
Короткий гід Музеєм 
Польської Пошти 

 

Майда́н Obrońców Poczty Polskiej 1/2, 80-800 Гданськ 

  



З нашого короткого довідника 
Ви дізнаєтеся 

• Як запланувати візит 

• Що варто подивитися в нашому музеї 

• Як пересуватися приміщенням 

• У кого запитати про допомогу.  



Про Музей Польської Пошти 

• До Другої світової війни в цьому приміщенні 

знаходилося поштове відділення. Cьогодні тут 

облаштований музей, який розповідає про боротьбу 

Захисників Польської Пошти в Гданську. 

• Коли в 1939 році вибухла війна, 58 працівників пошти 

стали на захист своєї установи. Для поляків дуже 

важливоє є пам’ять про їхню відвагу. 

• Музей є частиною місця пам’яті. Це означає, що він 

знаходиться у важливому для польської історії місці. 

• Під час візиту Ви дізнаєтеся, як працювала пошта в 

минулому та як виглядали її будні у Вільному Місті 

Гданськ. 

  



Що варто побачити в 
Музеї Польської Пошти? 

• Кімната керівника пошти - тут Ви дізнаєтеся, 

як виглядали робочі дні й сама робота посадовця 

до появи комп’ютерів. 

• Побачите також першого листа, який був висланий 

з цього поштового відділення. Вислали його майже 

100 років тому. 

• Старі телеграфні апарати та поштові марки. 

Ви дізнаєтеся, як раніше надсилалися повідомлення. 

• Особисті речі. Побачите форму працівників пошти, 

гудзики, фотографії. Один гудзик є особливим, бо на 

ньомі лишився слід від кулі. 

  



  
Польська поштова скринька Вільного міста Гданська. 



Перед візитом: 

 

• Заплануйте достатньо часу. Відвідування Музею 

Пошти триває близько 30 хвилин. 

• До входу ведуть 7 сходинок, які знаходяться 

всередині приміщення. 

• Ми змінюємося для Вас! Плануємо ремонт 

приміщення й запроваджуємо зміни, завдяки яким 

Музей стане доступним для всіх. 

• Зараз у Музеї відсутні комфортні умови руху для 

осіб, які пересуваються у візках. 

  



Зв’яжіться з нами, якщо 

 

Вам потрібна додаткова інформація щодо 

доступності музею. 

Напишіть SMS повідомлення або електронний 

лист (e-mail) до нашого консультанта з питань 

доступності. 

  



Важливі телефони: 

 

Обслуговування туристів 

kontakt@muzeumgdansk.pl 

Консультант з питань доступності 

Паула Сівак 

p.siwak@muzeumgdansk.pl 

тел. 509 226 351  

mailto:kontakt@muzeumgdansk.pl%5C
mailto:p.siwak@muzeumgdansk.pl


Як дістатися до Музею?

Велосипедом 

Автомобілем 

Пішки



Головний вхід: 

• Через нього заходять усі, хто хоче відвідати 

Музей Польської Пошти.  

• Головний вхід має 7 сходинок. Пандус або ліфт 

наразі відсутні.  

• Ми плануємо ремонт! Незабаром приміщення стане 

більш доступним.  

• Крім Музею, в приміщенні надалі працює пошта.  

• Вхід до Музею розташований ліворуч.  

• Праворуч знаходиться поштове відділення, де ви 

можете купити марки, вислати листівку чи посилку. 

  



 

Коридор головного входу - вхід до музею 
знаходиться ліворуч. Праворуч діє поштове 
відділення, звідки ви можете відправити 
листівку або листа.  



Каса 

 

• Квитки в музей можна придбати в касі.  

• Каса знаходиться ліворуч від входу.  

• Після відвідування в касі також можна придбати 

пам’ятні сувеніри або книги. 

  



Який квиток купити? 

 

Усі громадяни України матимуть право на безкоштовний 

вхід до Музею бурштину, Головної ратуші, Двору Артуса, 

Будинку Уфагена та Музею Польської Пошти від суботи, 

19 березня 2022 року. 

  



 

На вході в музей пред’явіть квитки працівникам охорони. 

Збережіть свої квитки до кінця відвідування.  



У понеділки 

відвідування 

нашого музею 

є безкоштовним 

для всіх. 

  



Туалети 

 

• Санвузол розташований у коридорі між головним 

залом та Залом гданської Полонії.  

• Наразі для осіб, які пересуваються у візках, санвузол 

не відповідно не облаштований. 

  



Вхід до музею 

• Для відвідування доступні 5 кімнат та внутрішній 

дворик Музею Пошти.  

• Головний зал присвячений обороні пошти під час 

II світової війни.  

• Кімната керівника – дізнайтеся, якою була робота 

керівника установи понад 80 років тому.  

• Зал Полонії гданської - перегляньте пам’ятки, 

які залишилися по жителях Вільного Міста Гданськ.  

• Коридор – це місце пам’яті про працівників пошти. 

Тут можна переглянути фото та відео.  

• Підвал - тут переховувалися захисники пошти під час 

атаки на установу.  

• Внутрішній дворик - це місце національної пам’яті. 

Перегляньте різьблення та пам’ятники, присвячені 

захисникам пошти.  



Як поводитися в музеї? 

Музей щороку відвідують тисячі людей. Важливо, щоб 

кожен міг усе роздивитися. Намагайтеся не заважати 

один одному. Поводьтесь чемно – не псуйте експонати, 

подивитися на які, окрім Вас, щодня приходить чимало 

осіб. 

У музеї треба дотримуватися кількох 
важливих правил: 

• Постарайтеся зберігати тишу, щоб не заважати 

іншим відвідувачам. 

• Не можна входити з їжею та напоями . Якщо Вам 

захочеться перекусити чи чогось випити, зробіть 

це у внутрішньому дворику. 

• Просимо вас дослуховуватися до працівників музею. 

Їхнє завдання - дбати про Вашу безпеку та безпеку 

експонатів. 

• Якщо хочете зробити фото, то не використовуйте 

спалаху.  



  
Пам'ятник Захисникам Польської Пошти. 



Тепер ви готові до 
відвідування. 

Починаємо! 

До зустрічі в музеї! 

Гданськ 2022 

www.muzeumgdansk.pl 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/
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