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Het museum is niet te missen. 
Al van grote afstand valt de 
futuristische buitenkant op 
en binnen is dit niet anders. 

Hier word je ontvangen door een 
stewardess, krijg je een elektronische 
3D helm in een taal naar keuze (Pools, 

Frans of Engels) en mag je de ‘hangar’ 
in.

In deze ontvangstzaal maak je je 
klaar voor een reis terug in de tijd. 
Tijdens het wachten maak je hier een 
eigen graffiti grottekening of kies je 

een voorouder uit en kan je dansen als 
een Homo heidelbergensis! Na deze 
interactieve zaal stap je onder leiding 
van Robert de robot de tijdmachine in. 
Robert is een hulpje van de tempo-
nauten (een groep tijdreizigers) en hij 
is ook je persoonlijke reisleider. In de 

PARK EWOLUCJI - KRASIEJÓW: PARK NAUKI I 
ROZRYWKI
Afgelopen zomer waren wij in het Jurapark in Krasiejów, Polen. In dit 
dinosauruspark deden we opgravingen naar tetrapoden uit het Boven-
Trias. Naast dit park staat sinds kort ook een museum over menselijke 
evolutie. Natuurlijk zijn we een kijkje gaan nemen.
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tijdmachine ga je met een raket terug 
naar het verleden. Wanneer je uit de 
tijdmachine stapt, ben je bij het begin 
van de mensheid.

Robert is met je meegereisd en hij 
weet je er via je helm van alles te ver-
tellen. In het museum zijn vensters met 
daarin poppen of animaties die aanslui-
ten op het verhaal dat je in je helm te 
horen krijgt zodra je dichtbij genoeg 
komt. Door de vensters te volgen reis je 
door een groot deel van de evolutie van 
de mens en leer je over alle belang-
rijke ontwikkelingen. Zo zie je hoe de 
mensen in groepen begonnen te leven, 
grottekeningen en werktuigen maakten 
en uiteindelijk hele dorpen bouwden.

Na een tweede tijdreis om terug in 
het heden te komen lever je je helm in 
bij een temponaut en volgt er een meer 
traditionele tentoonstelling. Hier leer 

je over de evolutie van voorwerpen die 
door mensen worden gebruikt, zoals 
bekers en messen. Ook is er een wand 
vol met schedels van primaten en men-
sen van over de hele wereld.

Het museum is zeker een aanrader 
om langs te gaan. Het is erg interactief 
en niet vergelijkbaar met ‘normale’ 
musea. Doordat je in groepjes de 
tijdmachine in mag, wordt het niet snel 
te druk en tijdens het wachten hoef 
je je niet te vervelen. Ook zorgen de 
verhaaltjes bij de vensters ervoor dat 
er een stabiele doorstroom is van be-
zoekers. Voor jonge kinderen zijn deze 
verhalen misschien wel een beetje aan 
de lange kant en het zijn er ook best 
veel. Het museum is wel wat aan de 
prijzige kant (voor Poolse begrippen), 
maar met een entreebewijs voor het 
Jurapark krijg je korting.
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Website: www.juraparkkrasiejow.pl/
park-ewolucji

Adres: Park Nauki i Rozrywki Krasiejów 
ul. 1 Maja 10 
46-040 Krasiejów k. Opole 
Polen

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag 09:00u - 17:00u, 
zaterdag en zondag 10:00 - 19:00u

Entreeprijs: 
Volwassenen: 36 zł (± €9,-), kinderen 
30 zł (± €7,50-), bezoekers Jurapark 
20% korting


