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– Niepodległość będziemy jak co roku świętować wspólnie i
radośnie – zapowiedział prezydent Andrzej Nowakowski,
przedstawiając bogaty i różnorodny program obchodów.
Uroczystości pod odwachem, śpiewanie hymnu i pieśni
patriotycznych, degustacja polskich potraw to niektóre z
jego punktów.
Główne uroczystości odbędą się w poniedziałek 11 listopada
pod odwachem i na Starym Rynku. Mieszkańcy najpierw
spotykają się na mszy za ojczyznę w katedrze, a później
oddadzą hołd walczącym o Polskę przy Płycie Nieznanego
Żołnierza. O 12:00 przed ratuszem zostanie odśpiewany
Mazurek Dąbrowskiego. – Włączyliśmy się do inicjatywy „Cała
Polska śpiewa hymn”. Razem z chórem Vox Maiorum zachęcamy do
udziału w akcji i odśpiewania wszystkich jego zwrotek –
mówiła Monika Maron, dyrektor wydziału kultury urzędu
miasta. A później odbędzie się degustacja rosołu z gęsiny.
To niejedyny akcent kulinarny obchodów. Od dziewięciu lat
płoccy restauratorzy przygotowują specjalne menu z okazji
Narodowego Święta Niepodległości. Znajdziemy w nim
tradycyjne polskie albo inspirowane polską kuchnią dania.
Swój udział zadeklarowało już 27 restauracji i kawiarni. Ich
listę i propozycje znajdziemy na profilu wydarzenia lub
facebooku organizatora. Akcję koordynuje Płocka LOT.
W tym roku Dzień Kuchni Polskiej wychodzi również na Stary
Rynek dzięki Fundacji Revita. W niedzielę na mieszkańców w
każdym wieku będzie czekać dużo atrakcji: gotowanie na żywo,

kiermasz produktów, degustacja polskich jabłek i bigosu, a
także koncert zespołu Alergen.
Także w niedzielę, tym razem o 17:00, odbędzie się
podwieczorek patriotyczny. – Wspólne, radosne śpiewanie
pieśni patriotycznych wprowadza w świąteczny nastrój –
podkreślała Iwona Krajewska, prezes Płockiej Lokalnej
Organizacji Turystycznej, która od siedmiu lat przygotowuje
wydarzenie. PLOT wspomaga zespół Dzieci Płocka oraz
Książnica Płocka. Uczestnicy dostaną nie tylko śpiewniki i
biało-czerwone gadżety, będą mogli rozgrzać się przy kubku
gorącej herbaty.
Niepodległość świętować zaczynamy już w piątek – przed
południem wystartuje Bieg Niepodległości, a popołudniu
Muzeum Mazowieckie zaprasza na wieczór poezji i pieśni
patriotycznych. Skończymy zaś 17 listopada koncertem chóru
koncert Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses w
katedrze.
***
Przypominamy, że w związku ze złożeniem kwiatów przed
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 listopada br. w
godz. 9:20 – 9:45 nie będzie czynny przystanek przy pl.
Obrońców Warszawy. Dostępne będą przystanki na ul. Kwiatka i
przy ul. Gradowskiego.
***
Program Narodowego Święto Niepodległości
10 listopada 2019 roku
11:00 – 17:00 – Stary Rynek – Dzień Kuchni Polskiej
14:00 – występ zespołu Alergenx
12:00 – plac Obrońców Warszawy – start rajdu rowerowego – V
Rowerowy Rajd Niepodległości. Organizator: ParafialnoUczniowski Klub Sportowy Viktoria
17:00 – Stary Rynek przy ławeczce druha Wacława Milke –

Podwieczorek patriotyczny – wspólne śpiewanie pieśni
patriotycznych z udziałem 5 Wielopoziomowej Drużyny
Harcerskiej z Lisewa. Organizatorzy: Płocka Lokalna
Organizacja Turystyczna, Książnica Płocka oraz Harcerski
Zespół Pieśni i Tańca Dzieci Płocka
11 listopada 2019 roku – Narodowe Święto Niepodległości
9:15 – plac Obrońców Warszawy – złożenie kwiatów przed
pomnikami: marszałka Józefa Piłsudskiego, Władysława
Broniewskiego – żołnierza Legionów Polskich, Obrońców Płocka
1920 roku
10:00 – bazylika katedralna – msza święta w intencji
ojczyzny
ok. 11:20 – plac Narutowicza przy Płycie Nieznanego
Żołnierza – hymn państwowy, wystąpienie Prezydenta Miasta
Płocka, złożenie kwiatów przez delegacje, wystrzały na wiwat
– Płocka Drużyna Kusznicza i Płockie Bractwo Kurkowe
ok. 12:00 – Stary Rynek
– powitanie przez Prezydenta Miasta Płocka
– pokaz wyszkolenia sportowo-obronnego I LO PUL w Płocku
– koncert pieśni patriotycznych – chór VOX MAIORUM
Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Płocku
– degustacja rosołu z gęsiny gotowanego przez płocczan
– Akcja Marcelinki – ciasteczka przygotowane i udekorowane
przez społeczność Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 24
19:00 – Państwowa Szkoła Muzyczna ul. Kolegialna 23 –
Narodowe Święto Niepodległości – koncert Płockiej Orkiestry
Symfonicznej im. Witolda Lutosławskiego i solistów Magdalena
Urbanek – sopran, Dominika Zembrzycka – alt,
Michał Kędzierski – bas, Albert Rugieł – tenor, Chór Pueri
et Puellae Cantores Plocenses Anna i Wiktor Bramscy –
przygotowanie chóru i Adam Banaszak – dyrygent
Imprezy towarzyszące Narodowemu Świętu Niepodległości

11 listopada 2019 roku
19:00 – płockie parafie – Ogniska Patriotyzmu – wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych przy ognisku
Akcja – Polska Flaga Narodowa w każdym domu
11 listopada 2019 roku
Dzień Kuchni Polskiej – rodzinne obiady w płockich
restauracjach
Organizatorzy: Fundacja Vivat Polonia i Płocka Lokalna
Organizacja Turystyczna
17 listopada 2019 roku
19:00 – Bazylika Katedralna w Płocku – koncert PŁOCK –
NIEPODLEGŁEJ – w wykonaniu Chóru Pueri et Puellae Cantores
Plocenses
Źródło: UMP.

