
ROZDZIAŁ XII. Kultura

W  Płocku  funkcjonują,  prowadzone
zarówno  przez  miasto  jak  i inne
podmioty,  instytucje  działające
w dziedzinie  kultury.  To  wokół  nich
oraz  organizowanych  imprez
i projektów artystycznych koncentruje
się  życie  kulturalne.  Są  wśród  nich
zarówno  biblioteki,  muzea,  galerie,
teatry,  kina,  chóry,  zespoły
folklorystyczne, szkoły artystyczne czy
kluby osiedlowe.  Według danych GUS
w 2018 r. tylko Muzeum Mazowieckie
(wraz z Muzeum Żydów Mazowieckich)
i Muzeum  Diecezjalne  odwiedziło
łącznie  ponad  99  tys.  osób.
Popularnością  cieszą  się  również
organizowane  w  Płocku  imprezy

masowe. W sumie według danych GUS w ubiegłym roku w 78 tego typu imprezach uczestniczyło
539 tys. osób.  

Miasto  Płock  jest  organem założycielskim dla  5  samorządowych  instytucji  kultury:  Płockiego
Ośrodka Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów, Książnicy Płockiej im. Władysława
Broniewskiego, Płockiej Galerii  Sztuki, Płockiej Orkiestry Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego
oraz najmłodszej z nich, utworzonej w 2011 r. - Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Ponadto
Urząd  Miasta  Płocka  w  2018  r.,  podobnie  jak  w  latach  ubiegłych, współpracował  z  płockimi
instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi, wspierając wszelkie działania,  których celem
jest kształtowanie wartości i osobowości człowieka, jego rozwój intelektualny, pogłębianie wiedzy
humanistycznej,  inspirowanie  doświadczeń  estetycznych pobudzających  wyobraźnię,  zachowanie
tożsamości kulturowej i narodowej, a także ułatwienie kontaktów z kulturą polską i światową, jak
również  upowszechnianie  kultury  wśród  różnych  środowisk  i  grup  wiekowych  poprzez
organizowanie  imprez  kulturalnych  i  artystycznych,  kultywowanie  tradycji  lokalnych
i regionalnych,  dbałość  o kulturę  języka  polskiego  oraz  jego  ochronę,  aktywne  uczestnictwo
w kulturze,  integracja  środowisk  artystycznych,  pobudzanie  i  wspieranie  postaw obywatelskich
i patriotycznych.

Koordynowaniem oraz realizacją zadań w zakresie kultury w Urzędzie Miasta Płocka zajmuje
się  Referat  Kultury.  W  2018  r.  był  on  organizatorem  bądź  współorganizatorem  takich
przedsięwzięć,  jak: Dni  Historii  Płocka,  Dzień Flagi  RP,  Święto  Narodowe Trzeciego Maja,  98.
rocznica obrony Płocka w 1920 r., Narodowe Święto Niepodległości połączone z odsłonięciem pomnika
upamiętniającego bohaterskich obrońców Płocka w 1920 r., 90. urodziny pani Janiny Chmielewskiej –
członka Związku Sybiraków, pana Jerzego Janiszewskiego – sybiraka i pana Edwarda Jankowskiego –
przewodniczącego Porozumienia Organizacji Kombatanckich, jak również jubileuszu 80. urodzin pani
Hanny  Witt-Paszty  i  jubileuszu  20-lecia  działalności  Chóru  Pueri  et  Puellae  Cantores  Plocenses.
Przygotowano również uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni katyńskiej, 73. rocznicę spalenia 79
Polaków, 73. rocznicę zakończenia II wojny światowej i 73. rocznicę zakończenia działań wojennych w
Płocku,  76. rocznicę  stracenia 13 Polaków, 77.  rocznicę  wywiezienia  Żydów z Płocka do obozów
zagłady,  78.  rocznicę  wywózki  Polaków  na  Sybir,  97.  rocznicę  odznaczenia  Płocka  Krzyżem
Walecznych, 155. rocznicę wybuchu powstania styczniowego i 155. rocznicę stracenia gen. Zygmunta
Padlewskiego, a także Dzień Wojska Polskiego i Dzień Weterana.
Tradycyjnie  już  zorganizowano  spotkanie  opłatkowo-noworoczne  Prezydenta  Miasta  Płocka
z kombatantami. Wykonano też replikę sztandaru dla 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej.
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Od sześciu lat realizowane jest porozumienie z Urzędem Marszałkowskim w sprawie prowadzenia
i finansowania działalności  Muzeum Żydów Mazowieckich i  -  jak co roku – również w 2018 r.
przekazano na ten cel środki finansowe z budżetu miasta. 
Dwa razy w roku przyznawane są nagrody Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury. Pierwsza
wręczana jest twórcom i działaczom kultury. W 2018 r. otrzymało ją 6 laureatów. Drugą nagrodę
– za osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2017/2018 –  otrzymało wraz ze swoimi opiekunami
16 dzieci oraz 1 grupa taneczna. 
W  ramach  projektu  Rozwój  oferty  kulturalno-edukacyjnej  miasta  Płocka  poprzez  adaptację
istniejącego  obiektu  do  potrzeb  Płockiego  Ośrodka  Kultury  i  Sztuki  realizowanego  w  ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie  5.3.
Dziedzictwo kulturowe zakupiono dla Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki sprzęt i wyposażenie do
studia  nagrań,  sprzęt  i  wyposażenie  do  sali  koncertowej  (konstrukcja  sceny),  nagłośnienie
frontowe  i  oświetlenie  sceniczne  (wraz  z  montażem),  sprzęt  do  klubu  filmowego  (wraz
z montażem) oraz sprzęt fotograficzny i zestaw oświetleniowy do pracowni fotograficznej.
Od 15 lat organizowane są  otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
edukacji i upowszechniania kultury, które adresowane są do organizacji pozarządowych statutowo
zajmujących się działalnością kulturalną. W 2018 r. w ramach dwóch konkursów oraz art. 19a
ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i o wolontariacie,  we  współpracy  z  płockimi
stowarzyszeniami, zrealizowano następujące projekty (w tym związane z ustanowieniem przez
Sejm RP roku 2018  Rokiem Jubileuszu 100-lecia  odzyskania  przez  Polskę Niepodległości oraz
ustanowieniem przez Sejm RP roku 2018 Rokiem Praw Kobiet z okazji 100. rocznicy przyznania
Polkom praw wyborczych):
✔ Cursus Patria – 100 lat Niepodległej - Chorągiew Mazowiecka ZHP  Hufiec Płock im. Obrońców

Płocka 1920 roku.
✔ Kino Letnie Płock 2018 – 100 lat odzyskania Niepodległości - Fundacja REVITA.
✔ 44  edycja  Ogólnopolskiego  Konkursu  Poetyckiego  „Jesienna  Chryzantema”  –  wiersze

powstające w duchu patriotycznym i religijnym - Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”.
✔ Płock na SZÓSTKĘ - Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna.
✔ Podwieczorek Patriotyczny - Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna.
✔ Jestem  stąd!  Śladami  patronów  naszych  ulic  - Płockie  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Książki

i Bibliotek.
✔ Płockie kobiety w kulturze - Płockie Stowarzyszenie Twórców Kultury.
✔ Krzyżówkowe  mistrzostwa  –  Patroni  płockich  ulic  - Płocki  Klub  Miłośników  Rozrywek

Umysłowych „Relaks”.
✔ Nasz patron - Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Główny w Warszawie.
✔ Po 100-kroć Polska - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
✔ Druh Wacław Milke – wzór, przyjaciel, nauczyciel - Stowarzyszenie Petroklezja.
✔ Mira Zimińska-Sygietyńska – barwne życie królowej - Stowarzyszenie Petroklezja.
✔ Organizacja  cyklu  koncertów  patriotycznych  „Wieczory  Chwały”  - Stowarzyszenie

Petroklezja.
✔ Na polską nutę - Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers.
✔ Śpiewamy dla płocczan VI - Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers.
✔ XXVI  Turniej  o  Miecz  Bolesława  III  Krzywoustego  w  strzelaniu  z  kuszy  historycznej  –

Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.
✔ Łączy nas biało-czerwona – koncert zespołu „Dzieci  Płocka” poświęcony polskim barwom

narodowym  z  udziałem  partnerskich  zespołów  polonijnych – Stowarzyszenie  Przyjaciół
Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

✔ Miś Doremiś zaprasza na koncerty z muzyką polską - Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”.

✔ Przygody Marcelianka Majsterklepki - Stowarzyszenie Teatr Per Se.
✔ Jak zmieniał się Płock przez sto lat niepodległości – Impresje malarskie  - Stowarzyszenie

Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej.
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✔ Koncert „Pejzaż tańcem malowany” – drogi do niepodległości (śladami Polaków walczących
o wolność  na  obczyźnie)  - Stowarzyszenie  Uniwersytetu  Trzeciego  Wieku  im.  Janiny
Czaplickiej.

✔ Piosenka jest  dobra na wszystko – Niepodległa  - Stowarzyszenie  Uniwersytetu Trzeciego
Wieku im. Janiny Czaplickiej.

✔ Polonezem po niepodległej Polsce - Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny
Czaplickiej.

✔ Upowszechnianie  kultury  wśród  mieszkańców  Płocka  –  „Kobiety  źródłem  inspiracji”  -
Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej.

✔ Upowszechnianie kultury wśród mieszkańców Płocka – „Za wolność ludów” - Stowarzyszenie
Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej.

✔ Wydanie publikacji w 100-lecie powstania wolnej Polski - Towarzystwo Naukowe Płockie.
✔ 41  Sympozjum  Koła  Naukowego  Wyższego  Seminarium  Duchownego  w  Płocku:  „Św.

Stanisław  Kostka,  patron  Polski  –  w  100  rocznicę  odzyskania  niepodległości”  - Wyższe
Seminarium Duchowne.

Jedną z najbardziej powszechnych i podstawowych form uczestnictwa w kulturze jest czytelnictwo.
Szczególnie ważną rolę w jego rozwoju pełnią biblioteki, które gromadzą różnorodne tematycznie
księgozbiory i materiały biblioteczne, w tym materiały audiowizualne, a ostatnio także dokumenty
elektroniczne.
Książnica  Płocka  im.  Władysława  Broniewskiego prowadzi  działalność  statutową  w gmachu
głównym (wypożyczalnia, czytelnia i Centrum „e-kąt”), dziale zbiorów audiowizualnych, Bibliotece
dla dzieci  oraz 13 filiach bibliotecznych.  Stan zbiorów w Książnicy Płockiej  na koniec 2018 r.
wynosił  ogółem 452 758 jednostek inwentarzowych (książek, czasopism, zbiorów specjalnych).
W 2018 r.  przybyło  14 786 jednostek,  w tym z zakupu z  budżetu  biblioteki  7 767 jednostek,
z dotacji  Biblioteki  Narodowej  4 837  jednostek.  Dary  stanowiły  2 182  jednostek.  Ze  zbiorów
wycofano  zniszczonych  i  zdezaktualizowanych  16 133  książek  oraz  1  062  jednostek  zbiorów
specjalnych.  W  formie  prenumeraty  zakupiono  141  tytułów  czasopism  bieżących. Czytelnicy
Książnicy mieli dostęp do 1 437 e-booków z platformy IBUK Libra oraz e-czasopism.
Placówki biblioteczne Książnicy Płockiej wypożyczały czytelnikom zbiory w systemie bibliotecznym
ALEPH. Zarejestrowano ogółem 28 885 użytkowników, w tym 28 712 stałych czytelników, którym
wypożyczono do domu i udostępniono w czytelniach łącznie 639 496 jednostek. W ramach usługi
„książka  na  telefon”  czytelnikom z  niepełnosprawnością,  osobom chorym i  w starszym wieku
bibliotekarze dostarczali książki do domu. 
Bibliotekarze  udzielili  115 162  informacji.  Użytkownicy  mieli  dostęp  do  50  stanowisk
komputerowych z Internetem, z których skorzystało 7 845 osób. W Centrum „e-kąt” uruchomiono
Punkt Cyfrowej Pomocy dla płockich seniorów, z którego skorzystały  22 osoby. Wprowadzano
informacje do komputerowych baz danych „Czasopisma czytelnia”, „Centralny katalog czasopism”,
„Artykuły”,  „Dokumenty  życia  społecznego”,  „Bibliografia  województwa  mazowieckiego”
dostępnych on-line na stronie internetowej Książnicy Płockiej. 
Działalność  oświatowo-edukacyjna  miała  na  celu  szeroko  pojętą  promocję  literatury
i popularyzację  czytelnictwa.  W gmachu  głównym i  filiach  bibliotecznych  odbywały  się:  lekcje
biblioteczne dla uczniów szkół wszystkich szczebli, zajęcia dla przedszkolaków, spotkania autorskie
dla dorosłych i dla dzieci, wystawy literackie i okolicznościowe, konkursy literackie, historyczne,
recytatorskie,  pikniki  literackie,  spotkania  Dyskusyjnego  Klubu Książki,  Klubu Małego Dziecka,
imprezy  artystyczne,  warsztaty  literackie,  zajęcia  komputerowe  i plastyczne,  spotkania  dla
seniorów. Książnica brała udział w akcjach ogólnopolskich: Noc Muzeów, Noc Bibliotek, Narodowe
Czytanie, Cała Polska Czyta Dzieciom. W czasie ferii i wakacji placówki biblioteczne prowadziły
zajęcia  animacyjne  w  oparciu  o  literaturą,  w których  uczestniczyło  3 155  dzieci  w  wieku
przedszkolnym  i  szkolnym.  Ogółem  w Książnicy  zorganizowano  3 025  imprez  i  wydarzeń,
w których  udział  wzięło  80 507  osób.  W  ramach  działalności  wydawniczej  ukazały  się  cztery
publikacje o tematyce regionalnej.

87

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA



Książnica Płocka od lat uczestniczy w realizacji Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów  alkoholowych  oraz  Miejskiego  programu  przeciwdziałania  narkomanii.  Ogółem  we
wszystkich działaniach podejmowanych w ramach projektu „Żyję zdrowo i bezpiecznie” w 2018 r.
wzięło udział 1 450 osób.
W 2018 r. zrealizowane zostały projekty „Kulturalny kalejdoskop” i „Czytanie – to jest sztuka!”
dofinansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozpoczęta została
realizacja projektu „Biblioteka – dobry społeczny biznes” finansowanego z programu Erasmus+.
Książnica  była  partnerem  w  realizacji  pięciu  projektów  Stowarzyszenia  Bibliotekarzy  Polskich
Oddział w Płocku i Płockiego Stowarzyszenia Przyjaciół Książki i Bibliotek.
Dla  bibliotekarzy  zorganizowano  6  szkoleń,  dbając  o  to,  by  placówki  były  nowoczesnymi
instytucjami i odpowiadały na zmieniające się potrzeby mieszkańców. 
W ramach odpłatnych usług kulturalnych Książnica prowadziła wypożyczalnię filmów, świadczyła
klientom indywidualnym, instytucjom i zakładom usługi kserograficzne z materiałów pochodzących
ze  zbiorów  Książnicy.  Ponadto  wypożyczalnia  filmów  użyczała  nieodpłatnie  swoje  zbiory
placówkom oświatowym i organizacjom społecznym.
Książnica Płocka, jak w latach poprzednich,  realizowała zadania biblioteki powiatowej. Podstawą
było porozumienie zawarte 27 marca 2018 r. pomiędzy Powiatem Płockim reprezentowanym przez
Zarząd Powiatu w Płocku a Gminą Miasto Płock reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Płocka.
Biblioteka  sprawowała  nadzór  merytoryczny  oraz  udzielała  pomocy  instrukcyjno-metodycznej
i szkoleniowej 33 bibliotekom samorządowym.
Działania Książnicy Płockiej wpisują się w realizację programów i strategii miasta Płocka: 
- Płocki Program Rewitalizacji,
- Program rozwoju turystyki i promocji miasta Płocka,
- Miejski program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Miejski program przeciwdziałania narkomanii, 
- Strategia rozwiązywania problemów społecznych miasta Płocka,
- Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Płocka.

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki  jest  instytucją kultury prowadzącą w szczególności działalność
w zakresie upowszechniania kultury, edukacji i animacji kulturalnej, promocji amatorskiego ruchu
artystycznego,  organizacji  imprez  masowych  i  kameralnych,  działalności  wydawniczej  oraz
współpracy międzynarodowej. W 2018 r. POKiS rozpoczął działalność w nowej siedzibie przy ul.
Jakubowskiego 10. Dawny budynek gimnazjum przeszedł gruntowną przemianę – piwnice zostały
zaadaptowane  m.in.  na  salę  kinową  i  sale  prób  dla  zespołów  muzycznych,  na  parterze  są
pomieszczenia administracyjne i  sala  widowiskowa, na pierwszym piętrze zaplanowano galerię
plastyczną, pracownie – fotograficzną, plastyczną, studio nagrań, a na drugim piętrze sale - prób
wokalnych, baletową i dydaktyczne. Teraz POKiS ma do dyspozycji trzy razy większą powierzchnię
niż w dotychczasowej siedzibie. Koszt modernizacji wyniósł ponad 5 mln zł, a miasto pozyskało
prawie 2,8 mln zł unijnej dotacji.
W  2018  r.  POKiS  skierował  do  mieszkańców  Płocka  525  propozycji o  różnym  zasięgu
i różnorodnym  charakterze  artystyczno-edukacyjnym,  z których  łącznie  skorzystało  ponad
139 000 odbiorców:
✔ udział  w  amatorskim  ruchu  artystycznym  -  20  stałych  form  artystycznych  działających

w strukturach POKiS, liczba uczestników - ok. 700,
✔ organizacja 28 warsztatów artystycznych i edukacyjnych oraz 62 warsztatów dla podopiecznych

placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, liczba uczestników - ok. 3 500,
✔ realizacja 4 konkursów mających na celu promocję amatorskiego ruchu artystycznego na forum

lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – łączna liczba uczestników – ponad 2 000,
✔ realizacja 27 wystaw plastycznych i fotograficznych, liczba zwiedzających - ok. 14 000,
✔ realizacja 355 imprez kameralnych, liczba widzów – ok. 19 900.
✔ realizacja 28 imprez masowych i  plenerowych,  ogólna liczba widzów - ok.  99 000, w tym:

Płockie  Kolędowanie,  Orszak  Trzech  Króli,  Wielka  Orkiestra  Świątecznej  Pomocy,  Koncert
Mate.O,  Festiwal  Muzyki  Jednogłosowej,  Koncert  Grupy  Jarmuła  Band,  Piknik  Europejski,
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Majunia, Rock Tower, Wieczór Chwały, Jarmark Tumski, Dzień Dziecka, Wieczór Romski, Święto
Rodziny, Fame Dance Festival, Dzień Ojca, Wianki, Festiwal Canzonada, Audioriver, Polish Hip
Hop Festival, Disco nad Wisłą, Vistula Folk Festival, Rynek Sztuki, Summer Fall Festival, VIII
Festiwal  Kultury  i  Sztuki  dla  Osób  Niewidomych,  Festiwal  Themersonów,  Wigilia  przed
Ratuszem oraz Sylwester przed Ratuszem.

W strukturach POKiS-u działają następujące stałe formy artystyczne:
Literatura:

- Klub Literacki „Marabut” – w ramach spotkań warsztatowych prowadzona jest praca
nad  własnymi  tekstami,  wybór  i  redakcja  tekstów  na  konkursy  literackie
i przygotowywanych do wydawnictw. Stałym tematem spotkań jest omawianie nowości
wydawniczych płockich i ogólnopolskich oraz przegląd prasy artystycznej i literackiej.
Ważnym  punktem  jest  prezentacja  filmów  dokumentalnych  i  biograficznych;  liczba

uczestników – 17.
Teatr:

- Warsztaty teatralne dla dzieci – zajęcia dla 6-11-latków, obejmują ćwiczenia ruchowe,
zabawy z rekwizytem, pracę z tekstem, elementy dramy; liczba uczestników -16.

-  Grupy  teatralne  (dla  dorosłych  i  dla  młodzieży)  –  zajęcia  obejmują  prace  nad
przygotowy- waniem premier teatralnych; liczba uczestników – 25.

- Grupa teatralna dla młodzieży – zajęcia adresowane są do młodzieży, obejmują różne
techniki teatralne; liczba uczestników – 15.

Plastyka:
- Pracownia Plastyczna „Piwnica” (2 grupy) – zajęcia edukacyjne, w tym odkrywanie,

wspieranie  i  rozwój  zdolności  twórczych  dzieci  oraz  opieka  artystyczna  nad
utalentowanymi  dziećmi.  Na  zajęciach  realizowane  są  tematy  z  zakresu  m.in.
malarstwa,  rysunku,  rzeźby,  płaskorzeźby,  grafiki,  papieroplastyki,  malowania  na
szkle; liczba uczestników – 56.

- Pracownia Plastyczna Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży w C.H. „Atrium Mosty” (7 grup) – zajęcia
plastyczne i warsztaty tematyczne, wystawy sztuki dziecięcej i sztuki inspirowanej twórczością
dzieci; liczba uczestników – 108.

-  Pracownia  Działań  Twórczych  „Kolor  i  Forma”  (3  grupy)  –  zajęcia  plastyczne  dla  dzieci
i młodzieży w grupach zorganizowanych oraz zajęcia otwarte dla wszystkich chętnych; liczba
uczestników – 71.

- Pracownia plastyczna dla dorosłych (2 grupy) – zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby; liczba
uczestników – 21.

Muzyka:
- Kapela Płocka – kultywowanie folkloru miejskiego i jego tradycji; liczba uczestników –

5.
- Canzona Brass Quintet – różnorodny repertuar od klasyki aż do popularnej muzyki

rozrywkowej; liczba uczestników – 5.
-  Kameralny  Zespół  Wokalny  – zdobywanie  umiejętności  wokalnych poprzez  realizację

ćwiczeń  emisyjnych,  dykcyjnych  i  opracowywanie  repertuaru  wokalnego  i  chóralnego;  liczba
uczestników – 9.

-  Pracownia  Muzyczna (8  zespołów) – zajęcia  edukacyjno-warsztatowe dla  solistów,  zespołów
wokalno-muzycznych,  rockowych,  heavy-metalowych.  Rozwijanie  umiejętności  gry  na
instrumentach,  umiejętności  wokalnych,  komponowanie  oraz  tworzenie  repertuaru
koncertowego; liczba uczestników – 7. 

- Chór Vox Singers – utwory muzyki popularnej, jazzowej, klasycznej, kolędy, pieśni sakralne;
liczba uczestników – 36.

-  Big  Band  -  od września:  Zespół  instrumentalny  –  standardy muzyki  jazzowej  i  pop;  liczba
uczestników – 15.

- Pracownia gitarowa (2 grupy) – zajęcia dla początkujących i zaawansowanych, oprócz praktyki
obejmują też teorię; liczba uczestników – 12.
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Muzyka i taniec:
- Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” (3 grupy) oraz Kapela Zespołu Pieśni i Tańca „Wisła” –
zdobywanie  umiejętności  tanecznych  i  wokalnych  oraz  poznawanie  polskiej  kultury
ludowej  –  emisja  głosu,  zajęcia  indywidualne  z  techniki  śpiewu  solowego  i  nauka
repertuaru wokalnego oraz zajęcia taneczne, tj. klasyka tańca, ćwiczenia rozciągające,
koordynacja ruchowa, zajęcia choreograficzne; liczba uczestników – 90.

- Grupy taneczne: dziecięca grupa „New Kids”, dziecięca grupa „Cool Kids”, Grupa „WOW”, Grupa
„No Name”,  „Max  Dance”,  Grupa „Crazy  dance”,  Grupa „Tańczące  Brzdące”  –  kształtowanie
postawy tanecznej, koordynacji ruchowej, zdobywanie umiejętności tanecznych, nauka podstaw
tańca  klasycznego  oraz  elementów  tańca  nowoczesnego,  poznawanie  historii  tańca
towarzyskiego  i  salsy  jako  formy ruchu  przy  muzyce,  przygotowywanie  mini-pokazów tańca
nowoczesnego, a także prowadzenie zajęć tanecznych w formie zabawy dla dzieci w wieku od 3
do 8 lat; liczba uczestników – 102.

- POKiS Dance Studio - grupy taneczne hip hop, break dance: „Flip to Beat”, „Hip hop dance
wonomozo”, „Hip Hop Dance”, „Makerzz”, „Family”, „Go ladies” – nauka tańców break dance, hip
hop,  street  dance,  popping,  locking  i  innych.  Zajęcia  przeznaczone  są  dla  dzieci,  młodzieży
i dorosłych; liczba uczestników – 54.

- Studio nagrań – studio wyposażone jest w nowoczesny sprzęt audio. Nagrywają w nim zespoły
i wokaliści związani z Pracownią Muzyczną POKiS oraz, odpłatnie, mieszkańcy Płocka.

Po  zaadaptowaniu  pomieszczeń  przy  ul.
Jakubowskiego 10 na potrzeby Płockiego
Ośrodka  Kultury  i  Sztuki,  instytucja  ta
rozpoczęła  działalność  w  nowej
siedzibie we wrześniu 2018 r.  Od tego
czasu do końca roku zrealizowała: 
- 2 wystawy Natalii Józwiak (malarstwo)

i Izabeli  Łapińskiej  (fotografia);  liczba
widzów – 1 100,

- 5 spektakli teatralnych; liczba widzów –
480,
-  warsztaty  animacji  poklatkowej  –  12
osób,
-  warsztaty  „Powiedzieć  świat  inaczej,
poezja  semantyczna  S.  Themersona”  –
120 osób,
-  koncerty:  Adam Strug  z  chórem Vox  Singers,  Lao  Che,  Janusz  Radek,  Ivo  Kmiecik,  Clock
Machine, Grażyna Auguścik, Karolina Czarnecka, Król – liczba słuchaczy – ok. 1 840.
W nowej siedzibie powstała pracownia plastyczna dla dorosłych, w zajęciach której uczestniczy 21
osób. Zorganizowano także warsztaty gitarowe prowadzone przez Krzysztofa Misiaka, w których
uczestniczyło 12 osób. Uruchomione zostało też studio nagrań, z którego korzystają podopieczni
Pracowni  Muzycznej  POKiS oraz  zainteresowani  płocczanie.  Od listopada działa  nowe „Kino za
Rogiem”,  do końca 2018 r. odbyło się w nim 41 seansów, które obejrzało 975 widzów. Łącznie z
61  propozycji  POKiS-u  zorganizowanych  w  nowej  siedzibie  od  września  do  końca  2018  r.
skorzystało prawie 3 000 osób.  
Budynek przy ul. Jakubowskiego 10 jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, co
wpisuje się w program „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej 2013-2018”. W ramach
działań POKiS-u na rzecz osób niepełnosprawnych instruktorzy Galerii Sztuki Dzieci i Młodzieży
przeprowadzili warsztaty artystyczne dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
nr 2  w Płocku. W okresie wiosenno-letnim osoby niepełnosprawne brały udział  w koncertach
organizowanych w amfiteatrze, który jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Na imprezy
masowe  i  kameralne  organizowane  przez  POKiS  osoby  niepełnosprawne  miały  zapewniony
darmowy wstęp, a ich opiekunowie - prawo do 50% zniżki. 
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W lipcu 2018 r. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki otworzył również Pracownię Działań Twórczych
„Kolor  i  forma”  w Centrum Handlowym „Wisła”, która  ma charakter  otwarty,  ściśle  związany
z życiem  i  potrzebami  środowiska,  w  którym  się  znajduje.  Działalność  pracowni,  oparta  na
różnorodnych  formach  warsztatowych,  obejmuje  m.in.  warsztaty  dla  przedszkoli  i  szkół,
popołudniowe  zajęcia  plastyczne,  wystawy,  organizację  konkursów  plastycznych,  spotkania
i warsztaty  z  twórcami,  „Rodzinne  Sztukowanie”  –  warsztaty  kierowane  do  dzieci  i  rodziców,
konsultacje  dla  nauczycieli,  promowanie  uzdolnionej  młodzieży,  współpracę  z  placówkami
o podobnym charakterze z innych miast.

Instytucją typowo  wystawienniczą
w Płocku jest Płocka Galeria Sztuki.
W  tej  chwili  PGS  mieści  się
w zabytkowej  mykwie  przy
ul. Sienkiewicza 36. Na jej potrzeby
planowana jest  adaptacja  budynku
przy ul. Sienkiewicza 51 wraz z jego
rozbudową  i  zagospodarowaniem
terenu.  Zdjęcie  obok  przedstawia
wizualizację  obiektu  przygotowaną
w ramach  koncepcji  urbanistyczno-
architektonicznej. 
Istotę  działalności  Galerii  stanowi
przede  wszystkim  upowszechnianie
i kreowanie wydarzeń artystycznych,
prezentacja  aktualnych  trendów,

zjawisk i postaw w sztuce współczesnej przy zachowaniu jak najwyższej ich jakości i  poziomu
artystycznego.  Do  podstawowych  zadań  Galerii  należą  m.in.:  organizacja  i realizacja  wystaw
profesjonalnej sztuki współczesnej, współpraca ze środowiskami twórczymi, wydawanie publikacji
związanych z upowszechnianiem sztuk plastycznych,  popularyzowanie  wiedzy o sztuce poprzez
działalność  oświatową,  akcje  bezpośrednie,  również  łączące  działania  artystyczne  z  edukacją
zdrowotną. 
PGS  pełni  rolę  podmiotu  inicjującego  i  organizującego  ważne  przedsięwzięcia  w obszarze
popularyzacji  sztuki  współczesnej  w  regionie.  W  2018  r.  PGS  przygotowała  i  przeprowadziła
działania mające na celu rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych w mieście adresowanych do
szerokiej grupy odbiorców. Program wystawienniczy i edukacyjny Galerii został przygotowany dla
różnych  grup  wiekowych  i środowisk,  w  tym  zagrożonych  wykluczeniem  społecznym  –  np.
seniorów, osób niepełnosprawnych. Od strony technicznej budynek PGS wyposażony jest w windę,
z której  mogą  korzystać  osoby  z  dysfunkcjami  ruchu.  W  2018  r.  z oferty  wystawienniczej
i edukacyjnej skorzystało 20 grup osób niepełnosprawnych i grup integracyjnych – łącznie 321 osób.
W  2018  r. PGS  w  ramach  działalności  wystawienniczej  przygotowała  i zrealizowała  w  swojej
siedzibie  18  wystaw,  które  łącznie  obejrzały  13 774  osoby.  Ponadto  w przestrzeni  miejskiej
prezentowana  była  wystawa  plenerowa  zorganizowana  z  okazji   setnej  rocznicy  odzyskania
niepodległości przez Polskę pt. „Pomniki Pamięci”. W 2018 r. zostało zorganizowanych 14 wystaw
krajowych,  które obejrzało  11 877 osób oraz  4 zagraniczne i międzynarodowe, które  obejrzało
1 897 osób. Galeria zrealizowała także autorski program edukacyjny, mający na celu rozwijanie
wyobraźni,  kreatywności,  uwrażliwianie  uczestników spotkań  na  otaczający  świat,  przybliżanie
wiedzy z  zakresu sztuki  i  kultury  współczesnej,  organizując  spotkania  z  artystami,  krytykami
sztuki,  przedstawienia,  seanse  filmowe  oraz  wirtualnej  rzeczywistości,  a  także  tematyczne
warsztaty artystyczne dla dzieci i dorosłych. Po raz kolejny Galeria zorganizowała cykl warsztatów
plastycznych połączonych z edukacją zdrowotną, zorganizowany w ramach Miejskiego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii.  Celem  projektu  było  uwrażliwianie  oraz  poprawa  społecznego  i  emocjonalnego
funkcjonowania  dzieci  poprzez  działania  artystyczne.  Ponadto  PGS przygotowała  i zrealizowała
specjalną  ofertę  edukacyjną  z  okazji  ferii  zimowych oraz  wakacji  letnich,  jako  propozycję  do
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twórczego, ciekawego spędzania czasu, skierowaną do całych rodzin. W 2018 r. Galeria włączyła
się  również  w  ogólnopolskie  i  międzynarodowe  działania  artystyczno-edukacyjne,  takie  jak
„Międzynarodowa Noc  Muzeów”.  Z  tej  okazji  przygotowała  autorską  ofertę  w  postaci  wystaw
malarstwa  i  rysunku  Zdzisława  Beksińskiego,  rysunku  Damiana  Leszczyńskiego  oraz  rzeźby
twórców  z  ŚDS  w  Choszcznie,  a  także  prezentując  projekt  „De  Profundis-Beksiński  VR”,
pozwalający widzom na wirtualną podróż poprzez obrazy Beksińskiego. Płocczanie mogli  także
wziąć udział w ogólnopolskim Dniu Wolnej Sztuki w Galerii, zwiedzając wystawę Piotra Pasiewicza
i biorąc  udział  we  wspólnej  dyskusji  o sztuce  współczesnej.  Łącznie  w 2018 r. Płocka  Galeria
Sztuki  zorganizowała  125 różnego  rodzaju  działań  edukacyjnych,  z  których  skorzystało  7 025
osób. 
PGS  prowadziła  także  działalność  wydawniczą,  mającą  na  celu  popularyzację,  reklamę
i promowanie działalności, tj. wystaw oraz artystów i ich sztukę. Zaprojektowanych zostało: 12
rodzajów  zaproszeń  na  wystawy,  22  plakaty  towarzyszące  wystawom  i  wydarzeniom
edukacyjnym. Wydano 10 katalogów z reprodukcjami prac artystów prezentowanych w Galerii.
Każdy katalog zawierał merytoryczne teksty przybliżające sylwetkę oraz twórczość artysty.

Koncerty symfoniczne,  kameralne i  festiwalowe,  a  do tego audycje  umuzykalniające  dla
dzieci  i  młodzieży  to  domena  Płockiej  Orkiestry  Symfonicznej  im.  Witolda  Lutosławskiego.
Orkiestra poprzez swoją działalność propaguje wysokie wartości estetyczne, a dzięki dostępnej
formie  koncertów  stanowi  atrakcyjne  połączenie  z  ofertą  turystyczną  miasta.  Pełniąc  funkcję
animatora kultury, współpracuje z wieloma instytucjami publicznymi: z domami kultury, teatrami,
muzeami,  stowarzyszeniami  i  ośrodkami  kultury.  Bierze  udział  w  działaniach  towarzyszących
różnym  wydarzeniom  kulturalnym.  W  2018  r.  Płocka  Orkiestra  Symfoniczna  była  partnerem
projektu  pn.  „Płock  na  szóstkę”  realizowanego przez  Płocką Lokalną  Organizację  Turystyczną.
Uczniowie  klas  czwartych  uczestniczyli  8  czerwca  w widowisku  taneczno–muzycznym  pn.
„Czarodziejska  batuta”  w reżyserii  Mai  Baczyńskiej.  Ponadto  Płocka Orkiestra  Symfoniczna od
2014  r.  jest  organizatorem cyklu  spotkań  artystyczno-edukacyjnych  „Wędrówki  po  pięciolinii”
skierowanych do dzieci poniżej 3 roku życia i ich rodziców. Koncerty te mają na celu zapoznanie
dzieci z muzyką, z instrumentami, ich nazwami oraz sposobem grania. Podczas każdego spotkania
prezentowane są fragmenty utworów muzyki klasycznej przeplatane z wykonywaniem piosenek
dostosowanych  do  możliwości  percepcyjnych  dzieci.  Płocka  Orkiestra  Symfoniczna  w  2018  r.
kontynuowała  ulubiony  przez  dzieci  projekt.  Nie  zmieniając  dotychczasowej  formy,  wędrówki
odbywają się w jedną niedzielę każdego miesiąca. Każdy koncert trwa 35 minut, jest przeplatany
śpiewem oraz tańcem. W okresie od stycznia do grudnia 2018 r. odbyło się 20 spotkań, w których
wzięło udział 1 580 dzieci oraz 1 580 opiekunów.
Orkiestra  jest  także  partnerem  merytorycznym  cyklu  koncertów  dla  dzieci  „Miś  Doremiś”,
organizowanego w 2018 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca
„Dzieci Płocka”. Jest to cykl koncertów edukacyjnych, który powstał w trosce o edukację muzyczną
najmłodszego pokolenia. Koncerty mają na celu w przystępny sposób wprowadzić dzieci w świat
muzyki,  zapoznać  z  podstawowymi  pojęciami  muzyki,  uczyć  słuchania  muzyki,  pobudzić
wrażliwość na piękno ludzkiego głosu, barwę instrumentów, zapoznać z budową instrumentów,
przybliżyć  bogactwo  kultury  narodowej.  W tym celu,  każdy  tworzący  odrębną  całość  koncert,
zawiera  dzieła  muzyczne  i  treści  dostosowane  do  możliwości  percepcyjnych  dzieci  w  wieku
przedszkolnym. Zgodnie z istniejącą w tym wieku potrzebą identyfikacji dziecka z autorytetem
(bohaterem) do realizacji koncertów zaproszony jest muzyk (śpiewak, aktor) – MIŚ DOREMIŚ,
którego przeżycia,  uczucia,  doświadczenia będą podobne do tych przeżywanych przez  małych
słuchaczy. Miś Doremiś – ciekawy, otwarty, zabawny, czasem nieporadny, poznaje świat muzyki
prowadzony po krainie dźwięków przez ciotkę Adę. Forma koncertów zakłada uczestnictwo dzieci
w  koncertach  na  zasadach  podobnych  do  koncertów  dla  dorosłych  –  dzieci  i  rodzice  siedzą
w fotelach  przeznaczonych  dla  publiczności.  Ma  to  na  celu  przygotowanie  dzieci  do  udziału
w przyszłości w koncertach dla dorosłych, wyrobienie nawyku uczestnictwa w koncertach. W 2018 r.
odbyły się 4 koncerty, w których wzięło udział 950 dzieci oraz 950 opiekunów.
W ramach akcji „Weekend w Płocku za pół ceny” Płocka Orkiestra Symfoniczna zaproponowała
płocczanom i  turystom 50% zniżkę na bilety na koncert  inaugurujący 42 Jubileuszowy Sezon

92

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA



Artystyczny, który się odbył 21 września 2018 r. w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej
w Płocku.
Oprócz  piątkowych,  wieczornych koncertów wpisanych w repertuar  orkiestry duże powodzenie
miał XX Letni Festiwal Muzyczny, w ramach którego odbyły się 3 koncerty i których wysłuchało
970 osób. Do udziału w festiwalu został zaproszony zespół Bogna Band, który wykonał muzykę
z polskich filmów i seriali,  takich jak np. „Polskie drogi”, „Vabank”, „Noce i dnie”. Kompozycje
muzyki cerkiewnej śpiewanej w języku cerkiewnosłowiańskim ukazujące historyczny rozwój tego
gatunku od średniowiecza do współczesności zaprezentował Zespół Muzyki Cerkiewnej KLIROS,
a na zakończenie festiwalu najpiękniejszą muzykę polską wykonała Płocka Orkiestra Symfoniczna
pod batutą Jakuba Chrenowicza. Otwarta formuła i wyjście poza salę koncertową pozwoliła na
dotarcie do większej liczby słuchaczy. Koncerty festiwalowe na stałe wpisały się w życie kulturalne
miasta oraz stały się jego atrakcją turystyczną.
W  2018  r.  Płocka  orkiestra  symfoniczna  zorganizowała  łącznie  415  koncertów  dla  57 748
słuchaczy.

Ofertę muzyczną uzupełniają płockie chóry. Chór Pueri et Puellae Cantores Plocenses  prowadzi
działalność kulturalną, edukacyjną i wychowawczą, w ramach której odbywają się systematyczne
zajęcia  muzyczne (próby,  warsztaty)  oraz  koncerty  krajowe  i  zagraniczne  (ogółem  –  42
koncerty i ponad 25 000 słuchaczy w 2018 r.) Chór uświetnia uroczystości państwowe, a także
święta i uroczystości religijne oraz imprezy okolicznościowe. W każdą niedzielę zapewnia oprawę
muzyczną mszy św. w Płockiej Bazylice Katedralnej. 
Chór  PPCP jest  organizatorem dwóch imprez o charakterze cyklicznym, na których występują
polscy i zagraniczni artyści:
✔  XVI Międzynarodowy Festiwal Płockie Dni Muzyki Chóralnej – 2 koncerty,
✔ Międzynarodowy  Festiwal  Płockie  Koncerty  Organowe  (zapoczątkowany  w  1999  roku)  –

4 koncerty.
✔ Chór  PPCP, jak  co  roku, wziął  udział  w  kilku  międzynarodowych  konkursach,  zdobywając
nagrody w rożnych kategoriach: 
✔ XXXI Festiwal Chorus Inside Summer w Chieti we Włoszech – cztery pierwsze miejsca, 
✔ XXXII Festiwal Chorus Inside Catalonia w Lloret de Mar w Hiszpanii – Grand Prix oraz dwa złote

medale, 
✔ 5 th Singapore International Choral Festiwal w Singapurze – dwa złote medale (w tym jeden

rangi mistrzowskiej) i jeden srebrny medal,
✔ 7 Bali International Choir Festival w Indonezji – trzy złote medale w tym jeden w kategorii

championship,
✔ XXXIII Festiwal Chorus Insiede Summer w Rovinj w Chorwacji – dwa pierwsze miejsca.
✔ Ponadto chór wydał siedemnastą w swym dorobku płytę, zatytułowaną Lulajże Jezuniu. 
W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości Chór przygotował program
muzyczno-poetycki  Pieśń  Niepodległej, który  został  kilkakrotnie  zaprezentowany. Ponadto
z udziałem  chóru  zrealizowano  teledysk  zatytułowany  Czego  nauczyły  nas  wieki w  reżyserii
Tadeusza Bystrama.
W związku z obchodami 20-lecia chóru chłopięcego Pueri Cantores Plocenses odbyły się koncerty
oraz towarzyszące im uroczystości rocznicowe. Została również wydana okolicznościowa broszura
zatytułowana  XX-lecie  Chóru  Pueri  et  Puellae  Cantores  Plocenses dokumentująca  historię
i dokonania chóru.

Ofertę  podległych  miastu  instytucji  kultury  uzupełniają  inne  podmioty.  Wykaz  działających
w Płocku instytucji kultury znajduje się na stronie: http://www.plock.eu/pl/instytucje_kultury.html
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