
Zachęcamy do zapisywania się grup zorganizowanych (grupa do 25 os.)
pod numerem telefonu 71 3436765,  

Sekretariat Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Listy z dalekiego świata, 
opowieść o wyjątkowej sztuce pisania pięknych listów. 

Wysyłali je królowie, myśliciele, a nawet sam Sulejman Wspaniały. Dziś czytam je 
z zapartym tchem, poznając oblicze historii. Listy, bo o nich mowa, staną się 
bohaterami naszych feryjnych warsztatów artystycznych. Czym zajmuje się 
epistolografia i jak wyglądała tradycja pisania listów na przestrzeni wieków? W jaki 
sposób dbano o tajemnicę korespondencji oraz czego używano do ozdabiania papieru 
w dalekiej Turcji? Podczas zajęć poznamy ciekawostki związane ze sztuką pisania 
listów pochodzące z różnych krajów, spróbujemy swoich sił w kaligrafii, obejrzymy 
różne narzędzia piśmiennicze, a na koniec własnoręcznie wykonamy kartkę papieru 
w wyjątkowej technice Ebru.

Stuk Puk, Koła w Ruch 
– Dyliżansem przez Europę.

Jak wyglądała historia transportu na przestrzeni wieków? Czy łatwo było podróżować 
w XIX wieku? Jakie wygody i niewygody, niebezpieczeństwa i przygody – czekały na 
podróżnych? Czym podróżowano zanim wynaleziono samochód i samolot? W czasie 
lekcji muzealnej obejrzymy prawdziwy dyliżans i furgon pocztowy. Dowiem się  jak 
wyglądał proces konstruowania wozu konnego oraz poznamy zadania konduktora, 
woźnicy i pocztyliona, a w części warsztatowej zbudujemy swój własny dyliżans 
pocztowy.

Pora na Telesfora, Dziennik Telewizyjny i Wielka Gra,  czyli 
telewizja oknem na świat naszych rodziców. 

Czy zastanawialiście się jak wyglądało dzieciństwo naszych rodziców i dziadków 
przed erą komputerów i smartphonów? W jaki sposób spędzano zimowe popołudnia 
i dlaczego telewizor był wymarzonym prezentem pod choinkę? Zapraszamy Was do 
niezwykłego świata szklanego ekranu. Podczas zajęć feryjnych obejrzymy jedne 
z pierwszych polskich odbiorników telewizyjnych. Wspólnie prześledzimy program 
telewizyjny z czasów młodości naszych rodziców. Dowiemy się dlaczego w telewizji 
nie było reklam oraz spróbujemy zgadnąć, które bajki oglądano wówczas najchętniej. 
Zamieniając się w producentów telewizyjnych, sami przygotujemy program dla 
dzieci.
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Zapraszamy do zapoznania się ze specjalną ofertą lekcji muzealnych 
dla grup półkolonijnych w ramach ferii w Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji we Wrocławiu. 

od osoby


