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Muzeum Instrumentów Muzycznych 
Muzeum Instrumentów Muzycznych, które powstało w 1945 r., to jedyne tego typu muzeum w Polsce 
i trzecie co do wielkości w Europie. Zebrane w nim instrumenty muzyczne pochodzą ze wszystkich za-
kątków świata. Muzeum posiada kolekcję liczącą obecnie około dwóch tysięcy eksponatów. Wystawę stałą 
stanowi kolekcja instrumentów lutniczych. Perłą kolekcji są instrumenty lutnicze od XVI–XX w., w tym 
skrzypce Marcina Groblicza (Kraków ok. 1600 r.), Dankwarta jak również instrumenty włoskich mistrzów.
W muzeum zobaczyć można również bogatą kolekcję fortepianów, zbiór instrumentów drewnianych 
i blaszanych. Część ekspozycji została poświęcona polskim instrumentom ludowym oraz instrumenta-
rium pochodzącemu z Afryki, Australii i Oceanii, obu Ameryk, Azji, a także Europy. Są tu zarówno instru-
menty prehistoryczne, jak i powstałe w pierwszej połowie XX w. 

Museum of Musical Instruments  
Musical Instrument Museum, founded in 1945, is the only museum of its kind in Poland and the third largest in 
Europe. The musical instruments in its possession come from all over the world. The museum has a collection now 
numbering about two thousand items. The permanent exhibition is a collection of string instruments. The pearls 
of the collection are the instruments of violin making from XVI - XX centuries, including Martin Groblicz’s violin 
(Krakow, around 1600), some of Dankwart’s as well as other instruments by greta Italian masters.
In the museum you can also see the rich collection of pianos and a  collection of wooden and brass 
instruments. Part of the exhibition is devoted to Polish folk instruments and instruments coming from 
Africa, Australia and Oceania, the Americas, Asia and Europe. There are both prehistoric instruments and 
ones made in the first half of the twentieth century.

Stary Rynek 45   GPS: 52°24’29.124”N, 16°56’4.74”E
www.mnp.art.pl   (+48) 61 856 81 78
otwarte / opening hours:
16.06.–15.09.: 2–4: 11–17, 5: 12–21, 6–7: 11–18 16.09.–15.06.: 2–4: 9–15, 5: 12–21, 6–7: 11–18
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Muzeum Uzbrojenia  
Ekspozycja stała Muzeum Uzbrojenia jest poświęcona walkom mieszkańców Wielkopolski z  naporem 
germańskim w czasie zaboru pruskiego, a także związanym z wyzwoleniem miasta przez Armię Radziec-
ką oraz bitwie o Cytadelę w 1945 r. W oryginalnie zachowanym wnętrzu dawnego schronu znajduje się 
ekspozycja militariów, dokumentów, zdjęć, planów oraz reliktów pochodzących z zabudowy fortecz-
nej twierdzy Poznań. Największą atrakcję tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenerowy park sprzętu 
wojskowego.

Museum of Armaments  
The permanent exhibition of the Museum of Armaments illustrates Wielkopolska residents’ fights against 
the German invaders during the Prussian Partition, during the city’s liberation by the Red Army and in 
the Battle for the Citadel in 1945. The originally preserved interior of the former shelter houses a military 
exhibition, documents, photographs, plans and relics from Poznań fortress. The biggest attraction is a 
permanent outdoor exhibition of the military equipment.

al. Armii Poznań, Cytadela Poznańska / Poznań Citadel  GPS: 52°25’3.072”N, 16°56’3.156”E
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl   (+48) 61 820 45 03
otwarte / opening hours: 2–6: 9–16, 7: 10–16
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Centrum Wycieczkowe LECH 
Należący do Kompanii Piwowarskiej Lech Browary Wielkopolski jest jednym z  najnowocześniejszy ch 
w Europie i jest jedną z największych atrakcji miasta Poznania. 
Centrum Wycieczkowe LECH to jedno z nielicznych w Polsce miejsc, gdzie można zobaczyć cały proces 
produkcji piwa. Można dowiedzieć się tu m.in. ile czasu zajmuje wyprodukowanie piwa LECH, jak wygląda 
i przebiega proces produkcji piwa, jak napełnia się 100 000 puszek piwa na godzinę, co oznacza słowo 
„brzeczka” i co kryją ogromne, zie  lone tanki wznoszące się przy Lech Browary Wielkopolski. Wizyta w pubie 
i degustacja piwa to ostatni z etapów wycieczki po browarze. 

LECH Visitors Centre 
Owned by Kompania Piwowarska, Lech Browary Wielkopolski is one of Europe’s most modern breweries, 
and one of Poznań’s greatest tourist attractions. 
LECH Visitors Centre is one of the few places in Poland where you can witness the entire beer-making 
process first-hand. Among many things you can find out here are how long it takes to produce a bottle of 
LECH beer, what the process of beer production is and what it looks like step-by-step, how 100 000 bottles 
an hour are filled with beer, what the word “wort” means and what exactly lies inside the gigantic green 
tanks, towering over Lech Browary Wielkopolski. A visit to a pub and a beer tasting are the last stages of 
the brewery tour.

ul. Szwajcarska 11   GPS: 52°23’7.871”N, 16°59’48.444”E
www.zwiedzaniebrowaru.pl  (+48) 61 66 77 460
otwarte / opening hours: 1–6: 10, 12, 14, 16, 18
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Muzeum Archidiecezjalne 
Muzeum znajduje się w  wybudowanym w  1520 r. budynku dawnej Akademii Lubrańskiego. Prezentu-
je sztukę sakralną odzwierciedlającą wyczucie piękna poszczególnych epok od średniowiecza po czasy 
współczesne. Atutem muzeum jest kolekcja sztuki gotyckiej – najbogatszy w tej części Polski zbiór rzeźb 
i malarstwa z XIV i XV wieku. 
Oprócz sztuki średniowiecznej muzeum posiada zbiory nowożytnego malarstwa polskiego i europej-
skiego, ciekawą kolekcję tkanin i argenteriów (srebrnych i złotych naczyń). 
Przedmioty codziennego użytku, dziś już nieużywane i częściowo zapomniane, ubarwiają ekspozycję i czynią 
ją niezapomnianą.

Archdiocesan Museum  
The museum resides is the 1520’s building of the former Lubrański Academy. It presents religious art 
reflecting each individual era’s understanding of beauty – from the Middle Ages until the modern times. 
One of the museum’s assets is its Gothic art collection – the richest ensemble of sculptures and paintings 
from the 14th and 15th century in this part of Poland. 
Apart from the medieval art the museum holds a collection of modern Polish and European paintings, an 
interesting collection of textiles as well as silver and golden dishes (in Italian ‘argenterie’). 
What makes this exhibition unique and memorable are everyday objects, now unused and partially 
forgotten.

ul. Lubrańskiego 1, Ostrów Tumski / Cathedral Island  GPS: 52°24’45.143”N, 16°56’47.94”E
www.muzeum.poznan.pl    (+48) 61 852 61 95 
otwarte / opening hours: 2–5: 10–17, 6: 9–15
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Rogalowe Muzeum Poznania
W Rogalowym Muzeum Poznania można poznać tajniki największego skarbu kulinarnego Poznania – rogala 
świętomarcińskiego. Na odwiedzających czeka opowiedziana na żywo historia rogali świętomarcińskich: 
skąd pochodzi kształt rogala świętomarcińskiego, jakie są tajniki jego szlachetnej receptury, a  także ich 
wspólny wypiek połączony z lekcją poznańskiej gwary. 
Muzeum mieści się w  zabytkowej kamienicy na Starym Rynku, dokładnie naprzeciwko Ratusza (wejście 
od ul. Klasztornej). Wnętrze kamienicy kryje oryginalny renesansowo–gotycki sufit sprzed pięciuset lat. 
Z okien Muzeum doskonale widać koziołki, co jest dodatkową atrakcją seansu przedpołudniowego.

Poznań Croissant Museum
In Poznań Croissant Museum you can discover the secrets of Poznań’s greatest culinary treasure - the St. 
Martin’s croissant. Visitors can look forward to a live telling of the St. Martin’s croissant history: where the 
croissant’s shape originated, what the ins and outs of its noble recipe are, and also to a lesson in baking the 
croissants together with a lesson of the Poznanian dialect.
The museum is located in a  historic townhouse in the Old Market Square, opposite the Town Hall, the 
Klasztorna side-entrance. Inside of the townhouse there is an original, 500-year-old Renaissance-gothic 
ceiling. From the windows of the museum, Poznań’s famous billy goats are very well visible, which is an added 
attraction of the forenoon show.

Stary Rynek 41/2   GPS: 52°24’30.10”N, 16°56’6.20”E
www.rogalowemuzeum.pl   (+48) 690 077 800
otwarte / opening hours: 2–7: 11:10, 12:30, 13:45, 15
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Brama Poznania ICHOT
Brama Poznania ICHOT (Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego) to wstęp do zwiedzania Ostrowa 
Tumskiego w Poznaniu – wyspy, na której można dotknąć śladów początków polskiej państwowości. Jest to 
nowoczesne centrum interpretacji dziedzictwa. 
Brama pozwala poznać odwiedzającym  realia epoki Mieszka I  i  Bolesława Chrobrego, jak również innych 
mieszkańców Ostrowa, którzy przez ponad tysiąc lat kształtowali to miejsce. Dzięki prezentacjom multime-
dialnym, projekcjom filmowym, urządzeniom interaktywnym, makietom i wizualizacjom przenosi widzów 
w czasie do najważniejszych momentów w historii Ostrowa Tumskiego.
Z myślą o zaspokojeniu potrzeb wszystkich odwiedzających, przygotowanych zostało kilka ścieżek zwiedza-
nia wraz z audioprzewodnikami. Obok programu podstawowego, powstał specjalny program zwiedzania 
dla dzieci, oparty na grach i zabawach. Brama Poznania mieści się w modernistycznym budynku zlokalizo-
wanym na prawym brzegu Cybiny, w miejscu, gdzie w XIX wieku mieściła się Śluza Tumska – jeden z elemen-
tów fortyfikacji Twierdzy Poznań.

ICHOT Porta Posnania 
ICHOT Porta Posniania (the Interactive Center of the History of the Cathedral Island) is the introduction to the 
exploration of the cathedral Island - an island where the very beginnings of the Polish statehood are tangibly 
close. It is a state-of-the-art center for the interpretation of Polish historical heritage.
The Porta Posnania allows a discovery of the realities of the era of Duke Mieszko I and King Bolesław Chrobry 
(Poland’s first rulers), as well as of other residents of the Cathedral Island, who have been shaping this place for 
over a thousand years. Through the use of multimedia presentations, film screenings, interactive devices, 
mockups and visual renderings, the visitors are transported in time to the most important moments in the 
Cathedral Island’s history. 
In order to satisfy the needs of all visitors, there are a  number of different tour routes, along with audio 
guides. Alongside the basic program, there are also special tours for children, based on games and activities. 
Porta Posnania is in a modern building located at the right bank of the Cybina river where, in the 19th century, 
the Tumska Lock - one of the elements of Poznań’s fortifications system - used to be. 

ul. Gdańska 2    GPS: 52°24’44.30”N, 16°57’7.50”E
www.bramapoznania.pl   (+48) 61 647 76 33
otwarte / opening hours: 2–5: 9–18, 6–7: 10–19
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Fort 3 
Doskonale zachowany fort artyleryjski z  1881 roku będący częścią Twierdzy Poznań. Trasa zwiedzania 
obejmuje zarówno cześć podziemną, jak i  naziemną fortu. Część podziemna obejmuje koszary, wielką 
prochownię, która mogła pomieścić 35 ton czarnego prochu, kaponierę barkową, schron pogotowia pod-
walni artyleryjskiej oraz labirynt pomieszczeń kaponiery czołowej, której grubość murów przekracza 3 
metry i która strzegła dostępu do fosy. 

Fort 3 
Perfectly preserved artillery fort from 1881 as part of Poznań Fortress. The tour includes both the underground 
and aboveground part of the fort. The substructure includes barracks, a  large powder magazine, which 
could hold up to 35 tons of black powder, shoulder caponiers, an artillery subwall emergency shelter and 
a maze of front caponier rooms, whose wall thickness is greater than 3 meters, guarding access to the moat.

ul. Krańcowa 81, Nowe Zoo / New Zoo  GPS: 52°24’7.308”N, 16°59’40.992”E
www.ptpf.org.pl   (+48) 501 445 566
otwarte / opening hours:
01.05.–30.09.: weekendy i święta / weekends and holidays 11, 12:30, 14, 15:30, 17

Zwiedzanie samodzielne lub z przewodnikiem/ Sightseeing unassisted or with a guide
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Muzeum Archeologiczne 
Jedyny w  Polsce prawdziwy obelisk ze starożytnego Egiptu, narzędzia używane kilkanaście tysięcy lat 
temu przez pierwszych mieszkańców dzisiejszej Wielkopolski,  urny grobowe w kształcie twarzy – to tylko 
część niezwykłych zabytków, jakie można obejrzeć w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu. To jedno z naj-
starszych, największych i najprężniej działających muzeów w Polsce. Prezentuje pięć wystaw stałych: Pradzieje 
Wielkopolski, Tu Powstała Polska, Śmierć i Życie w Starożytnym Egipcie, Archeologia Sudanu, Sztuka Naskalna 
Afryki Północnej. Ekspozycje są multimedialne, urozmaicają je panele dotykowe i ekrany LCD. Część wystaw 
jest interaktywnych, a zwiedzający mogą wypróbować swych sił w stworzeniu rytu naskalnego, wcielić się 
w archeologów pracujących na wykopaliskach lub przymierzyć kolczugę średniowiecznego rycerza.

Archaeological Museum  
Poland’s only actual obelisk from ancient Egypt, tools used several thousand years ago by the first 
inhabitants of present-day Greater Poland, funerary urns in the shapes of faces - these are some unusual 
sights that can be seen in the Archaeological Museum in Poznan. This is one of the oldest, largest and most 
active museums in Poland. It presents five permanent exhibitions: Prehistory of Wielkopolska, Poland was 
established here, Death and Life in Ancient Egypt, Archaeology of the Sudan and North African Rock Art. 
These exhibitions are equipped with multimedia, some with touch panels and LCD screens. Some exhibits 
are interactive and visitors can try their hand at creating a rock art rite, assume the roles of archaeologists 
working on a dig or try on a real medieval knight’s chain mail.

ul. Wodna 27    GPS: 52°24’26.632”N, 16°56’5.256”E
www.muzarp.poznan.pl   (+48) 61 852 82 51, (+48) 61 852 64 30
otwarte / opening hours:
1.09.-30.06.: 2-4:9-16, 5-6:10-17, 7:12-16 1.07.-31.08.: 2-4:10-17, 5-6:11-18, 7:12-16
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ŠKODA Auto Lab
ŠKODA Auto Lab to Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa stworzone przez markę ŠKODA, łączące w sobie 
edukację motoryzacyjną z rozrywką dla całej rodziny. 
Tutaj każdy pozna tajniki bezpiecznej i ekologicznej jazdy oraz zgłębi sekrety techniki kryjące się pod ma-
skami aut. Wszystko to dzięki takim atrakcjom, jak m.in.: symulatory jazdy samochodem, zderzeń oraz 
dachowania, przekrój poprzeczny samochodu, filmy, quizy oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży prowa-
dzone przez animatora, trójwymiarowe motopuzzle czy interaktywne instalacje: waga przeciążeniowa, 
urządzenia do pomiaru czasu reakcji i wiele innych.

ŠKODA Auto Lab
ŠKODA Auto Lab is an Interactive Safety Center created by ŠKODA. It combines automotive education with 
entertainment for the whole family.
Here, everyone can learn the ins and outs of safe and eco-friendly driving, as well as discover the technology 
secrets hidden under the hood of a car. All this thanks to such attractions as: driving, crash and rollover 
simulators, the cross-section of a car, films, quizzes and activities for kids and youngsters run by a kids 
all-rounder, a 3D moto-puzzle and interactive installations: an overload resistance weigh, a response time 
measuring device and many more.

ul. Głogowska 425   GPS: 52°21’15.00”N, 16°50’45.20”E
www.skodaautolab.pl   (+48) 660 532 120
otwarte / opening hours: 2–7: 10–18
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Muzeum Historii Miasta Poznania 
Stojący w centrum Starego Rynku ratusz to siedziba Muzeum Historii Miasta Poznania. Ekspozycja pokazuje 
dzieje miasta od XIII wieku do roku 1954. Do najcenniejszych eksponatów zaliczyć można złocony i ema-
liowany pastorał z Limoges z XIII wieku, zegar stołowy z herbem Poznania wykonany w 1575 roku przez 
poznańskiego zegarmistrza Jana Stalla na zlecenie ówczesnych władz miejskich i szklanicę cechu szewców 
z 1651 roku. XVI–wieczny rozwój miasta, określany złotym wiekiem pokazywany jest w Sali Królewskiej. W są-
siedniej Sali Sądowej prezentowane są obiekty związane z regresem i upadkiem pozycji miasta począwszy 
od 2. połowy XVII wieku. Dużą uwagę poświęcono XIX–wiecznej historii miasta w czasach pruskiego zaboru, 
eksponując wizerunki znanych mieszkańców, pamiątki i przedmioty codziennego użytku. Ważny okres dwu-
dziestolecia międzywojennego ukazują widoki miasta, dokumenty i portrety osób związanych z jego historią. 

Museum of the History of Poznań 
Standing in the centre of the Old Market Square, the Town Hall houses the Museum of the History of Poznań. 
The exhibition shows the history of the city from the thirteenth century to 1954. The most valuable exhibits 
include the gilded and enamelled crosier from Limoges from the thirteenth century, a table clock with the 
coat of arms of Poznań made in 1575 by the Poznań clockmaker John Stall on behalf of the local authorities 
of the city and a large guild of shoemakers rummer from 1651.
Sixteenth-century development of the city, described as the Golden Age, is shown in the Royal Hall. In 
the adjacent Courtroom, the presented objects relate to regress and fall of the city’s position as of mid-
seventeenth century. Much attention was paid to the nineteenth-century history of the city at the time of 
the Prussian partition, displaying images of famous residents, souvenirs and items of daily use. The important 
interwar period is shown with views of the city, documents and portraits of people connected with its history.

Stary Rynek 1, Ratusz / Town Hall   GPS: 52°24’30.635”N, 16°56’2.867”E
www.mnp.art.pl   (+48) 61 856 81 93
otwarte / opening hours:
16.06.–15.09.: 2–4: 11–17, 5: 12–21, 6–7: 11–18 16.09.–15.06.: 2–4: 9–15, 5: 12–21, 6–7: 11–18
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Muzeum Narodowe 
Galeria Malarstwa i Rzeźby mieści się w dwóch budynkach. W eklektycznej siedzibie z 1904 roku w przy-
ziemiu znajduje się Galeria Sztuki Starożytnej z  wyjątkowym w  kolekcjach polskich zbiorem rzymskie-
go portretu cesarskiego, na parterze Galeria Sztuki Średniowiecznej, a  ponadto Galeria Sztuki Polskiej  
XVI–XVIII w. z unikatową kolekcją portretów trumiennych. Na piętrze można oglądać zbiory sztuki zachod-
nioeuropejskiej – malarstwo niderlandzkie, flamandzkie i  holenderskie, włoskie, niemieckie z  1 połowy  
XIX w. oraz jedyny w Polsce zbiór malarstwa hiszpańskiego (arcydzieła Zurbarana, Ribery i  Velazqueza). 
W kolekcji poznańskiej znajduje się też jedyny w Polsce obraz Claude’a Moneta Plaża w Pourville. W no-
wym skrzydle eksponowane są dzieła Galerii Sztuki Polskiej od czasów oświecenia przez sztukę romanty-
zmu, akademizmu, impresjonizmu, symbolizmu – w tym największy w Polsce zbiór obrazów Jacka Malczew-
skiego, malarstwo m. in. Chełmońskiego, Podkowińskiego, Boznańskiej, rzeźby m.in. Laszczki, Dunikowskie-
go po współczesną sztukę Kantora czy Nowosielskiego oraz prace z dwóch ostatnich dekad.

National Museum  
The Painting and Sculpture Gallery is located in two buildings. In the eclectic abode from 1904 in the 
basement there is the Ancient Art Gallery with a collection of Roman imperial portraits, extraordinary and 
rare among Polish collections. On the ground floor there is the Medieval Art Gallery as well as the 16th-18th 
Century Polish Art Gallery with a unique collection of coffin portraits. On the first floor there is the collection 
of Western-European art – Netherlands’, Flemish and Dutch paintings, Italian, German from the first part 
of the 19th century, as well as the only in Poland collection of Spanish paintings (Zurbaran, Ribera and 
Velazquez). In the Poznań collection there is also the only Claude Monet painting in Poland – The Beach in 
Pourville. The new wing of the museum showcases the works from the Enlightenment through Romanticism, 
Formalism, Impressionism to Symbolism in the Polish Art Gallery, including the biggest collection of Jacek 
Malczewski’s paintings in Poland, paintings by Chełmoński, Podkowiński or Boznańska and sculptures by 
Laszczka, Dunikowski, to modern works by Kantor or Nowosielski, as well as pieces from last two decades.

Al. K. Marcinkowskiego 9   GPS: 52°24’29.448”N, 16°55’46.415”E
www.mnp.art.pl   (+48) 61 856 80 00
otwarte / opening hours: 
16.06.–15.09.: 2–4: 11–17, 5: 12–21, 6–7: 11–18  16.09.–15.06.: 2–4: 9–15, 5: 12–21, 6–7: 11–18
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Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 
Bunt robotników poznańskich w czerwcu 1956 r. zapoczątkował w Polsce proces, który po wydarzeniach 
z  grudnia 1970  r., czerwca 1976  r. i  sierpnia 1980  r. doprowadził do obrad okrągłego stołu w  1989  r., 
a w konsekwencji do wolnej i demokratycznej Polski.
Stała ekspozycja muzeum zaznajamia z wydarzeniami 28 czerwca 1956 r. – z przyczynami buntu i prze-
biegiem wydarzeń (demonstracją, walkami zbrojnymi, pacyfikacją miasta przez wojsko, wreszcie pro-
cesami uczestników). Na wystawie zaprezentowano liczne fotografie, w większości wykonane ukrytymi 
kamerami przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, a  także fotografie i  dokumenty uczestników  
Poznańskiego Czerwca oraz pamiątki po zabitych.

Museum of the Poznań Uprising – June 1956 
The June 1956 riots staged by Polish workers provided the original impetus that ultimately, after the events 
of December 1970, June 1976 and finally August 1980, led to the Round Table Talks of 1989 and to the 
establishment of a free and democratic Poland.
The Museum’s permanent exhibition tells the story of June 28, 1956 and, specifically, describes the reasons 
behind the rebellion, the detailed course of events (including the demonstration, the fighting, the city’s pa-
cification by the military and finally, the trials of the rebels). The exhibition features sample photographic 
documentation. While most photos were taken with hidden cameras by Security Office personnel, some 
have been provided by participants of the June events along with non-photographic documentation. 
Also on display are keepsakes commemorating the casualties.

ul. Św. Marcin 80/82 , Zamek Cesarski / Imperial Castle   GPS: 52°24’28.619”N, 16°55’7.103”E
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl   (+48) 61 852 94 64
otwarte / opening hours: 2–5: 9–17, 6–7: 10–16


