
Nazwa instytucji: Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego     

Miasto / województwo: Płock / mazowieckie     

Adres strony 
internetowej: 

http://www.orkiestraplock.pl/  

    

Organizator: Miasto Płock     

Krótka charakterystyka 
(do 600 znaków): 

Od 1975 roku orkiestra występowała pod nazwą Orkiestra Kameralna 
Płockiego Towarzystwa Muzycznego, w styczniu 1977 roku w wyniku przejścia 
pod mecenat państwa rozpoczęła działalność samodzielną jako Płocka 
Orkiestra Kameralna, by w roku 1998 zostać przemianowaną na Płocką 
Orkiestrę Symfoniczną, której patronem został Witold Lutosławski. 
 
Obecnie orkiestra bierze aktywny udział w życiu miasta i regionu, prowadząc 
cykl stałych  koncertów symfonicznych oraz różnorodną działalność kameralną 
i edukacyjną. Od 15 lat jest organizatorem Letniego Festiwalu Muzycznego w 
Płocku, uczestniczy gościnnie w festiwalach w kraju i za granicą, koncerty 
odbywają się sali koncertowej szkoły muzycznej dla blisko 500 słuchaczy. 

    

      

Projekty animacyjne      

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

AUDYCJE 
UMUZYKALNIAJĄCE 

Audycje odbywają się przez cały rok szkolny w cyklach comiesięcznych 5-6 lat b/d Anna 
Radomska-

Urbanek 

b/d 

SZKOLNE KONCERTY 
KAMERALNE 

odbywają się w szkołach na terenie miasta szkoły 
podstawowe 

b/d b/d b/d 

MUZYCZNE SPOTKANIA Z 
ORKIESTRĄ 

koncerty ze specjalnie przygotowanym programem, na które dzieci i młodzież 
zapraszani są do sali koncertowej, gdzie raz w miesiącu mogą w bardzo 
przystępny sposób wysłuchać opowieści o muzyce, zapoznać z instrumentami i 
posłuchać orkiestry w jej niecodziennym brzmieniu.  

szkoły 
podstawowe 

i gimnazja 

b/d b/d b/d 

WĘDRÓWKI PO 
PIĘCIOLINII 

to cykl spotkań artystyczno-edukacyjnych. 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.  

do 3 roku 
życia 

b/d b/d b/d 

http://www.orkiestraplock.pl/


PŁOCKIE TALENTY nowa formuła „Płockie Talenty” ma na celu promocję utalentowanych 
uczniów szkoły poprzez abonamentowy koncert z udziałem orkiestry 
symfonicznej. W projekcie co roku biorą udział uczniowie, którzy odnoszą 
sukcesy w międzynarodowych i ogólnopolskich konkursach muzycznych. 

szkoły 
podstawowe 

b/d b/d b/d 

Szkolenia / warsztaty dla 
nauczycieli 

     

Nazwa projektu Krótki opis (do 300 znaków) Grupa 
docelowa 

Warunki 
uczestnictwa 

Nazwisko 
animatora / 

koordynatora 

Liczba godzin akcji 
lub cykl organizacji 

b/d b/d b/d b/d b/d b/d 

 

Tabela opracowana na podstawie informacji przesłanych przez instytucję. 

 


