Mistrzowska Noc Muzeów online

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie organizuje po raz pierwszy w historii Mistrzowską
Noc Muzeów w formacie online. Podczas wydarzenia będziemy łączyć się na żywo z naszego
Muzeum, porozmawiamy ze wspaniałymi gośćmi, zobaczymy ciekawe wystawy czasowe,
nasze magazyny zbiorów. Udostępnimy również filmiki dokumentujące naszą pracę "od
środka".
Podczas Mistrzowskiej Nocy Muzeum spotkamy się z: Luizą Złotkowską - srebrną i brązową
medalistką igrzysk olimpijskich w łyżwiarstwie szybkim,

Robertem Korzeniowskim -

czterokrotnym mistrzem olimpijskim w chodzie sportowym,

Czesławem Langiem -

wicemistrzem olimpijskim oraz dwukrotnym medalistą szosowych mistrzostw świata,
organizatorem Tour de Pologne oraz z Bartkiem Marszałkiem z ORLEN Team - pierwszym i
jedynym Polakiem w wodnej Formule 1 F1H2O
W czasie Mistrzowskiej Nocy Muzeów, z okazji przypadającej dwa dni później setnej rocznicy
urodzin Jana Pawła II zaprezentowany zostanie reportaż +Wędrówka do świętości+,
przedstawiający sportowe i turystyczne pasje polskiego papieża – poinformował Sławomir
Majcher, Dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki
Towarzyszyć mu będzie wystawa fotogramów Grzegorza Gałązki, który towarzyszył Janowi
Pawłowi II w pielgrzymkach i wypoczynku.
Dodatkową atrakcją będzie prezentacja nowego eksponatu - motocykla, na którym w 1973
roku Jerzy Szczakiel został pierwszym polskim żużlowym mistrzem świata. Został on
wypożyczony ze Stacji Muzeum na okres pięciu lat - dodał Sławomir Majcher
Więcej informacji będziemy publikować na bieżąco w naszym wydarzeniu. Serdecznie
zachęcamy do udziału!!
Wydarzenie będzie transmitowane:
na Facebooku: https://www.facebook.com/MuzeumSportu oraz stronie internetowej
www.muzeumsportu.waw.pl
***
100. Rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II w MSiT w Warszawie

Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie zaprasza na wystawę "Wędrówka do świętości", w
hołdzie dla Świętego Jana Pawła II.

Ekspozycja, na której będą prezentowane najcenniejsze pamiątki związane z turystycznosportowym obliczem Ojca Świętego, min. kajak i kamień z Mount Everestu, zostanie
wzbogacona o wyjątkową kolekcję portretów papieża, autorstwa watykańskiego fotografa
Grzegorza Gałązki, oraz medale, monety i numizmaty.
Wystawie towarzyszyć będzie reportaż „Wędrówka do świętości”, w którym pokazana
zostanie droga Karola Wojtyły, gimnazjalisty, kleryka, kapłana, biskupa, papieża do świętości.
Wystawa będzie otwarta dla zwiedzających od 18 maja, premierowa emisja reportażu
planowana jest w sobotę 16 maja na muzealnym kanale YouTube, Facebooku i stronie
internetowej.

