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Po spacerze Tumskim Wzgórzem warto wrócić 
na Stary Rynek. Każdego dnia w południe, 
z  wieży zegarowej ratusza wysuwają się dwie 
wspomniane już postaci: księcia Hermana i jego 
syna, młodego Bolka. Jesteśmy świadkami pa-

sowania przyszłego władcy Polski na ryce-
rza, przy dźwiękach hejnału, odgrywane-
go na żywo przez hejnalistę w paradnym 
mundurze. Za panowania tych władców 
Płock był faktyczną stolicą Polski. 
Starówka Płocka to tętniące życiem serce 
miasta, zwłaszcza w okresie wiosenno – 
letnim. Niemal co tydzień odbywają się tu 

festyny, koncerty, festiwale czy miejskie zabawy, 
a liczne restauracje rezydujące w zabytkowych 
kamienicach oferują smakołyki dla każdego 

podniebienia. Ulicą Grodzką łatwo do-
trzeć do ul. Tumskiej, na początku 
której znajduje się Muzeum Ma-
zowieckie.  Może ono zachwycić 

nie tylko dorosłych, ale także małe kobiety. 
Znajdziemy  tu m.in. pięknie odtworzone 
secesyjne wnętrza z  jadalnią, bawialnią 
i buduarem oraz kolekcję pięknych naczyń, 
sztućców, biżuterii oraz strojów z epoki.

Licząca ponad 700 metrów ulica ma swoje 
święto – Jarmark Tumski. Wtedy pełno na 
niej straganów ze starociami i kolorowo prze-
branych ludzi. Wracając na plac Narutowicza, 
zatrzymajmy się przy dawnej wartowni zwanej 
Odwachem, gdzie dziś mieści się płocki oddział 
PTTK. Przed odwachem jest Płyta Grobu Niezna-
nego Żołnierza, która w rocznice historycznych 
wydarzeń, pokrywa się wieńcami i wiązankami 
kwiatów. Stąd mamy piękny widok na katedrę, 
ale również na ulicę Mostową – jak sama nazwa 
wskazuje, prowadzącą do mostu. Tu, w sierpniu 
1920 r. stanęła jedna z barykad, kiedy mieszkań-
cy stawiali opór Armii Czerwonej. Ten zbiorowy 
wysiłek obrony Płocka docenił marszałek Jó-
zef Piłsudski, odznaczając „bohaterskie miasto” 
Płock – Krzyżem Walecznych. 18 sierpnia 2010 r. 
na ul.  Mostowej barykada stanie ponownie 
podczas wielkiej rekonstrukcji dramatycznych 
wydarzeń sprzed 90 lat. 
Spacer po Starówce możemy zakończyć szaleń-
stwem w jednej z sal zabaw, np. w Figlowisku 
przy ulicy Dworcowej, w której znajdzie się coś 
dla małych fanów motoryzacji – mini-warsztat 
samochodowy. Dzieci lubią ogród jordanow-
ski przy ul. Hermana, w którym jest mnóstwo 
torów z przeszkodami. W Płocku są również 
trzy baseny i dwa kina – z seansami także dla 
młodej widowni: NoveKino Przedwiośnie na 
Tumskiej i kino Helios w Galerii Handlowej „Wi-
sła”, gdzie znajduje się również Kinder Planeta 
i kręgielnia. Galeria Mazovia zaprasza do Kids’ 
Play i do popularnej restauracji KFC. Można tak-
że zjeść w McDonald’s po drugiej stronie ulicy.
Nie można zapomnieć o Teatrze Dramatycz-
nym, który dla młodej widowni zawsze ma 
ciekawą ofertę (m.in.  „Czerwony Kapturek”,  
„Koziołek Matołek”,  „Tajemniczy Ogród”). 
Wiele ciekawych miejsc do zwiedzania i re-
kreacji znajduje się także w okolicach Płocka. 
Warto wybrać się  np. do Stada Ogierów 
w  Łącku (ok. 10 km), do Cierszewa, by pojeź-
dzić  konno lub popływać kajakiem po Skrwie   
(ok. 15  km) czy odwiedzić skansen w Sierpcu 
(ok. 40 km), w którym nakręcono m.in. sceny do 
filmu  „Ogniem i mieczem”  oraz  „Pan Tadeusz”.

Młodzi odkrywcy zapewne zechcą odwie-
dzić diecezjalny skarbiec – wspaniale ekspo-
nowany we wnętrzach dawnego opactwa 
benedyktyńskiego i starego zamku (obecnie  
Muzeum Diecezjalne). Jeśli traficie tutaj w czasie  
Dni Historii Płocka, będziecie mogli wejść 
na zamkowe mury lub do Kaplicy Królewskiej 
w  katedrze, gdzie spoczywają władcy Polski 
Władysław Herman i Bolesław Krzywousty oraz 
inni książęta mazowieccy. Jest szansa na walkę 
z prawdziwymi rycerzami, można też wybić 
własnoręcznie monetę lub skosztować potraw 
przygotowanych według dawnych receptur.  
W czerwcu można także zobaczyć pokazy dzie-
cięcych i młodzieżowych teatrzyków, które raz 

w roku zjeżdżają się do Płocka z całej Polski 
na festiwal „Heca”. Jeśli nie uda wam się 
w czerwcu, to zajrzyjcie do Płocka w ostat-
ni weekend sierpnia, kiedy Muzeum Mazo-
wieckie organizuje Piknik Archeologicz-

no – Etnograficzny. Impreza odbywa 
się w pobliżu zabytkowego spichlerza, 

gdzie mieści się dział etnograficzny 
i archeologiczny muzeum. Obok wspomnia-

nych atrakcji płoccy muzealnicy organizują 
również warsztaty rękodzielnicze i koncerty 
muzyki dawnej. 

Płockie Tumy to ulubione miejsce spacerów. 
Stąd można dojść do Jaru Abisynia, pełnego 
pagórków i  wzniesień, wymarzonego miejsca 
do joggingu czy jazdy rowerem. Wieczorem 
urzeka trójkolorowo podświetlony zabytko-
wy most, najdłuższa  taka przeprawa w   Eu-
ropie. Idąc Tumami nie sposób nie zauważyć 
wysokiej wieży z czerwonej cegły. To fragment 
dawnej kolegiaty św. Michała z I połowy XIII w. 
i znak, że znajdujemy się w pobliżu najstarszej 
szkoły średniej w Polsce – Małachowianki, 
która w 2010 roku obchodzi jubileusz 830-lecia. 
W jej romańsko-gotyckich podziemiach mieści 
się szkolne muzeum, gdzie znajdziemy m.in. 
ziemie z pól bitewnych Bolesława Krzywo-
ustego, a także kopie świadectw absolwentów 
– bł. Honorata Koźmińskiego czy pierwszego 
premiera III RP - Tadeusza Mazowieckiego. Mu-
zeum eksponuje również podręczniki, zeszyty, 
opracowania naukowe, materiały piśmienne, 

jak np. tabliczki do pisania z przełomu 
XIX i XX wieku.

Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
ul. Norbertańska 2
tel. 24 366 05 11,  fax 24 366 05 13
kasa: 24 366 05 14
otwarty: maj- sierpień, godz. 9.00-19.00
bilet: 6 zł, ulgowy: 4 zł 
www.zoo.plock.pl

Teatr Dramatyczny im. J. Szaniawskiego
ul. Nowy Rynek 11 
Biuro Obsługi Widza:
tel/fax: 24 262 48 40, 24 262 60 71 wew. 22
kasa: tel. 24 266 38 17
www.teatrplock.pl • e-mail:  teatr@teatrplock.pl

Ciuchcia 
Postój na parkingu przy ul. Warszawskiej. Trasa: ul. War-
szawska, Kościuszki, Grodzka, Mostowa, Bulwar nad 
Wisłą, przystanek na Sobótce, powrót ul. Kazimierza 
Wielkiego, przystanek na Starym Rynku, ul.  Małachow-
skiego, Plac Narutowicza, Kościuszki, ul. Warszawska. 
tel. 506 155 599

Sale zabaw 
Eldorado 
ul. Batalionów Chłopskich 7
tel. 24 268 49 59
www.eldorado-plock.pl

Figlowisko – sala zabaw dla dzieci 
ul. Dworcowa 25 lok 4 i 5
tel. 662 856 162
www.figlowiskoplock.pl

Kinder Planeta
Galeria Handlowa „Wisła”  
ul. Wyszogrodzka 144, tel. 698 597 793
www.galeria-wisla.pl

Kids’ Play 
Galeria Handlowa „Mazovia”
ul. Wyszogrodzka 127, tel. 24 307 85 00
www.galeria-mazovia.eu

Zabawownia 
ul. Lotników 21
tel. 883 324 433, 662 436 477
www.zabawownia.com

Place zabaw 
Ogród Jordanowski MDK
ul. Wyszogrodzka 1, tel. 24 364 31 84
www.mdk-plock.pl

Ogródek Jordanowski PSML-W
ul. Hermana • www.psml-w.pl

Plac zabaw MZOS
ul. Sportowa 3, tel. 24 267 50 40, 24 267 50 42 
www.mzos.ump.pl

Park Rekreacji i Sportu
ul. Teligi, tel. 24 267 84 33 • www.mzos.ump.pl

Rekreacja 
Kąpielisko „Sobótka”
ul. Rybaki, tel. 24 267 84 33
www.mzos.ump.pl

Statek  „Rusałka”
ul. Rybaki, tel. 24 364 01 00, 785 504 861
rejs 30 min.  7 zł/os. (5zł bilet ulgowy), 
rejs 50 min. ( 11 i 8 zł), rejs 75 min (12 i 9 zł)
rejsy grupowe 50 lub 75 min. - 10 zł (7 zł ulg.)
e-mail: olga.piotrowska@rynex.com.pl

Przejażdżki szybką łodzią motorową
Centrum nad Wisłą
ul. Rybaki, tel. 507 771 662
rejs 15 min. 30 zł/os.
www.extremalnirib.pl

Zajęcia dla dzieci 
Młodzieżowy Dom Kultury 
im. Króla Maciusia I
ul. Tumska 9, tel. 24 364 7710
www.mdk-plock.pl

Książnica Płocka 
Biblioteka dla Dzieci im. W. Chotomskiej
ul. H. Sienkiewicza 2, tel. 24 262 27 69
e-mail: biblchot@bibl.plock.pl

Akademia Jogi „Concept” 
ul. Małachowskiego 1 
tel. 609 203 823, 515 188 428 
www.joga-plock.pl

Urząd Miasta Płocka
09-400 Płock, Stary Rynek 1
tel. 24 367 14 81
tel/fax 24 367 14 83
e-mail: promocja@plock.eu
www.plock.eu

Centrum Informacji Turystycznej
Stary Rynek 8, tel. 24 367 19 44, fax 24 367 19 32
e-mail: cit@plock.eu, www.itplock.pl

Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
ul. Tumska 4, tel/fax 24 262 26 00, 262 84 00
e-mail: pttk-plock@wp.pl, www.pttk-plock.pl

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Stary Rynek 8, tel/fax 24 364 99 90
www.turystykaplock.eu

druk AG
PRESS • w

w
w.agpress.pl

Autorzy zdjęć: Halina Płuciennik, Adam Łukawski, Piotr Augustyniak, Tomasz Niesłuchowski, Marek Czasnojć, Cezary Dzięcielski, Mikołaj Łakomski, Mariusz Młynarkiewicz, 
Aleksander Niweliński, Sylwia Stefańska, Agnieszka Łukaszewska, Ewa Bliska, Donata Śmietanowska, Krzysztof Kaliński, Mariusz Selig, archiwum Teatru Dramatycznego, www.lotniczyplock.pl



Co warto zobaczyć? PŁOCK  dla rodziny

Na stromym i wysokim Wzgórzu Tumskim bije 
serce Płocka - tu znajdują się najważniejsze hi-
storyczne budowle tysiącletniego miasta. 
Płocka skarpa jest  najwyższa w całym biegu 
Wisły (53 m). Trudno wyobrazić sobie lepsze 
miejsce dla międzynarodowego towarzystwa 
zwierząt niż 15-hektarowy teren, położony 
w koronie skarpy. Mieszka tu ok. 3500 zwierząt 
w ponad 350 gatunkach.

Dużego, czerwonego napisu ZOO, który wi-
dać już z mostu im. Legionów Marsz. J. Piłsud-
skiego, nie można przegapić. Od tego miej-

sca najlepiej rozpocząć przygodę z Płockiem. 

Płockie ZOO jest w czołówce polskich 
ogrodów. Uczestniczy w ponad 20 eu-
ropejskich programach hodowlanych 
rzadko występujących i  ginących zwie-

rząt, jak  pantera śnieżna czy kondor wielki. 
Spotkamy tu tamaryny i marmozety, które 

zamieszkują dżunglę Ameryki Południowej, ro-
dzinę pandy małej oraz liczącą blisko 50 sztuk 
kolonię pingwinów przylądkowych. Latem 
o  wyznaczonej godzinie pingwiny można ob-
serwować przy obiedzie. 
W zoo mieszka nie tylko najmniejsza małpka, 
ale także największy gołąb świata i 80-letni ali-
gator Marta, który jest najstarszym zwierzęciem 

spośród żyjących w europejskich ogro-
dach zoologicznych! Dzieci mogą zrobić 

sobie zdjęcie w torbie wielkiego kangura 
czy posiedzieć na aligatorze. Wierne kopie tych 
zwierzaków znajdziecie wśród oszałamiającej 
pięknem i różnorodnością roślinności płockiego 
ogrodu. Jest też wielki zegar słoneczny w kształ-
cie pawia i plac zabaw dla maluchów.

Latem, z zoo na płocką Starówkę zabierze 
nas Ciuchcia Tumska, która ma postój po 

przeciwnej stronie 
wejścia do ogrodu, 
przy ul. Warszaw-
skiej. Ale możemy 
też wybrać spa-

cer. Idąc przez pl. Dąbrowskiego, obok pięknej 
Wieży Ciśnień, a  następnie ulicą Kościuszki, 
warto skręcić w lewo do Domu Broniewskiego. 
Tam, na podwórku, możemy usiąść pod prze-
siąkniętym poezją dębem, który jest jednocze-
śnie pomnikiem przyrody. Tuż za nim rozciąga 

się stary park, tzw. górki niemieckie i  aleja, 
prowadząca do ulicy Mostowej i do pod-

nóża wzniesienia, na którym od ponad 
dziewięciu wieków stoi dumnie Bazylika 
Katedralna z Kaplicą Królewską i  gro-

bami władców Polski: Władysława Hermana 
i Bolesława Krzywoustego oraz repliką słynnych 
romańskich Drzwi Płockich.

Idąc schodami w dół,  zostawimy za sobą  
„Zielony wiersz” - piękny mural, inspirowa-
ny poezją płocczanina, Władysława  Broniew-
skiego, stworzony przez toruńskich artystów,  
Galerię Rusz.

Tak dotrzemy na nadwiślański bulwar 
i do „płockiej Jamajki” - jak określają dłu-
gi piaszczysty brzeg fani odbywające-
go się tutaj latem festiwalu Reggaeland, 
a  następnie do kąpieliska miejskiego – 
Sobótka, gdzie można popływać rowerem 
wodnym czy kajakiem. Jest tutaj mini-plac 
zabaw dla dzieci i boisko do siatkówki 
plażowej oraz sporo miejsca dla tych, którzy 
„lubią brąz”, czyli plażowe opalanie.

Po drodze, w Centrum nad Wisłą znajdziemy 
plac zabaw dla dzieci, możemy tu też zjeść 
coś smacznego i popatrzeć na rozlewającą 
się szeroko Wisłę. W  sezonie jest tu przystań  
szybkiej łodzi motorowej, którą można po-
płynąć na emocjonującą przejażdżkę. Można 
też pozostać na brzegu i obserwować odby-
wające się często regaty żeglarskie (nieopodal 
jest przystań – PTTK Morka). Aby podziwiać 
urzekająco piękną panoramę Tumskiego 
Wzgórza, warto wybrać się w rejs statkiem 
spacerowym Rusałka, który cumuje przy 
bulwarze. Już wkrótce do grona atrakcji dołą-
czy molo, zwieńczone okrągłym kapitanatem, 
w którym zostanie otwarta kawiarnia.
Po chwili odpoczynku nabierzemy sił na  
spacer, który wśród zadbanych alejek płoc-
kiej skarpy jest czystą przyjemnością. Po dro-
dze możemy  zobaczyć z bliska „rozpostarte  
skrzydła” amfiteatru. 

Druga trasa, koroną skarpy, polecana jest 
tym, którzy kochają piękne widoki. Nie ma  
osoby, której nie poruszy  spacer wśród starych  
dębów i murów katedr, kościołów i spichle-
rzy oraz widok  rozlewającej się po horyzont 
Wisły. Organizatorzy Pikniku Lotniczego, 
doceniając walory skarpy jako „naturalnego 
tarasu widokowego”, zdecydowali się właśnie 
tu zorganizować imprezę. Nie ma w Polsce 
drugiego takiego miejsca, w  którym 
podniebne akrobacje samolotów 
można oglądać, patrząc przed  
siebie, bez zadzierania głowy. 

wrażeń moc i dawka pozytywnej energii!

Warto wybrać się do Płocka całą rodziną, gdyż zarówno na dorosłych, 
jak i dzieci czeka tu mnóstwo atrakcji. Wjeżdżając do miasta od strony 
Wisły, nie sposób oderwać wzroku od malowniczego Wzgórza Tum-
skiego ze strzelistymi wieżami prastarej katedry i zamku. Przypomi-
nają one o wspaniałej historii miasta, które na przełomie XI i XII w. 
było stolicą Polski. Kiedy trzy wieki później Władysław Jagiełło wracał 
zwycięsko spod Grunwaldu, jego szwagier, książę Ziemowit wydał dla 
niego wielką ucztę na płockim zamku. Na pięknej płockiej skarpie jest 
jeszcze wiele tajemnic z przeszłości oraz liczne atrakcje dla młodych 
odkrywców i poszukiwaczy przygód.
Niezapomnianych wrażeń dostarczy wizyta w fantastycznie poło-
żonym płockim zoo, bogatym w różnorodne gatunki zwierząt i  eg-

zotycznych roślin, przejażdżka Ciuchcią Tumską, a  także rejs 
statkiem lub szybką łodzią motorową po Wiśle. W samym 

sercu Płocka, nad zalewem „Sobótka”, można kąpać 
się i plażować. A w letnie wieczory plaża, amfiteatr 
czy Stary Rynek  rozbrzmiewają muzyką. Magne-

sem dla młodzieży są wielkie festiwale, jak Audiori-
ver czy Reggaeland, dla młodszych ogromną frajdą jest udział 

w  Dniach Historii Płocka, Pikniku Lotniczym, czy innych imprezach 
miejskich, których – zwłaszcza w sezonie letnim – w Płocku nie brakuje.

www.plock.eu
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PŁOCK - STARE MIASTO

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia NMP 

Muzeum Diecezjalne – opactwo pobenedyk-
tyńskie i fragment zamku książęcego z wieżami 
Muzeum Diecezjalne – budynek z pocz. XX w.

Towarzystwo Naukowe Płockie

Plac Narutowicza

Dom pod Trąbami

Odwach

Sąd Rejonowy i Okręgowy

Biblioteka im. Zielińskich TNP

Muzeum Mazowieckie

Muzeum Mazowieckie – Spichlerz

Kościół farny pw. św. Bartłomieja

Katedra i Klasztor Mariawitów

Kościół pw. św. Dominika

Dom Władysława Broniewskiego

Fragment muru obronnego z XIV w.

Kamera pruska

Urząd Stanu Cywilnego

Ulica Tumska

Ulica Grodzka

L.O. im. Marsz. St. Małachowskiego

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Stary Rynek

Ratusz

Dom Darmstadt

Miejski Ogród Zoologiczny

Amfiteatr 

Zalew Sobótka

Sezonowa przystań żeglugi

Przystań łodzi motorowych

Ciuchcia Tumska 
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