
Muzeum Mazowieckie w Płocku 
organizuje z okazji Nocy Muzeów trzy 
wirtualne wydarzenia. 
1. Pierwsze z nich to zwiedzanie on line Spichlerza - etnograficznego działu Muzeum 

Mazowieckiego w Płocku, mieszczącego się w nadwiślańskim, zabytkowym dawnym 

magazynie zbożowym. 

https://www.facebook.com/events/240695463658924/ 

2. Drugie - to premiera nagrania koncertowego. W sobotę, o godz. 18 na profilu facebookowym 

Muzeum Mazowieckiego opublikujemy zarejestrowane wcześniej w siedzibie muzeum dwie 

piękne piosenki z repertuaru Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, płocczanki, której pomnik stoi 

przed naszą siedzibą. Piosenki wykona Magdalena Tomaszewska, aktorka, która w płockim 

tteatrze z powodzeniem wciela się w rolę Miry w poświęconej jej monodramie. Akompaniuje 

jej Tomasz Sarniak. 

https://www.facebook.com/muzeummazowieckie/photos/a.378460879326/101572510152043

27/?type=3&notif_id=1589538482435612&notif_t=page_post_reaction 

3. Trzecią niespodzianką będzie zaproszenie na premierę on line książki autorstwa zastępcy 

kierownika Muzeum Żydów Mazowieckich, oddziału Muzeum Mazowieckiego w Płocku, 

Rafała Kowalskiego. Książka nazywa się "Reszta ciała" i poświęcona jest wielopokoleniowym 

rodzinom żydowskim, których korzenie wywodzą się z PŁocka. W sobotę wieczorem na profilu 

Muzeum Żydów ukaże się post z tytułem książki, jej okładką, dotąd niepokazywaną, 

zapowiedzią transmisji on line rozmowy z autorem (odbędzie się ona w czerwcu) i kilkoma 

zdaniami poświęconymi książce. 

Wpis będzie brzmiał tak: 

 

Rafał Kowalski napisał książkę o dziadkach, dzieciach i wnukach. Łączy ich Płock i Polska, 

pochodzenie żydowskie, pamięć i tęsknota. Leeora przed lotem z Hajfy do Mediolanu prosiła 

swoją mamę, by nie umierała, poczekała na nią. Zeev przyjechał do Płocka śladem swojego 

dziadka Abrama, bo „ludzie to nie tylko imiona i nazwiska, ale też to, kim tutaj byli i co robili”. 

Jean-Jacques wie, że jego babcia dawała mu tak obfite obiady, gdyż myślała, że jutra może nie 

być. Jest to również książka o tych, którzy w większości mieszkają w Płocku i dbają o pamięć 

żydowską w tym mieście. Dorota ze znajomymi i uczniami miejscowej szkoły stworzyli mural 

upamiętniający cmentarz. Monika prowadzi warsztaty z młodzieżą i czasem krzyczy na Boga. 

Jeden Marcin sprząta cmentarz, drugi szuka prawdy o swoim pochodzeniu. Wydawcą „Reszty 

ciała” jest Muzeum Mazowieckie w Płocku, przy wsparciu Urzędu Miasta Płocka i Prezydenta 

Miasta Płocka Andrzeja Nowakowskiego.  

 

W tegoroczną Noc Muzeów nie widzimy się z Wami w Muzeum Żydów Mazowieckich. 

Żałujemy, ale w zamian mamy dla Was niespodziankę: zaproszenie na premierę internetową 

nowej książki Rafała Kowalskiego „Reszta ciała” i możliwość jej kupienia. Spotkanie z 

autorem, zastępcą kierownika MŻM, odbędzie się na stronie tego muzeum na Facebooku 9 

https://www.facebook.com/events/240695463658924/
https://www.facebook.com/muzeummazowieckie/photos/a.378460879326/10157251015204327/?type=3&notif_id=1589538482435612&notif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/muzeummazowieckie/photos/a.378460879326/10157251015204327/?type=3&notif_id=1589538482435612&notif_t=page_post_reaction
https://www.facebook.com/muzeummazowieckie/inbox/?mailbox_id=236595424326&selected_item_id=100001273595025


czerwca o 18:00. Książkę natomiast będzie można kupić w Muzeum Mazowieckim od 2 do 5 

czerwca (od 10:00 do 17:00) i zamówić wysyłkowo. Cena: 30 zł. Zapraszamy i mamy nadzieję, 

że po wakacjach spotkamy się z Rafałem podczas premiery „Reszty ciała” w Muzeum Żydów 

Mazowieckich na żywo i bez Internetu. 

 


