SEZONUL MUZEELOR LA CLUBUL PENSIONARILOR

În data de 3 Februarie 2016, în cadrul programului “Cultură pentru seniori”, program înfiinţat la
Clubul Pensionarilor din Otopeni, s-a deschis sezonul 2016 a vizitelor la muzeele patriei.
Primele două vizite au fost la Muzeul Naţional de Istorie a României din Calea Victoriei nr.12 şi
la Institutului Naţional de Geologie situat în Şoseaua Kiseleff nr.2. Am avut parte de o zi
frumoasă, liniştită şi plină de zâmbete. Consider că sunt mult mai reprezentative părerile
seniorilor noştri vis-à-vis de vizitarea celor două centre culturale din Bucureşti, şi voi lăsa vocea
lor să-şi exprime această experienţă inedită:
„Ne-a plăcut foarte, foarte mult. Mulţumim tuturor organizatorilor. Fam. Moţoc, Ion şi Maria”
„04.02.2016 Impresii din vizitele efectuate de Clubul Pensionarilor din Otopeni:
Data de 03.02.2016, va rămâne întipărită în memoria pensionarilor din OTOPENI ca dată de
referinţă pentru completarea cunoştinţelor despre istoria patriei noastre, cât şi despre imensa
colecţie de eşantioane şi mărturii arheologice exsistente la Muzeul Naţional de Geologie
Bucureşti.
Vizita la Muzeul Naţional de Istorie a României a vizat două structuri şi a constat în vizitarea
tezaurului în evoluţie istorică şi copiile după Columna lui Traian, obiectiv cu multe conotaţii
vis-a-vis de originile, războaiele, etapele de dezvoltare ale Daciei din perioada Imperiului
Roman. Lucrările în evoluţie realizate de strămoşii noştri din aur, au constituit un punct de
atracţie al vizitei, cu toate că parţial nu se aflau în muzeu, unele piese valoroase fiind în China,
în cadrul unei expoziţii internaţionale.
Vizita la Muzeul Naţional de Geologie a fost prilej de cunoaştere a evoluţiei, dezvoltării
pământului şi respectiv a teritoriului României; de la structura microorganismelor, până la regnul
animal, în decursul perioadelor geologice, toate acestea au fost ilustrate şi comentate de ghizi
competenţi, care au dat explicaţii de-a lungul vizitei.
Un eveniment deosebit l-a constituit şi vizitarea expoziţiei de ţinute vestimentare franceze,
deschisă în cadrul Muzeului Naţional de Geologie, expoziţie realizată atât prin expuneri în
miniatură a costumelor unor personalităţi, cât şi a fotografiilor cu explicaţii în detaliu a
costumaţiilor.
Această excursie de o jumătate de zi nu se putea realiza de către membrii Clubului
Pensionarilor din Otopeni fără sprijinul de necontestat al d-lui Primar Gheorghe Silviu, cât şi al
conducerii Clubului Pensionarilor din localitatea Otopeni, cărora le mulţumim pentru această
memorabilă acţiune cognitivă şi educativă.
Cu multă recunoştinţă organizatorilor, Popic L.Vladimir”

„10.02.2016 Vizitele la cele două muzee: de Istorie şi Geologic, mi-au plăcut foarte mult, mai
ales la cel de Geologie unde am avut un ghid foarte bun, care mi-a amintit de tinereţea mea de
elev, aşa de frumos ne-a prezentat ghidul nostru, ca o profesoară de nota 10. Pentru aceasta şi
pentru tot ce faceţi membrilor Clubului Pensionarilor, Vă mulţumesc! State Stelian”
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