współ pra cy z To wa rzy -
stwem im. Fry de ry ka Cho pi na w War sza wie; godz.
18, bi le ty w ce nie 10 zł.

Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (Ba zy li ka Ka te dral na,
ul. Tum ska 1), tel. 24/ 367 19 20, www.po kis.pl: Płoc -
kie Ko lę do wa nie – ko lej na edy cja im pre zy, kul ty wu ją -

cej tra dy cję śpie wa nia ko lęd i pa sto ra łek, wy stą pi Be a -
ta Ry bo tyc ka z zes po łem; godz. 19, wstęp wol ny.

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: „Wyd musz ka”; godz. 19.

9 STYCZ NIA (NIE DZIE LA)
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: XIX Fi nał
Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej Po mo cy – po raz
dzie więt na sty w Płoc ku za go ści Or kie stra. W pro-
gra mie: kon cer ty Shre dlust, Un der Age, +KWA,
Resz ta Po ko le nia, KZR oraz Co kol wiek oraz jak co
ro ku o godz. 20 Świa teł ko do Nie ba; po czą tek im pre -
zy o godz. 16. 

Te atr Dra ma tycz ny (No wy Ry nek 11), tel. 24/266
38 00, www.te atr plock.pl: Ka ba ret Mo ral ne go Nie po -
ko ju; godz. 16 i 19.

10 STYCZ 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.

11 STYCZ 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.

12 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19 22,

www.dd.po kis.pl: „Ko lę dy świa ta” – kon cert w wy -
ko na niu Ka me ral ne go Zes po łu Wo kal ne go PO KiS,
akom pa nia ment: Ja ro sław Do ma ga ła; 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: „Be stia”; godz. 10.

13 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
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.
„Wyd musz ka”; godz. 19.

14 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la kon cer to wa przy

ul. Ko le gial na 23), tel. 024/ 364 10 80, www.po sor kiet -
sra.pl: Śpiewaj i kochaj. Wy ko naw cy: Gra ży na Bro dz-
iń ska – so pran, Adam Szer szeń – te nor, Płoc ka Or kie stra
Sym fo nicz na, To masz To kar czyk – dy ry gent, Ja cek
Wo leń ski – pro wa dze nie. W pro gra mie: naj pięk niej sze
arie i du e ty z oper, ope re tek, mu si ca li; godz. 19, bi le ty
w ce nie 50 zł do na by cia od 27 grud nia 2010 r. 

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.
„Wyd musz ka”; godz. 19. 

15 STYCZ 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: „An dro pa u za”; godz. 17 i 20.

16 STYCZ 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: „Wyd musz ka”; godz. 19. 

18 STYCZ 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. 9.
Grażyna Brodzińska wystąpi w programie

„Śpiewaj i kochaj” 14 stycznia, godz. 19
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19 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Dom Dar mstadt (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. „Nor we gia”, ko men -
tarz: Pa u li na Poch ryb niak; 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. 9 i 11.30.

20 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
Książ ni ca Płoc ka (ul. Ko ściusz ki 6), tel. 24/ 268 00

33: Mój Płock – otwar cie wy sta wy prac człon ków
Płoc kie go To wa rzy stwa Fo to gra ficz ne go im. A. Ma -
cie szy; 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. 9. 

21 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki (sa la kon cer to wa

PO KiS, ul. Tum ska 9a), tel. 24/ 367 19 20, www.po -
kis.pl: kon cert zes po łu Ala stor, któ re go wy stęp po -
prze dzi Vat Six Ni ne; godz. 19, bi le ty w ce nie 10 zło-
tych do na by cia w PO KiS.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la kon cer to wa przy
ul. Ko le gial na 23), tel. 24/ 364 10 80, www.po sor kiet -
sra.pl: Wieczór w krainie czardasza. Wy ko naw cy:
Ba nasz kie wicz – skrzyp ce, Płoc ka Or kie stra Sym fo -
nicz na, Zyg munt Ry chert– dy ry gent. W pro gra mie:
wir tu o zow skie i niez wy kle efek tow ne utwo ry skrzyp -
co we, in spi ro wa ne fol klo rem cy gań skim z róż nych
stron Eu ro py, m.in. V. Mon ti „Czar dasz”, G. Di ni cu
„Pac sir ta”, A. Ba nasz kie wicz „Oczy czar ne” (pa raf -
ra za); godz. 19, bi le ty w ce nie 30 zł do na by cia od 3
stycz nia.

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. „Wyd musz ka”; godz. 19. 

22 STYCZ 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. „Wyd musz ka”; godz. 19. 

23 STYCZ 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: „Wyd musz ka”; godz. 19.

24 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
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. „Aus der Tie fe des
Ra u mes” („Z głę bi prze strze ni”, reż. Gil Meh mert),
film pre zen to wa ny w ory gi nal nej wer sji ję zy ko wej;
godz. 10 i 17, wstęp wol ny.

26 STYCZ 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.

27 STYCZ NIA (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
Ger har da Fran ke (Dar mstadt) pt. „Kul tu ro wa róż no rod -
ność – lu dzie na szej zie mi”; 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. 9.

28 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Płoc ka Ga le ria Sztu ki (ul. Sien kie wi cza 36), tel. 24/

364 60 40, www.ploc ka ga le ria.pl: otwar cie wy sta wy
Mi chał Stasz czak „Rzeź ba”; godz. 17, wstęp wol ny.

Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na (sa la kon cer to wa
przy ul. Ko le gial na 23), tel. 24/ 364 10 80,
www.po sor kiet sra.pl: Made in China. Wy ko naw -

cy: chór PWSZ w Płoc ku „Vox Ju ven tu tis”, kwar -
tet wo kal ny PWSZ w Płoc ku „Po si ti ve Vi bra tions”,
zes pół „Jazz Ca pe”, Ro bert Ma jew ski – pro wa dze -
nie. W pro gra mie: naj wię ksze świa to we prze bo je
mu zy ki pop i jazz m.in.: „Brid ge Over Tro ub led
Wa ter”, „Af ri ca”, „Ab ba Hits -Me dley”, „Ro u te
66”, „Ope ra tor”; godz. 19, od biór bez płat nych wej -
śció wek od 10 stycz nia.

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.

29 STYCZ NIA (SO BO TA)
Dom Dar mstadt (Sta ry Ry nek 8), tel. 24/ 367 19 22,

www.dd.po kis.pl: re ci tal Ka ta rzy ny Ma tu szak pt.
„Je stem po to, że by mnie ko chać” – pio sen ki Mar-
le ny Die trich; 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. 

Klub Praw ni ka (ul. Sta ro miej ska 2): wie czór po -
dróż ni czy „Chor wa cja – nie tyl ko pla ża” au tor stwa
Grze go rza Fal kow skie go wraz z wer ni sa żem wys-
tawy fo to gra fii; godz. 17. 

30 STYCZ 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: „Pry wat na kli ni ka”; godz. 19. 

Pia ni sta, ka me ra li sta i pe da -
gog, uro dził się 16 sier pnia
1961 ro ku w Prze my ślu. Ja ko
naj młod szy w hi sto rii uczel ni
stu dent, w wie ku 15 lat roz po -
czął na u kę w Aka de mii Mu -
zycz nej im. F. Cho pi na 
w War sza wie. Po uzy ska niu
dy plo mu kon ty nu o wał na u kę
na Stu dium Po dy plo mo wym
u prof. Ja na Ekie rta. Od niósł
wie le suk ce sów na kon kur -

sach kra jo wych i za gra nicz -
nych. Do ko nał wie lu na grań
ra dio wych i te le wi zyj nych
oraz płyt z mu zy ką so lo wą 
i ka me ral ną.

W Do mu Dar mstadt wy s-
tą pi 8 stycz nia o godz.
18.00. 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. Ce na
bi le tu: 10 zł. 

Ina u gu ra cja se zo nu
„Kom po zy cje wiel kich mi strzów” to no wy cykl w Domu
Darmstadt, w któ rym pre zen to wa na bę dzie mu zy ka ka -
me ral na. Za i na u gu ru je go kon cert for te pia no wy zło żo ny
z utwo rów Ba cha, Brah msa i Cho pi na w wy ko na niu Ed -
war da Wo la ni na.

W czwar tej edy cji kon kur -
su przy to czo no frag men ty z
mniej zna nej po wie ści po pu -
lar ne go pi sa rza. – Niek tó rych
być mo że za sko czy roz wią za -
nie, ale za pew nia my że wszy -
scy, któ rzy nie czy ta li utwo ru
rów nież bę dą mie li szan sę wy -
grać na gro dę – uwa ża ją or -
ga ni za to rzy. – Dla uła twie nia
wy bra no cha rak te ry stycz ne

frag men ty, któ re po mo gą
uczest ni kom zo rien to wać się
skąd one po cho dzą. 

Uczestnicy konkursu mają
do wyboru trzy moż li we wa -
rian ty od po wie dzi: Zyg munt
Kra siń ski „Wła dy sław Her -
man i dwór je go”, Hen ryk
Sien kie wicz „Krzy ża cy”, Jó -
zef Igna cy Kra szew ski „Kró -
lew scy Sy no wie”. 

Jak za pew nia ją or ga ni za -
to rzy, wszel kie for my po -
szu ki wa nia od po wie dzi są
doz wo lo ne. Moż na fo to gra -
fo wać, prze pi sy wać, za pa -
mię ty wać a po tem kon fron -
to wać z książ ką. Wszyst kie
ty tu ły są w zbio rach bib lio -
te ki. Aby wziąć udział w za -
ba wie trze ba przyjść do bib -
lio te ki miesz czą cej się przy
ul. Tum skiej 11 (wej ście od
ul. Sien kie wi cza), prze czy -
tać frag men ty dzie ła i za kre -
ślić od po wiedź na ku po nie
kon kur so wym. Cza su jest
spo ro, bo roz strzy gnie cie
kon kur su na stą pi 1 lu te go
2011 ro ku. (ab)

Li te rac ka cho in ka
Z ja kie go dzie ła po cho dzą cy ta ty za wie szo ne na cho -
in ce w fi lii nr 5 Książ ni cy Płoc kiej, to za da nie dla wiel-
bi cie li li te ra tu ry. Wśród au to rów po praw nych od po -
wie dzi zo sta ną roz lo so wa ne na gro dy książ ko we. 

Slajdy z Norwegii w Domu Darmstadt 19 stycznia o godz. 18
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Mu zea ule ga ją ciąg łej prze -
mia nie, się ga ją po no we tech-
no lo gie i do sto so wu ją spo sób
ek spo no wa nia obiek tów do
per cep cji zmie nia ją cej się wi -
dow ni, cze go przy kła dem jest
nie daw no otwar ta wy sta wa 
w Mu ze um Ma zo wiec kim 
(X wie ków Płoc ka). 

Daw ne kli ma ty
Pa ra dok sal nie ten pęd ku

no wo czes no ści poz wa la nam
bar dziej do ce niać ta kie pe -
reł ki jak sta ra część Mu ze um
Die ce zjal ne go. – Urze kła
nas at mos fe ra i kli mat te go
miej sca, któ re wręcz pach ni-
a ło XIX wie kiem, lo kal nym
wy sta wien nic twem i za in te -
re so wa niem dzie ja mi. Od
po cząt ku wie dzie liś my, że
nie na le ży te go zmie niać –
mó wił Piotr Pu dło z Ka te dry
Bro nioz naw stwa z Uni wer -
sy te tu Łódz kie go kie ru ją cy
zes po łem – głów nie łódz kich
ar che o lo gów, któ ry rok te mu
pod jął się upo rząd ko wa nia,

czy li spi sa nia, udo ku men to -
wa nia i kon ser wa cji za byt -
ków ar che o lo gicz nych mu -
ze um. – Od dwóch lat wię cej
dzie je się w opac twie po be -

ne dyk tyń skim – no wa ek spo -
zy cja skar bca, otwar cie 
w tym ro ku wy sta wy sta łej
„Chry stus w sztu ce” – mó -

wił ks. Ste fan Ceg łow ski,
dy rek tor Mu ze um Die ce zjal -
ne go. – Ale pa mię ta my o na -
szych po cząt kach, któ rych
waż nym ele men tem by ła ar -

che o lo gia, po nie waż pod sta -
wę na szych zbio rów – oprócz
ksiąg rę ko piś mien ni czych
prze nie sio nych z ka te dry –

sta no wi ły dwie ko lek cje:
obra zy prze ka za ne przez ks.
Jó ze fa Mro zow skie go oraz
zbio ry ar che o lo gicz ne i pa -
miąt ki hi sto rycz ne Fran cisz -
ka Tar czyń skie go. Ten płoc-
ki sta ro żyt nik jest zna ny
chy ba każ de mu ar che o lo go -
wi, któ ry zet knął się z wy ko -
pa li ska mi na pół noc nym
Ma zo wszu. Na le ży jed nak
pa mię tać, że Tar czyń ski był
ama to rem, a XIX -wiecz ne
wy ko pa li ska róż ni ły się od
tych pro wa dzo nych dziś.–
Prob lem sta no wił fakt, że by -
ły to za byt ki wyr wa ne z kon-
tek stu, brak do kład nych opi -
sów miejsc, w któ rych zo sta ły
zna le zio ne i za kre su tych prac
– tłu ma czył Pu dło. – Dla te go
na sza pra ca nie po le ga ła tyl -
ko na oce nie sa mych za byt -
ków, ale rów nież pub li ka cji.
Bez cen nym źró dłem by ły dla
nas m.in. „Echa płoc kie 
i łom żyń skie”.

Fran cu skie ra ry ta sy
Co znaj dzie my na wy sta -

wie? Od ska mie lin, po przez
uni kal ny zes pół sie kie rek ka -
mien nych i in nych na rzę dzi 
z epo ki ka mie nia, mie cze 
i róż ne ozdo by z epo ki brą zu 
i że la za, po na czy nia, broń

oraz wczes noś red nio wiecz ne
ozdo by ko bie ce. – Niez wy kle
cen ne jest pu zder ko z Tu ro wa.
Nie ma ta kie go eg zem pla rza 
w Pol sce, a i w Eu ro pie trud-
no by by ło po dob ne zna leźć –
pod kre śla li łódz cy mu ze al ni -
cy. Bar dzo cen ne są rów nież
da ry mu ze al ne z ziem fran cu -
skich. – To naj star sze za byt ki
z cza sów ho mo erek tu sa i ne -
an der tal czy ka, a więc dol ny 
i środ ko wy pa le o lit. Wte dy na
na szych zie miach nie by ło nic,
bo po kry wa ła je gru ba cza pa
lo du. Są to na rzę dzia z krze -
mie nia i ka mie nia. Rze czy 
o któ rych uczy łem się na I ro -
ku stu diów ar che o lo gicz nych 
i ni gdy na wet nie ma rzy łem, 
że bę dę miał w rę ku – mó wił
Piotr Łu czak z Za kła du Epo ki
Ka mie nia. Pra ce przy no wej
ek spo zy cji „Skar by z zie mi
wy do by te...” na bra ły tem pa
we wrześ niu 2010 ro ku, kie dy
PERN S.A. zo stał jej spon so -
rem. Dzię ki wspar ciu uda ło
się m.in. za ło żyć no we oświ-
et le nie (LED) do sta rych gab -
lot, któ re po dob nie jak za byt -
ki ar che o lo gicz ne, pod da no
kon ser wa cji. Przy go to wa no
też kil ka plansz in for ma cyj -
nych i cie ka wy ka ta log. 

Ra do sław Ła ba rzew ski

Skar by z zie mi wy do by te...
W no wej ek spo zy cji zbio rów Mu ze um Die ce zjal ne go rów nie fa scy nu ją ce co sa me
zbio ry są za pach i kli mat XIX -wiecz nej ek spo zy cji, któ re go jej twór cy za nic 
w świe cie nie chcie li zbu rzyć. 

Kar net obej mu je udział
w dzie wię ciu ko lej nych
kon cer tach or ga ni zo wa -
nych przez or kie strę i gwa -
ran tu je sta łe miej sca na sa -

li kon cer to wej od stycz nia
do mar ca 2011. Ce ny: 200
zł (miej sca pod bal ko nem 
i na bal ko nie), 250 zł (miej -
sca w czę ści głów nej).

Szcze gó ło we in for ma cje 
wka sie POS, ul. Biel ska 9/11,
tel. 24/ 364 10 85 od po nie -
dział ku do piąt ku wgodz. 10-
15, w czwar tki 10-17. (ab)

Dla me lo ma nów
Moż na na być kar ne ty na kon cer ty kar na wa ło we w 34. se zo nie ar ty stycz -
nym Płoc kiej Or kie stry Sym fo nicz nej.

„Po wróć my jak za daw nych lat”, pier wszy kon cert 
w no wym se zo nie ar ty stycz nym, 7 stycz nia godz. 19
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Ar tyst ka śpie wa ła m. in. w
Hol ly wo od, w Os lo, Bruk se li,
Pa ry żu, Pra dze, Bej ru cie. Wy -

ko nu je mu si ca le, stan dar dy
mu zy ki roz ryw ko wej, mu zy -
kę fil mo wą, arie ope ro we 
i ope ret ko we, pieś ni kla sycz -
ne. Jej wy stęp, dzię ki wiel kie -
mu kun szto wi ar ty stycz ne mu
i uro ko wi oso bi ste mu, jest za -
wsze nie za pom nia nym prze -
ży ciem.

Ka ta rzy na Ma tu szak jest
pier wszą pol ską ar tyst ką, któ -
ra 1 ma ja 2004 ro ku, w dniu
wej ścia Pol ski do Unii Eu ro -
pej skiej, zaś pie wa ła w Bruk-
se li spe cjal nie na tę oka zję
przy go to wa ny Re ci tal Pieś ni
Kra jów Unii Eu ro pej skiej.

Re ci tal w Do mu Dar mstadt
29 stycz nia o godz. 18. Ce na
bi le tu 20 zł. (eo) 

Po pro stu Mar le ne
Pio sen ki Mar le ny Die trich bę dzie moż na po słu chać 
w Do mu Dar mstadt pod czas re ci ta lu „Je stem po to, że -
by mnie ko chać”. Przed płoc ką pub licz no ścią wy stą pi
Ka ta rzy na Ma tusz ak. 

Katarzyna Matuszak
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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 5 (ul. Tum ska 11), tel. 24/ 262
32 55: „Płoc ki Klub Gier Plan szo wych” – za ję cia dla
dzie ci i mło dzie ży w so bo ty w godz. 10 – 14.

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

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

Fi lia bib lio tecz na nr 12 (ul. Przysz kol na 22), tel. 24/
264 13 09: „Czte ry po ry ro ku” – za ję cia pla stycz ne
dla naj młod szych czy tel ni ków od by wa ją się w każ dy
pią tek w godz. 15 – 16.30.

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

10 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.

24/ 263 35 60: „Zi mo wa san na” – po ra nek ar ty stycz -
ny przed szko la ka; godz. 9.30, wstęp wol ny. 

11 STYCZ 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: Kie dy poz wo lić, kie dy za -
bro nić? – za sa dy w ży ciu ma łe go dziec ka – spot ka nie
dla ro dzi ców dzie ci z Klu bu Ma łe go Dziec ka pro wa -
dzo ne przez spe cja li stów z Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz nej nr 2: Mał go rza tę Pać kow ską – pe da go ga i
Ka ta rzy nę Po do lew ską – psy cho lo ga; godz. 16.30.

14 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28), tel.

24/ 263 94 12: „Zi mo wa pa nien ka” – za ba wa cho in ko -
wa dla naj młod szych; godz. 16, wstęp wol ny. 

Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul. Obr. We ster plat te 6a),
tel. 24/ 262 79 96 wew. 104: „Śnież ka i jej kras no lud ki” –
za ba wa kar na wa ło wa dla dzie ci; godz. 16, wstęp wol ny. 

Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64A), tel. 24/
262 72 08: „Bia ły bal” – za ba wa kar na wa ło wa dla dzie -
ci i mło dzie ży; godz. 16, wstęp wol ny. 

19 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Spół dziel czy Dom Kul tu ry (ul. Krzy wo u ste go 3), tel.

24/ 263 35 60: „Dla mo jej bab ci, dla mo je go dziad ka”
– spot ka nie naj młod szych z oka zji Dnia Bab ci i Dzi-
ad ka; godz. 15, wstęp wol ny. 

20 STYCZ NIA (CZWAR TEK)
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 – Gry i za ba wy Unii Eu ro pej -
skiej – spot ka nie dla dzie ci zKa 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 10.30. 

Klub Osie dla Łu ka sie wi cza (ul. Łu ka sie wi cza 28),
tel. 24/ 263 94 12: „U bab ci jest słod ko” – uro czy ste

spot ka nie z oka zji Dnia Bab ci i Dziad ka; godz. 16,
wstęp wol ny.

21 STYCZ NIA (PIĄ TEK)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul. Obr. We ster plat -

te 6a), tel. 24/ 262 79 96 wew. 104: „Her bat ka z bab-
cią i dziad kiem” – spot ka nie z oka zji Dnia Bab ci 
i Dziad ka; godz. 16, wstęp wol ny. 

24 STYCZ NIA (PO NIE DZIA ŁEK)
Klub Osie dla Dwor co wa (ul. Cho pi na 64A), tel.

24/ 262 72 08: „Ser dusz ko dla bab ci i dziad ka” –
pro gram ar ty stycz ny z udzia łem dzie ci; godz. 17,
wstęp wol ny. 

25 STYCZ 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 – leś nik; spot ka nie
z Mał go rza tą Wło czkow ską, pra cow ni kiem Na dleś -
nic twa Płock; godz. 10.

26 STYCZ NIA (ŚRO DA)
Klub Osie dla Ko cha now skie go (ul. Obr. We ster plat -

te 6a), tel. 24/ 262 79 96 wew. 104: „Za cho waj trzeź -
wy umysł” – szkol ne spot ka nia z pro fi lak ty ką uza leż -
nień; 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: „Ku fe rek z nies po dzian ką” – no -
wo rocz ny bal prze bie rań ców dla dzie ci i mło dzie ży;
godz. 16, wstęp wol ny. 

27 STYCZ 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 – Opo wie ści Ba bul-
ki Zi my – za ję cia edu ka cyj ne dla naj młod szych czy -
tel ni ków; godz. 10.

FILIE BIBLIOTECZNE,  DOMY KULTURY,  KLUBY OSIEDLOWE

„Zna ko mi te Płoc czan ki” –
bo tak brzmi ty tuł tej książ -
ki – przy po mi na An na Sto -
gow ska, ce nio na hi sto ry czka
i re gio na list ka, któ rą do pi -
sa nia na mó wi ło i do pin go wa -
ło sto wa rzy sze nie „Czas ko -
bie ty” (wy daw ca pub li ka cji).
– W cza sach, w któ rych au -
to ry te ty są „wąt pli wej ja ko -
ści” war to się gać po nie do
na szej hi sto rii – mó wi ła na
grud nio wej pro mo cji książ -
ki w Książ ni cy Płoc kiej Ur -
szu la Be resz czyń ska ze sto -
wa rzy sze nia. – Stwier dzi liś -

my, że faj nie by ło by po ka zać
wkład ko biet w na szą kul tu -
rę, oświa tę, w roz wią zy wa -
nie prob le mów spo łecz nych.

Dzię ki Ma rii Ma cie szy -
nie poz na je my obraz Płoc-
ka z po cząt ku XX wie ku,
ar tyst ka He le na Jaw nisz ko
uzu peł nia tę wie dzę swy mi
obra za mi. Bez Ha li ny
Rudz kiej, o któ rej au tor ka
mó wi „mo ja uko cha na”, nie
by ło by Mu ze um Ma zo -
wiec kie go. 

Fak tycz nie An na Sto-
gow ska pi sze o tych ko bie -

tach z wiel ką mi ło ścią, jak
o swo ich naj bliż szych przy-
ja ciół kach, nie za po mi na jąc
jed nak o po win no ściach hi -
sto ry ka. Bo te osiem por tre -
tów to zna ko mi ta ba za dla
tych, któ rzy chcie li by da lej
zgłę biać hi sto rię posz cze -
gól nych ko biet lub się gnąć
po ich pa mięt ni ki. Obok
Ma cie szy ny tek sty, czy to
w for mie li stów, wspom-
nień czy dzien ni ków zo sta -
wi ła rów nież Ha li na Rut-
ska, Ire na Łoś, Mar ce li na
Ro ści szew ska czy Jad wi ga

Sty puł kow ska, w któ rej no -
ta be ne pod ko chi wał się
Wła dzio Bro niew ski.

Sto wa rzy sze nie „Czas ko -
bie ty” za pew nia, że to pier-

wsza, ale nie ostat nia po zy cja
por tre tu ją ca wy bit ne ko bie ty
zwią za ne z na szym mia stem.
Ko lej na ma do ty czyć tych ży -
ją cych współ cześ nie. (rł)

Osiem ko biet
Nie ma ją pom ni ków, nie są uwiecz nio ne w naz wach ulic, a jed nak bez nich
nie ma hi sto rii Płoc ka. W swo jej naj no wszej książ ce An na Sto gow ska wy mie -
nia te naj wy bit niej sze.

Fragment okładki książki „Znakomite Płocczanki”

Za zmiany w programie 
redakcja nie ponosi odpowiedzialności.


