
 

 

Proponowane tematy warsztatów muzealnych w Piastowskim Archiwum 

Miejskim prowadzącym Muzeum Miasta Piastowa 

 

 

1. Życie zwykłego Kowalskiego w czasach PRL - u 

Omawiamy na przykładzie działających rekwizytów aspekty życia oraz spędzania wolnego czasu                     

w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. W ramach zajęć dzieci i młodzież poznają techniki 

obsługi podstawowego sprzętu domowego (w tym: magnetofon, odkurzacz, sprzęty małego AGD).  

 Forma warsztatów: pogadanka oraz obsługa przez zwiedzającego sprzętów z okresu PRL. 

 

 

2. Robię pranie … 

Omawiamy historię czyszczenia odzieży. Na zajęciach dzieci i młodzież poznają różne techniki 

ręcznego czyszczenia ubrania przy pomocy dostępnych do lat 90 – tych XX wieku narzędzi                           

i urządzeń. W czasie warsztatów wykorzystujemy kijanki, tary oraz pralkę Franię, gdzie uczestnicy 

mają możliwość samodzielnego czyszczenia odzieży.  

 Forma warsztatów: pogadanka oraz obsługa narzędzi i sprzętu służącego do czyszczenia odzieży. 

 

 

3. Pióro nie tylko dla Krasnoludka  

Omawiamy proces rozwoju piśmiennictwa oraz narzędzi służących do jego zapisywania.                            

Na warsztatach dzieci i młodzież poznają technikę przygotowania gęsiego pióra do pisania                         

oraz będą miały możliwość doskonalenia warsztatu pisania tym przyrządem piśmienniczym. 

Kolejno poznają maszynę do pisania oraz będą mogły samodzielnie spróbować swoich sił                          

jako maszynopistka/ maszynopista. Pokażemy jak w dawnych czasach wykonywano kopię pisma.  

 Forma warsztatów: pogadanka oraz obsługa przyborów piśmienniczych i maszyn                                     

 przez zwiedzającego. 

 

 

4. Operator filmowy pilnie poszukiwany 

Omawiamy proces powstania oraz rozwoju kinematografii w Polsce. Zapraszamy do uczestnictwa 

w kinie domowym czasów PRL-u (wyświetlanie filmów z kliszy na rzutniku). Prezentujemy 

kinematografy kinowe z możliwością ich uruchomienia. 

 Forma warsztatów: pogadanka oraz obsługa przez zwiedzającego prezentowanego sprzętu. 



 

5. Która godzina ?? Pyta rodzina – Tik Tak 

Zapraszamy w świat odmierzania czasu. Na warsztatach ukazujemy metody pomiaru czasu                              

i jego roli w życiu człowieka. Prezentujemy urządzenia z dawnych lat, gdzie uczestnik warsztatu 

może samodzielnie dokonać nastawień urządzenia oraz sygnałów służących do wyrwania śpiochów 

ze snu.  

 Forma warsztatów: pogadanka oraz obsługa przez zwiedzającego prezentowanego sprzętu. 

 

 

6. Umiesz liczyć ?? Licz na liczydle 

Omawiamy sposób dokonywania obliczeń w dobie bez kalkulatora przy wykorzystaniu liczydła. 

Prezentujemy formy jego przydatności oraz sposobu wykonywania działań matematycznych                        

w okresie jego świetności.  

 Forma warsztatów: pogadanka oraz obsługa przez zwiedzającego prezentowanego sprzętu. 


