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Część I.  

 
 

Informacja o formach wypoczynku 
letniego organizowanego przez płockie   
placówki oświatowe w okresie wakacji 
                2007r. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uczniowie płockich szkół i placówek oświatowych mają możliwość skorzystania z 
różnych form wypoczynku organizowanych przez placówki oświatowe z terenu 
naszego miasta w okresie wakacji: 
Wśród szkół podstawowych propozycje organizacji wakacyjnego 
wypoczynku  dla swoich uczniów zgłosiły: 
 
Szkoła Podstawowa Nr 1, Pasaż im. Vuka Karadżicia 1 
Organizuje obóz sportowy dla uczniów klasy V sportowej w terminie 15.08 – 
27.08.br. we Wdzydzach Kiszewskich. Na obóz uda się sześciu uczniów pod opieką 
trenera  pływania. 

 
Szkoła Podstawowa Nr 16 ul. Piasta Kołodzieja 7 
 
Uczniowie wyjeżdżają na obozy sportowe: 
• w Ustce – w terminie 23.07-02.08.br. - 32 uczniów, 3 opiekunów 
• w Sierpcu – w terminie 17.08-26.08.br. - 32 uczniów, 4 opiekunów 
 
Dodatkowo szkoła organizuje obóz dochodzeniowy na własnych obiektach w dniach 
27.08-31.08.br. 
 
Szkoła Podstawowa Nr 17 ul. Miodowa 13a 
 
20 uczniów wyjeżdża na obóz sportowy pływacki w Wiśle w terminie 19.07– 
30.07.br., 2 osoby kadry 
 
Szkoła Podstawowa Nr 18 ul. Jasna 8 
 
Szkoła jest współorganizatorem (razem z Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki) obozu 
sportowo-rekreacyjnego w Pucku w terminie 11.07 – 24.07.br. Obóz będzie liczył 20 
uczniów. Opiekunami będzie 2 nauczycieli wychowania fizycznego  
 
Szkoła Podstawowa Nr 23 ul. Walecznych 20 
 
Organizuje obóz sportowy w Ustce, w terminie  25.06 – 07.07 br. Wyjedzie 71 
uczniów z klas sportowych IV-VI pod opieką 5 nauczycieli wychowania fizycznego. 
 
Ogólnokształcąca  Szkoła Muzyczna I stopnia ul. Kolegialna 23 
 
Jest organizatorem Letnich Warsztatów Muzycznych, które odbędą się w terminie 
24.06 – 04.07.br. w Olsztynku. Uczestniczyć będzie w nich 60 uczniów, wyjeżdża 4 
opiekunów. 

 
Gimnazja, które  organizują wypoczynek dla uczniów 

 
Gimnazjum Nr 2 ul. Jakubowskiego 10 
 
Organizuje obóz lekkoatletyczny - „Sportowe wakacje 2007” w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Markus” w miejscowości Przesieka k/ Karpacza w terminie 02.08 
– 14.08.br. Planowana liczba uczestników – 10-15 osób i 1 opiekun. 



Gimnazjum Nr 5 ul. Królowej Jadwigi 4 
Szkoła zaplanowała organizację następujących form wypoczynku: 
 
• udział 30-osobowej grupy uczniów w Międzynarodowym Turnieju Piłki Ręcznej w 

Szwecji (Goteborg) w dniach 01.07-09.07.2007r., 2 osoby kadry. 
• obóz sportowy dla uczniów klas sportowych (piłka ręczna) w Poroninie  w dniach 

14.08 – 21.08.br. Na obóz wyjedzie 30 uczestników, 2 osoby kadry. 
• obóz sportowy dla uczniów klas sportowych (piłka ręczna) w Sierpcu w dniach 

16.08 – 24.08.br. Udział weźmie 30 uczniów, 2 osoby kadry  
• obóz sportowy dla uczniów klas sportowych (piłka ręczna) w Wyszogrodzie w 

dniach 27.08 -31.08.br. Udział weźmie 30 uczniów i 2 osoby kadry 
• obóz sportowy dla uczniów klas sportowych (pływacy) w Dębicy w dniach 25.06 -

08.07.br. Na obóz wyjedzie 8 uczniów i 1 osoba kadry 
• dodatkowo uczniowie tej szkoły wezmą udział w obozach organizowanych przez 

inne instytucje, np. 4 uczniów wraz z opiekunem wyjedzie na obóz sportowy 
kadry wojewódzkiej juniorów młodszych w piłce ręcznej w Ciechanowie w dniach 
15-27.07.br. oraz 12 uczniów i 1 opiekun wezmą udział w obozie sportowym 
kadry wojewódzkiej młodzików w piłce ręcznej w Głuchołazach w terminie 15-
27.07.br. 

 
Gimnazjum Nr 8 ul. T. Kutrzeby 2a 
 
Planuje organizację obozu sportowego w Szwecji w ramach Międzynarodowego 
Turnieju Piłki Ręcznej Chłopców PARTILLE CUP GOTEBORG 2007. Wyjeżdża 50 
uczniów wraz z 4 opiekunami w terminie 02.07. - 10.07.br.  
 
 

Oferta szkół ponadgimnazjalnych 
 
 
Liceum Ogólnokształcące im. St. Małachowskiego ul. Małachowskiego 1 
 
Zaplanowało organizację: 
• obozu szkoleniowego chóru w Horni Lipowa w Czechach w terminie 30.06 – 

13.07.br. Na obóz wyjedzie 65 uczestników i 6 osób kadry. 
• obozu rekreacyjno-sportowego w Ustce  w terminie 19.07 – 01.08.br. dla 20 osób, 

2 opiekunów, ratownika 
 
Zespół Szkół Nr 1  (Gimnazjum Nr 1 i IV LO)  ul. Piaska 5 
 
W ramach Uczniowskiego Klubu Sportowego „Czwórka” organizowany będzie obóz 
sportowy w Ustce  w okresie 07.07 – 19.07.br. Na obóz wyjedzie 25 uczniów, 4 
osoby kadry.  

 
Zespół Szkół Technicznych Al. Kilińskiego 4  
Organizuje: 
Zgrupowania sportowe 

  Wyjazdowe - wioślarstwo 
                      Kruszwica  02.07 – 19.07.2007r.  24 osoby + 2 trenerów 
                             
             Kruszwica 03.07- 15.07.2007r. 20 osób + 2 trenerów 



                              
    Kruszwica 09. 07-25.07.2007r. 31 osób + 2 trenerów 
    
             Kruszwica 23.07. – 03.08.2007r. 14 osób +1 trener 
    
    Kruszwica 20.07. – 03.08.2007r. 20 osób + 2 trenerów 
    
    Kruszwica 03.08 – 16. 08.2007r 40 osób + 4 trenerów 
                            
           Miejscowe – wioślarstwo 
                      Płock ( internat) 09.07– 20.07.2007r. 14 osób + 1 trener 
                            
           Wyjazdowe – badminton 

           Zakopane  03.08 – 13.08. 2007r. 13 osób +2 trenerów 
                               
  Choroszcz 16.08 – 26. 08. 2007r. 13 osób + 2 trenerów 
    
            Wyjazdowe piłka nożna (młodzicy i juniorzy) 
                     Darłowo  04.08 – 14.08. 2007r. 40 osób + 3 trenerów  
                             
             Wyjazdowe piłka nożna (juniorzy młodsi) 
                    Ustka 03.08 – 13.08.2007r. 15 osób + 2 trenerów 
                               
             Wyjazdowe piłka ręczna 
                    Poronin 12.08 – 22.08 2007r. 25 osób + 2 trenerów 
                              
              Żeglarstwo  
                   Obóz żeglarski na Mazurach 02.07 – 16.07. 2007  

20 osób + 3 opiekunów  
 
 

Oferta placówek wychowania pozaszkolnego  
 
HZPiT „Dzieci Płocka” 
Organizuje w terminie 02.07 – 15.07 br. obóz szkoleniowo - wypoczynkowy w 
Ośrodku Edukacji Lasów Państwowych w Jedlni. Wyjedzie 100 uczestników HZPiT 
oraz 6 opiekunów, pielęgniarka i kierowca.  
 
Młodzieżowy Dom Kultury  
W okresie wakacji Młodzieżowy Dom Kultury organizuje następujące formy 
wypoczynku dla dzieci i młodzieży: 
 
1. Wakacje z Królem Maciusiem (Tumska 9) 
 W zajęciach weźmie udział około 30 osobowa grupa dzieci w wieku 8 do 13 lat. 

Dzieci będą objęte opieką pedagogiczną od 16.07 do 10.08.2007 w godz. 900 – 
1500. W programie zajęć przewidziane są między innymi zajęcia artystyczne i 
sportowo-rekreacyjne, zabawy integracyjne. Zajęcia są nieodpłatne 
(szczegółowy program poniżej). 

2. Ogród Jordanowski (Rogatki Warszawskie) 
 W okresie wakacji w godzinach 1100 – 1600 prowadzone będą zajęcia rekreacyjne 

i świetlicowe z dziećmi i młodzieżą. Udział bezpłatny. 



Dodatkowo dzieci i młodzież z Młodzieżowego Domu Kultury wezmą udział 
w następujących turniejach, zawodach i obozach sportowych: 
 
1. „Fragaria Cup” – Nieoficjalne Mistrzostwa Europy Wschodniej w Piłce Nożnej 

Chłopców do lat 11. Hlavna (Słowacja). 
 Turniej rozgrywany w dniach 29.06 – 05.07.2007. Weźmie w nim udział 24 

osobowa grupa dzieci i 3 osoby kadry 
2. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej w Kaliszu Pomorskim 
 Turniej odbędzie się w dniach 9.07 – 15.07.2007 r. Weźmie w nim udział 15 

osobowa grupa dzieci z UKS MDK pod opieką nauczyciela  
3. Obóz sportowy w Słupsku (badminton) 
 Termin: 15.07 – 29.07.2007 r. Wyjeżdża grupa 10 osób , 2 osoby kadry 
4. Festiwal Szachowy w Dobczycach. 
 Termin wstępnie ustalony na lipiec. Udział w festiwalu weźmie 8 osobowa grupa 

dzieci z Młodzieżowego Domu Kultury pod opieką nauczyciela. 
   
     Wakacje z Królem Maciusiem  

Program zajęć (I turnus) 
30.07 – 10.08.2007 

 
30.07, poniedziałek „Witamy, do zabawy zapraszamy” 

Poznajemy program półkolonii, słuchamy propozycji 
uczestników, ustalamy wspólny regulamin półkolonii. 
„Jak masz na imię? – poznajemy się w trakcie zabaw 
integracyjnych 

31.07, wtorek „No to hop” – wyścigi  w Ogrodzie Jordanowskim. 
„Śpiewać każdy może” – tworzenie hymnu wakacyjnego 

01.08, środa „Moja miejscowość jest najpiękniejsza” – wykonanie plakatu. 
„Wodne szaleństwa” – zabawy na pływalni 

02.08, czwartek „Judaika ze zbiorów lwowskich” – wycieczka do muzeum 
„Zabawy na każdą okazję” – gry i zabawy naukowe 

03.08, piątek „W poszukiwaniu przygody” – spacer nad Wisłę, gry i zabawy 
stolikowe 

06.08, poniedziałek „Co wiem, a czego nie?” – konkursy, rebusy, zagadki 
„Jak ryba w wodzie” – wyjście na pływalnię 

07.08, wtorek „Celuj” – zabawy sportowo – zręcznościowe 
„Świat za 100 lat” – praca plastyczna 

08.08, środa „Świat zwierząt latem” – wizyta w ogrodzie zoologicznym 
„Jestem architektem” – budowanie makiety miasta marzeń 

09.08, czwartek „Znamy swoje okolice” – wykonanie widokówki swojej okolicy 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – zabawy sportowe 
w Ogrodzie Jordanowskim 

10.08, piątek „Poznajemy bohatera” – wyjście do straży pożarnej 
„Rozstania nadszedł czas” – gry i zabawy na pożegnanie 



Wakacje z Królem Maciusiem  
Program półkolonii letnich (II turnus) 

16.08 – 27.08.2007 
 

16.08, 
poniedziałek 

„Witamy, do zabawy zapraszamy” – Poznajemy program 
półkolonii letnich, słuchamy propozycji uczestników, 
ustalamy wspólny regulamin półkolonii 
„Jak masz na imię?” – poznajemy się w trakcie zabaw 
integracyjnych 

17.08, wtorek „Zaczarowany ogród” – wspólne działania plastyczne 
„Pani Lato” – spacer i zabawy w Ogrodzie Jordanowskim

18.08, środa „Celny strzał” – zabawy sportowe w Sali Miejskiego 
Zespołu Obiektów Sportowych 
„Śpiewać każdy może” – tworzenie hymnu wakacyjnego 

19.08, czwartek „Judaika ze zbiorów lwowskich” – wycieczka do muzeum
„Lato na sportowo” – zabawy w Ogrodzie Jordanowskim 

20.08, piątek „Jak ryba w wodzie” – wyjście na pływalnię 
„Zabawy dla mądrej główki” – łamigłówki, rebusy, 
krzyżówki 

23.08, 
poniedziałek 

„Wyprawa po przygodę” – wyjście do parku 
„Ołówkiem po papierze” – zabawy plastyczne 

24.08, wtorek „W krainie zwierząt” – wyjście do ZOO 
„Szach – mat” – zabawy stolikowe 

25.08, środa „Z fantazją i humorem” – wykonanie makiety miasta 
Płocka 
„Turniej Dzikich Drużyn” – gry i zabawy ruchowe 
w Ogrodzie Jordanowskim 

26.08, czwartek „Pluskanie i pływanie” – wyjście na sobótkę 
„Zostań mistrzem” – turniej tenisa stołowego 

27.08, piątek „Poznajemy okolicę” – wyjście na Wzgórze Tumskie 
„Rozstania nadszedł czas” – gry i zabawy na pożegnanie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  Część II. 

 
 
 
 

Propozycje zajęć oraz imprez 
kulturalnych i sportowych dla dzieci i 
młodzieży w okresie wakacji 
organizowanych przez płockie 
instytucje kultury i sportu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Miejski Zespół Obiektów Sportowych 
Pl. Dąbrowskiego 4, 09-402 Płock  

Tel. 267-84-30 
WAKACYJANA OFERTA „LATO W MIEŚCIE” 

 
 

Miejskie Centrum Sportu tel. 024 267 50 40 
 

03 lipiec turniej dzikich drużyn - piłka nożna od 10.00 do 14.00  

04 lipiec turniej dzikich drużyn - piłka nożna 10.00 do 14.00  

05 lipiec turniej tenisa ziemnego dla dzieci „Powitanie lata” od 10.00 do 13.00  

11 lipiec  turniej dzikich drużyn - piłka nożna 10.00 do14.00  

18 lipiec turniej dzikich drużyn piłka nożna 10.00 do 14.00  

20 lipiec „Letnia wesoła olimpiada” od 10.00 do 14.00  

25, 26 lipiec - turniej dzikich drużyn 10.00 do 14.00  

06 sierpień turniej tenisa dla dzieci 10.00 do 13.00  

07, 08 sierpień turniej dzikich drużyn 10.00 do 14.00  

16, 17 sierpień turniej dzikich drużyn 10.00 do 14.00  
W okresie wakacji zapraszamy dzieci i młodzież do korzystania z kortów ziemnych                  

od poniedziałku do piątku – bilety wakacyjne w cenie  2 zł za godzinę gry . 

Plac zabaw dla dzieci  czynny codziennie od 8.00 do zmierzchu . 

 
Kąpielisko Miejskie „Sobótka” tel. 267 84 33 

 
30 czerwca „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00 

7 lipca  „Powitanie lata – rodzinne zabawy sportowo – rekreacyjne” godz. 11.00 

14 lipca „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00 

28 lipca „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00 

11 sierpnia „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00 

25-26 sierpnia FINAŁY „Turniej Siatkówki Plażowej” godz. 9.00 

25 sierpnia  „Pożegnanie lata – rodzinne zabawy sportowo – rekreacyjne” godz. 

11.00 

 
Sala Sportowa pl. Dąbrowskiego 4 tel. 024 267 84 33 

 
W okresie wakacyjnym w godzinach 8.00 – 15.00 dla grup zorganizowanych wstęp 

na teren Sali Sportowej będzie bezpłatny. 



 
 

Plac Teligi  
Disco na rolkach lub konkursy sportowe dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy „Radziwie” 

Hala Sportowa w Borowiczkach tel. 024 264 85 18 
 
Wejścia bezpłatne dla grup zorganizowanych w dni powszednie w godz. 8 – 15. 

Istnieje możliwość zorganizowania turniejów w piłkę nożną, koszykową dla grup 

zorganizowanych takich jak kluby osiedlowe itp. organizujących wypoczynek dla 

dzieci spędzających lato           w mieście. 

Pływalnia Miejska „Jagiellonka” tel. 024 262 58 69 
 
9 lipca - Rozpoczęcie konkursu plastycznego „Bezpieczne Wakacje”- konkurs 

skierowany     do dzieci i młodzieży połączony z ekspozycją  prac na holu głównym 

Pływalni Jagiellonka przez okres wakacji. Technika prac dowolna. Rozstrzygnięcie 

konkursu 30 sierpnia. 

9 lipca o godz. 10.00 Turniej w Wodnych Sportach Nietypowych czyli „gry i zabawy               

w wodzie”. 

30 sierpnia o godz. 10.00 Turniej w Wodnych Sportach Nietypowych czyli „gry i 

zabawy        w wodzie połączone z Finałem Konkursu Plastycznego” 

W okresie wakacji za okazaniem legitymacji szkolnej, wstęp na pływalnię 1,50 
zł. 

 
Pływalnia Miejska przy Al. Kobylińskiego tel. 024 262 51 86 

•  
4 lipca w godzinach 10.00 – 13.00 zapisy na miejscu do godziny 9.30 „Zabawa na 

wodzie- zakończenie lata” gry i zabawy dla dzieci ze świetlic środowiskowych i dzieci 

w wieku  7-12 lat, zgłaszających się indywidualnie.  

29 sierpnia w godzinach 10.00 – 13.00 zapisy na miejscu do godziny 9.30 „Zabawa                 

na wodzie- zakończenie lata” gry i zabawy dla dzieci ze świetlic środowiskowych i 

dzieci          w wieku 7-12 lat, zgłaszających się indywidualnie.  

W okresie wakacji za okazaniem legitymacji szkolnej, wstęp na pływalnię 1zł.  
 

Pływalnia Miejska „Podolanka” ul. Czwartaków 6, tel. 267-83-20 
 

W ramach akcji "Lato w mieście" Pływalnia Miejska "Podolanka" oferuje dzieciom ze 

szkół podstawowych i młodszych wejście na pływalnię w cenie 2,00 zł/godz. + 

dopłata 0,03 zł/min 



 
Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego 

ul. Kościuszki 8, 09-402 Płock 
tel. 268-70-68 

 
IX LETNI FESTIWAL MUZYCZNY 

 
WSTĘP WOLNY na wszystkie koncerty 

 
1 lipca 2007, godz. 19.00. Stary Rynek 
 
ROCKOWA NOC Z ORKIESTRĄ 
 
Wykonawcy: 
HARLEM 
Zespół Bracia 
Trebunie - Tutki 
Maciek Balcar – wokalista zespołu Dżem 
Janusz Radek 
  
Płocka Orkiestra Symfoniczna 
Mirosław Jacek Błaszczyk - dyrygent 
 
Artur Orzech – prowadzenie koncertu 
 
W programie m.in.: 
Z. Konieczny - "Grande Valse Brillante" 
A. Nowak - "Naga dziewczyna" 
K. Trebunia - Tutka - "Hej Hanko" 
K. Trebunia - Tutka - "Poniechaj złoto" 
K. Jaworski - "Kora" 
K. Jaworski - "Niebo nade mną" 
M. Grechuta - "Świat w obłokach" 
P. Cugowski - "Niczego więcej" 
P. Cugowski, K. Brown, M. Noble - "Jeszcze raz"  
 
Współpraca: Agencja IDO 
 
8 lipca 2007, godz. 19.00, Stary Rynek 
 
MISTRZOWIE GRAJĄ MISTRZÓW 
 
Wykonawcy: 
Jan Ptaszyn Wróblewski – saksofon 
Henryk Miśkiewicz – saksofon 
Maciej Sikała – saksofon 
 
Płocka Orkiestra Symfoniczna 
Jan Walczyński – dyrygent 
 
W programie m.in.: 



Utwory z repertuaru Franka Sinatry, Nat King Cole’a  i Ray’a Charlesa 
 
15 lipca 2007, godz. 19.00, Bazylika Katedralna 
 
MUZYKA NOVA PERSONA GRATA 
 
Wykonawcy: 
Adam Kruszewski - baryton 
Jacek Rogala – dyrygent 
Płocka Orkiestra Symfoniczna 
 
W programie: 
Michał Spisak - Aubade 
Tadeusz Baird - Cztery sonety miłosne do sł. Szekspira 
Mieczysław Karłowicz / Jacek Rogala - Pięć pieśni 
Stefan Kisielewski - Koncert na orkiestrę kameralną 
 
22 lipca 2007, godz. 19.00, Scena Letnia 
 
bLONDon Line 
 
Wykonawcy: 
Zespół Spring Quintet w składzie: 
Dorota Czerw – skrzypce 
Anita Miroń – skrzypce 
Agnieszka Czupryńska – altówka 
Małgorzata Węglerska – wiolonczela 
Anna Marjanowska - kontrabas 
 
W programie: 
Hity grup: The Beatles, The Animals, The Doors, Queen, Pink Floyd, Deep Purple 
 
29 lipca 2007, godz. 19.00, Bazylika Katedralna 
 
Wykonawcy: 
Zespół kameralny „Pro Musica Antiqua” w składzie: 
Leszek Szarzyński – flet 
Małgorzata Skotnicka – klawesyn 
Jerzy Szafrański – obój 
Wojciech Orawiec – fagot 
Arkadiusz Skotnicki - marimba 
 
 
W programie: 
Od baroku do współczesności 
 
5 sierpnia 2007, godz. 19.00, Scena Letnia 
 
GRUPA WOKALNA GORYNA – ŚPIEW BIAŁOGŁOSOWY 
 
Wykonawcy: 
Grupa Goryna (Ukraina) 



W programie: 
Pieśni narodowe oraz pieśni starocerkiewne 
 
12 sierpnia 2007, godz. 19.00, Scena Letnia 
 
LATO W BARWACH IRLANDII 
 
Wykonawcy: 
Zespół muzyki irlandzkiej ,,Filids” w składzie: 
Dorota Szyszkowska - harfa celtycka 
Magdalena Krajewska - tin whistle, low whistle, flet 
Arkadiusz Rubajczyk - bodhran, śpiew, prowadzenie koncertu 
Maciej Chodowski - instrumenty perkusyjne 
Maciej Kuliberda - gitara 
Marcin Lorenc - skrzypce 
Michał Makulski - irish button box, akordeon 
 
W programie: 
taneczna i wokalna muzyka ludowa narodów celtyckich, głównie irlandzka, oraz 
utwory szkockie i bretońskie, m.in.: 
"Lilly of the West", "Bonny Portmore", "Parcel of Rogues", "The Star of the County 
Down", "The Old Blackthorn", "Miss Rowan Davies", "Callaghan's Reel", "Atholl 
Highlanders" i wiele innych 
 
17 sierpnia 2007, godz. 19.00, Scena Letnia 
 
JAZZOWE FANTAZJE 
 
Wykonawcy: 
Chór PWSZ „Vox Juventutis” 
Zespół Jazzowy „Jazz Cape” 
Zespół „Positive Vibrations” 
Chór ZSCE „Alchemik” – gościnnie 
 
Robert Majewski – dyrygent 
 
W programie: 
Standardy jazzowe i przeboje lat 60-tych i 70-tych 
 
26 sierpnia 2007, godz. 19.00, Stary Rynek 
 
ZAKOŃCZENIE IX LETNIEGO FESTIWALU MUZYCZNEGO 
 
Wykonawcy: 
Zespół Pieśni i Tańca „Wisła” 
 
Płocka Orkiestra Symfoniczna 
Sławek Wróblewski - dyrygent 
Krzysztof Kolberger – narracja 
 
W programie: 
„Z życia Płockiego flisaka” 



„Fantazja europejska” 
„Tańce cieszyńskie” 
Choreografia i reżyseria – Jan Łosakiewicz 
Opracowanie muzyczne – Witold Jarosiński 

 
Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki 

ul. Tumska 9, 09-400 Płock 
tel.367 19 20 

 
1. ROZTAŃCZONE LATO 
Warsztaty taneczne break dance 
25 – 29 czerwca godz. 16.00 – 19.00, sala widowiskowa POKiS ul. Tumska 9, 
instruktor : Zbyszek Góral 

     
Warsztaty tańca nowoczesnego i salsy: 2 – 6 lipca od godz. 10.00, sala 
widowiskowa POKiS ul. Tumska 9: instruktor: Anna Kowalska 
     
2. Zajęcia w Pracowni Zabawkarskiej ul. Piaska 4, 25 czerwca – 5 lipca godz. 
13.00 – 15.00. instruktor: Dorota Łukawska 
 
3. Zajęcia w Pracowni Plastycznej„Piwnica”ul.Szarych Szeregów 15, 25 czerwca 
– 5 lipca godz. 10.00 – 14.00, instruktor: Anna Liśkiewicz 
 
4. LETNIA  AKADEMIA  TEATRALNA, 2 – 6  lipca od godz. 10.00, Dom Darmstadt i 
Rynek Starego Miasta. Zajęcia prowadzą: Dariusz Skibiński i Jan Kochanowski – 
aktorzy     Teatru Ciemna. 
 
5. Warsztaty literackie i poetyckie w  Klubie „Marabut” , 2-31 lipca godz. 10.00 – 
13.00 ul. Tumska 9, instruktor: Marek Grala. 
 
6. Lato w „Farbiarni” - Warsztaty i festiwal „Podwórko”, 21 – 25 sierpnia  
podwórko ul. Tumska 9, instruktorzy: Beata Jaszczak, Iwona Markiewicz. 
 

Spółdzielczy Dom Kultury 
ul. Krzywoustego 3, 09-400 Płock 

tel. 263-35-60 
 

RAMOWY PROGRAM „AKCJI LATO 2007” 
 

Celem wakacyjnej akcji organizowanej przez placówki kulturalne Płockiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, jest zapewnienie dzieciom i młodzieży, pozostającej w 
tym czasie w mieście aktywnego wypoczynku. Jednocześnie podczas organizacji 
zajęć zwracamy szczególną uwagę na aspekty wychowawcze i edukacyjne, m.in. 
promowanie pozytywnych wzorców zachowań i działania w grupie; twórczą 
aktywizację, elementy profilaktyki oraz zapoznanie z dziedzictwem kulturowym 
Mazowsza.    
Akcja Lato 2007 prowadzona będzie we wszystkich placówkach społeczno- 
kulturalnych PSML-W: Spółdzielczym Domu Kultury, klubach osiedlowych: 
Łukasiewicza, Kochanowskiego, Dworcowa, w terminie od 2 lipca do 31 sierpnia br.  



W zajęciach, które odbywać się będą od poniedziałku do piątku, w godzinach  
8.00 – 16.00, mogą uczestniczyć dzieci w wieku 7- 15 lat.  
Ze zorganizowanego wypoczynku, dzieci korzystają nieodpłatnie.  
W programie tegorocznej akcji znajdują się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, 
rozrywkowo-kulturalne, rekreacyjno-sportowe. Codzienne spotkania składają się z: 
zajęć plastyczno- manualnych, zajęć muzycznych, zajęć sprawnościowych, zajęć 
integracyjnych, zajęć teatralnych, zabaw i konkursów, wyjść poza teren placówki, 
m.in.: zalew Sobótka, pływalnia, muzea, stadion, zoo, zwiedzanie miasta. 
   
 Ponad to w czasie wakacji zorganizowane zostaną całodniowe wycieczki 
krajoznawczo- edukacyjne, m.in. do Torunia, Warszawy, Parku Jurajskiego- 
Botanicznego w Kołacinku, Stanicy Harcerskiej w Gorzewie, Zielonej Szkoły w 
Sendeniu, Wioski Słowiańskiej w Niedrzewiu, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, 
Parku Rozrywki w Łomiankach, Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

 
W tym roku, dodatkowo podczas Akcji Lato, Spółdzielczy Dom Kultury przy 

współpracy z  Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych UM zorganizuje imprezę 
profilaktyczną „Masz wybór – wybierz zdrowie” – lekkoatletyka w małym wydaniu, 
która odbędzie się 13 lipca br.  

Na zakończenie wakacji -24 sierpnia- w Klubie Osiedla Dworcowa odbędzie 
się impreza plenerowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych pn.: „Żegnaj lato za rok”. 

 
Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego 

ul. Kościuszki 6, 09-400 Płock 
tel. 262 31 17 

 
WAKACJE 2007 W KSIĄŻNICY PŁOCKIEJ 

 
Książnica Płocka - Gmach główny (ul. T. Kościuszki 6) tel. 024 268 00 33 
W cyklu „Pamięć musi trwać...” wystawa „Panowie Lutyńscy i Płoscy z Płocka” 
prezentująca wybitnych członków zasłużonych dla Płocka Rodzin Lutyńskich i 
Płoskich, przygotowana według scenariusza dr hab. Anny Stogowskiej z 
wykorzystaniem materiałów Archiwum Państwowego w Płocku, Archiwum 
Diecezjalnego,  Biblioteki im. Zielińskich TNP, Książnicy Płockiej oraz dokumentów 
osób prywatnych. 
Wystawa czynna codziennie w godz. 10-18, w soboty w godz. 10-14. 
 
 
 
Biblioteka dla dzieci im. W. Chotomskiej (ul. Sienkiewicza 2) tel. 024 262 27 

69 
Lipiec 
2,3,4  lipca godz.12-13 
„Gdzie znikają wszyscy zapracowani rodzice?- czyli jak dotrzeć do ŚWIATA 
DOROSŁYCH” na podstawie „ Przechowalni dzieciaków” G. Kołodziej 



2,3 lipca godz.13-14 
„Wakacyjne skarby”- warsztaty plastyczne 
4 lipca godz.13- 14 
„Sieciaki w bibliotece”- bezpieczny Internet dla najmłodszych 
 
9,10,11  lipca godz.12-13 
„Spokojnie, to tylko rycerz bez głowy- wyłącznie dla tych, którzy nie boją się bać.”- na 
podstawie „Upiornej rodzinki” K. Maciejewskiej 
9,10 lipca godz.13-14 
„Straszne strachy” - warsztaty plastyczne 
11  lipca godz.13- 14 
„Sieciaki w bibliotece”- bezpieczny Internet dla najmłodszych cd. 
 
16,17,18  lipca godz.12-13 
„Karolka Karotka i Klub Silnych Dziewczyn”- na podstawie powieści Christian Bieniek  
16,17  lipca godz.13-14 
Rodzinny album- warsztaty plastyczne 
18 lipca godz.13- 14 
„Sieciaki w bibliotece”- bezpieczny Internet dla najmłodszych cd. 
 
23,24,25 lipca godz.12-13 
„Karotka na wakacjach” na podstawie „ Karolka Karotka i zaginiony kucyk”Ch.Bieniek 
23,24 lipca godz.13-14 
„Barwy w letnim ogrodzie” - warsztaty plastyczne 
25 lipca godz.13- 14 
„Sieciaki w bibliotece”- bezpieczny Internet dla najmłodszych cd. 
 
30,31, lipca, 1 sierpnia godz.12-13 
„Maja na wakacjach”- na podstawie książki Paula Danzinger 
 
30,31 lipca, 1 sierpnia  godz.13-14 
„Wesołe nutki na czas wolniutki”- angielski dla dzieci 
 
Sierpień 
 
6,7,8 sierpnia godz.12-13  
„Kosmiczne wakacje” na podstawie powieści Renaty Opali 
 
6,7,8 sierpnia  godz.13-14 
„Rymowanki i wierszyki dla chłopczyka i dziewczynki- angielski dla dzieci 
 
13,14 sierpnia godz.12-13 
Z Miziołkami nigdy nie jesteśmy sami-wakacje z dynastią Miziołków 
 
13,14 sierpnia  godz.13-14 
„Angielski z Franklinem”- angielski dla dzieci 
 
20, 21,22 sierpnia godz.12-13  
„Nawet na końcu świata , Damianek figle płata” czyli, szalona podróż z Damiankiem 
na podstawie powieści Mariusza Niemyckiego. 
 



20, 21,22 sierpnia godz. 13-14 
Zaczarowany świat Walta Disneya - angielski dla dzieci 
 
Filia biblioteczna nr 1 Książnicy Płockiej (ul. Zielona 40) tel. 024 268 00 48:  
 
„Klub Mola Książkowego” zaprasza dzieci na spotkania pod hasłem „Zamkowe 
opowieści czyli polskie miasta w baśni i legendzie” – czwartki godz. 11-12.30 
 
„Komputerowe surfowanie” – zajęcia dla dzieci we wtorki w godz. 11-12.30 
 
Filia biblioteczna nr 3 Książnicy Płockiej (ul. Rembielińskiego 11) tel. 024 
263 01 05 
 
„Spotkania z bajką” – zajęcia literackie dla dzieci, poniedziałki, godz. 12 – 13.30 
 
„Quizy literackie” – zajęcia literackie na podstawie utworów znanych twórców 
literatury dziecięcej, wtorki, godz. 12 – 13.30 
 
„Każde dziecko to potrafi” – zajęcia plastyczne – poznawanie różnorodnych technik 
plastycznych, środy, godz. 12 – 13.30 
 
„Łamiąc głowę” – zajęcia dla dzieci w każdy piątek w godz. 12 – 13.30 
 
Filia biblioteczna nr 4 Książnicy Płockiej (ul. Krzywoustego 3) tel. 024 263 
34 28:  
 
„Kubuś Puchatek, Franklin, Pippi...” – podróż przez zaczarowany świat literatury 
dziecięcej z ulubionymi bohaterami, zajęcia literacko-plastyczne w poniedziałki, 
wtorki, środy i piątki w godz. 11 – 13 
 
„Teraz mój ruch...” – na zajęciach dzieci będą miały okazję zagrać w znane gry i 
poznać nowe, zajęcia w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 11 – 13. 
 
Filia biblioteczna nr 5 (ul. Tumska 11) tel. 024 262-32-55:  
 
Z Płockich Szopek – pędzelkiem i z humorem – wystawa  karykatur znanych 
Płocczan 
autorstwa Rafała Zawadzkiego, czynna w godz. 10-18, w czwartki i soboty w 
godz.10-14. 
 
 
Filia biblioteczna nr 7 Książnicy Płockiej (ul. Gierzyńskiego 17) tel. 024 263 
67 80:  
 
Zajęcia dla dzieci w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 11 – 13. 
 
„Kuba i Buba czyli awantura do kwadratu” – zabawy, dzięki którym uniknięcie nudy. 
 



BON czy TON – wakacyjny savoir vivre dla dzieci (na podstawie książek Grzegorza 
Kasdepke). 
 
Sztuczki ze Sztuką: zabawne figurki z doniczek, kraina gigantów – ćwiczenia 
plastyczne, nie taki tyranozaur straszny. 
 
Zwiedzamy kraje Unii Europejskiej: Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania 
 
Filia biblioteczna nr 8 Książnicy Płockiej (ul. Walecznych 20) tel. 024 263 
46 92  
  
Zajęcia dla dzieci w poniedziałki, wtorki, środy i piątki w godz. 11 – 14 
 
Lipiec 
 
Biblioteczny Klub Miłośnika Przygód  dla japońskich  przyjaciół”  - zajęcia  plastyczne 
dla dzieci w godz. 11.30-12.30 
 
„Wirtualna podróż po Meksyku” - zajęcia  z komputerem i z książką, godz. 12.45  -  
13.30 
 
Japońskie specjały – kulinaria: sztuka parzenia herbaty, nauka jedzenia pałeczkami. 
 
12.07.2006  „Nie daj się zwieźć pozorom czyli...i błękit wody może być zgubny” - 
pogadanka przeprowadzona przez policjantów z Sekcji Prewencji i Policji Wodnej 
KMP w Płocku w ramach „Bezpieczne wakacje”, godz.  11 – 12 
 
28.07.2006  Uroczyste zakończenie i spotkanie z przedstawicielem Ambasady 
Meksykańskich Stanów Zjednoczonych – wręczenie makiety, upominków i inne 
niespodzianki....godz. 12.  
 
Sierpień  
 
„Ścieżkami  Mazowsza” - zajęcia  plastyczne  dla dzieci , godz. 11.30 – 13 
 
„Pokochajmy Mazowsze” – spotkania i pogadanki zorganizowane  przy współpracy  z 
Miejskim  Oddziałem  PTTK w Płocku. Wycieczki do siedziby PTTK – Odwach -               
02.08, 09.08, 16.08,   godz.  11  - 13 
 
Zajęcia z komputerem i książką  godz. 13 – 14 
 
Projekcje filmów DVD o tematyce regionalnej  godz. 13 – 14 
 
25.08   Uroczyste  zakończenie  i spotkanie z Jadwigą Kamińską Dyrektorem 
Oddziału Miejskiego PTTK w Płocku , przekazanie makiety, godz. 11.  
Piknik dla dzieci spędzających wakacje w  bibliotece, godz. 12 – 14 . 
 
Filia biblioteczna nr 10 Książnicy Płockiej (ul. Borowicka 3) tel. 024 264 88 
60 



 
Sierpień 
 
„Wakacyjne swawole z Kubą i Bubą” – zajęcia dla dzieci w wieku 6-10 lat na 
podstawie książek Grzegorza Kasdepke, czwartki, godz. 10-12 

 
Filia biblioteczna nr 11 Książnicy Płockiej (ul. Armii Krajowej 1a) tel.: 024 
263 54 31 
 
Sierpień 
 
09.08,16.08, 23.08 - „Baśnie z czterech stron świata” – zajęcia literacko-plastyczne, 
malowanie ilustracji do baśni na tkaninach, godz. 11 – 12.30 
 
Filia biblioteczna nr 12 Książnicy Płockiej (ul. Browarna 8) tel. 024 367 44 
67: 
 
06.07 – „W krainie Fantazji” – wspólne oglądanie bajki „Jaś i Małgosia” oraz zabawy 
zręcznościowe, godz. 12 – 13.30 
 
03.08 – „W krainie fantazji” – czytamy bajkę „Złotowłosa i trzy niedźwiadki” oraz 
zajęcia plastyczne – malowanie na szkle, godz. 12 – 13.30 
 
10.08 – „W krainie Fantazji” – wspólne oglądanie bajki „Czerwony Kapturek” oraz 
konkurs na najpiękniejszą lalkę wykonaną samodzielnie, godz. 12 – 13.30 
 
17.08 – „W krainie Fantazji” – czytamy bajkę „Wilk, koza i siedem koźlątek” oraz gry i 
zabawy stolikowe, godz. 12 – 13.30 
 
24.08 – „W Krainie Fantazji” – czytamy bajkę „Brzydkie kaczątko” oraz zajęcia 
plastyczne – malowanie koszulek, godz. 12 – 13.30 
 
31.08 – „W krainie Fantazji” – czytamy bajkę „Trzy małe świnki” oraz wspólna 
zabawa przy ognisku, godz. 12 – 13.30 
 

Płocka Galeria Sztuki 
ul. Tumska 11a, 09-400 Płock 

tel. 364-60-40 
 
3 lipca, godz. 11 i godz.13, WARSZTATY PLASTYCZNE: „W świecie fantazji” 
HAPPENING PLASTYCZNY: „Strach ma wielkie oczy", Dzieci będą wykonywać przy 
użyciu różnych technik rysunki, maski i fantastyczne stroje. W nawiązaniu do 
aktualnej wystawy, plastyk PGS Laura Dyczko przedstawi techniki i możliwości 
realizacji projektów fantastycznych.   
 
CZWARTKOWE SPOTKANIA PLENEROWE „MOJE MIASTO”. 
 
5 lipca, godz. 11 -13, zbiórka przed budynkiem PGS o godz. 10.45: cykl spotkań 
plenerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, celem których będzie przybliżenie i 
promocja zabytków Płocka. Historyk sztuki PGS Alicja Wasilewska oprowadzi i 



opowie o najsłynniejszych miejscach i zabytkach Płocka. W programie "Katedra 
Płocka".  
 
12 i 19 lipca, godz. 11 -13, zbiórka przed budynkiem PGS o godz. 10.45: cykl 
spotkań plenerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, celem których będzie 
przybliżenie i promocja zabytków Płocka. Historyk sztuki PGS Alicja Wasilewska 
oprowadzi i opowie o najsłynniejszych miejscach i zabytkach Płocka. W programie 
„Europejski Szlak Gotyku Ceglanego”. 
 
26 lipca, godz. 11 -13, zbiórka przed budynkiem PGS o godz. 10.45: cykl spotkań 
plenerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, celem których będzie przybliżenie i 
promocja zabytków Płocka. Historyk sztuki PGS Alicja Wasilewska oprowadzi i 
opowie o najsłynniejszych miejscach i zabytkach Płocka. W programie „Klasyczny 
Płock” (spotkanie poświęcone twórczości architekta Jakuba Kubickiego). 
 
2 sierpnia, godz. 11 – 13, zbiórka przed budynkiem PGS o godz. 10.45: cykl spotkań 
plenerowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, celem których będzie przybliżenie i 
promocja zabytków Płocka. Historyk sztuki PGS Alicja Wasilewska oprowadzi i 
opowie o najsłynniejszych miejscach i zabytkach Płocka. W programie „Obiekty 
sztuki sakralnej”. 
6 lipca – 31 sierpnia (każdy piątek), godz. 16.00 – 18.00, „LETNIE KINO” - 
projekcje filmowe, Zaprezentowane zostaną: seanse filmowe towarzyszące aktualnej 
wystawie, wchodzące w skład programu imprez towarzyszących, prezentacje filmów 
z archiwum PGS, m.in. poświęcone życiu i twórczości artystów sztuki współczesnej. 
 
25 lipca, godz. 17.00, WERNISAŻ WYSTAWY POŚWIĘCONY SZTUCE INDIAN 
AMERYKI PÓŁNOCNEJ, Wernisażowi towarzyszyć będzie spotkanie z Martą 
Skwirowską – kuratorem Państwowego Muzeum Etnograficznego oraz występ 
zespołu indiańskiego „Huu – Ska Luta”. 
 
27 lipca, godz. 11 – 13: WARSZTATY INDIAŃSKIEGry i zabawy indiańskie. 
Wykonywanie prac związanych z historią i tradycją Indian Ameryki Północnej.  
 
10 sierpnia, godz.16, PIKNIK ETNOGRAFICZNY, PGS zaprasza na spotkanie ze 
sztuką i kulturą Indian. Członkowie zespołu Huu – Ska Luta, będą umilać i 
urozmaicać czas poprzez organizowanie gier, zabaw, konkursów na świeżym 
powietrzu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.  
 
12 sierpnia, godz.15, PIKNIK ETNOGRAFICZNY, PGS zaprasza na spotkanie ze 
sztuką i kulturą Indian. Członkowie zespołu Huu – Ska Luta, będą umilać i 
urozmaicać czas poprzez organizowanie gier, zabaw, konkursów na świeżym 
powietrzu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.  
 
21 sierpnia, godz. 11– 13. WARSZTAT PLASTYCZNY: „Papierowy zawrót głowy” 
Wykonywanie prac techniką decoupage’u. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z 
techniką zdobienia przedmiotów papierowymi motywami, zasad kompozycji i 
potrzebnych materiałów. Każdy z uczestników wykona własnoręcznie oryginalne 
przedmioty do domu lub na drobne upominki.  
 
23 sierpnia, godz. 11– 13. WARSZTAT PLASTYCZNY: „Papierowy zawrót głowy” 
Wykonywanie prac techniką decoupage’u. Uczestnicy mają okazję zapoznać się z 
techniką zdobienia przedmiotów papierowymi motywami, zasad kompozycji i 



potrzebnych materiałów. Każdy z uczestników wykona własnoręcznie oryginalne 
przedmioty do domu lub na drobne upominki.  
 
28 sierpnia, godz. 11 – 14. WARSZTATY FOTOGRAFII CYFROWEJ 
- w programie zajęć znajdują się podstawy fotografii cyfrowej, retuszowanie i 
podnoszenie jakości zdjęć oraz fotomontaże i artystyczne przetwarzanie obrazu.  W 
trakcie tych spotkań uczestnicy będą mieli szansę zgłębienia tajników fotografii 
cyfrowej i poznania możliwości cyfrowej obróbki zdjęć. Grafik PGS Mariusz 
Młynarkiewicz pokaże jak poprawić i dowolnie przekształcić zdjęcia, udoskonalać nie 
tylko rzeczywiste obrazy, ale też tworzyć całkowicie nowe, dodając im symbolicznych 
znaczeń. To nie tylko sposób na odświeżenie domowego albumu, ale prawdziwa 
zabawa 
 
30 sierpnia, godz. 11 – 14. WARSZTATY FOTOGRAFII CYFROWEJ 

 w programie zajęć znajdują się podstawy fotografii cyfrowej, retuszowanie i 
podnoszenie jakości zdjęć oraz fotomontaże i artystyczne przetwarzanie obrazu.  
W trakcie tych spotkań uczestnicy będą mieli szansę zgłębienia tajników fotografii 
cyfrowej i poznania możliwości cyfrowej obróbki zdjęć. Grafik PGS Mariusz 
Młynarkiewicz pokaże jak poprawić i dowolnie przekształcić zdjęcia, udoskonalać 
nie tylko rzeczywiste obrazy, ale też tworzyć całkowicie nowe, dodając im 
symbolicznych znaczeń. To nie tylko sposób na odświeżenie domowego albumu, 
ale prawdziwa zabawa. 

  
Muzeum Mazowieckie 

ul. Tumska 8, 09-402 Płock 
tel. 262 44 91 

 
Wykaz wystaw i imprez Muzeum Mazowieckiego w Płocku na lipiec-sierpień 

2007 r. 
 

     Wystawy: 
 
• do 19 sierpnia – wystawa 80 lat archeologii lotniczej w Polsce Muzeum 

Mazowieckie w Płocku, Spichlerz, Kazimierza Wlk. 11b 
• do 19 sierpnia – wystawa czasowa XIX-wieczna Azja w obiektywie Leona 

Barszczewskiego, Muzeum Mazowieckie w Płocku, Spichlerz, Kazimierza Wlk. 
11b 

• 29 czerwca – koniec sierpnia – wystawa czasowa  Judaika ze zbiorów 
lwowskich Muzeum Mazowieckie w Płocku, Kamienica, ul. Tumska 8, sala wystaw 
czasowych 

Imprezy, inne: 
 
• 29 czerwca – Wieczór kultury żydowskiej (jego częścią będzie otwarcie wystawy 

Judaika ze zbiorów lwowskich) w ramach projektu Wisłostrada, Muzeum 
Mazowieckie w Płocku; Kamienica, ul. Tumska 8, patio 
 

• 30 lipca - 11 sierpnia; III edycja letnich warsztatów archeologicznych w 
Ostrowach gmina Gozdowo; warsztaty skierowane są do młodzieży licealnej, 
która bierze udział w wykopaliskach archeologicznych , organizatorzy: Muzeum 
Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8; Stowarzyszenie Jagiellończyków , Szkoła 
Podstawowa w Ostrowach 
 



30 lipca – 18 sierpnia badania wykopaliskowe cmentarzyska 
wczesnośredniowieczne w Smorzewie gmina Gozdowo; organizatorzy: Instytut 
Archeologii i Etnologii PAN , Warszawa ; Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 
8 

 
Sierpień - Koncert z cyklu „Muzyka Belle Épogue w miłym towarzystwie 
i nastrojowym otoczeniu”; Muzeum Mazowieckie w Płocku, Kamienica, ul. Tumska 8, 
patio 

 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Część III. 
 

 
 
Informacja na temat organizacji wakacji 
2007r.  dla dzieci i młodzieży 
uczęszczających do świetlic miejskich, 
klubów profilaktyki środowiskowej i grup 
socjoterapeutycznych w Płocku oraz 
wypoczynku letniego w formie kolonii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informacja na temat organizacji wakacji  2007r.  dla dzieci i młodzieży 
uczęszczających do świetlic miejskich, klubów profilaktyki 
środowiskowej i grup socjoterapeutycznych w Płocku. 

 
 
 W okresie wakacji wszystkie świetlice miejskie czynne będą w godzinach 
przedpołudniowych od 800 do 1600, natomiast kluby profilaktyki środowiskowej w 
godzinach od 900 do 1500, poza Klubem „Oratorium Księdza Bosko”, który będzie 
czynny w godz. 1500 – 2100. 

Zajęcia w świetlicach, klubach i grupach będą miały charakter rekreacyjny, 
służący dobremu wypoczynkowi, ale jednocześnie nie będą pozbawione działań 
wychowawczych, profilaktycznych oraz edukacyjnych. Wakacje są też okazją do 
poprawienia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Uczestnicy świetlic, klubów i 
grup socjoterapeutycznych będą mieli organizowane wycieczki piesze, rowerowe, 
zajęcia na boiskach szkolnych i placach zabaw. Przy sprzyjającej pogodzie 
planowane są wyjścia na kąpielisko miejskie „Sobótka” oraz wyjazdy nad pobliskie 
jeziora. Dzieci i młodzież swoją sprawność fizyczną będą mogły poprawić korzystając 
z płockich obiektów sportowych. Organizowane będą różnego rodzaju turnieje np. 
turniej tenisa stołowego, turniej piłki nożnej, siatkowej i koszykowej, gry terenowe.  
Ponadto zaplanowane są również liczne spacery po mieście Płocku, wyjścia do 
Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, Eldorado,  muzeów. 
W ramach wypoczynku letniego zaplanowane są także zajęcia o charakterze 
profilaktycznym i socjoterapeutycznym, podczas których będą poruszane tematy 
tolerancji, przyjaźni, wzajemnego szacunku, godności oraz zabawy kształcące 
umiejętności interpersonalne i komunikacyjne. 
 W czasie wakacji organizowane będą również spotkania integracyjne dzieci i 
młodzieży uczęszczających do świetlic, klubów oraz grup socjoterapeutycznych, 
wspólne dyskoteki, zabawy i konkursy, pikniki rodzinne. 
 Ponadto dzieci i młodzież będą korzystać z atrakcji wakacyjnych 
organizowanych w mieście Płocku. 
 
 
 

Informacja dotycząca wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu 
miasta Płocka. 

 
 

W dniach 04.08.2007r. – 17.08.2007r. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 
organizuje wypoczynek letni w formie kolonii przygodowych z programem 
profilaktycznym w nadmorskiej miejscowości Jarosławiec. 

Z wypoczynku tego skorzysta 225 uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjalnych, w tym: 

 112 za częściową odpłatnością w wysokości 600zł (całkowity koszt jednego 
skierowania wynosi 975zł, w tym 375zł pokrywane ze środków będących w 
dyspozycji Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych) 

 113 bezpłatnie – dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy, 
narkotykowy bądź przemoc w rodzinie, zgłoszone przez szkoły i stowarzyszenia 
abstynenckie. 

Program pobytu obejmuje typowe zajęcia rekreacyjne oraz zajęcia z zakresu 
profilaktyki uzależnień mające na celu m.in. przekazywanie dzieciom i młodzieży 



umiejętności radzenia sobie z problemami, ze szczególnym uwzględnieniem 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w szkole, rozumienia oraz wyrażania uczuć i 
emocji, naukę prawidłowych zachowań społecznych. Dodatkowo uczestnicy 
wypoczynku będą mogli wziąć udział w warsztatach wizażu i charakteryzacji oraz 
zajęciach z instruktorem walk wschodu, fitness i tańca współczesnego. Uczestnicy 
kolonii będą mieli również zorganizowaną wycieczkę autokarową do Darłówka 
i Darłowa. 
 Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku otrzymał 47 kart na 
wyjazd integracyjny do miejscowości Łąkie Wybudowane, organizowany przez 
Komendę Chorągwi ZHP w Płocku na zlecenie Zarządu Województwa 
Mazowieckiego, w ramach Programu Terapeutyczno-Profilaktycznego dla dzieci i 
młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo, dotkniętych skutkami alkoholizmu, 
pod nazwą „Pogodne Lato 2007”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Wakacje z Królem Maciusiem  
Program zajęć (I turnus) 

16.07 – 27.07.2007 
w godzinach od 900-1500 

 
16.07.2007 
poniedziałek 

„Witamy, do zabawy zapraszamy” – poznajemy program, 
słuchamy propozycji uczestników, ustalamy wspólny 
regulamin. 
„Przełamywanie lodów” – poznajemy się w trakcie zabaw 
integracyjnych. 
 

17.07.2007 
wtorek 

„Kuźnia młodych talentów”- warsztaty muzyczne. 
„Pani Lato” – spacer i zabawy w Ogrodzie 
Jordanowskim. 
 

18.07.2007 
 środa 

„Celny strzał” – zabawy sportowe w Sali Miejskiego 
Zespołu Obiektów Sportowych. 
„Zaczarowany ogród” – wspólne działania plastyczne. 
  

19.07.2007 
czwartek 

„Judaika ze zbiorów lwowskich” – wycieczka do muzeum
„Lato na sportowo” – zabawy w Ogrodzie Jordanowskim. 
 

20.07.2007 
 piątek 

„Jak ryba w wodzie” – wyjście na pływalnię 
„Kuźnia młodych talentów”- warsztaty muzyczne. 
 

23.07.2007 
poniedziałek 

„Wyprawa po przygodę” – wycieczka do lasu. 
„Świat za 100 lat”- praca plastyczna. 
  

24.07.2007 
 wtorek 

„W krainie zwierząt” – wyjście do ZOO 
„Kuźnia młodych talentów”- warsztaty muzyczne. 
 

25.07.2007 
 środa 

„Z fantazją i humorem” – wykonanie makiety naszego 
miasta. 
„Turniej Dzikich Drużyn” – gry i zabawy z piłką 
w Ogrodzie Jordanowskim. 
 

26.07.2007 
czwartek 

„Pluskanie i pływanie” – wyjście na Sobótkę 
„Zostań mistrzem” – turniej tenisa stołowego. 
 

27.07.2007 
piątek 

„Kuźnia młodych talentów”- warsztaty muzyczne. 
„Każdy to potrafi” warsztaty plastyczne. Zabawa z 
niespodziankami. 

 
 
 



Wakacje z Królem Maciusiem 
Program zajęć (II turnus) 

30.07 – 10.08.2007 
w godzinach od 900- 1500 

 
30.07.2007 
 poniedziałek 

„Witamy, do zabawy zapraszamy”- poznajemy program, 
słuchamy propozycji uczestników, ustalamy wspólny 
regulamin. 
„Przełamywanie lodów” – poznajemy się w trakcie zabaw 
integracyjnych. 
 

31.07.2007 
wtorek 

„No to hop” – wyścigi  w Ogrodzie Jordanowskim. 
„Kuźnia młodych talentów”- warsztaty muzyczne. 
 

01.08.2007 
środa 

„Wyprawa w nieznane”- zabawa plastyczna. 
„Wodne szaleństwa” – zabawy na pływalni. 

02.08.2007 
czwartek 

„Judaika ze zbiorów lwowskich” – wycieczka do 
muzeum. 
„Zabawy na każdą okazję” – gry i zabawy ruchowe. 
 

03.08.2007 
 piątek 

„W poszukiwaniu przygody” – spacer nad Wisłę. 
Śniadanie w plenerze. 
„Kuźnia młodych talentów”- warsztaty muzyczne. 
 

06.08.2007 
poniedziałek 

„Co wiem, a czego jeszcze nie?” – konkursy, rebusy, 
zagadki 
„Jak ryba w wodzie” – wyjście na pływalnię. 
 

07.08.2007 
wtorek 

„Kuźnia młodych talentów”- warsztaty muzyczne 
„Ołówkiem po papierze” zabawy plastyczne. 
 

08.08.2007 
środa 

„Świat zwierząt latem” – wizyta w Miejskim Ogrodzie 
Zoologicznym. 
„Jestem architektem marzeń” – budowanie makiety 
miasta marzeń. 
 

09.08.2007 
czwartek 

„Kuźnia młodych talentów”- warsztaty muzyczne 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch” – zabawy sportowe 
w Ogrodzie Jordanowskim. 
 

10.08.2007 
piątek 

„Pogoń za bankami” – mydlane fantazje. 
„Każdy to potrafi” – warsztaty plastyczne. Zabawa z 
niespodziankami  
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