
Zasady zwiedzania domu 

Hansenów w Szuminie 

Dom Hansenów w Szuminie to zabytek. 

Zabytek to ważna budowla, 

która pokazuje historię ludzi, sztuki albo nauki. 

Dom Hansenów w Szuminie jest ważny, 

bo pokazuje, jakie budynki chcieli budować 

znani polscy architekci: Zofia i Oskar Hansenowie. 

Oskar i Zofia zaprojektowali wiele budynków, 

na przykład na osiedlach w Warszawie i Lublinie. 

Budynki na osiedlach budowali dla innych osób, 

dlatego musieli słuchać, czego te osoby chcą. 

Nie mogli budować ich tak, jak sami chcieli. 

Dom w Szuminie należał do Oskara i Zofii, 

dlatego mogli zbudować go tak, jak chcieli. 

Najlepiej pokazuje, 

jakie budynki Zofia i Oskar chcieli budować. 

O zabytki trzeba dbać, żeby się nie zniszczyły. 

Jak dbać o zabytki wiedzą konserwatorzy zabytków. 

Prosimy, przestrzegaj zasad, które pomogą dbać o dom.



Kiedy zwiedzać 

Dom w Szuminie można zwiedzać 

tylko z przewodnikiem. 

W 2021 roku dom będzie otwarty: 

 14, 15, 16, 29 i 30 maja 

 5, 6, 12, 19 i 26 czerwca. 

W te dni możesz zwiedzać dom  

o godzinie 12:00 lub 14:00. 

Jak dojechać 

Do Szumina możesz dojechać z Warszawy 

pociągiem i rowerem. 

Pociąg jedzie z Dworca Warszawa Wileńska 

do Dworca Łochów. 

Z Łochowa do Szumina 

musisz przejechać rowerem. 

Trasa ma 18 kilometrów. 

Możesz przyjechać też samochodem. 

Prosimy, nie podjeżdżaj pod dom Hansenów. 

Zaparkuj samochód w centrum wsi 

na placu obok sklepu i tablicy z ogłoszeniami. 

Do domu Hansenów dojdź pieszo. 

Spacer zajmie ci 5 minut.



Bilety 

Bilety do domu Hansenów możesz kupić 

w Muzeum nad Wisłą 

albo w sklepie internetowym. 

Adres sklepu to sklep.artmuseum.pl. 

Bilety możesz kupić 

5 dni przed wyjazdem do Szumina. 

Bilet normalny kosztuje 20 zł, 

a bilet ulgowy 10 zł. 

Jednego dnia 

dom może zwiedzać ograniczona liczba osób. 

Jeżeli nie ma już biletów, 

wybierz inny dzień na wycieczkę. 

Liczba osób  

Dom można zwiedzać w małych grupach. 

Jednocześnie może wejść do środka 5 osób.

https://sklep.artmuseum.pl/rezerwacja/grupa-wydarzen.html


Autorzy 

Tekst opracowali Marta Przasnek, Anna Szczepanik i Leszek 

Bocheński przy współpracy z Centrum DZWONI w Warszawie. 

Ilustracje 

W tekście wykorzystano: 

zdjęcia Hansenów z archiwum rodzinnego  

oraz zdjęcia domu wykonane przez Sveina Hatloya  

i Jakuba Certowicza. 

Obrazki wykonał Sergio Palao dla rządu Aragonii. 

Można je pobrać ze strony ARASAAC (http://www.arasaac.org). 

Są udostępnione na licencji CC (BY-NC-SA). 

Finansowanie 

 

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 

pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. 

https://arasaac.org/

	Zasady zwiedzania domu Hansenów w Szuminie
	Kiedy zwiedzać
	Jak dojechać
	Bilety
	Liczba osób
	Autorzy
	Ilustracje
	Finansowanie


