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Zamiast wstępu
Po każdej naszej wyprawie do Muzeum, proszę Progeniturę, żeby w 

kilku słowach podsumowali taką wyprawę. Czasami jest łatwo, 
częściej bywa ciężko i pod górkę. Bynajmniej nie dlatego, że wyprawy 
są nudne, a zadania trudne (choć bywają ;)). Po prostu nie mają fazy 
na pisanie. Muszę Wam się przyznać, że niezbyt rozumiałam w czym 
tkwi problem. Ale do czasu... 

Tkwię już od dwóch godzin przed monitorem, zaczynam po raz 
trzeci pisanie mojego sprawozdania i po raz trzeci kasuję cały tekst. 
Koniec weny twórczej. Kaput.

Z drugiej strony jak opisać tę wycieczkę? Dwa Muzea (jedno poza 
konkursem, ale ciekawe). Oba położone niedaleko od siebie. Oba 
puste. Oba historyczne. Pierwsze uczy trudnej historii związanej z 
walką o niepodległość, drugie obejmuje okres tysięcy lat historii Ziem 
Polskich. 

Człowiek z 
Janisławic

Jego grób został odkryty 
zupełnie przypadkiem. Podczas 
wydobywania żwiru dwóch 
pracujących mężczyzn 
natknęło się na szczątki 
ludzkie. Na miejsce odkrycia 
wezwano specjalistę - prof. 
Konrada Jażdżewskiego, który 
bardzo szybko uświadomił 
sobie doniosłość znaleziska. 
Grób pochodził z ok. 5500 lat 
p.n.e. Było to w roku 1937, w 
Janisławicach niedaleko od 
Łodzi... 

Taką zagadkę zaproponowało 
nam Państwowe Muzeum 
Archeologiczne. 

Na wystawie poświęconej 
Prehistorycznemu Łowcy sporo 
jest multimediów, Dzieciom nie 
powinno się nudzić ;). Aż żal 
było opuszczać tę salę, ale 
przecież na odkrycie czekały  
inne eksponaty z okresu od 
paleolitu po średniowiecze. 
Uwagę szczególnie przykuwały 
różne makiety . 

Muzeum jest do powtórki. 
Tym razem zarezerwujemy 
sobie więcej czasu na 
zwiedzanie... 

Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie

http://www.pma.pl/

O mnie: Jestem szczęśliwą Żoną i 
spełnioną Mamą siedmiorga 
Dzieci. Od sześciu lat prowadzę 
razem z Mężem edukację 
domową naszej Progenitury. 

Więcej na blogu: 
http://hslinum.wordpress.com



Pierwsze z odwiedzonych przez nas Muzeów, to Muzeum 
Niepodległości, mieszczące się w ładnym Pałacu 
Przebendowskich/Radziwiłłów. Po wojnie, od 1955 r. mieściło się w 
nim Muzeum Lenina (nigdy nie byłam)... 

W Muzeum jak już pisałam mało zwiedzających. Spotkaliśmy 
jedynie innych 'warszawiaków', których udało się nawet uchwycić 
na fotografii. – Pozdrawiamy serdecznie. 

Zagadki rozwiązaliśmy dość sprawnie, choć przyznaję, że z 
niektórymi mieliśmy drobne problemy np. z identyfikacją pewnego 
plakatu :) Nie mniej jednak wszystko poszło sprawnie.  

Na „do widzenia”, dowiedzieliśmy się o bogatym programie 
edukacyjnym dla dzieci. Widzieliśmy także próbkę takich zajęć, 
prowadzonych w ramach akcji „Lato w mieście”. Dzieciaki 
ulokowały się na poduchach umieszczonych wokół hallu Muzeum 
na pierwszym piętrze i z uwagą zajęte były rozwiązywaniem 
swoich zadanek. Cisza i spokój – znaczy się CIEKAWIE. 

Klawa Warszawa – gazeta 
rodzinna. Numer próbny na 
użytek edukacji domowej. 

Do stworzenia gazetki 
wykorzystano darmowy szablon 
LibreOffice 
http://extensions.libreoffice.org/

© Proszę nie kopiować 
tekstów ani zdjęć bez 
mojej zgody. 

Kontakt: linum4@gmail.com

No i gdzie ten plakat?

Na koniec:

Lorem ipsum 
dolor

Jednak uda o si  co  napisa . ł ę ś ć
Eksperymentuj  tak e z form . ę ż ą
Zastanawiam si , czy komu  ę ś
b dzie chcia o si  to czyta  ;) ę ł ę ć
Szczerze w tpi , ale je li ą ę ś
znajd  si  tak wyj tkowi ą ę ą
Czytelnicy, kt rzy dobrn  a  do ó ą ż
tego miejsca, b d  wdzi czna ę ę ę
za jaki  odzew. Zaskoczcie mnie ś
:)

Nulla est ligula

Muzeum Niepodległości w 
Warszawie

http://muzeum-niepodleglosci.pl/

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich 
młodzieży chowanie...  Jan Zamoyski
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