
Przewodnik po Kolejkowie dla szkół i przedszkoli

Cudowny świat w miniaturze!

Wrocław



Witajcie 
w Kolejkowie!
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Cudowny świat w miniaturze powstał z miłości i pasji. Te uczucia rodzą się we 
wczesnym dzieciństwie. Każdy miał przecież domek dla lalek, tor z wyścigów-
kami lub resorowane samochodziki. Z wypiekami na twarzy obserwowaliśmy 
pierwszy przejazd minikolejki po torach ułożonych na pokojowym dywanie.
Uwielbiamy te zabawki, bo towarzyszą naszym najmilszym wspomnieniom. 

Twórcy Kolejkowa przywracają wszystkim tę dziecięcą radość. Realizują swe 
zainteresowania i zarażają nimi innych.

Zbudowana na Dworcu Świebodzkim ogromna makieta tętni życiem. Pod-
patrujemy rolników przy pracach polowych, towarzyszymy w górskich wy-
prawach, bierzemy udział w akcji ratunkowej. Widać tu pracę m.in.: kolejarzy, 
leśników, budowlańców, sprzedawców, mechaników, ekipy pogotowia ener-
getycznego. Możemy wybrać się na plażę lub stok narciarski. W Kolejkowie 
zapada zmierzch i wstaje dzień.

Z precyzją odtworzyliśmy architektoniczne perełki Dolnego Śląska. Zoba-
czycie m.in.: kamienice wrocławskiego rynku, nasyp przy Bogusławskiego, 
Dworzec Świebodzki, stację na Brochowie, najsłynniejszy neon we Wrocławiu 
i wiele innych obiektów.
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Kolejkowo bawi i uczy. Zwiedzanie makiety 
to doskonała lekcja: wiedzy o społeczeństwie, 
historii i plastyki.

• Usłyszycie masę ciekawostek związanych z przeszłością prezentowanych 
budynków. Dzieci poznają historię Dolnego Śląska i Wrocławia. 

• Dbamy, by inscenizacje na makiecie były bardzo realistyczne. Wzorcowa 
budowa powstawała pod okiem inspektora budowlanego. Scenkę 
przedstawiająca ekipę energetyków uzgadnialiśmy z ekspertami z firmy 
Tauron. Przebieg wypadku drogowego był konsultowany z policjantami. 

• Szczegółowość odwzorowania elementów układu drogowego pozwala  
na wyjaśnianie uczniom i przedszkolakom zasad bezpiecznego poruszania 
się po ulicach. 

• Przedstawiamy specyfikę pracy w różnych zawodach, także tych rzadszych, 
np. drwala, kolejarza i fotoreportera. Jest szpital, warsztaty samochodowe,  
a w gospodarstwie rolnym można zobaczyć wszystkie zwierzęta hodowlane.  

• Podczas gry polegającej na odnajdywaniu szczegółów makiety uczymy 
spostrzegawczości. Dzieci zyskują inne spojrzenie na świat.   

Edukacja



Warsztaty modelarskie
• Uczestnicy warsztatów wykonują modele 

wrocławskich kamienic, ucząc się technik: malowania, 
wycinania i klejenia. 

• Każde dziecko ma w pracowni dostęp do: farb, klei, 
pędzli i innych niezbędnych materiałów. Zapewniamy 
też fartuchy ochronne. 

• Warsztaty kończą się wręczeniem Dyplomu Młodego 
Modelarza. Wykonany model można oczywiście 
zabrać do domu. 

Wizyta w Kolejkowie to także 
nauka: wyobraźni, cierpliwości 
i inteligencji przestrzennej.  
Te cechy kształtują warsztaty 
modelarskie. 

• Możecie nas odwiedzić codziennie, w niedziele 
i święta w godzinach od 10 do 18 (inne godziny są 
możliwe po uzgodnieniu). 

• Wcześniej musicie zarezerwować termin wizyty 
(numer tel. do recepcji: 880 008 004, lub e-mail: 
wroclaw@kolejkowo.pl).

• Jeśli jesteście dużą grupą, to bardzo nam miło. 
Pomieścimy wycieczki nawet 100-osobowe. 

• W Kolejkowie dobrze czują się nawet 3-letnie maluchy. 
• Mamy podwyższające podesty. Tak, by szczegóły 

makiet mogły obejrzeć nawet mniejsze dzieci.  
• Grupy przez cały czas będą pod opieką przewodnika 

lub instruktora.
• Zwiedzanie makiety potrwa 60 minut. 
• Warsztaty modelarskie zajmą 60 minut.  
• Namawiamy do robienia zdjęć i filmów.  
• Mamy dla Was do dyspozycji szatnię i toalety. 
• Opiekunowie mogą odetchnąć w naszej kawiarni. 
• Zapłacicie kartą płatniczą.
• Wystawimy Wam fakturę.

Zwiedzanie Kolejkowa
bilet grupowy (grupa od 15 osób)

Warsztaty modelarskie

Pakiet grupowy 
(zwiedzanie + warsztaty)

Opiekunowie grup (1 osoba na 10 dzieci)  
są zwolnieni z opłaty za wstęp.

Rezerwacja i szczegółowe 
informacje:
Wrocław, Dworzec Świebodzki 
pl. Orląt Lwowskich 20B 
tel. 880 008 004
e-mail: wroclaw@kolejkowo.pl

Ważne informacje: Ceny:
15 zł/os.

12 zł/os.

25 zł/os.
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„Kocham Dominikę”.  
Zakochani wyznają 
sobie miłość

Dworzec centralny 
Kolejkowa. Proszę wsiadać, 
drzwi zamykać!

Kamienice z wrocławskiego 
rynku, który tętni życiem 
dniem i nocą

Klasyka polskiej 
motoryzacji – Fiat 126p. 
Przez częste awarie 
rozrusznika, uruchamiany 
był za pomocą 
drewnianego kija

Mężczyzna 
i kobieta  
w czerni
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Zabytkowa 
parowozownia
wraz z obrotnicą

Garaże, a w nich 
artyści – rzeźbiarze

33
  Odrobina Ameryki 
w Kolejkowie, czyli 
góra prezydentów 
w polskiej wersji

48

Najtańsze  
LPG w mieście

45 Na budowie to się dzieje! 
Wszystkie scenki oparte 
są na prawdziwych 
wydarzeniach z życia 
budowlańców

38 Perełka 
ekspresjonizmu 
w kamienicy przy 
ul. Piłsudskiego

parter piętro

w budowie
wejście



Większość budynków 
jest miniaturami 

rzeczywistych budowli 
z Dolnego Śląska
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Karkonoskie Tajemnice 
w Karpaczu

Dworzec Brochów 
we Wrocławiu

Kamienice z wrocławskiego rynku
Wiadukt przy ul. Bogusławskiego we Wrocławiu



Kolejkowo 
w liczbach

metrów torowiska

pociągów

wagonów

samochodów

budynki, w tym miniatury autentycz-
nych budowli z Dolnego Śląska

figurek ludzi i zwierząt

     + mosty, tunele, akweny, zjawisko 
dnia i nocy
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Lokomotywy  
w Kolejkowie poru szają 

się ze średnią prędkością 
1,5 km/h. Dziennie każda 

pokonuje 12 km, miesięcz-
nie od 336 do 372 km, 

rocznie 4380 km!
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W miniaturowym  
świecie dzień trwa  

9 minut, a noc 4 minuty.  
Po zachodzie słońca zapalają 

się latarnie na ulicach i skwerach 
oraz światła w mieszkaniach 

Kolejkowiczan, którzy 
odpoczywają po trudach 

całego dnia.



W pracy modelarskiej, poczynając od wymyślania scenografii poprzez dobór materiałów 
do stworzenia makiety, liczy się pomysłowość. Każda ze scenek rodzajowych może być in-
terpretowana na wiele sposobów. Dzięki temu ilość wymyślanych dla figurek dialogów nie 
ma końca. W skład modelarzy tworzących miniaturowy świat wchodzą zarówno mężczyźni, 
jak i kobiety. Każdy z nich jest doskonałym obserwatorem otaczającej rzeczywistości oraz 
wspaniałym artystą. To właśnie oni są kreatorami cudownego świata makiet kolejowych. 
Zjawisko dnia i nocy, jeżdżące samochody, pociągi, tramwaj, perfekcyjnie odwzorowana 
przyroda: drzewa, kwiaty, akweny, przedmioty życia codziennego, to wszystko ich zasługa.  
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…czas potrzebny na stworzenie 
jednej figurki wynosi 6 godzin. 

Zaczynamy od wyrzeźbienia w wosku 
poszczególnych elementów ciała, 
przygotowania silikonowej formy 

i odlania ich z żywicy. Powstałe części 
sklejamy ze sobą oraz wykonujemy 

z glinki modelarskiej elementy odzieży, 
które następnie ręcznie malujemy.

Czy wiesz, że…

Za kulisami
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Warsztaty modelarskie w Kolejkowie
W Kolejkowie prowadzone są warsztaty modelarskie dla dzieci w wieku 
4-12  lat, dla grup zorganizowanych oraz gości indywidualnych. Odbywają 
się również warsztaty dla młodzieży i dorosłych. Modelarstwo to fascynująca 
przygoda, interesujące wyzwanie. Pozwala rozwijać swój talent, kreatyw-
ność, uczy cierpliwości i precyzji.

Kolejkowo Gliwice
Cudowny świat miniatur, a w nim śląskie budowle z Katowic, Gliwic, Rudy 
Śląskiej. Setki scenek rodzajowych, samochody, pociągi, tramwaje… i pły-
wający statek. Jedyna na świecie makieta z padającym deszczem! Ponadto: 
dziki zachód, gorączka złota, kowboje, indianie, dyliżansy.

Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu
Karkonoskie Tajemnice w Karpaczu to podziemna, multimedialna ekspozycja 
poświęcona legendarnej postaci Ducha Gór, o której pierwsze doniesienia się-
gają XVI wieku! Sprawuje on pieczę zarówno nad florą i fauną gór, jak i nad 
zjawiskami atmosferycznymi, złożami mineralnymi czy wędrowcami zapusz-
czającymi się w Karkonosze.

Czynne 365 dni w roku, również w niedziele 
i święta w godzinach 10:00-18:00

Grupy zorganizowane: 
(w przypadku grup prosimy o dokonanie wcześniejszej rezerwacji)

normalny 
ulgowy 17 zł

normalny 21 zł
ulgowy 15 zł

(dzieci 3-18 lat, studenci, emeryci, renciści, osoby niepełnosprawne)
Dzieci w wieku do 3 lat zwiedzają makietę bezpłatnie.

• Z Dworca Głównego PKP przystanek „Dworzec Główny” ul. Stawowa – tramwaje 31, 32
• Z Dworca Autobusowego przystanek „Dworzec Autobusowy” ul. Borowska – tramwaje 31, 32

Polecamy

Dojazd:

Ceny biletów:

Dworzec Świebodzki
Kolejkowo mieści się na terenie jednego 
z najstarszych dworców kolejowych we 

Wrocławiu. Dworzec Świebodzki jest wspaniałym 
późnoklasycystycznym obiektem zlokalizowanym w 
ścisłym centrum Wrocławia. Miniatura tego budynku 

znajduje się w Kolejkowie, stworzenie jej zajęło 
pięciu modelarzom 2062 godziny.

23 zł

17 zł

21 zł

15 zł
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Wrocław 
Dworzec Świebodzki, pl. Orląt Lwowskich 20B

tel. 880 008 004  |  www.kolejkowo.pl

Znajdź nas:


