Warto
przygotować
plan
zwiedzania. Noc Muzeów w
Płocku
Noc Muzeów z roku na rok wyciąga z domów coraz większe grono
osób, które chcą pozwiedzać i być może przeżyć przygodę
życia. Różnego rodzaju instytucje dwoją się i troją, aby
zapewnić w tę jedyną noc w roku, jak najwięcej atrakcji i
niespodzianek. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów w Płocku
koneserzy nocnego zwiedzania na pewno nie będą się nudzić…
Aby zwiedzić jak najwięcej, należałoby zacząć od specjalnie
ułożonego planu – tak w latach poprzednich robiło sporo osób
– sprawdza się! Zanim wyjdziecie z domów w sobotę 19 maja,
warto usiąść i ułożyć “drogę zwiedzania”. Kto i co
przygotował na tę noc?
Ratusz. Oprócz zwiedzania będzie można usłyszeć wiele
ciekawych historii związanych z tym miejscem i spotkać się w
gabinecie z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim.
Płocka Galerii Sztuki. Już w piątek, 18 maja, o godz. 18
zostaną otwarte wystawy twórczości Zdzisława Beksińskiego –
„Zdzisław Beksiński – malarstwo i rysunek”, a także rzeźb
artysty. Ciekawostką dla uczestników może być także
wernisaż
„Beksiński – Inspiracje” – to działa stworzone
przez osoby, które twórca zainspirował swoją sztuką. W
sobotę – Noc Muzeów – w godz. 16-23 będzie można obejrzeć
projekcje „De Profundis – Beksiński VR”.
Muzeum Mazowieckie. W kamienicy secesyjnej przy Tumskiej 8 i
na wystawie „X Wieków Płocka” muzealne ekspozycje ożyją
dzięki
aktorom
Teatru
Dramatycznego
w
Płocku,
rekonstruktorom i animatorom. Wszyscy, którzy odwiedzą
muzeum tej nocy mogą liczyć na odgrywane przez aktorów
scenki, ale również na uścisk dłoni i pamiątkowe zdjęcie z

ważną dla historii Płocka postacią. Przy karczmie na
wystawie “X wieków Płocka” wystąpi zespół Tryzna, na
pierwszych 300 szczęśliwców będzie zaś czekała moneta z
imiennym certyfikatem wybita w specjalnie przygotowanej z
okazji Nocy Muzeów mennicy. Jeżeli zatem chcecie mieć taką
monetę, musicie się spieszyć, ponieważ Muzeum Mazowieckie
jest co roku wprost oblegane.
Muzeum Żydów Mazowieckich. Tu będzie można obejrzeć scenki
teatralne oparte na twórczości Hanocha Levina, a także napić
się kawy po żydowsku.
Regionalne Muzeum Poczty przy ul. Pięknej 4b. Maleńkie
muzeum z bogatymi zbiorami, których historię przybliży
kolekcjoner, a także twórca muzeum Paweł Mieszkowicz.
Muzeum Historii Medycyny przy ul. Zofii Nałkowskiej 7. Tu z
kolei lekarz Włodzimierz Nowatorski opowie o bogatej
kolekcji sprzętów medycznych, oczywiście tych najstarszych,
które udało się zgromadzić.
Małachowianka. Tu specjalnie nikogo zachęcać nie trzeba,
należy jednak przygotować się na kolejki. Zabytkowe mury
najstarszej płockiej szkoły zachęcają do zwiedzania mnóstwo
osób. Na trasie grup zwiedzających będzie muzeum, które
ukryte jest w piwnicach szkoły, a także zabytkowe
polichromie. Szkoła zaprasza od godz. 18 do 23. Wejścia do
budynku przewidziano co 15 minut w 20 osobowych grupach.
Jagiellonka. W programie oprócz zwiedzania szkoły i muzeum,
będzie można obejrzeć spektakl kukiełkowy “Teatrzyk z
Powstania Warszawskiego” oraz posłuchać koncertu “Dla
Niepodległej” o godz. 20:30. Wśród atrakcji wejście na taras
szkoły.
Ekonomik. Tu z kolei na zwiedzających będzie czekała wystawa
fotografii pt. “Mamy tyle lat, co Polska Niepodległa”, a
także archiwa szkolne i stare dzienniki.

Książnica Płocka. Z okazji 100-lecia praw wyborczych kobiet,
nie mogło zabraknąć podkreślenia tego faktu. Organizatorki
wymyśliły hasło “Mamy tę moc – kobiety w Książnicy”.
Zwiedzający “spotkają” w Książnicy sławne Polki między
innymi: Marię Skłodowską-Curie w jej laboratorium, Hankę
Ordonównę
w
przedwojennej
kawiarence,
Marcelinę
Rościszewską, Wandę Rutkiewicz czy Halinę Konopackę.
Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna. Tym razem PLOT
przygotował wyjątkowy spacer. Czemu wyjątkowy? Uczestnikom
będą towarzyszyć… duchy. Początek spaceru na Starym Rynku.
Czerwony Atrament ul. Synagogalna 4. Ksiągarnio-kawiarnia
zaplanowała degustację kawy i wykład o różnych jej
gatunkach. Ciekawy może też okazać się Wieczorny Maraton
Czytania. Oprócz tych wszystkich staw dla ducha i ciała,
przewidziano także coś dla naszych… portfeli. Jeżeli w Noc
Muzeów zdecydujecie się kupić książkę, na pewno czeka was
miła finansowa niespodzianka.
W planie zwiedzania możecie także wpisać sobie radio RPLFM,
kawiarnię Charlie, muzeum diecezjalne, Spichlerz, płocką
katedrę,
katedrę
Kościoła
Starokatolickiego
Mariawitów, parafię ewangelicko-augsburską czy dom
Władysława Broniewskiego.
Wszystkie atrakcje i wykaz adresów
stronie PLOT – Płocka Noc Muzeów.
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Fot. Archiwum “Dziennika Płockiego”.

