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NIE WSZYSTKO SIĘ 

ZMIENIA 

Z jaskini do gwiazd 



Wizyta w Muzeum Archeologicznym skłoniła nas do 

spojrzenia na teraźniejszość oczami przeszłości.  

Czy tak wiele nas różni?  

 

Zobaczcie!  

 

Zapraszamy do obejrzenia zaskakującej prezentacji 

porównawczej.  

 



Kategoria 

Dom 



Od początków ludzkości człowiek chronił się przed 

warunkami atmosferycznymi i nieproszonymi gośćmi.  

Schronienia przybierały różną postać:  



Po skalnych materiałach przyszła pora na surowce 

odzwierzęce,  



drewno, 



kamień i…  



podaj cegłę, podaj cegłę…  



Z cegieł zaczęły powstawać różne budowle.  

Współcześnie marzeniem każdej rodziny jest taki 

domek…  



lub taka willa. 



C iemności oświetlały lampy oliwne. Współcześnie  

w dziedzinie oświetlenia fantazja ludzka nie zna granic.  

Nowoczesne lampy 

dają więcej światła  

i tworzą nastrój 



Noże dawne i współczesne służą do tego samego.  

Dzisiaj możemy 

przebierać w ich 

kolorystyce i 

funkcjonalności  



Do produkcji kubków używamy różnych materiałów, 

ale zadania spełniają te same od zawsze.  



Dzbanek, dzbanuszek czy misa mogą być również 

zastawą dla młodej pary.  



By ukochanego męża zatrzymać, od zawsze  

żona starała się dbać o jego żołądek.  



Kategoria 

Moda i uroda 



Prehistoria - mroczne czasy, ten człowiek po lewej  

co straszy, to nasz przodek - niestety? 

To „ciacho” obok -  to „szczęście” współczesnej kobiety.  
 

 



Stroje dla młodożeńców nieco się różnią   



Jak było, tak jest! Nowoczesne futerko jest równie 

eleganckie, jak i ciepłe.  



Kobiety od zawsze chciały się podobać   



W którym jestem bardziej sexi? 



Kobieta zmienną jest! Twardy charakter oraz 

delikatność w jednym!  



Przystojny mężczyzna dawniej i dziś.  



B ielizna męska działa na wyobraźnię  



Takie buty chciałby mieć nasz przodek.  



Piękne włosy dodają urody.  

Również dawniej dbano o nie za pomocą grzebieni.  



W tej sferze niewiele się zmieniło przez tyle epok.  



B iżuteria jest równie piękna obecnie jak  

w czasach piramid. 



P iękne korale upiększają i dodają uroku kobiecie  

w każdej epoce.  



Sprzączka do paska jedynie wymyślnością kształtów 

odbiega od pierwowzoru. 



Tak zmieniły się opakowania na kobiece pachnidła.  

Aby mężczyzna wpadł w „sidła”,  

kobiety poza gotowaniem kusiły zapachem.  



Gdybyśmy nadal przeglądały się w starożytnych 

lusterkach, wyglądałybyśmy tak:  



Kategoria  

Zdobywanie pożywienia 



Aby żyć trzeba jeść.  

Dzisiaj, aby mieć co jeść idziemy do sklepu. 



A do uprawy roślin używamy maszyn.  

Każdy orze czym może   



Aby zdobyć żywność mężczyźni od zawsze lubili 

polować.   



Myśliwy –  różnica w ubiorze i sprzęcie  

widoczna jest gołym okiem.  

Efekt końcowy polowań jednak jest ten sam.  



Kategoria 

Różności 



Dawni woje idąc na podboje musieli sami robić zbroje  

i naboje oraz zdobywać pożywienie.  

Obecnie takie standardy–nie do pomyślenia!  



P ieniądze szczęścia nie dają.  

Teraz metalowe krążki przybrały różną postać.  



Koty ponoć czynią psoty, czarne przynoszą pecha…  

Ja uważam, że są w dechę, można mieć szczyty radości,  

doceniały je już kobiety w Starożytności.  



Przyjemniej przytulić się do żywego mruczka.  



Miauuuuu… 

Mrrrrrrrrrrr… 
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