Muzea

Poznań to dziesiątki muzeów. Których z nich nie wolno przegapić?

Brama Poznania ICHOT

Brama Poznania ICHOT to wstęp do zwiedzania Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – wyspy, na której
można dotknąć śladów początków polskiej państwowości. Brama Poznania jest nowoczesnym
centrum interpretacji dziedzictwa. Ekspozycja oraz rozmaite działania w Bramie Poznania
przypominają i odkrywają na nowo znaczenie najstarszej części Poznania dla polskiej tożsamości.

Rogalowe Muzeum Poznania

Rogalowe Muzeum Poznania to miejsce przybliżające najważniejsze poznańskie tradycje w formie
kameralnych, swobodnych pokazów na żywo. Uczestnicy dowiedzą się skąd pochodzi kształt rogala
świętomarcińskiego, jakie są tajniki jego szlachetnej receptury, a nawet sami będą brać udział w
wypieku pod okiem Rogalowego Mistrza.

Makiety Dawnego Poznania

W podziemiach kościoła Franciszkanów w Poznaniu wejście od ul.Ludgardy znajdują się dwie makiety
do których stworzone zostały widowiska światła, dźwięku, efektów specjalnych (pożary, burze,
błyskawice, pokaz laserowy) oraz komentarz pozwalający poznać historię miasta w dwóch pokazach

po 27 minut.

Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa ŠKODA Auto Lab

ŠKODA Auto Lab to Interaktywne Centrum Bezpieczeństwa stworzone przez markę ŠKODA, łączące w
sobie edukację motoryzacyjną z rozrywką dla całej rodziny. W ŠKODA Auto Lab każdy pozna tajniki
bezpiecznej i ekologicznej jazdy oraz zgłębi sekrety techniki kryjące się się pod maskami aut.

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 najstarszych, największych i najprężniej działających muzeów w Polsce.

Rezerwat Archeologiczny Genius Loci

W Rezerwacie prezentowane są relikty umocnień wczesnopiastowskiego ośrodka grodowego z X w.
oraz pozostałości renesansowego muru otaczającego wyspę. Historię grodu na Ostrowie Tumskim
sięgającą X w. można również prześledzić w nowoczesnej sali audiowizualnej.

Galeria Malarstwa i Rzeźby

Siedzibą oddziału są dwa, integralnie zespolone ze sobą gmachy: stary, wybudowany w roku 1904, wg.
projektu Carla Hinckeldeyna oraz nowe skrzydło, udostępnione dla zwiedzających w roku 2001.
Galeria Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego w Poznaniu prezentuje dzieła sztuki polskiej i
europejskiej od czasów starożytnych do współczesności: Galeria Sztuki Starożytnej, Galeria Sztuki
Średniowiecznej, Galeria Sztuki Polskiej XVI-XVIII wieku, Galeria Sztuki Polskie koniec XVIII - XX wieku,
Galeria Sztuki Współczesnej, Galeria Malarstwa Obcego.

Muzeum Historii Miasta Poznania

Muzeum Historii Miasta Poznania mieści się w Ratuszu - dawnej siedzibie władz miejskich. Ekspozycja
dotycząca historii Poznania od XIII wieku do roku 1954 rozmieszczona w salach I i II piętra prezentuje
cenne dokumenty i wyroby rzemiosła artystycznego. Do najcenniejszych eksponatów zaliczyć można
złocony i emaliowany pastorał z Limoges z XIII wieku, zegar stołowy z herbem Poznania wykonany z
1575 roku przez poznańskiego zegarmistrza Jana Stalla na zlecenie ówczesnych władz miejskich i
szklanicę cechu szewców z 1651 roku. W muzeum znajdują się także klejnoty królewskie i rycerskie,
odznaki, krzyże i tarcze strzeleckie zdobione malowidłami, fotografie osób i widoków Poznania z XIX i
XX wieku, grafiki, rysunki, obrazy oraz pocztówki.

Muzeum Instrumentów Muzycznych

Muzeum Instrumentów Muzycznych, jedyne tego typu muzeum w Polsce i jedno z nielicznych w
Europie, mieści się w trzech renesansowo - barokowych kamieniczkach Starego Rynku, na pierzei
wschodniej, pod numerami 45, 46, 47. Zawiera 2,5 tys. zabytków z różnych epok i wszystkich
kontynentów.

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919

Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 mieści się na Starym Rynku w Poznaniu, w budynku
staromiejskiego Odwachu. Muzeum dokumentuje tradycję niepodległościową Wielkopolski od końca
XVIII wieku, poprzez Powstanie Wielkopolskie, do końca dwudziestolecia międzywojennego. Gromadzi
wszelkiego rodzaju eksponaty z tego okresu w postaci pamiątek historycznych, militariów, grafik,
obrazów, dokumentów, publikacji, prasy, a także fotografii.

Muzeum Powstania Poznańskiego - Czerwiec 1956 r.

Ekspozycja Muzeum zaznajamia z wydarzeniami 28 czerwca 1956 r. – z przyczynami buntu
i przebiegiem wydarzeń (demonstracją, walkami zbrojnymi, pacyfikacją miasta przez wojsko, wreszcie
procesami uczestników). Na wystawie zaprezentowano liczne fotografie, w większości wykonane
ukrytymi kamerami przez pracowników Urzędu Bezpieczeństwa, a także fotografie i dokumenty.

Muzeum Uzbrojenia

Muzeum Uzbrojenia usytuowane jest na terenie dawnego Fortu Winiary [Cytadeli], wzniesionego przez
Prusaków w 1. 1828-42. W oryginalnie zachowanym wnętrzu schronu znajduje się ekspozycja
militariów, dokumentów, zdjęć, planów oraz reliktów pochodzących z zabudowy fortecznej twierdzy
Poznań, od momentu rozpoczęcia j ej budowy po czasy współczesne. Znaczna część ekspozycji
poświęcona jest walkom o twierdzę w lutym 1945 r.

Więcej muzeów

Więcej muzeów na naszej interaktywnej mapie tutaj.

