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Oglądanie wystaw muzealnych, słowa o podróżach, emocje tworzenia i drobne 

upominki – to prezenty od Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa dla dzieci, które przyjdą z 

nami świętować! 

 

Tego dnia od 11.00 do 18.00 zapraszamy na bezpłatne zwiedzanie muzeum dla 

wszystkich dzieci do 18 r. ż. Szczególnie polecamy wystawę czasową. 

Wystawa pt. „Śladami Arkadego Fiedlera. Wyprawa do Peru” jest zapisem 

sentymentalnej podróży, która miała miejsce w 2009 r. Marek Fiedler – syn Arkadego 

odwiedził miejsca, w których w latach 70 - tych był jego ojciec. Podróż udokumentowana 

została wieloma barwnymi zdjęciami. Dopełnieniem wielkoformatowych fotografii są 

przedmioty codziennego użytku, ozdoby, części ubioru oraz akcesoria myśliwsko – 

jeździeckie. Umieszczenie na wystawie akcesoriów jeździeckich może niektórych zaskoczyć, 

gdyż w Ameryce przedkolumbijskiej konie były nieznane. Jednak dla Hiszpanów, którzy 

podbili Peru, konie były bardzo ważne, gdyż w walce stanowiły istotny element przewagi nad 

Indianami. Stąd obecne na wystawie, pięknie wykonane siodło czy piętno, a także 

przedmioty, za pomocą których Inkowie starali się radzić sobie z hiszpańską konnicą. 

Na wspólną zabawę i spotkanie z literaturą Arkadego Fiedlera, którą we 

fragmentach przeczyta aktor Marek Siudym, zapraszamy do żółtego namiotu ustawionego 

nieopodal naszego Muzeum w Parku Łazienkowskim w godzinach 12-15. Słuchając o 

przygodach z odległych krain, dzieci będą mogły opowiedzieć o swoich podróżach marzeń 

w formie prac plastycznych, wykonywanych pod okiem artysty plastyka Małgorzaty 

Minchberg.  

Arkady Fiedler był najbardziej znanym polskim podróżnikiem z czasów tuż przed i po 

II wojnie światowej. Wiele powojennych pokoleń dzieci, młodzieży wychowało się na jego 

barwnie opisanych książkach o dalekich krajach i zamieszkujących je ciekawych ludziach. 

Pisał o pięknie przyrody harmonii w jakiej żyją tubylcy („Ryby śpiewają w Ukajali”), 

zagubieniu i zmaganiach ludzi, których los rzucił z dala od ojczyzny („Kanada pachnąca 

żywicą”), a także o wysiłku wojennym i bohaterstwie Polaków („Dywizjon 303”). W sumie 

odbył 30 podróży, napisał 32 książki, które przetłumaczono na 23 języki i wydano w 10 

milionowym nakładzie. 

 

Zapraszamy serdecznie całe rodziny z dziećmi! 


