Muzea

Jedyny obraz Moneta w Polsce… jedyny w Polsce prawdziwy obelisk ze starożytnego
Egiptu…najstarsza relikwia w Polsce - miecz św. Piotra… militaria… W Poznaniu można zobaczyć
muzea bardziej zwyczajne, i te unikatowe, jak choćby jedno z trzech w Europie muzeów
instrumentów muzycznych. Kolekcje zgromadzone przez poznańskie muzea ucieszą nie tylko
turystów, ale i miłosników sztuki, bibliofilów i pasjonatów. W dodatku do wielu z nich bezpłatny
wstęp zapewnia Poznańska Karta Turystyczna.

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. Częśćią kompleksu jest
Galeria Śluza.
więcej...

Centrum Szyfrów Enigma

Centrum Szyfrów Enigma opowiada ciągle mało znaną historię sukcesu polskich matematyków.
Upowszechnia ją i osadza w historii szyfrów oraz zmian technologicznych na świecie. Na
multimedialnej, nowoczesnej ekspozycji można poznać historię złamania przez polskich kryptologów:
Mariana Rejewskiego, Henryka Zygalskiego i Jerzego Różyckiego szyfrów niemieckiej maszyny
Enigma.

więcej...

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.
więcej...

Muzeum Narodowe w Poznaniu

Muzeum Narodowe 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.
więcej...

Muzeum Sztuk Użytkowych
Muzeum miesci sie w Zamku Przemysła. Mozna tu podziwiac około 2 tysiace muzealiów od
sredniowiecza do współczesnosci. Stała ekspozycja poswiecona jest wcałosci sztuce uzytkowej – to
jedyne takie miejsce w Polsce. Na szczycie wiezy zamkowej miesci sie taras widokowy, na który
mozna wjechac winda lub wejsc schodami.
więcej

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.
więcej...

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.
więcej...

Muzeum Broni Pancernej

Muzeum zdecydowanie nazwać trzeba unikatowym, gdyż w całej Europie podobnych placówek istnieje
zaledwie 5, przy czym w Polsce jest ono pierwsze. Niemal 10 000 m2 w zwarty i przemyślany sposób
opowiada historię polskiej broni pancernej.
więcej...

Muzeum Historii Miasta Poznania
Zbiory to około 12 tysięcy obiektów. Dokumentują dzieje miasta od średniowiecza do współczesności.
Do najcenniejszych eksponatów zaliczyć można m.in. złocony i emaliowany pastorał z Limoges z XIII
w., zegar stołowy z herbem Poznania wykonany w 1575 r. przez poznańskiego zegarmistrza Jana
Stalla i szklanicę cechu szewców z 1651 roku. Nieczynne do odwołania.

więcej..

Muzeum Instrumentów Muzycznych

Muzeum Instrumentów Muzycznych, jedyne tego typu muzeum w Polsce i jedno z nielicznych w
Europie. Zawiera 2,5 tys. zabytków z różnych epok i wszystkich kontynentów. W Muzeum
Instrumentów Muzycznych można także podziwiać statuetkę Oscara, którą Jan A.P. Kaczmarek
otrzymał za muzykę do filmu "Marzyciel".
więcej...

Makiety Dawnego Poznania
W podziemiach kościoła Franciszkanów znajdują się trzy makiety: makieta dawnego Poznania (Poznań
znany z ryciny Brauna-Hogenberga z 1618 r., w skali 1:150), makieta Grodu Pierwszych Piastów (X w.)
i makieta Starego Rynku (w skali 1:100, przeznaczona jest dla osób niewidomych). Modele wykonano
metodą wypukłą i opisano Braillem.
więcej...

Muzeum Uzbrojenia

Muzeum Uzbrojenia usytuowano na terenie dawnego Fortu Winiary (Cytadeli Poznańskiej),
wzniesionego w latach 1828-1842. Największą atrakcję tutejszej stałej ekspozycji stanowi plenerowy
park sprzętu wojskowego z kilkunastoma pojazdami wojskowymi, 9 samolotami i 2 helikopterami, 5
czołgami, licznymi armatami, działami i moździerzami. Najstarsze eksponaty pochodzą z początku XIX
w.
więcej...

Muzeum Czekolady
Muzeum Czkolady to magiczne miejsce w samym centrum Poznania. Wizyta przedstawia historię od
ziarna do tabliczki czekolady. Podczas wycieczki możecie spróbować prawdziwych czekolad i zobaczyć
jak powstają belgijskie czekoladki, które oczywiście bez ograniczeń zdegustujecie.
więcej...

Muzeum Historii Ubioru

W skład ekspozycji wchodzi kolekcja historycznych strojów i akcesoriów modowych, głównie z okresu
XIX w. W stale rosnącej kolekcji znajduje się już ponad 50 kostiumów, część oryginalna, część
zrekonstruowana. To największy prywatny zbiór tego typu w Polsce. Zbiór ma na celu popularyzację
wiedzy o historii mody XIX w.
więcej...

Więcej muzeów

Więcej muzeów na naszej interaktywnej mapie TUTAJ.

