
 
 
 
Informacja związana z udziałem w Dniach Twierdzy Poznań, 28-29 sierpnia 2021 
 
 
Wielkopolskie Muzeum Wojskowe  
Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu  
 
Stary Rynek 9 
61-772 Poznań 
tel. 61 852-67-39  
 
Godz. otwarcia w weekendy: 
piąt. 10:30 do 20:00 
sob. , niedz. 11:00 do 17:00 
 
 

Najstarsze muzeum historyczno-wojskowe w Polsce (stulecie swojego istnienia obchodziło 
w 2019 r.), którego dzieje związane są z pamiętnymi wydarzeniami Powstania Wielkopolskiego 1918-
1919. Jest dzisiaj jedyną istniejącą instytucją wywodzącą się wprost z Wojsk Wielkopolskich.  

Zniszczone podczas II wojny światowej odtworzone zostało w strukturze organizacyjnej 
Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jego obecna siedziba mieści się pośrodku Starego Rynku w 
Poznaniu. 

Na ekspozycji stałej zobaczyć można różnego rodzaju broń od średniowiecza do czasów 
współczesnych, w tym piękne przykłady dawnego rzemiosła i uzbrojenia ochronnego. Polecamy 
zwłaszcza uwadze reprezentatywny zbiór z XVI i XVII w. Godne obejrzenia jest także umundurowanie 
i oporządzenie żołnierza polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem okresu Powstania 
Wielkopolskiego 1918-1919, II Rzeczypospolitej oraz Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
 
 
Ponadto w Wielkopolskim Muzeum wojskowym są czynne ekspozycje czasowe.  
 
Ze znakiem palmy i półksiężyca. Pułk Ułanów Karpackich 1940-2020 
Wystawa upamiętnia dzieje oddziału powołanego w kwietniu 1940 r. jako Dywizjon Rozpoznawczy 
Brygady Strzelców Karpackich, organizowanego w Syrii w porozumieniu z Francją. Rozpoczynając 
jesienią 1940 r. służbę na terenie Egiptu, już pod dowództwem operacyjnym Brytyjczyków, brygada 
była jedyną formacją reprezentującą regularne polskie jednostki wojsk lądowych w walce z 
państwami Osi. Pułk Ułanów Karpackich walczył w l. 1941-1942 w Afryce. Brał udział w obronie 
twierdzy Tobruk, chronił zapory na Nilu i in. Od stycznia 1944 pułk działał na terenie Włoch, razem z 
całym 2 Korpusem Polskim, będąc jego pułkiem rozpoznawczym. Brał udział w bitwie o Monte 
Cassino oraz na froncie adriatyckim, zdobywając m. in. Ankonę. Szlak bojowy zakończył w kwietniu 
1945 walkami o Bolonię. Tradycje tej zasłużonej jednostki kontynuowane są we współczesnym 
Wojsku Polskim. 
Na wystawie prezentowane są interesujące obiekty ze zbiorów muzeum oraz wypożyczone pamiątki 
rodzinne i z innych kolekcji.  
Wystawa została przygotowana we współpracy ze Stowarzyszeniem „Ułana Karpackiego”. 
Kuratorzy: Anna Szukalska-Kuś, Alina Sokołowska, Przemysław Kopij 
Czas trwania: 26.09.2020-19.09.2021 



 
 
 
„Pełna chwały i męstwa działalność bojowa…”. Wojska wielkopolskie w wojnie polsko-
bolszewickiej 1919-1920 w zbiorach Wielkopolskiego Muzeum Wojskowego 
Pokaz z okazji 100. rocznicy wojny polsko-bolszewickiej i wydarzeń zwanych potocznie „Cudem nad 
Wisłą” o udziale żołnierzy wielkopolskich w tamtych wydarzeniach. Przypomniane jest męstwo 
Wielkopolan walczących już od marca 1919 r. w obronie Kresów Wschodnich oraz ogromny wysiłek 
społeczeństwa Wielkopolski, dzięki któremu możliwe było zorganizowanie i wyposażenie  znacznej 
liczby oddziałów odrodzonego Wojska Polskiego.  
Kuratorzy: Alina Sokołowska, Wojciech Lorek 
Czas trwania: 8.08.2020-17.10.2021 
 
 
 
190 lat Legii Cudzoziemskiej  
Pokaz upamiętniający 190 rocznicę powstania Legii Cudzoziemskiej w której od początku jej istnienia 
służyli Polacy oraz setnej rocznicy powołania 1 Cudzoziemskiego Pułku Kawalerii, gdzie również nie 
zabrakło Polaków. Jest to kolejny, po wystawie w roku 2017, która była pierwszym w tak obszernej 
formie podjęciem tego tematu w Polsce, pokaz dotyczący dziejów tej formacji. Prezentuje fotografie, 
dokumenty, przedmioty pamiątkowe oraz mundur wyjściowy i  polowy, używane obecnie. Pokaz 
przygotowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Byłych Żołnierzy i Przyjaciół Legii Cudzoziemskiej.  
Kuratorzy: Anna Szukalska-Kuś, Krzysztof Schramm 
Czas trwania: 06.03.2021-17.10.2021 
 
 
 
Gen. bryg. Leon Dębski i por. Maksymilian Zuske-Zdzierz 
Pokaz odznaczeń, odznak, fotografii i dokumentów dwóch wybitnych powstańców wielkopolskich, 
zorganizowany z okazji uroczystego przekazania ich rodzinom pośmiertnych aktów mianowania. 
Dotyczy Leona Dębskiego, mianowanego na stopień generała i Maksymiliana Zuske-Zdzierza, 
mianowanego na stopień porucznika 
Kuratorzy: Jarosław Łuczak, Leszek Rościszewski, Alina Sokołowska, 
Czas trwania: 21.06.2020-17.10.2021 
 
 
 
UWAGA ! 
Zapraszamy w sobotę, 28 sierpnia, godz. 12:15 na oprowadzanie po całości muzeum,  
z uwzględnieniem ekspozycji czasowych. Prowadzenie Wojciech Lorek 
 
 
 
 
Oprac. Anna Szukalska-Kuś 
9. 08. 2021 


