Noc Muzeów 2017. Jakie atrakcje na Ursynowie?
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W sobotę "Noc Muzeów" nie lada gratka dla fanów szeroko pojętej kultury. Na Ursynowie
impreza zapowiada się imponująco - tylko wybierać!
Centrum "Nocy Muzeum" zlokalizowane będzie w urzędzie dzielnicy. To sprzed urzędu wyruszać
będą kursy londyńskiego autobusu z burmistrzem w roli przewodnika. Z przystanku obok ratusza
odjeżdżać będą również autobusy, którymi będzie można zwiedzać Stację Techniczno-Postojową
warszawskiego metra - od 19:00 do 22:30. Uruchomiona zostanie też linia specjalna, która będzie
objeżdżać z przewodnikiem wszystkie miejsca, w których dzieje się coś ciekawego.
W samym ratuszu odbędzie się noc z planszówkami oraz wystawa. Ponad 150 gier proponuje
Stowarzyszenie Avangarda. Klub Osiedlowy Kabaty przygotuje wystawę prac, które zostały
wykonane przez uczestników kreatywnych zajęć modelarskich. Będzie też można zwiedzić zakamarki
ursynowskiego ratusza, zrobić sobie zdjęcie w fotelu burmistrza oraz zobaczyć pokaz bicia monety z
okazji 40-lecia Ursynowa.
Dużą popularnością cieszy się co roku zwiedzanie Centrum Europejskiego Natolin z pałacem i
parkiem. W tym roku Centrum zaprasza co pół godziny na wejścia z przewodnikiem. Każda
wycieczka potrwa ok. 40 minut. Ostatni chętni będą mieli okazję na nocny spacer o godz. 00:30.
Zbiórki przy bramie CEN przy ul. Nowoursynowskiej.
Po raz pierwszy do akcji dołącza parafia św. Katarzyny przy ul. Fosa 17. Od 19:00 do 22:30 będzie
można zwiedzić krypty kościoła oraz stary cmentarz.
Na Salezjańskiej Wystawie Misyjnej dowiemy się, co jedzą Indianie, jakie zwierzęta występują na
Madagaskarze i dlaczego ludzie decydują się być misjonarzami. Salezjański Ośrodek Misyjny przy ul.
Korowodu 20 zaprasza od godz. 21:30 do godz. 01:00. Na miejscu spotkanie z misjonarzami i

wolontariuszami. Ćwiczenia z równowagi podczas niesienia kokosów na głowie i przymierzanie
peruwiańskiego ponczo - to tylko niektóre pozycje z bogatej listy atrakcji.
Do odkrywania tajemnic historii zaprasza Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej przy Kłobuckiej
20. W programie ekspozycje dokumentów, w tym nie prezentowanych dotychczas
materiałów filmowych i fotograficznych, unikatowych map przedstawiających sytuację wojsk
bolszewickich na frontach 1920 r oraz planów zabezpieczenia papieskich pielgrzymek do Ojczyzny.
Będzie też prezentacja broni i umundurowania w wykonaniu grupy rekonstrukcji historycznej oraz
kuchnia polowa z prawdziwą wojskową grochówką.
Na Noc Muzeów zaprasza też ursynowska policja. W komisariacie przy Janowskiego 7 od 19:00 do
1:00 trwać będzie znakowanie rowerów.
Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji namawia do aktywnej nocy. UCSiR zaprasza do
odwiedzenia pływalni "Aqua Relaks" przy ul. Pod Strzechą 3. Od godz. 19:00 do północy bilet wstępu
będzie kosztować złotówkę. Obiekt oferuje basen a atrakcjami, jacuzzi, masaże wodne oraz
zjeżdżalnię. Poza tym dwie sauny - rzymska i fińska. UCSiR udostępnia również siłownię. Arena
Active Club przy ul. Pileckiego 122 to siłownia dla mężczyzn i kobiet, strefy cardio i fachowe sprzęty.
Dbający o rzeźbę ciała i krzepę mają czas od godz. 19:00 do 00:00.
Biblioteka Publiczna im. J.U. Niemcewicza zaprasza do muzeum przy ul. Barwnej 8. W ofercie
zwiedzanie przestrzeni muzelnej, prezentacja wydania "Powrotu posła" z 1791 roku i prezentacja "Z
Elisabethtown na Ursynów", czyli wokół autografu nieznanego listu Niemcewicza z 1799 roku.
Atrakcje przygotowały też biblioteki przy Cybisa, 6 sierpnia i Kłobuckiej.
Sztuka polskiej awangardy obchodzi w 2017 rocznicę stulecia. Galeria Działań SMB Imielin przybliży
zainteresowanym dorobek ruchu. Sztuka współczesna w najlepszym, rodzimym wydaniu dostępna w
godzinach 19:00-22:30 przy ul. Marco Polo 1.
Pocztówki-wycinanki, projektowanie strojów ludowych, czyli folklor w sztuce. Miłośnicy tradycji
powinni zajrzeć do Ksiegarni BADET Ursynów - al. KEN 83, lok. U15. Program przewiduje zajęcia dla
dzieci powyżej 5. roku życia. Zapisy pod numerem tel. 22 370 25 03 lub mailowo: ursynow@badet.pl.
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