
Przedprzewodnik po… 
Muzeum Poczty Polskiej 

Plac Obrońców Poczty Polskiej 1/2, 80-800 Gdańsk 



Z naszego przedprzewodnika dowiesz się: 

• Jak zaplanować wizytę?

• Co warto zobaczyć w naszym muzeum?

• Jak poruszać się po budynku?

• Do kogo zgłosić się po pomoc?



O Muzeum Poczty Polskiej:  

• W tym budynku przed wojną działała poczta. 
Obecnie mieści się tu wystawa, która 
przedstawia walkę obrońców Poczty Polskiej 
w Gdańsku. 

• Gdy w 1939 roku wybuchła wojna, 
58 pocztowców broniło swego urzędu. 
To ważne, aby pamiętać o ich odwadze. 

• To muzeum jest częścią miejsca pamięci. 
Oznacza to, że znajduje się w miejscu ważnym 
dla naszej historii. 

• Podczas wizyty dowiesz się, jak w przeszłości 
działała poczta. Poznasz też życie codzienne 
w Wolnym Mieście Gdańsku. 
  



Co warto zobaczyć w Muzeum Poczty 
Polskiej? 

• Pokój naczelnika poczty. Sprawdź, jak
wyglądała praca i codzienność urzędnika przed
wynalezieniem komputerów.

• Zobaczysz też pierwszy list, który wysłano w
tym urzędzie pocztowym. Wysłano go prawie
sto lat temu

• Stare aparaty telegraficzne i znaczki pocztowe.
Dowiesz się, jak kiedyś wysyłano wiadomości.

• Rzeczy osobiste. Możesz zobaczyć mundur
pocztowca, zdjęcia, oraz guziki. Jeden guzik jest
szczególny – ma ślad po kuli.



  
Polska skrzynka pocztowa z Wolnego Miasta Gdańska. 



Przed wizytą: 

• Zaplanuj odpowiednio dużo czasu.
Zwiedzanie Poczty trwa około 30 minut.

• Do budynku prowadzą schody, w sumie
7 stopni. Znajdują się we wnętrzu budynku.

• Zmieniamy się dla Ciebie! Planujemy remont
budynku. Wprowadzimy zmiany, dzięki którym
Muzeum stanie się dostępne dla wszystkich.

• W tym momencie w Muzeum brak udogodnień
dla osób poruszających się na wózkach.



Skontaktuj się z nami, jeśli: 

Potrzebujesz dodatkowych informacji 
na temat dostępności muzeum. 
Zadzwoń, napisz smsa lub maila do naszej 
koordynator dostępności. 



Ważne telefony: 

Koordynator dostępności 
Paula Siwak 
p.siwak@muzeumgdansk.pl 
tel.: 509-226-351

Obsługa Ruchu Turystycznego 
kontakt@muzeumgdansk.pl 

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


Jak dostać się do muzeum? 

Rowerem 

Samochodem 

Pieszo  



Główne wejście: 

• Tędy wchodzą wszyscy, którzy chcą zwiedzić 
Muzeum Poczty Polskiej. 

• W wejściu głównym znajdują się schody, 
7 stopni. W tym momencie nie ma podjazdu 
ani windy. 

• Planujemy remont! Już wkrótce budynek 
stanie się bardziej dostępny. 

• W budynku oprócz Muzeum, nadal pracuje 
urząd pocztowy. 

• Wejście do Muzeum jest po lewej stronie. 
• Po prawej znajduje się okienko pocztowe. 

Możesz tu kupić znaczki lub wysłać list i paczkę. 
  



 

Korytarz w wejściu głównym. Wejście do muzeum 
jest po lewej stronie. Po prawej znajduje się okienko 
pocztowe. Możesz tu wysłać pocztówkę lub list.  



Kasa 

 

• W kasie kupisz bilet na zwiedzanie wystawy. 
• Kasa znajduje się zaraz po wejściu na wystawę, 

po lewej stronie. 
• To też miejsce, którym po zwiedzaniu możesz 

kupić pamiątkę z muzeum lub książki.  



Jaki bilet kupić? 

 

• Osobom z niepełnosprawnością przysługuje 
bezpłatny bilet. Opiekunowie takich osób 
również zapłacą mniej za bilet. 

• Jeśli masz wątpliwości, zapytaj osoby w kasie. 
Pomoże Ci wybrać właściwy bilet. 

Ceny biletów 

Normalny – 16 zł 
Ulgowy – 8 zł 
  



 

Bilety pokaż pracownikowi ochrony przed wejściem 
na wystawę.  



Dniem wolnego 

wstępu do naszego 

muzeum jest 

poniedziałek. 

  



Toalety 

 

• Toaleta znajduje się w korytarzu, pomiędzy 
Salą Główną a Salą Polonii Gdańskiej. 

• W tym momencie w toalecie brak udogodnień 
dla osób o ograniczonym poruszaniu się.  



Wejście na wystawę 

• Przed Tobą do zwiedzenia 5 sal i dziedziniec 
Poczty. 

• Sala Główna – poświęcona obronie Poczty 
w czasie II Wojny Światowej. 

• Pokój Naczelnika – dowiesz się, jak wyglądała 
praca urzędnika poczty ponad 80 lat temu. 

• Sala Polonii Gdańskiej – zobacz pamiątki 
po mieszkańcach Wolnego Miasta Gdańska. 

• Korytarz – to miejsce pamięci o pocztowcach. 
Możesz obejrzeć film i zdjęcia. 

• Piwnica – tu schronili się obrońcy Poczty 
w czasie ataku. 

• Dziedziniec – miejsce pamięci narodowej. 
Zobacz rzeźby i pomniki poświęcone obrońcom 
Poczty. 

  



Jak zachowywać się w muzeum?  

Muzeum co roku odwiedzają tysiące ludzi. 
To ważne, aby każdy mógł zobaczyć wystawę. 
Staramy się nie przeszkadzać sobie nawzajem. 
Dbamy również o zabytki, które każdego dnia 
ogląda dużo osób. 

W muzeach przestrzegamy kilku ważnych 
zasad: 

• Staramy się nie rozmawiać, aby nie 
przeszkadzać innym w zwiedzaniu. 

• Nie wnoś na wystawy jedzenia i picia. 
Jeśli chcesz zjeść albo się napić w trakcie 
zwiedzania, zrób to na dziedzińcu 
wewnętrznym. 

• Prosimy, abyś słuchał osób z obsługi muzeum. 
Oni dbają o nasze bezpieczeństwo, a także 
o zabytki na wystawie. 

• Jeśli robisz zdjęcia, nie używaj lampy błyskowej.  



Ratusz w Internecie 

Możesz zwiedzić Muzeum Poczty Polskiej 
bez wychodzenia z domu. 
Nazywamy to wirtualnym zwiedzaniem. 

Kliknij tutaj, aby przejść do strony 
internetowej „Wirtualne zwiedzanie” 
Muzeum Poczty Polskiej. 

Na stronie internetowej znajdziesz: 

• Opis w języku migowym 
• Audiodeskrypcje 
• Zdjęcia, które możesz dowolnie powiększyć, 

aby zobaczyć wszystkie szczegóły.  

https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/muzeum-poczty-polskiej-w-gdansku
https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/muzeum-poczty-polskiej-w-gdansku
https://wirtualne.muzeumgdansk.pl/oddzialy/muzeum-poczty-polskiej-w-gdansku


  
Pomnik Obrońców Poczty Polskiej. 



Jesteśmy gotowi do zwiedzania. 

Zaczynamy! 

Do zobaczenia w muzeum! 

Gdańsk 2021 
www.muzeumgdansk.pl 

 

http://www.muzeumgdansk.pl/
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