Muzea

Odkryj Poznań i jego historię! Zobacz wspaniałe i unikalne zbiory poznańskich muzeów.

Lista partnerów nowej edycji Poznańskiej Karty Turystycznej 2021

Brama Poznania ICHOT - 40% rabatu

Brama Poznania ICHOT to Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego, którego główną
atrakcją jest multimedialna ekspozycja opowiadająca o dziejach wyspy katedralnej, początkach
państwa polskiego i historii Poznania. Zwiedzanie odbywa się za pomocą audioprzewodnika
(dostępny w 8 wersjach językowych) i składa się z dwóch etapów: pierwszym z nich jest unikatowa
ekspozycja znajdująca się w minimalistycznym budynku Bramy Poznania, a drugim spacer po wyspie
katedralnej i katedrze. Możliwe są warianty zwiedzania dla młodzieży i dorosłych oraz
dla rodzin z dziećmi. Brama Poznania to pierwsze w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, a
także przestrzeń spotkań nad rzeką Cybiną, gdzie można odpocząć i złapać oddech. fot. Ł. Gdak.

ul. Gdańska 2
więcej informacji TUTAJ

Centrum Szyfrów Enigma - 40% rabatu

Centrum Szyfrów Enigma opowiada prawdziwą historię złamania szyfru niemieckiej maszyny, która
miała swój początek w Poznaniu i podkreśla współpracę stojących za tym sukcesem studentów:
Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego. Multimedialna ekspozycja w
przystępny sposób opowiada m.in. o sztuce szyfrowania, kodowania, o tym jak odkrycia genialnych
polskich matematyków wpłynęły na losy II wojny światowej oraz budowę świata cyfrowego.
Zwiedzanie odbywa się z użyciem audioprzewodnika (dostępny w 4 wersjach językowych). Centrum
Szyfrów Enigma to tajemnica i przygoda w jednym! Tu można spróbować swoich sił rozwiązując
zagadki przeszłości i szyfrując wiadomości.

ul. Św. Marcin 78
więcej informacji TUTAJ

Makiety Dawnego Poznania - 25% rabatu

W podziemiach kościoła Franciszkanów znajdują się trzy makiety: makieta dawnego Poznania,
makieta Grodu Pierwszych Piastów i makieta Starego Rynku.
Pierwsza makieta pokazuje Poznań taki, jaki został przedstawiony na rycinie Brauna-Hogenberga z
1618 r. Zbudowana w skali 1:150 na 50 m2 powierzchni jest pierwszą tak szczegółową makietą
historyczną w Polsce, unikatową na skalę europejską. Składa się z ponad 2300 obiektów. Druga z
nich przedstawia wygląd Poznania z czasów pierwszych Piastów. Makieta trzecia (w skali 1:100)
przeznaczona jest dla osób niewidomych. Modele wykonane są metodą wypukłą i opisane Braillem.

ul. Franciszkańska 2 (podziemia kościoła Franciszkanów, wejście od ul. Ludgardy)
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Archeologiczne - wstęp bezpłatny

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 najstarszych, 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.

ul. Wodna 27
wiecej informacji TUTAJ

Muzeum Archidiecezjalne - wstęp bezpłatny

Muzeum znajduje się w wybudowanym w 1520 r. budynku dawnej Akademii Lubrańskiego.
Prezentuje 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 europejskiego, ciekawą kolekcję tkanin i
argenteriów (srebrnych i złotych naczyń). Przedmioty codziennego użytku, dziś już nieużywane i
częściowo zapomniane ubarwiają ekspozycję i czynią ją niezapomnianą.

ul. Lubrańskiego 1, Ostrów Tumski
wiecej informacji TUTAJ

Muzeum Armii "Poznań" - wstęp bezpłatny

Muzeum znajduje się w korytarzu kazamatowym tzw. Małej Śluzy poznańskiej Cytadeli, tj. dawnego
Fortu Winiary, wybudowanego przez Prusaków w latach 1828-1842. Gromadzi eksponaty związane z
historią Wojska Polskiego okresu międzywojennego ze szczególnym uwzględnieniem udziału Armii
„Poznań” w kampanii wrześniowej 1939 r. i bitwy nad Bzurą. Na ekspozycji zobaczyć można
elementy wyposażenia i uzbrojenia żołnierza polskiego, a także ciekawy zespół obiektów
pobojowiskowych pochodzących znad Bzury. Muzeum posiada też w swoich zbiorach obszerną
kolekcję zdjęć ukazujących życie codzienne i służbę w jednostkach wojskowych stacjonujących na
terenie Okręgu Korpusu nr VII.

al. Armii Poznań, Park Cytadela-Mała Śluza 1
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Etnograficzne - wstęp bezpłatny

Muzeum Etnograficzne mieści się w siedzibie dawnej loży masońskiej. Budynek ten, zbudowany w
latach 1817–1819 to przykład późno klasycystycznej architektury. Muzeum otoczone jest
zabytkowym parkiem o założeniach barokowych z zachowanym starodrzewem. W jego centrum
znajduje się zabytkowa XVII wieczna studzienka. Zbiory i ekspozycja przybliżają zarówno
zagadnienia kultury polskiej, regionu Wielkopolski, jak również terytoriów odległych, nieznanych i
egzotycznych. Muzeum poprzez swoją działalność stara się być miejscem poznania, dyskusji, refleksji
i wymiany różnych punktów widzenia. Obecnie w muzeum oglądać można wystawę zorganizowaną z
okazji 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu pokazującą najciekawsze zabytki z kolekcji.

ul. Grobla 25, wejście od Mostowej 7
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Historii Ubioru - 30% rabatu

Muzeum Historii Ubioru jest jedynymw Polsce muzeum poświęconym w całości historii odzieży,
mody i rzemiosła z nimi związanego. Ubiór historyczny i historia mody są nieocenionym źródłem
informacji o przeszłości. Wiele mówią nam o historycznej strukturze społeczeństwa i o jego
obyczajach. Odzież jest także, nierozerwalnie związana z rozwojem rzemiosła i technologii mających
wpływ na produkcję odzieży. W Muzeum można zobaczyć unikatowe zabytki sztuki użytkowej,
począwszy od XVIII- wiecznych tkanin, po wyjątkowe toalety z początków XX wieku. Ekspozycja jest
przebudowywana co roku. Dzięki temu można poruszyć wiele interesujących, ale też często
zaskakujących, tematów związanych z historią ubioru.

ul. Kwiatowa 14/2
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Instrumentów Muzycznych - wstęp bezpłatny

Muzeum Instrumentów Muzycznych to jedyne w Polsce muzeum gromadzące zarówno instrumenty
profesjonalne jak i ludowe. Dziś kolekcja liczy sobie ponad 3000 obiektów, z czego około 500 można

zobaczyć na ekspozycji stałej muzeum. Dwie pierwsze kondygnacje prowadzą zwiedzającego przez
wybrane zagadnienia z historii artystycznej muzyki europejskiej. Drugie piętro przybliża tradycje
muzyczne różnych kultur świata. Do najciekawszych instrumentów zgromadzonych w muzeum
należą skrzypce, które należały do H. Wieniawskiego oraz klawesyn, na którym grał młody W. A.
Mozart oraz syn J. S. Bacha. Dla zwiedzających dostępny jest przewodnik multimedialny na tablecie,
zawierający rozszerzone informacje o wybranych obiektach oraz przykłady dźwiękowe ich brzmienia.

Stary Rynek 45
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Martyrologii Wielkopolan Fort VII - wstęp bezpłatny

Muzeum mieści się w Forcie VII – Colomb, który w czasie II wojny światowej stał się pierwszym
niemieckim obozem koncentracyjnym na ziemiach polskich. Dokumentuje martyrologię Wielkopolan i
gromadzi wszelkiego rodzaju eksponaty z tego okresu. Posiada bogaty zbiór korespondencji
obozowej, rysunki, fotografie, dokumenty osobiste więźniów, dokumenty wystawiane przez
niemieckie władze okupacyjne oraz przedmioty codziennego użytku: medaliony z chleba, portfele,
słowniczki, różańce. Muzeum archiwizuje relacje więźniów oraz tworzy kartoteki osobowe,
zawierające opis losów osób, które znalazły się w Forcie VII. Kartoteki, obecnie około 5000, w dużej
części z fotografiami więźniów, stanowią ważne źródło historyczne.

al. Polska
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Narodowe w Poznaniu - wstęp bezpłatny

Muzeum mieści się w dwóch budynkach. W eklektycznej siedzibie z 1904 r., w przyziemiu znajduje
się Galeria Sztuki Starożytnej z wyjątkowym zbiorem rzymskiego 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 zachodnioeuropejskiej –
m.in. malarstwo niemieckie, niderlandzkie oraz wyjątkowej klasy zbiór malarstwa hiszpańskiego i
włoskiego. W kolekcji poznańskiej znajduje się też jedyny w Polsce obraz Claude’a Moneta – Plaża w
Pourville. W nowym skrzydle eksponowane są dzieła Galerii Sztuki Polskiej od czasów oświecenia
przez sztukę romantyzmu, akademizmu, impresjonizmu, symbolizmu (największy zbiór obrazów
Jacka Malczewskiego), po współczesną sztukę Kantora, Nowosielskiego, Kulik czy Gustowskiej. fot. S.
Obst

Al. K. Marcinkowskiego 9
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Spożywczego w Szreniawie - wstęp bezpłatny

Muzeum znajduje się 10 km na południe od Poznania przy trasie komunikacyjnej do Wrocławia i
Zielonej Góry oraz przy szlaku kolejowym do Wolsztyna. Ekspozycje muzeum zlokalizowane są na
terenie dawnego parku dworskiego i gospodarstwa folwarcznego w Szreniawie z zabytkowymi
budynkami gospodarczymi z XIX w. Ekspozycje plenerowe to m.in. skansen pszczelarski i wiata z
maszynami rolniczymi. Muzeum prezentuje zabytki dotyczące dziejów wsi polskiej, rolnictwa i
przemysłu rolno-spożywczego z terenu całej Polski. Posiada ponad 20 tysięcy obiektów muzealnych,
dokumentujących dorobek kilku pokoleń mieszkańców wsi polskiej w zakresie kultury materialnej i
duchowej.

Szreniawa, ul. Dworcowa 5
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 - wstęp bezpłatny

Ekspozycja stała Muzeum w nowoczesnej aranżacji ukazuje tradycję walk niepodległościowych
Wielkopolski od końca XVIII wieku do zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 oraz
okres II Rzeczypospolitej. Ekspozycja bogata jest w fotografie, dokumenty, broń XVIII–XX wieku,
mundury powstańcze oraz Armii Wielkopolskiej. Wystawie towarzyszą materiały multimedialne
poszerzające przestrzeń ekspozycji. Na uwagę zasługuje szczególnie stanowisko ciężkiego karabinu

maszynowego systemu Maxima z 1908 roku, czy matryca odznaki pamiątkowej „Wielkopolska
Matkom Poległych” z 1919 roku.

Stary Rynek 3, Odwach
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 - wstęp bezpłatny

Muzeum przybliża zwiedzającym zarówno historię Poznańskiego Czerwca, jak i szeroką tematykę
wydarzeń rozgrywających się od 1945 roku do końca PRL-u. Umożliwia poznanie demonstracji
robotniczej 28 czerwca 1956 roku – pierwszego buntu społecznego w PRL-u. Poznański Czerwiec
zapoczątkował marsz Polaków do przemian ustrojowych i obalenia komunizmu. Stała ekspozycja
muzeum zaznajamia z wydarzeniami z 28 czerwca 1956 roku – przyczynami buntu i przebiegiem
wydarzeń. Na wystawie zaprezentowano m.in. reprodukcje fotografii z 1956 roku, pamiątki po
ofiarach Poznańskiego Czerwca, makiety projektów Pomnika Poznańskiego Czerwca 1956 oraz
materiały multimedialne.

ul. św. Marcin 80/82
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie - wstęp bezpłatny

Muzeum urządzono z funduszy zebranych przez Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Dowbora
Muśnickiego z siedzibą w Lusowie. Obecnie Muzeum jest instytucją kultury gminy Tarnowo
Podgórne. W salach muzealnych prezentowane są oryginalne dokumenty, mapy, zdjęcia, sztandary,
mundury, militaria, modele i inne pamiątki związane z historią Powstania Wielkopolskiego i jego
uczestników. Muzeum przybliża również udział Wielkopolan w dziele odzyskania niepodległości:
wojnie polsko ukraińskiej, polsko bolszewickiej czy powstaniach śląskich. Osobna sala poświęcona
jest generałowi Józefowi Dowborowi Muśnickiemu i jego rodzinie a zwłaszcza córkom, Janinie
zamordowanej w Katyniu i Agnieszce rozstrzelanej w Palmirach.

Lusowo, ul. Ogrodowa 3 a
więcej informacji TUTAJ

Muzeum - Pracownia Literacka Arkadego Fiedlera - 50% rabatu

Muzeum mieści się w Puszczykowie, 15 km na południe od Poznania. Powstało w 1974 r. w starym
domu rodziny Fiedlerów. W muzeum zgromadzono najciekawsze pamiątki i trofea z wypraw
Arkadego Fiedlera, pisarza i podróżnika, oraz jego synów. Są tu oryginalne eksponaty z Ameryki
Północnej i Południowej, Afryki i Azji – m.in. rzeźby i maski obrzędowe, instrumenty muzyczne, a
nawet trofea z ludzkich głów preparowanych przez Indian Hibarów. Niektóre z eksponatów wolno
wypróbować – można np. pograć na tam-tamie lub innym egzotycznym instrumencie. W Ogrodzie
Tolerancji wokół muzeum powstała niezwykła kolekcja rzeźb będących wiernymi kopiami słynnych
pomników dawnych kultur. Stoją tu m.in. Brama Słońca z Boliwii, kalendarz Azteków czy posąg z
Wyspy Wielkanocnej.

Puszczykowo, ul. Słowackiego 1
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Przyrodniczo-Łowieckie w Uzarzewie - wstęp bezpłatny

Muzeum znajduje się w miejscowości Uzarzewo, 15 km od Poznania przy Szlaku Piastowskim.
Zabytkowy zespół pałacowo-parkowy obejmuje położone w otulinie parku dwa obiekty. Pałac z 2.
połowy XIX wieku mieści ekspozycję na temat historii łowiectwa od czasów najdawniejszych: broń,
akcesoria i trofea łowieckie. W stajni-powozowni prezentowane jest środowisko przyrodnicze
Wielkopolski i zasiedlająca je fauna, ze szczególnym uwzględnieniem zwierząt łownych. W 2004 roku
została oddana do użytku nowa ekspozycja – trofea myśliwskie Adama Smorawińskiego. Kolekcja ta
obejmuje trofea zwierząt ze wszystkich krain zoogeograficznych i została ulokowana w
ufundowanym przez myśliwego i darczyńcę pawilonie wystawienniczym, w 2010 r. rozbudowanym o
drugie skrzydło. Kolekcja obejmuje tzw. wielką piątkę afrykańską (lew, słoń, nosorożec, lampart i
bawół).

Uzarzewo, ul. Akacjowa 12
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu - wstęp bezpłatny

Muzeum zlokalizowane jest 10 km na wschód od Poznania przy trasie do Warszawy. Skansen stanowi
unikatowy w skali europejskiej zbiór uli ilustrujący w ekspozycji plenerowej historię bartnictwa i
pszczelarstwa na ziemiach polskich. Są to ule kłodowe, koszki – ule słomiane oraz ule
architektoniczne i figuralne. W pofolwarcznym budynku gospodarczym utworzono ekspozycję
muzealną na temat owadów użytkowych. Zbiory dotyczą bartnictwa, pszczelarstwa i jedwabnictwa
oraz zagadnień związanych z pszczołami samotnicami i trzmielami.

Swarzędz, ul. Poznańska 35
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Sztuk Użytkowych - wstęp bezpłatny

Muzeum jest położone na Wzgórzu Przemysła, w sercu Poznania. Z wysokiej, 43-metrowej wieży
zamkowej, wznosi się wyjątkowy widok na miasto i okolicę. Na powierzchni prawie 1500 m²
prezentowana jest nowa stała ekspozycja poświęcona w całości sztuce użytkowej – to jedyne takie
miejsce w Polsce. Wśród zaaranżowanych w nowoczesny sposób 2000 obiektów znajdują się meble,
wyroby z ceramiki, szkła i metalu, broń, biżuteria, tkaniny, stroje i dodatki do nich. Muzeum
prezentuje sztukę użytkową od średniowiecza do współczesności. W celu zachowania pamięci o
królewskiej przeszłości miejsca, w którym Muzeum jest usytuowane, na parterze wyodrębniono
przestrzeń poświęconą Przemysłowi II oraz dziejom Zamku.

Góra Przemysła 1
więcej informacji TUTAJ

Muzeum Uzbrojenia - wstęp bezpłatny

Muzeum Uzbrojenia usytuowano na terenie dawnego Fortu Winiary (Cytadela Poznańska),
wzniesionego przez Niemców w latach 1828–1842. Ostateczna sylwetka Cytadeli formowana jednak
była jeszcze w latach 70. XIX wieku. Stała się wówczas najistotniejszym elementem opasującego
miasto-twierdzę pier- ścienia fortyfikacji. Muzeum zajmuje, dobudowany w 1872 roku, schron
wczesnego Laboratorium Wojennego SKL. W oryginalnie zachowanym wnętrzu schronu znajduje się
ekspozycja militariów, dokumentów, zdjęć, planów oraz reliktów pochodzących z zabudowy
fortecznej twierdzy Poznań. Największą atrakcją tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenerowy park
sprzętu wojskowego z kilkunastoma pojazdami wojskowymi, 9 samolotami, 2 śmigłowcami, 5
czołgami, licznymi armatami, działami i moździerzami.

al. Armii Poznań (Cytadela Poznańska)
więcej informacji TUTAJ

Rezerwat Archeologiczny Genius loci - wstęp bezpłatny

To jedyna tego typu ekspozycja w Polsce, gdzie zwiedzający mogą poczuć się jak archeolodzy.
Nowoczesna architektura skrywa oryginalny wykop archeologiczny, do którego wchodząc podziwia
się dawną sztukę inżynieryjną: relikty drewniano-ziemnych fortyfikacji zbudowanych w X w. przez
pierwszych Piastów oraz gotyckie mury miasteczka biskupiego. Tylko tutaj można zapoznać się z
autentycznymi zabytkami archeologicznymi odkrytymi na wyspie tumskiej i Śródce, a także z
pierwszymi poznaniakami, których wygląd odtworzyli antropolodzy. Zwiedzanie rezerwatu połączone
jest z wizytą w kościele Najświętszej Marii Panny i ekspozycją najstarszego palatium Mieszka I i
pierwszej w Polsce budowli sakralnej – kaplicy księżnej Dobrawy.

ul. Ks. I. Posadzego 3
więcej informacji TUTAJ

Wielkopolskie Muzeum Wojskowe - wstęp bezpłatny

W południowej części rynku, w wybudowanych po wojnie pawilonach, mieści się Wielkopolskie
Muzeum Wojskowe. Powstałe w 1919 r., zniszczone w II wojnie światowej muzeum odbudowuje
swoją kolekcję, działając od 1957 r. Ekspozycja stała muzeum poświęcona jest dziejom oręża
polskiego i obejmuje: mundury Wojska Polskiego, broń białą, palną i drzewcową, uzbrojenie
ochronne i oporządzenie wojskowe od X do XX w. oraz malarstwo batalistyczne. Jednym z
najcenniejszych obiektów jest pochodzący z XVI w. mieczo-rapier o głowni wykutej w Mediolanie.
Chlubą kolekcji jest bechter (rodzaj pancerza), wykonany w 1580 r. w Poznaniu zdobiony na
napleczniku herbem miasta.
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Zamek w Kórniku - bilet ulgowy

Zamek został zbudowany w XV w. To doskonale zachowana rezydencja magnacka przebudowana w
pierwszej połowie XIX w. w stylu neogotyku romantycznego. W murach zamku mieści się muzeum, w
którym eksponowane są meble różnych stylów i epok, obrazy mistrzów polskich i europejskich,
rzeźby, kolekcje numizmatyczne, militaria polskie i wschodnie, wyroby rzemiosła artystycznego z
porcelany i srebra oraz zbiory etnograficzne i przyrodnicze z Australii i Oceanii. Nocami – jak głosi
legenda – po parku i zamkowych komnatach przechadza się Teofila z Działyńskich
Szołdrska-Potulicka, zwana „Białą Damą”. Obok zamku znajduje się Arboretum Kórnickie, w którym
rośnie ok. 3 tys. gatunków i odmian drzew i krzewów.
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