
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  Głównego  Urzędu
Statystycznego w  2019 r.  tylko
Muzeum  Mazowieckie  (wraz
z  Muzeum  Żydów  Mazowieckich)
i Muzeum  Diecezjalne  odwiedziło

łącznie ponad 82 tys. osób. Popularnością cieszą się również organizowane w Płocku masowe
imprezy artystyczno-rozrywkowe. GUS  podaje,  że  w  32 tego typu imprezach uczestniczyło
łącznie 176 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 2019 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 2019 r. był on organizatorem bądź współorganizatorem takich
przedsięwzięć, jak: Święto Narodowe Trzeciego Maja, 99. rocznica obrony Płocka w 1920 r.,
80.  rocznica  wybuchu  II  wojny  światowej,  Narodowe  Święto  Niepodległości,  uroczystość
odznaczenia  jubileuszową  odznaką  „Polska  Niepodległa  1918-2018”  oraz  uroczystości
jubileuszowe  z  okazji  95.  urodzin  pani  Katarzyny  Nowakowskiej  –  uczestniczki  Powstania
Warszawskiego,  a  także  90.  urodzin  pań:  Czesławy  Jedlińskiej,  Aleksandry  Pryczyńskiej,
Walentyny Lisowskiej i  Sabiny Mańkowskiej - członkiń Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
Przygotowano  również  uroczystości  upamiętniające  ofiary  zbrodni  katyńskiej,  tzw.  Dzień
Pamięci  Ofiar  Zbrodni  Katyńskiej,  oraz  obchody  74.  rocznicy  kilku  wydarzeń: spalenia  79
Polaków, zakończenia II wojny światowej i zakończenia działań wojennych w Płocku. Ponadto
upamiętniono 77. rocznicę stracenia 13 Polaków, 78. rocznicę wywiezienia Żydów z Płocka do
obozów zagłady,  79.  rocznicę  wywózki  Polaków na Sybir,  98.  rocznicę  odznaczenia  Płocka
Krzyżem Walecznych, 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i 156. rocznicę stracenia
gen. Zygmunta Padlewskiego, a także Dzień Wojska Polskiego i Dzień Weterana. Sfinansowano
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Dzień Kuchni Polskiej, realizowany
przez  Fundację  REVITA,  oraz
zakupiono  nagrodę  -  tablet  dla
laureata  XXIV  edycji
Ogólnopolskiego  Konkursu
Historycznego  im.  majora  Marka
Gajewskiego  „Losy  żołnierza
i  dzieje  oręża  polskiego  w latach
1939-1948.  W  walce  o  wolną
Polskę”.  Tradycyjnie  już
zorganizowano  spotkanie
opłatkowo-noworoczne Prezydenta
Miasta Płocka z kombatantami. 
Od  2013  r.  realizowane  jest
porozumienie  z  Urzędem
Marszałkowskim  w  sprawie  prowadzenia  i finansowania  działalności  Muzeum  Żydów
Mazowieckich i - jak co roku – również w 2019 r. przekazano na ten cel środki finansowe
z budżetu Miasta w wysokości 250 000,00 zł. 
Dwa razy w roku przyznawane są nagrody Prezydenta  Miasta  Płocka w dziedzinie  kultury.
Po raz pierwszy wręczana  była ona  twórcom i działaczom  kultury.  W 2019 r.  otrzymało ją
dwóch laureatów: Katarzyna Kobuszewska i Mariusz Pogonowski.  Po raz drugi zaś docenione
w ten sposób zostały osiągnięcia artystyczne w roku szkolnym 2018/2019. Nagrodę otrzymało
17 dzieci: Antonina Ogończyk-Mąkowska, Wiktor Mieczykowski, Adrian Żachowski, Aleksandra
Kaźmierska, Julia Piekarek, Maja Ferszt, Katarzyna Brzezińska, Łucja Garlicka, Julian Krajenta,
Bartłomiej  Szymon  Koźniewski,  Kamil  Malowaniec,  Małgorzata  Kalbarczyk,  Aleksandra
Korzeniewska,  Amelia  Kowalewska,  Paweł  Ostrowski,  Karolina  Tomaszewska,  Hanna
Zgorzelska  oraz Szkolny Zespół Taneczny „Pląs”, działający przy Szkole Podstawowej nr 17,
a także 13 opiekunów artystycznych: Martyna Kocik, Anna Rzymyszkiewicz, Tomasz Kacprzak,
Agata Siejca, Małgorzata Kułakowska, Aleksandra Maliszewska, Piotr Frąś, Dawid Daszkiewicz-
Dąbrowski,  Adam  Mieczykowski,  Tomasz  Zgorzelski,  Grzegorz  Dębski,  Dariusz  Wiączek
i Mariusz Tytman.
Od 16 lat organizowane są otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie
edukacji  kulturalnej  i  upowszechniania  kultury,  które  adresowane  są  do  organizacji
pozarządowych  statutowo  zajmujących  się  działalnością  kulturalną.  W  2019  r.  w  ramach
konkursu  oraz  art.  19a  ustawy  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie,  we
współpracy z płockimi stowarzyszeniami, zrealizowano następujące projekty (w tym związane z
80.  rocznicą  wybuchu  II  wojny  światowej  oraz  ustanowieniem  przez  Sejm  RP  roku  2019
Rokiem Stanisława Moniuszki):

✗ 30. rocznica wyborów do Sejmu i Senatu 4 czerwca 1989 r. – Towarzystwo Naukowe Płockie,
✗ 45.  edycja  Ogólnopolskiego  Konkursu  Poetyckiego  „Jesienna  Chryzantema”  -  wiersze
powstające  w  duchu  patriotycznym  i  religijnym –  Katolickie  Stowarzyszenie  „Civitas
Christiana”,
✗ IX Festiwal Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych – Mazowieckie Stowarzyszenie Pracy
dla Niepełnosprawnych „De Facto”,
✗ A jeśli jutro wybuchnie wojna... – Stowarzyszenie Teatr Per Se,
✗ Ballada o Druhu – Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej,
✗ Cursus Patria 2019 – Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP Płock,
✗ Dotknąć przeszłości - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
✗ Festyn z okazji Dnia Flagi RP – Stowarzyszenie Przyjaciół  Harcerskiego Zespołu Pieśni
i Tańca „Dzieci Płocka”,
✗ Historią opowiedziane – Stowarzyszenie Człowiek Kultura,
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✗ Józef Kwiatek i jego ulica - wystawa planszowa – Fundacja Nobiscum,
✗ KAŻDEMU SWOJE – Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej,
✗ Koncert pt.  Ucisz serce  – Fundacja Music Art,
✗ Konstytucja 3 Maja – Zdjęcie ze Stasiem – Stowarzyszenie Teatr Per Se,
✗ Kusznicy  dla  płocczan  w Dni  Historii  Płocka –  Stowarzyszenie  Przyjaciół  Harcerskiego
Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”,
✗ Losy skarbca kościoła płockiego w czasie II wojny światowej – Diecezja Płocka,
✗ Miś Doremiś – Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers,
✗ Muzyka w przestrzeni.  O płockiej  architekturze lat  minionych -  wystawa planszowa –
Fundacja Nobiscum,
✗ Nasz  Moniuszko –  Polski  Związek  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  Zarząd  Główny
w Warszawie,
✗ Patroni płockich ulic w krzyżówce – Płocki Klub Miłośników Rozrywek Umysłowych „Relaks”,
✗ Płoccy Żydzi: płocczanie ratują pamięć - Instytut Działań Obywatelskich,
✗ Płock na SZÓSTKĘ – Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna,
✗ Podwieczorek Patriotyczny – Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna,
✗ Pokojowo nastawieni – Stowarzyszenie Człowiek Kultura (otwarty konkurs ofert),
✗ Pokojowo nastawieni – Stowarzyszenie Człowiek Kultura (mały grant),
✗ Stanisław Moniuszko - ...pieśń mieszka w każdym z nas...  – Stowarzyszenie Uniwersytetu
Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej,
✗ Stanisław  Moniuszko  -  wybitny  twórca  romantyczny,  przedstawiciel  polskiego  stylu
narodowego i  współtwórca opery narodowej –  Stowarzyszenie  Nowoczesna i  Innowacyjna
Edukacja,
✗ Śpiewamy dla płocczan VII – Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru Vox Singers,
✗ Świąteczne warsztaty fotograficzne – Fundusz Grantowy dla Płocka,
✗ Ubiel - projekt audiowizualny – Fundacja Nobiscum,
✗ Wigilia dla seniorów – Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Aktywności Seniorów „AS”,
✗ Wydanie  publikacji   100-lecie  sądownictwa  polskiego  (1917-2017)” –  Stowarzyszenie
Przyjaciół Archiwum Państwowego w Płocku,
✗ Zatańczmy w rytm wolności – Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny
Czaplickiej.

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 2019 r. wynosił ogółem 451 542
jednostek inwentarzowych (książek,  czasopism,  zbiorów specjalnych).  W 2019 r.  przybyło
15 712 jednostek, w tym z zakupu z budżetu biblioteki 9 037 jednostek, a z dotacji Biblioteki
Narodowej  3 785  jednostek.  Dary  stanowiły  2 829  jednostek.  Ze  zbiorów  wycofano
zniszczonych i zdezaktualizowanych 15 860 książek oraz 1 001 jednostek zbiorów specjalnych.
W formie prenumeraty zakupiono 130 tytułów czasopism bieżących. Czytelnicy Książnicy mieli
dostęp do 1 494 e-booków z platformy IBUK Libra oraz e-czasopism.
Placówki  biblioteczne  Książnicy  Płockiej  wypożyczały  czytelnikom  zbiory  w  systemie
bibliotecznym ALEPH. Zarejestrowano ogółem 28 863 użytkowników, w tym 28 792 stałych
czytelników,  którym wypożyczono  do  domu i  udostępniono  w  czytelniach  łącznie  662 215
jednostek. W ramach usługi „książka na telefon” czytelnikom z niepełnosprawnością, osobom
chorym i w starszym wieku bibliotekarze dostarczali książki do domu.
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Bibliotekarze  udzielili  126 246  informacji.  Użytkownicy  mieli  dostęp  do  49  stanowisk
komputerowych  z  Internetem,  z  których  skorzystało  7 878  osób.  W  Centrum  „e-kąt”
uruchomiono Punkt Cyfrowej Pomocy dla płockich seniorów, z którego skorzystało 41 osób.
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,
gry  miejskie,  happeningi,
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,  „60+  Kultura”.
W czasie  ferii  i  wakacji  placówki  biblioteczne  prowadziły  zajęcia  animacyjne  w  oparciu
o literaturę, w których uczestniczyło 3 147 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Ogółem
w Książnicy zorganizowano 2 711 imprez i wydarzeń, w których udział wzięło 61 396 osób.
W ramach działalności wydawniczej ukazało się 8 publikacji o tematyce regionalnej.
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 2019 r. wzięło udział 1 373 osób.
W 2019  r.  zrealizowane  zostały  projekty:  „Czytanie?  Z  przyjemnością!”  dofinansowany  ze
środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego,  „Łączy  nas  Niepodległa” –
dofinansowany  ze środków  Programu  Wieloletniego  NIEPODLEGŁA,  „Biblioteka  –  dobry
społeczny biznes” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
Książnica była partnerem w realizacji trzech 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  2019  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 Strategii zrównoważonego rozwoju miasta
Płocka, w tym programów:

92

RAPORT O STANIE MIASTA PŁOCKA

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom" 



- Płockiego programu rewitalizacji,
- Programu rozwoju turystyki i promocji miasta Płocka,
- Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
- Miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii,
- Strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta Płocka,

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki im. Franciszki i Stefana Themersonów 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  2019 r.  POKiS  skierował  do  mieszkańców  Płocka  745  propozycji o  różnym  zasięgu
i różnorodnym  charakterze  artystyczno-edukacyjnym,  z których łącznie  skorzystało  ponad
147 tys. odbiorców:

✔ udział  w  amatorskim  ruchu  artystycznym  -  24  stałe  formy  artystyczne  działające
w strukturach POKiS, liczba uczestników - ok. 770,
✔ organizacja  31  warsztatów  artystycznych  i  edukacyjnych  oraz  129  warsztatów  dla
podopiecznych placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych, liczba uczestników -
ok. 3 800,
✔ realizacja 2 konkursów mających na celu promocję amatorskiego ruchu artystycznego
na forum lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym – łączna liczba uczestników – ok. 2 300,
✔ realizacja 37 wystaw plastycznych i fotograficznych, liczba zwiedzających - ok. 17 800,
✔ realizacja 498 imprez kameralnych, liczba widzów – ok. 16 300,
✔ realizacja  26  imprez
masowych  i  plenerowych,
ogólna  liczba  widzów  -  ok.
105 000,  w tym:  Płockie
Kolędowanie,  Orszak  Trzech
Króli,  Wielka  Orkiestra
Świątecznej  Pomocy,  Festiwal
Muzyki  Jednogłosowej,  Piknik
Europejski,  Majunia,  Rock
Tower,  Wieczór  Chwały,
Jarmark Tumski, Dzień Dziecka,
Wieczór  Romski,  Święto
Rodziny,  Fame  Dance  Festival,
Wianki,  Festiwal  Canzonada,
Audioriver,  Polish  Hip  Hop
Festival,  Disco  nad  Wisłą,  Vistula  Folk  Festival,  Rynek  Sztuki,  Summer  Fall  Festival,
Festiwal Themersonów, Wigilia przed Ratuszem.

W strukturach POKiS-u działają następujące stałe formy artystyczne:
➢ 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.

➢ Warsztaty  teatralne  dla  dzieci:  zajęcia  dla  6-11-latków,  obejmują  ćwiczenia
ruchowe,  zabawy  z  rekwizytem,  pracę  z  tekstem,  elementy  dramy;  liczba
uczestników - 16.
➢ Grupa teatralna dla dorosłych: zajęcia obejmują prace nad przygotowywaniem

premier teatralnych; liczba uczestników – 20.
➢ Grupa  teatralna  dla  młodzieży:  zajęcia  adresowane  są  do  młodzieży,  obejmują  różne
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techniki teatralne; liczba uczestników – 25.
➢ Scena Teatralna POKiS: w specjalnie zaadaptowanej sali odbywają się regularne spektakle
teatralne; liczba uczestników - 30.

➢ 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 – 65 (do czerwca 2019 r.).
➢ Pracownia  Plastyczna  Galerii  Sztuki  Dzieci  i  Młodzieży  w  C.H.  „Atrium  Mosty”  (6 grup):
zajęcia  plastyczne  i  warsztaty  tematyczne,  wystawy sztuki  dziecięcej  i  sztuki  inspirowanej
twórczością dzieci; liczba uczestników – 87.
➢ 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 – 75. Od września 2019 r. – 4 grupy i 89 osób.
➢ Pracownia plastyczna dla dorosłych (2 grupy): zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby; liczba
uczestników – 23.

➢ 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 2018 r.): standardy muzyki jazzowej  i pop; liczba uczestników – 8.
➢ Pracownia  gitarowa  (2  grupy):  zajęcia  dla  początkujących  i  zaawansowanych,  oprócz
praktyki obejmują też teorię; liczba uczestników – 12.

➢  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 – 80. Grupy działały do czerwca 2019 r.
➢ 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 – 56.
➢ Studio  nagrań: studio  wyposażone  jest  w  nowoczesny  sprzęt  audio.  Nagrywają  w  nim
zespoły i wokaliści związani z Pracownią Muzyczną POKiS oraz, odpłatnie, mieszkańcy Płocka.
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➢ Klub  Filmowy:  w  jego  ramach  odbywają  się  projekcje,  prelekcje,  warsztaty;
liczba uczestników – 12.
➢ Pracownia  Fotograficzna:  zajęcia  odbywają  się  z  udziałem  członków  Płockiej
Grupy Fotograficznej; liczba uczestników – 15.
➢ Świetlica Kultury z ogólnie dostępną biblioteką; liczba korzystających – ok. 400.

Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki zaangażował się w realizację samorządowego programu Miasta
Płocka „Osoba niepełnosprawna w społeczności lokalnej" na lata 2019-2024. W jego ramach
POKiS w 2019 r.  organizował  lub  włączał  się  w organizację  wielu  wydarzeń artystycznych
i edukacyjnych adresowanych do osób niepełnosprawnych, które w okresie wiosenno-letnim
brały udział w koncertach organizowanych w płockim amfiteatrze - obiekcie przystosowanym
dla osób niepełnosprawnych. 
Nowa  siedziba  Płockiego  Ośrodka  Kultury  i  Sztuki  jest  również  wolna  od  barier
architektonicznych.  Brak schodów umożliwia  dostęp osobom poruszających się na wózkach
inwalidzkich  do  sali  widowiskowej.  Z  kolei  platforma  schodowa  umożliwia  im  udział
w projekcjach Kina za Rogiem oraz wystawach organizowanych na I i II piętrze. Na wszystkie
imprezy  biletowane  osoby  niepełnosprawne  mają  zapewniony  darmowy  wstęp,  a  ich
opiekunowie - prawo do 50-procentowej zniżki. Instruktorzy plastyki przeprowadzili warsztaty
artystyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami,  w których wzięło udział ok. 170
osób.  POKiS  organizował  też  wystawy  plastyczne  artystów  oraz  dzieci  i  młodzieży
z  niepełnosprawnością  w Galerii  P,  Galerii  Sztuki  Dzieci  i  Młodzieży  (C.H.  „Atrium Mosty”)
i Domu Darmstadt.

Instytucją  typowo  wystawienniczą
w  Płocku  jest  Płocka  Galeria
Sztuki.  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 2019 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  czy osób niepełnosprawnych. Od strony technicznej budynek PGS wyposażony
jest w windę, z której mogą korzystać osoby z dysfunkcjami ruchu. Dodatkowe udogodnienia
dla osób niepełnosprawnych to: poszerzone drzwi wejściowe, jedno z wejść pozbawione jest
progów, uskoków i pojedynczych stopni oraz parking.  Z oferty wystawienniczej  i edukacyjnej
skorzystało 15 grup osób niepełnosprawnych i integracyjnych, w sumie blisko 400 osób.
W 2019 r. PGS w ramach działalności wystawienniczej przygotowała i zrealizowała w swojej
siedzibie  19  wystaw,  które  łącznie  obejrzało  ogółem  14  tys. osób.  Ponadto  w przestrzeni
miejskiej prezentowano 3 wystawy plenerowe. Na dziedzińcu PGS: „Maski i cienie” w ramach
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Międzynarodowej  Nocy  Muzeów  oraz  „Muzyka  w  przestrzeni”  z  okazji  Światowego  Dnia
Architektury  we  współpracy  z  Fundacją  Nobiscum.  PGS  przygotowała  również wystawę
okolicznościową z okazji 500-lecia śmierci renesansowego geniusza Leonarda da Vinci pt. „Kim
był Leonardo?”, którą zaprezentowano przy ul. Grodzkiej podczas Jarmarku Tumskiego. 
Galeria  zorganizowała  w  2019  r.  pierwszą  w  Płocku  ekspozycję  dostosowaną  zarówno  do
potrzeb osób widzących, jak i niewidomych odbiorców sztuki. Wystawa Piotra Augustyniaka
„Czarno na białym” została przygotowana z opisami i katalogiem w zapisie Braille’a. Ponadto
do każdego z  prezentowanych  zdjęć  wykonana została  audiodeskrypcja,  którą można było
odsłuchać  dzięki  zainstalowanym  w  Galerii  stanowiskom  multimedialnym.  Wystawa
zorganizowana  została  we  współpracy  z  Mazowieckim  Stowarzyszeniem  Pracy  Dla
Niepełnosprawnych „De Facto”. 
Galeria  przygotowała także  autorski  program  edukacyjny, mający  na  celu  rozwijanie
wyobraźni, kreatywności, uwrażliwianie uczestników spotkań na otaczający świat, przybliżanie
wiedzy z zakresu sztuki i kultury współczesnej. Służyła temu organizacja spotkań 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. 
PGS przygotowała i zrealizowała także specjalną ofertę edukacyjną z okazji ferii zimowych oraz
wakacji  letnich  jako  propozycję  do  twórczego,  ciekawego spędzania  czasu,  skierowaną  do
całych rodzin. 
W  2019  r.  Galeria  włączyła  się  również  w  ogólnopolskie  i  międzynarodowe  działania
artystyczno-edukacyjne, takie jak: Dzień Wolnej Sztuki i Międzynarodowa Noc Muzeów. Z tej
okazji PGS przygotowała autorską ofertę w postaci wystaw, spotkań i działań artystycznych. 
W Galerii  organizowane są także wykłady dla  uczniów płockich  szkół,  studentów lokalnych
uczelni oraz płockich Stowarzyszeń Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przybliżające zagadnienia
związane  z  historią  sztuki  oraz  zjawiskami  współcześnie  zachodzącymi  w  sztuce.  Ponadto
płoccy  seniorzy  mogą  uczestniczyć  w  autorskim  programie  Galerii  „Karnet  Kulturalnego
Seniora”, dzięki której zyskują wiedzę i ciekawe publikacje dotyczące różnych aspektów kultury
i sztuki.  Łącznie w 2019 r. odbyły się 32 wykłady i spotkania autorskie, 2 seanse filmowe
i multimedialne,  7 koncertów, 62 różnego rodzaju działań edukacyjno-plastycznych.  Z całej
oferty kulturalno-oświatowej Galerii skorzystało 8 tys. osób.
W większości  wyżej  wspomnianych  projektów edukacyjno-artystycznych  mogli  uczestniczyć
odbiorcy  z  różnych  grup  wiekowych  i  środowisk,  w  tym  zagrożonych  wykluczeniem
społecznym,  np.  seniorów,  osób  niepełnosprawnych,  m.in.  dzięki  nowoczesnemu,
wielofunkcyjnemu  systemowi  multimedialnej  prezentacji  audiowizualnej  zakupionemu  ze
środków  Ministerstwa  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  (Fundusz  Promocji  Kultury)  oraz
Urzędu Miasta Płocka w ramach projektu pn. „Zakup wyposażenia do stworzenia Interaktywnej
Galerii Sztuki". 
Każdorazowo, do prezentowanych w Galerii wystaw i organizowanych wydarzeń, projektowane
są zaproszenia, plakaty, a także katalogi prezentujące twórczość i sylwetkę artysty. W 2019 r.
były to publikacje do następujących wystaw: Wojciech Grzymała „Rękoczyny”, Rafał Olbiński
„Malarstwo,  grafika,  rysunek”,  Marek  Jaromski  „Sprawdzam”,  Międzynarodowa  wystawa
ilustracji  „Biegnąc  z  wilkami”,  Dorota  Goleniewska-Szelągowska  „Sérénite”,  Jan  Kanty
Pawluśkiewicz  „Laikonyka  Krakowskiego  Sensy-Byty-Mary”  /  Edward  Funke  „Jan  Kanty
Fotograficzny”,  Piotr  Augustyniak  „Czarno  na  białym”,  Mariusz  Łukasik  „Impermanence”,
Festiwal Themersonów „Blow up an Idea!”, wystawa środowiska płockiego „Co widać”. 
W minionym roku Płocka Galeria Sztuki przy organizacji wydarzeń kulturalnych podejmowała
również współpracę z takimi instytucjami, jak: Muzeum Sztuki w Łodzi,  Muzeum Okręgowe
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w Toruniu,  Państwowa Galeria Sztuki  w  Sopocie,  Teatr  Ateneum w Warszawie,  Ambasada
Republiki Estońskiej w Warszawie oraz Bydgoskie Centrum Sztuki.

Koncerty symfoniczne, kameralne i festiwalowe, a do tego audycje umuzykalniające dla dzieci
i młodzieży  to  domena  Płockiej  Orkiestry  Symfonicznej  im.  Witolda  Lutosławskiego.
Działalność  bieżąca  POS  przejawia  się  poprzez  organizację  koncertów  mających  na  celu
popularyzację  sztuki  muzycznej  wśród  mieszkańców Płocka,  stanowiąc  znaczący  wkład
w rozwój  kultury  muzycznej  miasta  oraz  przybliżając  wartości  artystyczne  na  wysokim
poziomie  merytorycznym. Dotychczasowe propozycje  repertuarowe cieszą się  powodzeniem
u słuchaczy, czego dowodem jest liczne uczestnictwo mieszkańców miasta w koncertach.
W zależności od potrzeb Orkiestra proponuje różne style i formy muzyki klasycznej od baroku
po współczesność, w tym takie formy, jak: koncerty symfoniczne, operetka, opera, musical,
dzieła  wokalno–instrumentalne  z  udziałem chórów,  jazz,  folk,  rock,  muzyka  elektroniczna,
filmowa,  koncerty  kameralne  i  recitale  solowe,  muzyka  współczesna  z  uwzględnieniem
spójności  z tendencjami lokalnymi,  ogólnopolskimi  i  światowymi.  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 2019 roku Płocka Orkiestra Symfoniczna gościła wielu artystów, zarówno sceny polskiej, jak
np.: Jan Bzdawka, Malwina Kusior, Waldemar Malicki, Bernard Chmielarz, Ilya Maximov, Gary
Guthman, Sasha Strunin, Filip Wojciechowski, Robert Janowski, Kuba Badach, Sopranissimo
i Trevoci,  jak i artystów zagranicznych:  z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Czech, Austrii, czy
też Rosji.
Orkiestra wspierała rozwój młodych talentów w ramach programu „Płockie Talenty”, którego
uczestnikami byli najzdolniejsi uczniowie i absolwenci płockich szkół muzycznych.
W  sposób  szczególny  uczczono  200.  rocznicę  urodzin  Stanisława  Moniuszki  w  programie
„Moniuszko 200. – 2019 Rokiem Stanisława Moniuszki”, w ramach którego zainaugurowano 43.
Sezon  artystyczny  POS  wydarzeniem  pt.  „Stanisław  Moniuszko  Straszny  Dwór  Wersja
sceniczno–kostiumowa”.  Orkiestra  gościła  Warszawską  Operę  Kameralną  i  artystów
Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury, którzy zaprezentowali wersje sceniczne
dwóch największych oper kompozytora: „Halki” i „Strasznego Dworu”.
Wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I i  II  stopnia zorganizowano koncert inaugurujący
Płocki Konkurs Akordeonowy, a także XVII Międzynarodowy Festiwal w ramach programu „Płockie
Dni Muzyki Chóralnej” we współpracy z płockim Chórem Pueri et Puellae Cantores Plocenses.
Orkiestra brała udział w licznych koncertach zleconych dla Mazowieckiego Teatru Muzycznego
im.  Jana  Kiepury  w  Warszawie,  na  deskach  Teatru  Palladium  w  Warszawie  wykonano
„Księżniczkę  Czardasza”,  „Wesołą  Wdówką”,  „Koncert  z  okazji  podpisania  Traktatu
Wersalskiego”,  po  raz  kolejny  gościnnie  wystąpiono  na  Zamku  Królewskim  oraz  podczas
festiwalu „IV Ostrołęckie Operalia”.
W  październiku  2019  r.,  wraz  ze  Sponsorem  Strategicznym  PKN  ORLEN  S.A.,  w  ramach
projektu „Orlen dla Płocka – kultura z pasją” Orkiestra zorganizowała niezwykłe wydarzenie
upamiętniające wspaniałego polskiego artystę Zbigniewa Wodeckiego pt. „Tribute to Zbigniew
Wodecki”.  Było to widowisko muzyczne, a także multimedialne spotkanie z Artystą, będące
kontynuacją koncertu finałowego pierwszej edycji „Wodecki Twist Festiwal” w Krakowie, które
od dwóch lat z wielkim sukcesem odwiedza polskie miasta. W dwóch koncertach wraz z POS
brali  udział  znakomici  polscy  wykonawcy:  Ania  Rusowicz,  Kuba  Badach,  Ewa Uryga,  Gaba
Kulka oraz Jacek Kotlarski, a wszystko to pod batutą Tomka Szymusia.
Na Sali Koncertowej PSM wystąpił także zespół Varius Manx z Kasią Stankiewicz w koncercie
kameralnym z okazji 30-lecia działalności artystycznej zespołu, a także zespół Raz Dwa Trzy
z programem „Ważne Piosenki”.
W  listopadzie  Płocka  Orkiestra  Symfoniczna  zagrała  w  Domu  Kultury  Polskiej  w  Wilnie.
Wydarzenie pt. „Gloria Polonica” zorganizowane przez fundację „Lex Nostra” poświęcone było
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pamięci  bohaterów  Powstania  Styczniowego  w  ramach  VII  edycji  programu  „Dni  Kultury
Polskiej”.  POS  wykonała  Wielką  Symfonię  h-moll  op.  24  „Polonia”  Ignacego  Jana
Paderewskiego, którą kompozytor napisał dla uczczenia 40. rocznicy Powstania Styczniowego.
W trzyczęściowym, bardzo rozbudowanym utworze, pojawia się motyw Mazurka Dąbrowskiego.
Zwieńczeniem 2019 r. było  wydarzenie pt.  „Sylwester z orkiestrą”, podczas którego licznie
zgromadzona widownia miała okazję usłyszeć największe przeboje szwedzkiego zespołu ABBA,
m.in.: „Mamma mia”, „Honey, honey”, „Money, money, money” i wiele innych w wykonaniu
POS  oraz  niezwykłych  wokalistów:  Małgorzaty  Chruściel,  Anny  Grzelak,  Pawła  Skiby  oraz
Łukasza Szczepanika pod batutą Tadeusza Wicherka.

Ponadto  jednym  z  podstawowych
elementów  działalności  Orkiestry
jest  edukacja  muzyczna  dzieci
i młodzieży,  która  jest  już  ponad
20-letnią  tradycją  działalności
płockich  symfoników.  Jest  w  niej
miejsce  zarówno  na  otwarte
koncerty symfoniczne, jak i pracę
edukacyjną z dziećmi i  młodzieżą,
gdzie  członkowie  orkiestry
odsłaniają  przed  najmłodszymi
słuchaczami  muzyczne  tajemnice.
W  realizacji  działań  opieką
edukacyjną  obejmuje  nie  tylko
szkoły  z  terenu  Płocka,  ale
i  okolicznych  miejscowości.

Działalność edukacyjna przejawia się poprzez organizowanie: cyklu „Wędrówki po pięciolinii”,
audycji umuzykalniających, koncertów kameralnych, „Muzycznych Spotkań z Orkiestrą” oraz
koncertów „Płockie Talenty”.
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.  Projekt  „Wędrówki  po  pięciolinii”  od  samego  początku  spotkał  się
z wielkim  zainteresowaniem,  w  związku  z  tym  Płocka  Orkiestra  Symfoniczna  w  2019  r.
kontynuowała ulubiony przez dzieci projekt. Nie zmieniając dotychczasowej formy, uczestnicy
zasiadali na wygodnych poduszkach i pufach, na scenie rozłożone były dywany z postaciami
z ulubionych  bajek,  a  na  scenie  stały  instrumenty  gotowe  do  koncertu  umożliwiając
bezpośredni kontakt z muzykami. Wędrówki odbywają się w jedną niedzielę każdego miesiąca.
Każdy koncert trwa 35 minut, jest przeplatany śpiewem oraz tańcem. W okresie od stycznia do
grudnia 2019 r. odbyło się 20 spotkań, w których wzięło udział 1 404 dzieci wraz z opiekunami.
W  2019  r.  orkiestra  zrealizowała  274  audycji  umuzykalniających  oraz  49  koncertów
kameralnych szkolnych. W wymienionych koncertach wzięło udział ponad 23 tys. dzieci. Celem
audycji  jest  popularyzowanie  kultury  muzycznej  oraz  wytworzenie  wśród  najmłodszej
publiczności fascynacji muzyką, zapoznanie się z zagadnieniami muzyki dawnej i współczesnej
wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych. 
Edukacja  muzyczna  dzieci  powiązana  była  ściśle  z  procesem  dydaktycznym  zawartym
w programach nauczania wychowania przedszkolnego. Audycje i koncerty kameralne szkolne
odbywały się  w następujących blokach tematycznych:  „Muzyczna rewia mody”,  „Smakołyki
zcukierni  pani muzyki”,  „Muzyczne żarty i psoty na marcowe kłopoty”, „Wiosna - kolorowa
i radosna”, „W moim kraju pięknie grają”, „W tanecznej podróży”, „Klub małego melomana”,
„Kto Ty jesteś? Polak mały…”, „Kolędowy konkurs”.
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Płocka Orkiestra Symfoniczna zorganizowała również  cztery koncerty symfoniczne szkolne ze
specjalnie  przygotowanym  programem,  na  które  dzieci  i  młodzież  zapraszani  są  do  sali
koncertowej,  gdzie  mogą  w  bardzo  przystępny  sposób  wysłuchać  opowieści  o  muzyce,
zapoznać z instrumentami i posłuchać orkiestry w jej niecodziennym brzmieniu. W czerwcu
2019 r. uczniowie wysłuchali dwóch koncertów, podczas których dyrygent Adam Sztaba przy
wsparciu muzyków Płockiej Orkiestry Symfonicznej odpowiedział na pytania: czym w muzyce
jest melodia, rytm i harmonia? Czy gitarowe riffy i funkowe rytmy można przenieść na grunt
orkiestry  symfonicznej?  Czym jest  glissando,  ostinato  i  frullato?  Czy  istnieje  dyrygowanie
swobodne? oraz dwóch koncertów kolęd z udziałem chórów z płockich szkół podstawowych.
Orkiestra  jest  także  partnerem merytorycznym cyklu  koncertów dla  dzieci  „Miś  Doremiś”,
organizowanego w 2019 r. przez Stowarzyszenie Przyjaciół Chóru „Vox Singers”. Jest to cykl
koncertów edukacyjnych  dla  dzieci  od 3 do 6 lat  i  ich  opiekunów, 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 są 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 2019 r. odbyły się 4 koncerty, w których wzięło udział 950 dzieci
wraz z opiekunami.
Oprócz piątkowych, wieczornych koncertów wpisanych w repertuar Orkiestry, duże powodzenie
miał  XXI Letni  Festiwal  Muzyczny.  Jest  to impreza cykliczna,  odbywająca się na przełomie
czerwca  i  lipca.  Celem  Festiwalu  jest  popularyzacja  muzyki  wśród  szerokiej  publiczności.
Festiwal wychodzi naprzeciw potrzebom miasta prezentując w okresie wakacyjnym koncerty
muzyki  popularnej,  kameralnej,  dzieła  sceniczne  i  koncerty  symfoniczne.  Dla  wszystkich
melomanów, którzy zechcieli spędzić letnie wieczory w towarzystwie znakomitych muzyków,
Orkiestra przygotowała 5 bezpłatnych koncertów, których wysłuchało 1 200 osób.
Wśród  przygotowanych  propozycji  dwie  były  wyjątkowe,  ponieważ  28  czerwca  w  Płocku,
a następnie  30  czerwca  w  Kaliszu,  Płocka  Orkiestra  Symfoniczna  pod  dyrekcją  Michała
Dworzyńskiego zagrała uwerturę do „Oberona” Webera, VII Symfonię A-dur op. 92 Beethovena
oraz  –  prapremierowo  –  „Wspośródwietrzne  wstępowanie”,  czyli  koncert  na  dwa  flety
i orkiestrę  autorstwa  współczesnego  polskiego  kompozytora  Wojciecha  Ziemowita  Zycha.
Płockim  symfonikom  towarzyszyło  małżeństwo  flecistów  –  Agata  Kielar-Długosz  i  Łukasz
Długosz.  Muzyków  poprowadził  dyrygent  Michał  Dworzyński.  Koncerty  prapremierowe
dofinansowano  ze  środków  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa  Narodowego  pochodzących
z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego
przez Instytut Muzyki i Tańca.
W 2019  r.  Płocka  Orkiestra  Symfoniczna  zorganizowała  łącznie  401  koncertów  dla  ponad
54 tys. 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 – 53 koncerty  i  ponad 31 000 słuchaczy  w 2019 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.
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Chór  PPCP  jest  organizatorem
dwóch  imprez  o  charakterze
cyklicznym,  na  których  występują
polscy i zagraniczni artyści:

✔ XVII  Międzynarodowy
Festiwal Płockie  Dni  Muzyki
Chóralnej – 3 koncerty,
✔ Międzynarodowy  Festiwal
Płockie  Koncerty  Organowe
(zapoczątkowany w 1999 r.) –
3 koncerty.

Chór  PPCP,  jak  co  roku,  wziął
udział  w  kilku  międzynarodowych
konkursach,  zdobywając  nagrody
w rożnych kategoriach:

✔ Grand  Prix  oraz  dwa  złote
medale na festiwalu Chorus Inside Summer w Chieti we Włoszech,
✔ Cztery  złote  medale  na International  Choir  Choir  Festival  of  Karpenissi  and  Choir
Competition “Antonio Vivaldi” w Grecji, 
✔ Złoty i srebrny medal w konkursie 37th International Choral Festival of Preveza,
✔ Brązowy medal w konkursie ANDREA O. VENERATION International Choral Festival w Manili,
✔ Dwa srebrne medale w konkursie The 2nd Tokyo International Choir Competition w Japonii,
✔ Dwa złote medale w Chorus Inside International w Chorwacji.

Ponadto Chór PPCP wystąpił w Kijowie z koncertem, w którym wykonał  Mszę G-dur Franza
Schuberta, wspólnie  z  Orkiestrą  Symfoniczną  Filharmonii  Narodowej,  Chórem  Chłopięcym
Narodowej Akademii Muzycznej Ukrainy oraz solistami.

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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