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Od redakcji: 

Wkrótce wakacje. Nie wszyscy będą mogli wyjechać z miasta.  Oczywiście można przesiedzieć cały  
czas wolny przed komputerem czy telewizorem.  Ale może warto spędzić je o wiele ciekawiej! Udane 
lato można także przeżyć w naszym mieście, nie wydając przy tym ani złotówki. Zapoznajcie się  z 
ofertą jaką przygotowały różne płockie instytucje. 

 Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki (Tumska 9a): 
 warsztaty jogi  
 warsztaty taneczne(break dance, hip-hop new style, locking, popping)  
 warsztaty kształcące ogólne umiejętności taneczne z naciskiem na salsę kubańską  
 warsztaty taneczneStudia Tańca „Stylez Unity” z Torunia  
 zajęcia wokalno-muzyczne 
 warsztaty literackie i poetyckie 
 warsztaty Teatru Pantomima 
  warsztay pracowni plastycznej „Piwnica 

Młodzieżowy Dom Kultury (Tumska 9): 
 Taneczne  wakacje u Maciusia (tańce standardowe i latynoamerykańskie) 
 „Wakacje w Ogrodzie (rekreacyjne z dziećmi i młodzieżą pod opieką nauczycieli) 

 Książnica Płocka i jej filie: 
 Sprawdź w najbliższej bibliotece na jakie atrakcje możesz liczyć.  
"Stanisławówka”: 

 salezjańskie wakacje w mieście 
Świetlice środowiskowe : 
Czekają na dzieci i młodzież przez całe wakacje. Proponują między innymi: gry, zabawy, konkursy 
plastyczne, możliwość skorzystania z komputerów, wyjścia na basen.  
To tylko kilka propozycji. Wakacyjne miesiące SA wypełnione różnymi atrakcjami fundowanymi przez 
władze miasta. Wystarczy tylko uważnie czytać afisze i wybierać to co nas interesuje.  

Życzę Wam udanych wakacji! 
 

Pamiętajcie jednak o bezpieczeństwie (podczas kąpieli w rzekach i jeziorach, wędrówek drogami, 
jazdy rowerem, bawiąc się na dyskotekach, poznając nowych ludzi. Wybierzcie zdrowy styl życia). 

 
 

 
Niepokalanów, czyli miasto Niepokalanej to klasztor-
sanktuarium, położony na terenie miejscowości Paprotnia. 
Założony został w 1927 r. przez  franciszkanina, o. 
Maksymiliana Kolbego. 
Nazwa Niepokalanów pochodzi od niewielkiej figury Maryi 
Niepokalanej, ustawionej 
przez zakonników na 
terenie przyszłego 
sanktuarium. 
W czasie II wojny  
światowej o. Maksymilian 
został aresztowany  
i osadzony w obozie 

Auschwitz-Birkenau, 
gdzie oddał życie za 
współwięźnia poprzez 

śmierć głodową  
w podziemnym karcerze. W 1971 roku został beatyfikowany, a 11 lat później Jan 
Paweł II ogłosił, że o. Maksymilian jest świętym męczennikiem za wiarę i jako 
taki powinien być czczony w całym Kościele powszechnym.  
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