Muzeum Broni Pancernej w nowej odsłonie

Mieliśmy okazję zwiedzić Muzeum Broni Pancernej po przeprowadzce. Czego można się po nim
spodziewać i czy warto tam zajrzeć?

Muzeum Broni Pancernej, oddział Muzeum Wojska Polskiego
ul. 3 Pułku Lotniczego, 60-421 Poznań
Sekretariat – tel 261 575 166 sekretariat@mbpanc.pl
Kasa – tel 261 578 405
Adres e-mail do rezerwacji biletów: rezerwambpanc@gmail.com
www.muzeumbronipancernej.pl | Facebook: www.facebook.com/MBPanc

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: nieczynne
Wtorek – sobota: 10:00 – 16:00 (kasa do 15:00)
Niedziela: nieczynne

Ceny biletów:
Normalny 20 zł
Ulgowy 10 zł
Grupowy – 10 zł (razy liczba osób w grupie)
Wtorek bezpłatnie

Poznań wzbogacił się o kolejny muzealny obiekt. Muzeum Broni Pancernej swoją historię zaczęło już
w latach 60 XX wieku, choć bardziej w formie kolekcji, niż faktycznie muzeum. Otwarcie placówki
stricte muzealnej, pod nowym adresem, odbyło się 04.10.2019. Efektów zmian oczekiwano z
niecierpliwością, turyści od dawna zapytywali czy obiekt jest już dla nich dostępny. W końcu
nadeszła ta chwila i śmiało można uznać, iż czekać było warto.
Muzeum zdecydowanie nazwać trzeba unikatowym, gdyż w całej Europie podobnych placówek
istnieje zaledwie 5, przy czym w Polsce jest ono pierwszym takim.

Co znajduje się w środku?

Ekspozycja
Niemal 10 000 m2 w zwarty i przemyślany sposób opowiada historię polskiej broni pancernej. Cztery
pawilony witają nas zapachem smaru pomieszanego z wonią historii, co udowadnia, że mamy do
czynienia z prawdziwym militarnym sprzętem, a nie tylko z muzealnym rekonstrukcjami. Wśród nich
znalazły się w większości oryginały czołgów, ciągników i samochodów pancernych z frontów z całego
świata, które w różny sposób przewinęły się przez polskie ręce. Wycieczkę po muzeum
rozpoczynamy od początków dziejów broni pancernej, a więc okolic I wojny światowej. Kontynuując,
przemierzamy czasy II wojny i zaraz po, przez zimną wojnę u schyłku XX wieku aż po czasy
współczesne. Każdy eksponat opisują tablice w języku polskim i angielskim, a w każdym z pawilonów
odnajdziemy nieoczywiste smaczki jak autograf samego Stevena Spielberga na T-55 (czołg zagrał
epizod w jego filmie), symulację z centrum sterowania na czołgu, opowieść o T-34 z efektami
świetlnymi czy przekrój pojazdu służącego nagrywaniu scen wewnątrz czołgu do serialu Czterej
Pancerni i Pies. Przy wielu maszynach ekspozycję wzbogacają filmy z wydobycia, na przykład Sd.Kfz
6 ze starorzecza Warty w Białobrzegu.

Zwiedzanie
Dostanie się do muzeum samochodem nie jest trudne. Kierujemy się na zachód miasta w stronę
lotniska, przez dzielnice Ogrody i Wola. Parking pomieścić może 60 aut i 5 autokarów. Parking
zwolniony jest z wszelkich opłat.

Komunikacja miejska również nie przysporzy problemu. Z dowolnego miejsca w Poznaniu
dojeżdżamy na pętlę tramwajową OGRODY, do której docierają tramwaje 2, 7, 17 i 18 (stan na lutego
2020), następnie przechodzimy na ulicę Nowina (ok 250 m), gdzie wsiadamy w każdy autobus
zatrzymujący się na przystanku TATRZAŃSKA. Obowiązują bilety miejskie.

Muzeum przyjmuje turystów indywidualnych jak i grupy. Dla komfortu, zwiedzanie odbywa się w
grupach 50 osobowych. Uprasza się, aby rezerwowały planowane zwiedzanie telefonicznie lub
mailowo (patrz wyżej). Optymalny czas zwiedzania to 2 godziny, minimalny 60 minut. Muzeum Broni
Pancernej to także kolejne muzeum militarne, które za dzień wolny od opłat za bilety przyjęło wtorek.
W poniedziałki, jak większość, muzeum będzie zamknięte.
W obiekcie toalety są bezpłatne, a wkrótce planowane jest otwarcie kawiarni. Muzeum zapowiada

również, iż latem na swojej pokaźnej przestrzeni zamierza organizować wydarzenia plenerowe.

Nowe Muzeum Broni Pancernej to prawdziwa gratka dla miłośników militariów i ciężkiego sprzętu
wojennego oraz nowe, fascynujące doświadczenie dla niezorientowanych. Prezentuje poziom
muzealnictwa z wyższej półki i ma duże szanse znaleźć się na liście MUST Poznania!
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