


KALENDARIUM WYDARZEŃ

Informator Miejski   • Czerwiec 20112

1 CZER WCA (śro da)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Pip pi Poń czo szan ka” – Bał tyc ki Te atr Dra ma tycz ny
z Ko sza li na, godz. 9 i 11.30.

2 CZER WCA (czwar tek)
• Mu ze um Ma zo wiec kie
Otwar cie wy sta wy cza so wej „Pol skie Art Déco”,
godz. 17, wstęp wol ny.

• Płoc ka Ga le ria Sztu ki
Otwar cie wy staw:  „Mi chał Bo rys. Stu dium przed-
mio tu i mo je mia sta” (obra zy i ry sun ki),  „To masz Ku-
ran – ma lar stwo i gra fi ka”,  „Por tre ty Płoc kie” – wy-
sta wa dzieł płoc kich ar ty stów pla sty ków (po łą czo na
ze sprze da żą prac), wy sta wa fo to gra ficz na Pio tra
Au gu sty nia ka „Hi sto rie ludz kie z Płoc kiem zwią za ne”
(na dzie dziń cu ga le rii), godz. 18.30, wstęp wol ny.

• Te atr Dra ma tycz ny
„Pip pi Poń czo szan ka” – Bał tyc ki Te atr Dra ma tycz ny
z Ko sza li na, godz. 9 i 11.30.

• To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
Od czyt prof. Ja nu sza Kem py po świę co ny He we liu-
szo wi oraz pre zen ta cja XVII -wiecz nych prac He we-
liu sza ze zbio rów Bib lio te ki im. Zie liń skich TNP,
godz. 17, wstęp wol ny.

3 CZER WCA (pią tek)
• Te atr Dra ma tycz ny
„An dro pa u za”, godz. 17 i 20.

4 CZER WCA (so bo ta)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Be a u ty 3.0”, godz. 19.

3 – 5 CZER WCA (pią tek – nie dzie la)
• Dni Hi sto rii Płoc ka. W pro gra mie: m.in. mia ste -
czko ry cer skie, pre zen ta cja rze miosł pra dzie jo-
wych, tur nie je kusz ni cze, wal ki ry cer skie, ku gla rze,
ka ta ry nia rze, ka pe le; więcej na str. 5. Szcze gó ło wy
pro gram na www.plock.eu.

5 CZER WCA (nie dzie la)
• Ko ściół pw. św. Woj cie cha – Po dol szy ce Pd.
XVII kon cert cha ry ta tyw ny z cy klu „Po daj dłoń”
pod ha słem „Dla Ju sty ny”, godz. 10, wstęp wol ny.

Wy ko naw cy: Ka me ral ny Chór Aka de mic ki Szko ły
Wyż szej im. Pa wła Włod ko wi ca w Płoc ku, Gru pa
„Vic to ria” z SP nr 20, stu den ci stu diów po dy plo mo-
wych SWPW w Płoc ku pod ba tu tą Mał go rza ty
Szpo tań skiej, akom pa nia ment: Ma ciej Mil cza rek.
Pod czas kon cer tu od bę dzie się zbiór ka pie nię dzy
dla cier pią cej na nie u le czal ną cho ro bę ge ne tycz ną
Ju sty ny Ża bow skiej.

6 CZER WCA (po nie dzia łek)
• Klub Praw ni ka 
Fi ni saż wy sta wy fo to gra ficz nej „Ska ły – mchy i po-
ro sty” au tor stwa Wan dy Mał kow skiej, godz. 18.

6 – 7 CZER WCA (po nie dzia łek – wto rek)
• Mu ze um Ma zo wiec kie
Se sja „Pol skie Art Déco”, 6 czer wca godz. 11, 
7 czer wca godz. 10, wstęp wol ny. My ślą prze wod-
nią te go rocz ne go (czwar te go) spot ka nia bę dą
wnę trza miesz kal ne w sty lu Art Déco. W cią gu
dwóch dni wy stą pi oko ło 20 osób, w tym znaw cy
dzie dzi ny: prof. dr hab. An drzej Ol szew ski, prof. dr
hab. An na Sie radz ka, prof. dr hab. Ire na Huml. 

7 CZER WCA (wto rek)
• Dom Dar mstadt
W cy klu „Ki no nie miec kie w Do mu Dar mstadt” 
po kaz fil mu „Stil le Seh nsucht – War child” („Dziec-
ko woj ny”), reż. Chri stian Wa gner, godz. 10 i 17,
wstęp wol ny. Film pre zen to wa ny w ory gi nal nej
wer sji ję zy ko wej.

• Te atr Dra ma tycz ny
„Przy go dy Ko zioł ka Ma toł ka”, godz. 10.

8 CZER WCA (śro da)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Przy go dy Ko zioł ka Ma toł ka”, godz. 10.

9 CZER WCA (czwar tek)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Przy go dy Ko zioł ka Ma toł ka”, godz. 10; 
„Wyd musz ka”, godz. 20.

10 CZER WCA (pią tek)
• Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
Za koń cze nie se zo nu ar ty stycz ne go. Ope ra na estra-
dzie – „Eu ge niusz Onie gin” Pio tra Czaj kow skie go,
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godz. 19. Wy ko naw cy: Mar ta Wy ło mań ska – Ta tia-
na, Mo ni ka Le dzion – Ol ga, To masz Rak – Onie gin,
Pa weł Ska łu ba – Leń ski, Da riusz Gór ski – Gre mia,
Agniesz ka Lip ska – Nia nia, Płoc ka Or kie stra Sym fo-
nicz na, dy ry gent Ru ben Sil va. Bi le ty w ce nie 35 zł.

• Te atr Dra ma tycz ny
„Nie lę ka my się”, „Zie lo ny Wę dro wiec” – go ścin nie
Te atr „Wę drów ka” Pol skiej Szko ły Śred niej z Nie mie -
ża na Li twie, godz. 12. Spek ta kle zre a li zo wa ne są 
w kon wen cji „te a tru czar ne go”(po łą cze nie efek tów
wi zu al nych bia łych lub bar dzo bar wnych tka nin,
bia łych kul, czar ne go tła oraz świat ła ul tra fio le to-
wych lamp na tle mu zy ki). „Be a u ty 3.0”, godz. 19.

11 CZER WCA (so bo ta)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Wyd musz ka”, godz. 19.

12 CZER WCA (nie dzie la)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Przy go dy Ko zioł ka Ma toł ka”, godz. 16;
„Wyd musz ka”, godz. 19.

13 CZER WCA (po nie dzia łek)
• Dom Dar mstadt
W ra mach Klu bu „Po dró że” im. To ny’e go Ha li ka 
po kaz slaj dów pt. „Af ry ka No wa ka – etap 3, Egipt”,
godz. 18, wstęp wol ny. Ko men tarz: Piotr Ro mej ko.

14 CZER WCA (wto rek)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Jaś i Mał go sia”, godz. 10.

15 CZER WCA (śro da)
• Dom Dar mstadt
Spot ka nie z An drze jem Świet li kiem, fo to gra fem 
z for ma cji „Łódź Ka li ska”, godz. 18, wstęp wol ny.
Or ga ni za tor: Płoc kie To wa rzy stwo Fo to gra ficz ne
im. A. Ma cie szy. 

• Mu ze um Ma zo wiec kie – Spich lerz
Otwar cie wy sta wy „Sztu ka ta tu a żu”, godz. 17,
wstęp wol ny. Na wy sta wie za pre zen to wa ne zo sta -
ną m.in. fo to gra fie, pocz tów ki uka zu ją ce bo ga tą 
i dłu gą hi sto rię ta tu a żu, ulot ki re kla mo we ta tu a ży -
stów z I poł. XX wie ku czy wię zien ne dziar gał ki.
Wer ni sa żo wi to wa rzy szyć bę dzie wy kład „Zja wi sko
ta tu a żu w Pol sce” Ma riu sza Snop ka, dok to ran ta 
na Uni wer sy te cie Opol skim, au to ra książ ki „Ta tu aż.
Ele ment współ czes nej kul tu ry”. 

• Te atr Dra ma tycz ny
„Jaś i Mał go sia”, godz. 10.

16 CZER WCA (czwar tek)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Jaś i Mał go sia”, godz. 10.

17 CZER WCA (pią tek)
• Dom Dar mstadt
Kon cert wło skie go zes po łu ka me ral ne go „I Bric-
con cel lo” w skła dzie: Pa tri zia Mo ran di ni (so pran),
Le o nar do De Li si (te nor), Pier lu i gi Rug gie ro (wio-
lon cze la), An drea Bag gio li (for te pian), godz. 18,
wstęp wol ny. Kon cert zor ga ni zo wa ny we współ -
pra cy z Wło skim In sty tu tem Kul tu ry w War sza wie. 

• Te atr Dra ma tycz ny
„Jaś i Mał go sia”, godz. 10, „Roz mo wy z Pio trem”,
godz. 19.

18 CZER WCA (so bo ta)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Roz mo wy z Pio trem”, godz. 19.

18 – 19 CZER WCA (so bo ta- nie dzie la)
• V Płoc ki Pik nik Lot ni czy – szcze gó ło wy pro-
gram na www. lot ni czy plock.pl.

19 CZER WCA (nie dzie la)
• Te atr Dra ma tycz ny
Sce na dra ma tu współ czes ne go – Czy ta nie IV, godz. 19.

25 CZER WCA (so bo ta)
• Dom Dar mstadt
Otwar cie wy sta wy„Lu cień – na sze miej sce”, na któ-
rej zo sta ną za pre zen to wa ne pra ce pow sta łe pod-
czas XII Ogól no pol skie go Ple ne ru Ma lar skie go 
w Lu cie niu, godz. 18, wstęp wol ny. Wy sta wa zor-
ga ni zo wa na we współ pra cy z Urzę dem Gmi ny 
w Go sty ni nie. Ek spo zy cja czyn na do 17 lip ca. 

• Pla ża nad Wi słą
Im pre za otwie ra ją ca let nią tra sę kon cer to wą „La ta
z Ra diem”, godz. 16, wstęp wol ny. W pro gra mie
m.in. blok za baw dla dzie ci, pusz cza nie wian ków
na Wi słę oraz kon cert zes po łów: Za ko po wer, IRA,
For ma cji Nie ży wych Scha buff.

26 CZER WCA (nie dzie la)
• Te atr Dra ma tycz ny
„Roz mo wy z Pio trem”, godz. 19.

V Płocki Piknik Lotniczy



WYSTAWY

• DOM DAR MSTADT 
Wy sta wa Gru py Pla stycz nej RA MA’79, czyn na do 19
czer wca, wstęp wol ny.

Wy sta wa prac pow sta łych pod czas XII Ogól no pol-
skie go Ple ne ru Ma lar skie go w Lu cie niu pt. „Lu cień –
na sze miej sce”, czyn na od 25 czer wca do 17 lip ca,
wstęp wol ny. Ek spo zy cja zor ga ni zo wa na we współ -
pra cy z Urzę dem Gmi ny w Go sty ni nie. 

• KLUB PRAW NI KA
Wy sta wa fo to gra ficz na „Ska ły – mchy i po ro sty”
au tor stwa Wan dy Mał kow skiej, czyn na do 
6 czer wca. Cykl fo to gra fii obra zu ją cy zróż ni co wa-
ny świat mchów i po ro stów, roz wi ja ją cych się na
po wierz chni skał na wys pie Bor nholm. Fo to gra fie
ilu stru ją roz ma i tość od mian, barw i form, two rzą -
cych czę sto ab strak cyj ne struk tu ry ma lar skie, oraz
od wiecz ne związ ki przy ro dy ży wej i nie o ży wio nej.

• KSIĄŻ NI CA PŁOC KA
„Niech oży ją wspom nie nia”, wy sta wa przy go to wa na
z oka zji ju bi le u szu 65-le cia Har cer skie go Zes po łu
Pieś ni i Tań ca im. Wa cła wa Mil ke „Dzie ci Płoc ka”. Ek s-
po zy cja czyn na od 3 do 30 czer wca od po nie dział -
ku do piąt ku w godz.10–18, w so bo ty w godz.10-14,
wstęp wol ny.

• FI LIA BIB LIO TECZ NA NR 5 
„Kin ga oraz wy bra ne wier sze Ada ma As ny ka” – wy-
sta wa prac fo to gra ficz nych Ali ny Le wic kiej, czyn na
od 6 czer wca do 31 sier pnia, w go dzi nach pra cy
bib lio te ki.

• GA LE RIA „OTO JA”
Pre zen ta cja obra zów, ry sun ków i gra fi ki art brut 
z ko lek cji Oto JA, od po nie dział ku do piąt ku w godz.
14 – 17.30.

• MU ZE UM DIE CE ZJAL NE
Ek spo zy cja sta ła: „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 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)
Ek spo zy cja sta ła: Wnę trza se ce syj ne, ga le ria rzeź by 
i ma lar stwa, rze mio sło ar ty stycz ne, ek spo zy cja 
„X Wie ków Płoc ka”. Wy sta wa cza so wa: „Pol skie Art
Déco” od 2 czer wca do 25 wrześ nia. W po dzie miach
ki na „Przed wioś nie” ul. Tum ska 5 wy sta wa „Bo le sław
Bie gas – ma lar stwo i rzeź ba”. Mu ze um czyn ne: wto rek
– nie dzie la w godz. 10-17. Bi le ty: nor mal ny – 8 zł, ul go-
wy 4 – zł, wstęp wol ny dla dzie ci do lat 7 oraz w czwar t-
ki dla wszyst kich; zwie dza nie ek spo zy cji „X Wie ków
Płoc ka” bez płat ne.

• MU ZE UM MA ZO WIEC KIE – SPICH LERZ 
Ek spo zy cja sta ła: ko lek cja rzeź by (w tym Chry stu sa Fra-
sob li we go), tka ni ny, ce ra mi ki, wy ci nan ki lu do wej, zbio ry
kul tu ry ma te rial nej, strój lu do wy z ob sza ru Ma zo wsza. 
Wy sta wy cza so we: Wy sta wa „Sztu ka ta tu a żu”,
czyn na od 15 czer wca do 2 paź dzier ni ka. 
Na wy sta wie za pre zen to wa ne są m.in. fo to gra fie,
pocz tów ki uka zu ją ce bo ga tą hi sto rię ta tu a żu, ulot ki
re kla mo we ta tu a ży stów z I poł. XX wie ku, wię zien ne
dziar gał ki. 

• PŁOC KA GA LE RIA SZTU KI
Wy sta wy: „Mi chał Bo rys. Stu dium przed mio tu i mo je
mia sta” (obra zy i ry sun ki), „To masz Ku ran – ma lar stwo 
i gra fi ka”, „Por tre ty Płoc kie” – wy sta wa dzieł płoc kich
ar ty stów pla sty ków (po łą czo na ze sprze da żą prac),
wy sta wa fo to gra ficz na Pio tra Au gu sty nia ka „Hi sto rie
ludz kie z Płoc kiem zwią za ne” (na dzie dziń cu ga le rii).
Ek spo zy cje czyn ne do 26 czer wca. Ga le ria czyn na 
w godz. 10-18 od wtor ku do so bo ty. Bi le ty: nor mal ny
6 zł, ul go wy 3 zł gru po wy (po wy żej 15 osób) 2 zł/o so -
ba, w nie dzie lę wstęp wol ny. W ra mach Dni Hi sto rii
Płoc ka 3-5 czer wca wstęp wol ny. 4 czer wca ga le ria
do dat ko wo czyn na w godz. 21 – 0.30.

• GA LE RIA HAN DLO WA WI SŁA
Wy sta wa fo to gra ficz na „Pol ska w ser cu Sy be rii” au tor -
stwa Ra fa ła Gu tow skie go. Pra ce pow sta ły w cza sie po -
dró ży do ma leń kiej wsi Wier szy na po ło żo nej w da le kiej
Bu ria cji. Jest to praw dzi wa oa za pol sko ści, gdyż mi mo
sta li now skich re pre sji i 100 lat ru sy fi ka cji wszy scy
miesz kań cy na dal mó wią w oj czy stym ję zy ku. Zdję cia
uka zu ją kra jo bra zy oko lic Baj ka łu oraz co dzien ne ży cie
lu dzi, któ rych los rzu cił w ten trud ny, a jed no cześ nie
pięk ny za ką tek świa ta. Fo to gra fie moż na oglą dać 
do 25 czer wca w sa li wy staw na par te rze ga le rii.
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• Książ ni ca Płoc ka
XXIII edy cja Ogól no pol skie go Kon kur su Poe tyc kie go im. Wł. Bro niew skie go „O Liść Dę bu”. Ter min zgło -
szeń do 31 lip ca 2011 r. Szcze gó ły na www.bibl.plock.pl.

KONKURS
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3 CZER WCA (pią tek)

• Am fi te atr
Kon cert Zes po łu Pieś ni i Tań ca „Ma zo wsze”,
po łą czo ny z 65-le ciem Har cer skie go Zes po łu
Pieś ni i Tań ca „Dzie ci Płoc ka”, godz. 19. 

• Książ ni ca Płoc ka
Otwar cie wy sta wy „Niech oży ją wspom nie nia”
z oka zji ju bi le u szu 65 – le cia Har cer skie go Ze-
s po łu Pieś ni i Tań ca im. Wa cła wa Mil ke „Dzie ci
Płoc ka”, godz. 12.

• Spół dziel czy Dom Kul tu ry 
Pre zen ta cja rę ko dzie ła oraz spot ka nie z or sza-
kiem kró lew skim; godz. 12 – 19. 

• To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
Pre zen ta cja XVII -wiecz nych prac He we liu sza
ze zbio rów Bib lio te ki im. Zie liń skich TNP,
godz. 9-15.

4 CZER WCA (so bo ta)

• Am fi te atr
Wi do wi sko mu zycz ne „No tre Da me l’hi sto rie”,
godz. 20.30. Bi le ty do na by cia w PO KiS i Cen-
trum In for ma cji Tu ry stycz nej.

• Pań stwo wa Szko ła Mu zycz na – sa la kon-
cer to wa
„Szu ka łem Was” – wie czór wspom nień o Ja nie
Pa wle II, godz. 19

• Plac Na ru to wi cza
„Ciot ka Klot ka i Pan Tik Tak” – pik nik li te rac ki 
z Ewą Cho tom ską i An drze jem Gra bow skim,
godz. 10-14. 

• Sta ry Ry nek
Płoc k bi je re kord Gu i nes sa w tań cze niu ober-
ka, godz. 15 – 18.

• To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
Pre zen ta cja XVII -wiecz nych prac He we liu sza
ze zbio rów Bib lio te ki im. Zie liń skich TNP,
godz. 10-14, wstęp wol ny.

• NOC MU ZE ÓW
Mu ze um Ma zo wiec kie czyn ne w godz. 
18 –0.30, Mu ze um Die ce zjal ne i Płoc ka Ga le-
ria Sztu ki czyn ne w godz. 21 – 0.30.

5 CZER WCA (nie dzie la)

• Dzie dzi niec Mu ze um Die ce zjal ne go
Spek takl poe tyc ki na pod sta wie wy wia du Vit-
to rio Mes so ri z Ja nem Pa włem II „Prze kro czyć
próg na dziei”, w wy ko na niu ak to rów Te a tru
Dra ma tycz ne go, godz. 21.

• Sta ry Ry nek
Msza św. pod prze wod nic twem ks. kar dy na ła
Hen ry ka Gul bi no wi cza, godz. 11, kon cert „Płock
mia stem Mi ło sier dzia Bo że go”, ok. godz. 13.
Kon cert Ar ty stycz ne go Zes po łu Cy gań skie go
Ro men, godz. 17.

WY BRA NE IM PRE ZY POD CZAS DNI HI STO RII PŁOC KA
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DOMY KULTURY, FILIE BIBLIOTECZNE, KLUBY OSIEDLOWE

1 CZER WCA (śro da) 
• Sta dion Wi sły Płock
pił ka noż na: Tur niej o Pu char Pre zy den ta Płoc ka,
godz. 9, wstęp wol ny.

1 – 4 CZER WCA (środa – sobota) 
te nis: Mię dzy na ro do wy Tur niej Te ni sa na Wóz-
kach. Szcze gó ły na www.or len po lis ho pen.pl.

2 CZER WCA (czwar tek) 
• Te ren nad Za le wem So bót ka
bie gi: Bieg Trzeź wo ści, godz. 9.

3 CZER WCA (pią tek) 
• Or len Are na
te nis sto ło wy: ga la fi na ło wa Su per pu cha ru Pol ski 
w Te ni sie Sto ło wym, godz. 14.30.

4 CZER WCA (so bo ta) 
• Or len Are na
te nis sto ło wy: ga la fi na ło wa Su per pu cha ru Pol ski w
Te ni sie Sto ło wym – mecz o III miej sce godz. 14.30,
fi nał godz. 17.30.

5 CZER WCA (nie dzie la) 
• Kort pod la sem, Bo ro wi czki, ul. Pocz to wa
Bie gi prze ła jo we: II Bie gi Ro dzin ne. Im pre za adre so-
wa na do dzie ci i do ro słych. Bie gi prze ła jo we na dy s-
tan sach od 100 m do 5 km, godz. 10. 
Kon takt: 606 754 997.

11 CZER WCA (so bo ta) 
• Ha la Spor to wa – Bo ro wi czki
spor ty wal ki: Mło dzie żo wa Li ga Spor tów Wal ki Spar-
tan we ar, godz. 10, wstęp wol ny. Or ga ni za tor: Sto wa-
rzy sze nie Pol ska Li ga Kick – Bo xin gu w Płoc ku.

12 CZER WCA (nie dzie la) 
• Or len Are na
ju do: VI Otwar te Mi strzo stwa Płoc ka w Ju do, wstęp
wol ny. Pro gram: godz. 10.30 – uro czy ste otwar cie

za wo dów, godz. 11 – 16 wal ki eli mi na cyj ne i fi na ło -
we. Or ga ni za tor: UKS,,Ju do -Ka no” Płock.

16 CZER WCA (czwar tek) 
• Sta dion Wi sły Płock
pił ka noż na: Wi sła Płock – Pe li kan Ło wicz, godz. 17.

17 CZER WCA (pią tek) 
• Ogró dek MZOS
pił ka noż na: za koń cze nie Płoc kiej Li gi Pił kar skiej,
godz. 17.

18 CZER WCA (so bo ta) 
• Ha la Spor to wa 
te nis sto ło wy: fi nał Tur nie ju Ro dzin ne go w Te ni sie
Sto ło wym, godz. 9.

• Ką pie li sko So bót ka
siat ków ka pla żo wa: Tur niej Pla żo wej Pił ki Siat ko wej –
open, godz. 9.

• Pły wal nia Miej ska Po do lan ka
pły wa nie: fi nał Płoc kiej Li gi Pły wac kiej, godz. 9.

19 CZER WCA (nie dzie la) 
• Ką pie li sko So bót ka
siat ków ka pla żo wa: Tur niej Pla żo wej Pił ki Siat ko wej –
mixt, godz. 9.

• Or len Are na
pił ka ręcz na: XI Fe sti wal Pił ki Ręcz nej – fi na ły, godz. 10.

24 CZER WCA (nie dzie la) 
• Or len Are na
siat ków ka: FIVB Li ga Świa to wa 2011, Pol ska – Por to-
ry ko, godz. 20.30.

25 CZER WCA (nie dzie la) 
• Or len Are na
siat ków ka: FIVB Li ga Świa to wa 2011, Pol ska – Por to-
ry ko, godz. 17.

1 CZER WCA (śro da)
• Bib lio te ka dla dzie ci
Re lak so wa nie przez czy ta nie – spot ka nie z dzieć mi
pro wa dzo ne przy współ pra cy mło dzie ży gim na zjal-
nej na pla cu za baw przy Sta dio nie Miej skim ul. Ko-
cha now skie go, godz. 12. 
KPDD – czy li ksią żek pa ka dla dzie cia ka – baj ko we

spot ka nie z udzia łem czy ta ją cych, za przy jaź nio nych
ro dzin; godz. 16.30, zgło sze nia pod nr tel. 262 27 69.

• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza 
„Ra dość i swo bo da” – blok im prez roz ryw ko wych 
z oka zji Dnia Dziec ka na bo i sku Szko ły Pod sta wo wej
nr 3, godz. 9.30, wstęp wol ny.

KALENDARIUM IMPREZ SPORTOWYCH



7Informator Miejski   • Czerwiec 2011

In for ma tor Miej ski przy go to wał Zes pół Ko mu ni ka cji Spo łecz nej Urzę du Mia sta Płoc ka, pl. Sta ry Ry nek 1, pok.
220, 09-400 Płock, tel. 24/ 367 15 78, e-ma il: ali na.bo czkow ska@plock.eu. Druk: Dru kar nia Cyf ro wa Me dia ko lor,

ul. Kró le wiec ka 14, 09-400 Płock, tel. 24/ 366 22 66, e-ma il: wi taj@wy druk cyf ro wy.pl. Na kład 5 tys. eg zem pla rzy.

• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
Wer ni saż wy sta wy po kon kur so wej „Ma rze nia, sen, fan-
ta zja” oraz za ba wy z oka zji Dnia Dziec ka, godz. 16.30.

2 CZER WCA (czwar tek)
• Bib lio te ka dla dzie ci
„Czy tać wy pa da, czy li ksią żek pa ra da” – bi cie re kor du
Płoc ka w głoś nym czy ta niu wier sza J. Tu wi ma Lo ko-
mo ty wa z Pre zy den tem Mia sta Płoc ka i za pro szo ny-
mi goś ćmi, Sta ry Ry nek, godz. 11.

• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
Spek takl „Wa ka cje w Ho lan dii” w wy ko na niu Te a tru
Wi ci, godz. 10, sce na przed MDK.
Kon cert cha ry ta tyw ny zor ga ni zo wa ny przez Sa mo rząd
Wy cho wan ków oraz Klub Wo lon ta riu sza, godz. 17.

3 CZER WCA (pią tek)
• Fi lia bib lio tecz na nr 8
„Iz ra el ja kie go nie zna my” – za ję cia ku li nar ne po łą czo-
ne z de gu sta cją po traw kuch ni iz ra el skiej, godz. 13.

• Klub Osie dla Dwor co wa 
„Wszyst kie dzie ci są na sze” – fe styn z oka zji Dnia
Dziec ka; godz. 16, wstęp wol ny.

• Klub Osie dla Ko cha now skie go 
„Dzie ci – dzie ciom” – fe styn z oka zji Dnia Dziec ka;
godz. 9, wstęp wol ny, na bo i sku SP nr 11.

4 CZER WCA (so bo ta) 
• Spół dziel czy Dom Kul tu ry 
Tur niej Ju do z oka zji Dnia Dziec ka; godz. 9, wstęp
wol ny. 

9 – 11 CZER WCA (po nie dzia łek – śro da)
• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
XXII Ogól no pol ski Fe sti wal – Płoc ki Kra mik Te a trów
Dzie cię cych i Mło dzie żo wych „HE CA”. Szcze gó ło wy
pro gram na www.mdk-plock.pl.

10 CZER WCA 2011 (pią tek) 
• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza 
„Czte ry po ry ro ku – la to” – za ję cia ru cho wo – re lak sa-
cyj ne dla naj młod szych, godz. 16, wstęp wol ny.

• Spół dziel czy Dom Kul tu ry 
„Na dzie ja” – Kra jo wy In te gra cyj ny Fe styn Dzie ci 
i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej – Plac Dą brow skie go
2; godz. 10, wstęp wol ny. 

11 CZER WCA (so bo ta)
• Spół dziel czy Dom Kul tu ry 
XII Mię dzy wo je wódz ki Prze gląd Ama tor skiej Twór-
czo ści Zes po łów Se nio ra, godz. 11, wstęp wol ny.

13 CZER WCA (po nie dzia łek)
• Klub Osie dla Dwor co wa 
„Na wa ka cyj nym szla ku” – pro gram ar ty stycz ny na
za koń cze nie ro ku Se nio ra, godz. 16, wstęp wol ny. 

• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza
„Let nia ko ra li ko ma nia” – wy ro by z ko ra li ków w ma łej
de ko ra tor ni, godz. 17, wstęp wol ny.

14 CZER WCA (so bo ta)
• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
„La to w Ogro dzie” – in te gra cyj na im pre za w Ogro-
dzie Jor da now skim, godz. 16.

16 CZER WCA (czwar tek)
• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza 
„Wio sen ny kon cert” – za koń cze nie ro ku kul tu ral no – oś-
wia to we go w Klu bie Se nio ra, godz. 16, wstęp wol ny.

• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
Spot ka nie z cy klu „Głoś ne czy ta nie no cą” pt. „Uro dze-
ni w nie wo li – dzie ciom Nie po dleg łej”, godz. 19.

21 CZER WCA (wto rek) 
• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
„Wiel ka za ba wa ro dzin na”. Ogród Jor da now ski, godz. 16

• Spół dziel czy Dom Kul tu ry 
Pik nik ro dzin ny, godz. 16, wstęp wol ny. 

22 CZER WCA (śro da) 
• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
Otwar cie wy sta wy „Świat dzie cię cej wy o braź ni” pre-
zen tu ją cej do ro bek ar ty stycz ny grup pla stycz nych,
godz. 16. Wy sta wa czyn na do 1 lip ca.

24 CZER WCA (pią tek) 
• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
Pre mie ra gru py re cy ta tor sko – te a tral nej w ra mach
Ogól no pol skiej Ak cji PaT – „Pro fi lak ty ka a Te atr”,
godz. 17.30.

Za zmia ny ter mi nów re dak cja „In for ma to ra Miej skie go”
nie po no si od po wie dzial no ści. Da ty i go dzi ny roz po czę cia

spot kań na le ży po twier dzić u or ga ni za to rów. 



• Cen trum In for ma cji Tu ry stycz nej
Pl. Sta ry Ry nek 8, tel. 24/ 367 19 44, www.itplock.pl
• Dom Dar mstadt
Pl. Sta ry Ry nek 8, tel. 24/ 367 19 22,  www.dd.po kis.pl
• Ga le ria OTO JA
Pl. Na ru to wi cza 2, tel. 609 746 402, 
www.oto ja.art.pl
• Ha la Spor to wa
ul. Kor cza ka 10, tel. 24/ 264-85-18, www.msoz.ump.pl
• Ha la wi do wi sko wo – spor to wa OR LEN ARE NA
Pl. Ce le bry 1, tel. 24/ 367 26 86, 
www.or le na re na.plock.eu
• Ki no He lios Płock
ul. Wy szo grodz ka 144, tel. 24/263 34 45,
www.he lios net.pl
• Ki no 5 D Ex tre me
ul. Wy szo grodz ka 127, tel. 24/ 367 86 86,
www.ki no5dex tre me.pl/plock
• No ve Ki no Przed wioś nie
ul. Tum ska 5a, tel. 24/ 367 65 00,
www.no ve ki no.pl/ki na/przed wios nie
• Klub Osie dla Dwor co wa
ul. Cho pi na 64 a, tel. 24/ 262 72 08
• Klub Osie dla Łu ka sie wi cza
ul. Łu ka sie wi cza 28, tel. 24/ 263 94 12
• Klub Osie dla Ko cha now skie go
ul. Obr. We ster plat te 6 a, tel. 24/ 262 76 96  wew. 104
• Klub Praw ni ka 
ul. Sta ro miej ska 2, tel. 24/ 264 84 67, 
www.klub praw ni ka.pl
• Książ ni ca Płoc ka
ul. Ko ściusz ki 6, tel. 24/ 268 30 58, 
www.bibl.plock.pl
• Lo do wi sko Po dol szy ce
ul. Czwar ta ków 6, tel. 24/ 267 83 20, 
www.mzos.ump.pl
• Lo do wi sko Sta ry Ry nek
tel. 692-720-646; www.mzos.ump.pl
• Mło dzie żo wy Dom Kul tu ry
ul. Tum ska 9, tel. 24/ 364 77 15, www.mdk-plock.pl
• Miej ski Ogród Zo o lo gicz ny w Płoc ku
ul. Nor ber tań ska 2, tel. 24/ 366 05 13,
www.zo o -plock.pl
• Miej ski Zes pół Obiek tów Spor to wych
Pl. Dą brow skie go 2 a, tel. 24/ 267 84 30,
www.mzos.ump.pl
• Mu ze um Die ce zjal ne
ul. Tum ska 3a, tel. 24/ 262 26 23, 262 43 98,
www.mdplock.pl

• Mu ze um Ma zo wiec kie
ul. Tum ska 8, tel. 24/ 364 70 71,
www.mu ze um plock.art.pl
• Mu ze um Ma zo wiec kie – Spich lerz
ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 11 b, tel. 24/ 262 25 95,
www.mu ze um plock.art.pl
• Mu ze um św. Fa u sty ny
pl. Sta ry Ry nek 14/16, tel. 24/ 262 58 83
• Ogród Jor da now ski MDK
ul. Wy szo grodz ka 1, tel. 24/ 364 31 84
• Pły wal nia Miej ska
Al. Ko by liń skie go 28, tel. 24/ 262 51 86, 
www.mzos.ump.pl
• Pły wal nia Miej ska Ja giel lon ka
ul. 3 Ma ja 4, tel. 24/ 262 58 69, 
www.mzos.ump.pl
• Pły wal nia Miej ska Po do lan ka
ul. Czwar ta ków 6, tel. 24/ 267 83 20,
www.mzos.ump.pl
• 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
• Płoc ka Lo kal na Or ga ni za cja Tu ry stycz na
Sta ry Ry nek 8, tel. 24/364 99 90,
www.tu ry sty ka.plock.eu
• Płoc ka Or kie stra Sym fo nicz na
sa la kon cer to wa przy ul. Ko le gial na23, 
tel. 24/ 364 10 80, 
www.po sor kie stra.pl
• Płoc ki Oś ro dek Kul tu ry i Sztu ki
ul. Tum ska 9a, tel. 24/ 367 19 20, 
www.po kis.pl
• Sa la spor to wa i ogró dek
Plac Dą brow skie go 2a,  tel. 24/ 267 84 33,
www.mzos.ump.pl
• Spół dziel czy Dom Kul tu ry
ul. Krzy wo u ste go 3, tel. 24/ 263 35 60
• Sta dion Miej ski
ul. Spor to wa 3, tel. 24/ 267 50 40,
www.mzos.ump.pl
• Sta dion Wi sły Płock
ul. Łu ka sie wi cza 34, tel. 24/ 367 65 20,
www.wis la.plock.pl
• Te atr Dra ma tycz ny
No wy Ry nek 11, tel. 24/266 38 00,
www.te atr plock.pl
• To wa rzy stwo Na u ko we Płoc kie
Pl. Na ru to wi cza 8, tel. 24/366 99 50, 
www.tnp.org.pl
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