Poznańskie
muzea

Zabytkowe samochody… wnętrze dziewiętnastowiecznej
apteki… egipskie mumie… 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 miłośników sztuki, bibliofilów, pasjonatów.
W dodatku do wielu z nich bezpłatny wstęp
zapewnia Poznańska Karta Miejska.
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MUZEA

Muzeum Narodowe,
Galeria Malarstwa i Rzeźby
Al. Marcinkowskiego 9
tel. 061 856 80 00, 061 852 59 69
www.mnp.art.pl

Z kartą

wstęp bezpłatny

W eklektycznej siedzibie Galerii Malarstwa i Rzeźby Muzeum Narodowego, zbudowanej w 1904 roku, zobaczyć można przede wszystkim zbiory malarstwa zachodnioeuropejskiego, m.in. malarstwo niderlandzkie, flamandzkie i holenderskie, włoskie,
niemieckie 1 połowy XIX wieku oraz jedyny w Polsce zbiór malarstwa hiszpańskiego, z dziełami m.in. Francisco de Zurbarána, Diego Velázqueza i José de Ribery.
W kolekcji poznańskiej znajduje się też kilka bardzo wartościowych dzieł mistrzów
francuskich.
Na parterze, wokół wielkiego holu, swą stałą ekspozycję mają: Galeria Sztuki Średniowiecznej, kilkadziesiąt znakomitych dzieł rzeźbiarskich i malarskich z okresu
od XII do XVI wieku, pochodzących z ziem polskich i z Europy Zachodniej oraz Galeria Polskiej Sztuki Nowożytnej, którą tworzy ponad 200 obiektów: portretów wielkich Polaków, specyficznych jedynie dla sztuki polskiej portretów trumiennych,
przedstawień alegorycznych i rzeźby sakralnej.
W nowym skrzydle, oddanym do użytku w 2001 roku, eksponowane są dzieła Galerii Sztuki Polskiej od czasów oświecenia przez sztukę romantyzmu, akademizmu
i historyzmu, realizmu, impresjonizmu, symbolizmu (największy w Polsce zbiór obrazów Jacka Malczewskiego – m.in. Błędne koło), sztukę Młodej Polski, dwudzie-

stolecia międzywojennego, obrazy kolorystów, do obszernej prezentacji sztuki
współczesnej.
W 2000 roku Fundacja Barbary Piaseckiej Johnson przekazała Muzeum Narodowemu w Poznaniu w depozyt fragment swojej kolekcji sztuki – monumentalne dzieło
JacopoTintoretta (1518–1594) Bitwa pod Asolą (ok. 1544–1545, olej na płótnie, 197
x 467,5 cm) oraz zespół 12 wielkoformatowych gobelinów o tematyce biblijnej i mitologicznej, powstałych w czołowych warsztatach flamandzkich i francuskich
w XVI i XVII wieku. Prace weneckiego malarza Jacopo Robusti, zwanego Tintoretto,
pojawiają się w zbiorach polskich niezwykle rzadko. Przekazane w depozyt dzieło
Bitwa pod Asolą jest jedynym dziełem mistrza w kolekcji poznańskiej.

wt.-czw. 9-15, pt. 12-21, sob.-niedz. 11-18
bilety: 10 z∏ i 6 z∏, w sob. na wystawy sta∏e wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Historii Miasta Poznania
(Oddział Muzeum Narodowego)
Z kartą

Stary Rynek 1 (ratusz)
tel. 061 856 80 00, 061 852 56 13
www.mnp.art.pl

wstęp bezpłatny

Muzeum Historii Miasta Poznania od 1954 roku mieści się w ratuszu – dawnej siedzibie władz miejskich. Początki istnienia tej budowli sięgają przełomu XIII i XIV wieku. Pierwotnie był to niewielki, jednopiętrowy budynek.
W połowie XVI wieku władze miejskie powierzyły jego przebudowę
włoskiemu architektowi Janowi Baptyście Quadro z Lugano. On to
w latach 1550–60 przeobraził skromny gotycki ratusz w okazałą,
reprezentacyjną siedzibę władz miejskich. Pomimo znacznych zniszczeń,
jakim ratusz uległ w czasie II wojny światowej, swą renesansową szatę
z połowy XVI wieku zachował do dziś.
Znajdujące się na pierwszym piętrze Wielka Sień, Izba Królewska i Izba Sądowa tworzą ciąg pomieszczeń reprezentacyjnych. Wielka Sień (zwana również Salą Renesansową) słynie z pięknej dekoracji stiukowej zdobiącej sklepienie.
Zbiory Muzeum Historii Miasta Poznania liczą około 12 tysięcy obiektów. Dokumentują one dzieje miasta od średniowiecza do współczesności. Ekspozycja dotycząca
historii Poznania od XVII wieku do 1945 roku, rozmieszczona na parterze i 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 w 1575 roku
przez poznańskiego zegarmistrza Jana Stalla na zlecenie ówczesnych władz miejskich i szklanicę cechu szewców z 1651 roku.

Ciekawymi eksponatami są dwa globusy nieba i Ziemi (Sala Sądowa – I piętro), powstałe w latach 1790–1792. Zarówno mapa Ziemi, jak i mapa nieba odbite zostały z 12 płyt w technice miedziorytu. Globus Ziemi posiada dodatkową wartość kronikarską, zawiera bowiem przebieg trzech tras dookoła świata (łącznie z datami)
kapitana Jamesa Cooka (1728–1779), jednego z najsławniejszych podróżników
i odkrywców.

wt.-czw. 9-15, pt. 12-21, sob.-niedz. 11-18
bilety: 5,50 z∏ i 3,50 z∏, w sob. wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Instrumentów
Muzycznych
(Oddział Muzeum Narodowego)
Stary Rynek 45
tel. 061 852 08 57
www.mnp.art.pl

Z kartą

wstęp bezpłatny

Muzeum mieści się w zabytkowych kamieniczkach Starego
Rynku. Powstało w 1945 roku. To
jedyne tego typu muzeum
w Polsce i trzecie co do wielkości
w Europie. Posiada kolekcję liczącą
obecnie około 2 tys. eksponatów ze wszystkich zakątków świata. Wystawę stałą stanowi kolekcja instrumentów lutniczych (na uwagę zasługują skrzypce polskich i włoskich lutników),
bogata kolekcja fortepianów, zbiór instrumentów drewnianych i blaszanych. Część
ekspozycji została poświęcona polskim instrumentom ludowym oraz instrumentarium pochodzącemu z Afryki, Australii i Oceanii, obu Ameryk, Azji, a także Europy.
Do najcenniejszych, a zarazem najstarszych instrumentów należy jeden z 4 zachowanych na świecie karnyxów celtyckich – wojskowy instrument pochodzący
z II/I wieku p. n. e. – oraz grzechotka ceramiczna z okresu kultury łużyckiej, licząca
ok. 3 tys. lat. Na parterze znajdują się
instrumenty mechaniczne o niezwykle ciekawej i długiej, bo trwającej 30 wieków, historii. Na I piętrze
w sali gotyckiej prezentowany jest jedyny zachowany w Polsce dwumanuałowy klawesyn z 1 poł. XVIII wieku.
Również na I piętrze, w Sali im. Waldorffa, można podziwiać harfę z pojedynczą akcją Jeana Henri Nadermana z 1788 roku.
W zbiorach muzeum znajduje się jedyna stała ekspozycja instrumentów lamajskich w Europie środkowo-wschod-
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niej, prezentująca kulturę buddyjską całego regionu himalajsko-mongolskiego.
Do najciekawszych należą: teleskopowe trąby, czynele, oboje i gongi. Sposób ich
użycia ilustruje zestaw figurek mnichów lamajskich, także prezentowanych w gablocie.
Sala polskich instrumentów ludowych (II piętro) zdominowana jest przez dudy, których wszystkie 8 odmian wystawiono w gablotach. Aż do chwili obecnej funkcjonują w samej Wielkopolsce (dudy gostyńsko-rawickie, bukowsko-kościańskie, zbąszyński kozioł weselny i ślubny oraz sierszeńki). Poznańska kolekcja dud jest jedną
z największych w Polsce.

wt.-czw. 9-15, pt. 12-21, sob.-niedz. 11-18
bilety: 5,50 z∏ i 3,50 z∏, w sob. wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Sztuk Użytkowych
(Oddział Muzeum Narodowego)
Góra Przemysła 1
tel. 061 852 20 35, 061 856 81 85
www.mnp.art.pl

Z kartą

wstęp bezpłatny

Siedzibą muzeum jest dawny Zamek Królewski w Poznaniu. Wzniesiony został w 1249 roku, początkowo jako wieża mieszkalna księcia poznańskiego Przemysła I. Od XIV wieku zamek był
także siedzibą namiestnika królewskiego – starosty
generalnego Wielkopolski. Od XVI wieku mieścił się
w nim również „gród” – kancelaria grodzka, takiż sąd
i archiwum gromadzące dokumentację obrotu
ziemią przez miejscową szlachtę, pośmiertne
inwentarze szlacheckie, uchwały i protestacje
zjazdów i sejmików. Dzisiejszy budynek muzeum
swój kształt uzyskał w XVIII wieku. Stała ekspozycja znajduje się w sześciu salach parteru
i I piętra, a w piwnicy mieszczą się dwie sale
wystaw zmiennych.
Muzeum eksponuje meble, dekoracyjne tkaniny, kosztowne naczynia srebrne, porcelanowe, fajansowe, cynowe,
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najrozmaitsze ozdoby niegdyś znajdujące się w zamkach, pałacach lub świątyniach, stare zegary oraz paradną
broń. Prezentowane przedmioty pochodzą głównie z Europy, choć nie brak
tu wyrobów chińskich czy japońskich.
Do najcenniejszych eksponatów muzeum należą m. in.:
Akwamanila w kształcie lwa, Dolna Saksonia, około połowy XIII wieku.
Wykopana w 1854 roku w Kruchowie.
Jest to naczynie rytualne do mycia
dłoni przed ucztą, zapewne niegdyś
było własnością książąt wielkopolskich.
Szafa sieniowa gdańska, Gdańsk
około 1700 roku, ze zbiorów barona Edwarda Rastawieckiego, z personifikacją Fortuny w zwieńczeniu – barokowy, reprezentacyjny, bogato rzeźbiony mebel zdobiący niegdyś bogatą sień
mieszczańską.
„Serwis łabędzi” – kopuła do osłony
półmiska, która pochodzi z wielkiego
serwisu, zwanego łabędzim, hr. Henryka Bruehla. Model wykonał J. J. Kaendler, a serwis pochodzi z Królewskiej Fabryki Porcelany w Miśni, wykonany
w latach 1737–1741.
Karafka ze szklaneczką z widokiem
Drezna, Samuel Mohn, Drezno, 1813 roku. Szklany komplet, ozdobiony widokiem Drezna (wg obrazu Bernarda Belloto, zwanego Canalettem) i monogramem „ZW” otrzymała w prezencie imieninowym Zuzanna Wysiekierska.
wt.-czw. 9-15, pt. 12-21, sob.-niedz. 11-18
bilety: 5,50 z∏ i 3,50 z∏, w sob. wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Etnograficzne
(Oddział Muzeum Narodowego)
ul. Grobla 25 (wejście od ul. Mostowej 7)
tel. 061 852 30 06
www.mnp.art.pl

Z kartą

wstęp bezpłatny

Otwarte w 1986 roku Muzeum Etnograficzne mieści się w budynku
dawnej loży masońskiej. Budynek jest przykładem późnoklasycystycznej architektury z pierwszej połowy XIX wieku. Wtedy to działkę należącą do miasta zakupiła loża wolnomularska i rozpoczęła
budowę. Autorem projektu architektonicznego był prawdopodobnie ówczesny mistrz loży, „Piast” Christian Wernicke.
W muzeum zgromadzono zabytki wielkopolskiej kultury ludowej. Ekspozycja stała to Sztuka ludowa w Wielkopolsce – rzeźba,
malarstwo, stroje, hafty, zdobnictwo (ceramika, żelazo, drewno)
oraz rekwizyty obrzędowe i instrumenty muzyczne z XIX i XX wieku. Eksponaty podzielone są na cztery działy: Dział Tkanin
i Ubiorów Ludowych, Dział Sztuki Ludowej, Dział Kultury Technicznej oraz Dział Kultur Pozaeuropejskich.
Szczególnie ciekawa jest wystawa Dary cenne i bezcenne. Ilustruje ona różnorodność kolekcji Muzeum Etnograficznego. Opowiada o specyfice darów oraz o samym

zjawisku przekazywania do muzeum przedmiotów „zwykłych
i niezwykłych”, którym pragnie się przedłużyć czas trwania.
W części I, zatytułowanej Egzotyczne klimaty, na uwagę zasługuje rzeźba bogini Parvati (odlew z brązu, Indie, poł. XX wieku): wizerunek jednej z najważniejszych bogiń hinduskiego panteonu; bogini Parvati była żoną boga Śiwy. Jest to
fragment kolekcji 36 wyrobów hinduskiego rękodzieła
ludowego i rzemiosła artystycznego. Był to pierwszy powojenny dar pozyskany przez Muzeum Etnograficzne.
Inną ciekawostką są naczynia gliniane z Maroka,
poł. XX wieku (dar prof. Augustyna Ponikiewskiego),
m.in. dzban (glina polewana, Rissani, Maroko), lampka
oliwna (kamień, Tarudant, Maroko) czy naczynie gliniane z ornamentem malowanym smołą (kultura
Berberów, Rif Beni Bu Ajah, Maroko). Bardzo ciekawym
i egzotycznym eksponatem są lalki teatru cieni wajang
purwa (papier, malowane farbami wodnymi) z połowy XX wieku.

wt.-czw. 9-15, pt. 12-21, sob.-niedz. 11-18
bilety: 5,50 z∏ i 3,50 z∏, w soboty wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Wielkopolskie
Muzeum Wojskowe
(Oddział Muzeum Narodowego)
Stary Rynek 9
tel. 061 852 67 39
www.mnp.art.pl

W południowej części Starego Rynku,
w pawilonach wybudowanych po II wojnie światowej, mieści się Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Zbiory, które po zniszczeniach II wojny światowej
odbudowano od podstaw, obejmują
dziś blisko 40 tys. obiektów. Gromadzone są w trzech działach merytorycznych:
Dziale Broni, Dziale Mundurów i Znaków Wojskowych oraz Dziale Dokumentacji Historycznej. Obecny zbiór
broni i uzbrojenia ilustruje ich rozwój
na ziemiach polskich od XI wieku po czasy
współczesne (z wyjątkiem sprzętu ciężkiego).

Z kartą

wstęp bezpłatny

Najstarsze obiekty umundurowania dotyczą XVIII wieku (kapelusze i buty jazdy
ciężkiej) oraz epoki Księstwa Warszawskiego (czapki). Jedynym prezentowanym
obecnie obiektem ocalałym z przedwojennej kolekcji jest fragment panoramy Bitwa pod Piramidami z 1901 roku pędzla Wojciecha Kossaka.

wt.-czw. 9-15, pt. 12-21, sob.-niedz. 11-18
bilety: 5,50 z∏ i 3,50 z∏, w soboty wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Bambrów Poznańskich
ul. Mostowa 7
tel. 602 658 961

Muzeum Bambrów Poznańskich
upamiętnia dzieje i kulturę rolników z Bambergu i okolic, nazwanych
bambrami, którzy przybyli na zaproszenie władz miasta Poznania,
aby zasiedlić i odbudować
podpoznańskie wsie (obecnie dzielnice miasta). Wsie
te zostały całkowicie zniszczone i wyludnione w początkach XVIII wieku, w wyniku wojny północnej, a następnie zarazy, co pozbawiło miasto płynących z nich zysków. Bambrzy spolonizowali się bardzo szybko, stając się integralną częścią społeczeństwa Poznania. Zachowali jednakże pamięć
o swych przodkach. W muzeum, poza nielicznymi wyjątkami, wystawiono eksponaty z XIX i początku XX wieku, obrazujące kulturę bambrów – mieszkańców podpoznańskich wsi.

Ekspozycja przedstawia dom bamberski z XIX wieku, otoczony ogródkiem, wyposażony w takie meble, sprzęty i obrazy, jakie znajdowały się w domu zamożnego gospodarza bamberskiego. Do najcenniejszych obiektów należą: czepek chrzcielny
z przełomu XVII i XVIII wieku, przywieziony z Bambergu (depozyt) oraz haftowane
czepce, bandy i chusty.

pt.-sob. 10-14; grupy nale˝y zg∏aszaç wczeÊniej;
wst´p bezp∏atny
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Muzeum Archeologiczne
(Pałac Górków)
ul. Wodna 27
tel. 061 852 82 51
www.muzarp.poznan.pl

MUZEA

Z kartą

wstęp bezpłatny

Zbudowany w 1548 r. Pałac Górków jest od 1967 r. siedzibą Muzeum Archeologicznego. Ekspozycje stałe muzeum to: Pradzieje Wielkopolski, Tu zaczęła się Polska, Śmierć i życie w starożytnym Egipcie, Archeologia Sudanu, Sztuka naskalna Oazy Dachla. Egipska Pustynia Zachodnia oraz obelisk faraona Ramzesa II na dziedzińcu muzeum.

Pierwsza z wystaw prezentuje zabytki
archeologiczne z pradziejów zachodniej
Polski, życie ludzi w Wielkopolsce
od epoki kamienia do schyłku starożytności. Na szczególną uwagę zasługują groby „neolitycznych
księżniczek” z Kujaw z bogatym
wyposażeniem w postaci biżuterii,
wykonanej z kości zwierząt, muszli
i kamienia, sławne brązowe wołki z Bytynia,
kopia złotego skarbu Scytów z Witaszkowa oraz unikalny, pięknie zdobiony napierśnik z Mrowina zachowany w całości.
Ekspozycja druga przedstawia czasy średniowiecza i rolę, jaką odegrał nasz region
w stworzeniu podstawowego zrębu polskiej państwowości.
Kolejna ekspozycja przedstawia papirusy i pismo hieroglificzne, rozwój sztuki egipskiej, zabytki związane z religią i obrządkiem pogrzebowym (także mumie). Uwagę przyciągają fragment granitowego reliefu ze świątyni w okręgu tebańskim
z Kamula, na północ od Teb Zachodnich przedstawiający faraona Amenhotepa II podczas rytualnego biegu, pozłacany kartonaż Pachnuma z okresu ptolemejskiego oraz mumia kobiety o imieniu Hat z okresu późnego.
Czwarta ekspozycja ilustruje ponad 7000 lat dziejów wspaniałej cywilizacji, jaka
rozwijała się w dawnej Nubii (północny i centralny Sudan). Poznańskie muzeum
jest w chwili obecnej jednym z kilku zaledwie na świecie (i jedynym w tej części Europy), które zdecydowały się udostępnić zwiedzającym równie obszerną i kompletną kolekcję sztuki i kultury materialnej dawnego Sudanu. Do najcenniejszych zalicza się niewątpliwie
bogaty zbiór ceramiki grobowej i biżuterii, pochodzącej z cmentarzyska neolitycznego w Kadero
(ok. 4500 r. p. n. e.).

wt.-pt. 10-16, sob. 10-18, niedz. 10-15
bilety: 6 z∏ i 3 z∏, w sob. wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Armii „Poznań”
(Oddział Wielkopolskiego Muzeum
Walk Niepodległościowych)
Cytadela Mała Śluza
tel. 061 820 45 03
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Muzeum zajmuje ocalały po 1945 roku korytarz kazamatowy, zwany obecnie Małą
Śluzą, a faktycznie będący Estakadą Zachodnią Fortu Winiary, prowadzącą
do Małej Śluzy. Estakada Zachodnia łączyła Fort Winiary ze zbudowanym na końcu
Małej Śluzy Fortem Wojciecha (Hake). Tworzył ją stromy podjazd oskarpowany
od zachodu murem oporowym. Przejście w poprzek estakady umożliwiała Brama
Cmentarna.
Na przełomie XIX i XX wieku podjęto decyzję o likwidacji części przestarzałych umocnień twierdzy. Rozebrano wówczas fragment Estakady Zachodniej z Bramą Cmentarną, Małą Śluzę, a także Fort Wojciecha (Hake).
Muzeum Armii Poznań dokumentuje historię wojskowości wielkopolskiej od Powstania Wielkopolskiego po kampanię wrześniową 1939 roku oraz polskiego podziemia zbrojnego okresu II wojny światowej. Gromadzi wszelkiego rodzaju
eksponaty z tego zakresu, m.in. pamiątki historyczne, militaria, grafiki, obrazy, do-

kumenty, publikacje, prasę, fotografie, zdjęcia filmowe. Obecnie w muzeum trwa remont kapitalny. Dla zwiedzających otwarta
jest wystawa czasowa
Bitwa nad Bzurą.
Armia „Poznań” była
jedną z siedmiu polskich armii przewidzianych do obrony
granic kraju w obliczu
agresji hitlerowskiej.
Jej dowódcą mianowano generała dywizji Tadeusza Kutrzebę, jednego z najwybitniejszych polskich oficerów sztabowych tego
okresu.
wt.-sob. 9-16, niedz. i Êwi´ta 10-16
wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Martyrologii Wielkopolan
– Fort VII
(Oddział Wielkopolskiego Muzeum
Walk Niepodległościowych)
al. Polska
tel. 061 848 31 38
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Siedzibą Muzeum Martyrologii Wielkopolan jest Fort VII – Colomb, jeden z 18 fortów dawnej „twierdzy Poznań”.
Fort VII – Colomb powstał w latach 1876–1880. Do 1918 roku pełnił ważną rolę
w pruskich planach obrony miasta i wschodniej granicy II Rzeszy. W dwudziestoleciu międzywojennym pełnił funkcję obiektu magazynowego. W czasie okupacji hi-

tlerowskiej Fort VII stał się pierwszym na ziemiach polskich obozem koncentracyjnym. Oficjalnie FortVII był więzieniem i obozem przejściowym dla ludności cywilnej,
w rzeczywistości jednak – przede wszystkim obozem zagłady.
Obok miejsca martyrologii, Fort VII z zachowaną aleją starodrzewu fortecznego
jest doskonałym przykładem XIX-wiecznej niemieckiej architektury fortyfikacyjnej.
Muzeum dokumentuje martyrologię Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej.
Gromadzi wszelkiego rodzaju eksponaty z tego zakresu. 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.

1 kwietnia-30 wrzeÊnia wt.-sob. 9-17, niedz. 10-16, 1 paêdziernika-31 marca
wt.-sob. 9-16, 1 listopada 9-19, niedz. i 2 listopada 10-16; wst´p bezp∏atny
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Muzeum Powstania Poznańskiego
– Czerwiec 1956
(Oddział Wielkopolskiego Muzeum
Walk Niepodległościowych)
CK Zamek, ul. Św. Marcin 80/82
tel. 061 852 94 64
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Z kartą

wstęp bezpłatny

Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956 powstało w czerwcu 2002 roku.
Siedzibą Muzeum jest dawny Zamek Cesarski, będący świadkiem poznańskiego
„czarnego czwartku”, dzisiejsze Centrum Kultury „Zamek”.
Monumentalny gmach dawnej rezydencji cesarza Niemiec został wybudowany w l. 1904-10 wg projektu Franza Schwechtena. Cesarz Wilhelm II gościł tu
dwukrotnie: po raz pierwszy w 1910 r. na otwarciu rezydencji, po raz drugi
w 1913 r.
Muzeum gromadzi i opracowuje zbiory związane bezpośrednio z Powstaniem Poznańskiego Czerwca 1956 oraz z szeroko pojętą opozycją w PRL-u. Składają się
na nie zdjęcia oraz pamiątki po uczestnikach i ofiarach Poznańskiego Czerwca 1956
oraz wszelkie historyczne źródła dotyczące działalności w Polsce w latach 19451989 antykomunistycznej opozycji, głównie z Wielkopolski i wielkich polskich „prze-

łomów” z lat 1956, 1968, 1970,
1976, 1980–81 i 1989. Muzeum posiada bogatą bibliotekę, w dużej części składającą się z druków zwartych
i prasy wydanej w Polsce i na emigracji w latach 70. i 80. XX w.
w tzw. drugim obiegu.

wt.-pt. 9-17, sob.-niedz. 10-16
bilety: 4 z∏ i 2 z∏, w soboty wst´p bezp∏atny
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Muzeum Powstania
Wielkopolskiego 1918–1919
(Oddział Wielkopolskiego Muzeum
Walk Niepodległościowych)
Odwach, Stary Rynek 3
tel. 061 853 19 93
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Z kartą

wstęp bezpłatny

Muzeum mieści się w budynku Odwachu na Starym Rynku w Poznaniu. Najstarsza wzmianka o poznańskim Odwachu pochodzi z początku XVIII wieku. Początkowo
drewniany, pełnił funkcję siedziby wojsk miejskich, a od czasów panowania Augusta II Sasa
był miejscem stacjonowania wojsk koronnych. W miejsce drewnianego, postawiono w latach 1785–1787 murowany
budynek, w którym znalazła siedzibę straż miejska, zorganizowana na nowo dla
zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Na początku XX wieku Odwachowi
na Starym Rynku, zwanemu „głównym”, podlegało siedem innych odwachów wojskowych w śródmieściu. Wszystkie podporządkowane były komendantowi twierdzy
Poznań. W chwili wybuchu powstania wielkopolskiego (27.12.1918 r.) budynek obsadzał oddział zdominowanej przez Polaków tzw. Służby Straży i Bezpieczeństwa

(Wach- und Sicherheitsdienst), formacji o charakterze wartowniczym. W następnych dniach przejęła go miejscowa Straż Ludowa.
W czasie drugiej wojny światowej Odwach został niemal całkowicie zniszczony
podczas walk o miasto w styczniu i lutym 1945 roku, ocalały jedynie częściowo mury obwodowe. Obiekt odbudowano w latach 1949–1951.
Ekspozycją stałą muzeum są dzieje powstania wielkopolskiego 1918–1919 r.
Muzeum dokumentuje tradycję niepodległościową Wielkopolski od pierwszej połowy XIX wieku, poprzez powstanie wielkopolskie, do końca dwudziestolecia międzywojennego. Gromadzi wszelkiego rodzaju eksponaty z tego okresu, m.in. pamiątki
historyczne, militaria, grafiki, obrazy, dokumenty, publikacje, prasę, fotografie,
zdjęcia filmowe. Muzeum dysponuje
obszerną, liczącą kilka tysięcy publikacji
biblioteką, obejmującą zagadnienia
związane z historią Wielkopolski i Polski
od XIX wieku po czasy współczesne.
Na uwagę zasługuje szczególnie stanowisko ciężkiego karabinu maszynowego „Maxim” z 1908 r. prezentowanego
w realiach okopu
z lat I wojny światowej.

wt., czw.-pt. 10-17, Êr. 10-18, sob. i niedz. 10-15
bilety: 4 z∏ i 2 z∏, w soboty wst´p bezp∏atny
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Muzeum Uzbrojenia
– Cytadela Poznańska
(Oddział Wielkopolskiego Muzeum
Walk Niepodległościowych)
Cytadela Poznańska, al. Armii Poznań
tel. 061 820 45 03
www.muzeumniepodleglosci.poznan.pl

Z kartą

wstęp bezpłatny

Muzeum Uzbrojenia usytuowano na terenie dawnego fortu Winiary (Cytadeli Poznańskiej), wzniesionego przez Prusaków w latach 1828-1842. Ostateczna sylwetka
Cytadeli formowana jednak była jeszcze w latach 70. XIX wieku, m.in. rękami jeńców
wojennych. Stała się wówczas najistotniejszym elementem opasującego miasto-twierdzę pierścienia fortyfikacji.
Muzeum zajmuje, dobudowany w 1872 roku, schron ówczesnego Laboratorium
Wojennego SKL. Pierwotnie wytwarzano tu proch i elaborowano pociski, później
służył on jako magazyn amunicji. 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 wieku.

Na szczególną uwagę zasługują radzieckie czołgi z okresu II wojny światowej: czołg
lekki T-34 i unikatowy czołg ciężki IS-2 z pierwszych serii produkcyjnych, wyprodukowany w 1944 roku, sławna wyrzutnia rakietowa BM-13N Katiusza
na podwoziu amerykańskiej ciężarówki Studebaker US-6 czy samochody: unikatowy ZiS-5/12 z amerykańskim reflektorem przeciwlotniczym Z-15-4/3 i trzy samochody ZIS-151, każdy ze stacją radiolokacyjną. Na ekspozycji pokazane są też konstrukcje powojenne, wycofane z uzbrojenia Wojska Polskiego, m.in. samoloty Ił-28,
Su-20, Jak-12M, śmigłowiec SM-1 oraz czołgi T-55A i T-72.
W oryginalnie zachowanym wnętrzu schronu znajduje się ekspozycja militariów,
dokumentów, zdjęć, planów oraz reliktów pochodzących z zabudowy fortecznej
twierdzy Poznań. Znaczna część poświęcona jest walkom o Twierdzę Poznań w lutym 1945 roku oraz udziałowi w nich mieszkańców Poznania, tzw. cytadelowców.
Obejrzeć tu można różnego typu uzbrojenie radzieckie i niemieckie, m.in. komplet
karabinów samopowtarzalnych systemu Mauser i Walther, ciekawie eksponowaną
– wraz ze skrzynkami – amunicję artyleryjską, a także zbiór broni i amunicji zebranej na terenie Cytadeli podczas budowy parku.

wt.-sob. 9-16, niedz. i Êwi´ta 10-16
bilety: 4 z∏ i 2 z∏; w piàtki wst´p bezp∏atny
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Muzeum Literackie
Henryka Sienkiewicza

MUZEA

Z kartą

(Oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu)
Stary Rynek 84, tel. 061 852 24 96

wstęp bezpłatny

Henryk Sienkiewicz (1846-1916), laureat Literackiej Nagrody Nobla z 1905 roku „za wybitne osiągnięcia
w twórczości epickiej”, do dziś jest najchętniej tłumaczonym na języki obce pisarzem polskim. Jego powieść
Quo vadis od momentu ukazania się pierwszego wydania w 1896 roku została przetłumaczona na wszystkie języki europejskie. Powstało także wiele wersji egzotycznych: japońska (ostatni przekład w 2003 roku),
chińska, koreańska, wietnamska, arabska i in.
Liczba nakładów, wznowień jest nieporównywalna z innymi twórcami polskimi i konkuruje
z najznakomitszymi pisarzami światowymi.
Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza mieści się w kamienicy należącej niegdyś
do Jana Baptysty Quadro, architekta włoskiego, budowniczego poznańskiego ratusza. Przy adaptacji budynku zachowano detale architektoniczne: zabytkowe stropy,
wnęki, łuki, filary i gzymsy. Tłem dla zbiorów uczyniono wnętrza salonów z przełomu XIX/XX wieku. W poszczególnych salach znalazły się wyroby rzemiosła artystycznego, dzieła sztuki, książki itp.
– wszystkie z kręgu tematycznego
„Sienkiewicz” oraz wątków z jego twórczości.
Muzeum powstało ze zbiorów osoby
prywatnej – poznańskiego kupca Ignacego Mosia (1917-2001), którego najważniejszym zajęciem, obok pracy zawodowej, stało się gromadzenie pamiątek po Sienkiewiczu.
Kolekcja w obecnym charakterze stanowi cenny zbiór obiektów związanych
z Sienkiewiczem i jego twórczością,
a także przez klimat ekspozycji staje się

28

dokumentem epoki. Ekspozycja stała prezentuje materiały biograficzne (korespondencję pisarza, rękopisy,
zdjęcia z epoki), pierwsze wydania dzieł Sienkiewicza oraz
ich różnojęzyczne przekłady, a także dzieła sztuki inspirowane osobą i twórczością pisarza.
Bezcennymi eksponatami są: odlew maski pośmiertnej i prawej dłoni pisarza wykonane przez
rzeźbiarza F. K. Blacka (dar Barbary Piaseckiej
Johnson).

pon.-pt. 10-17, grupy nale˝y zg∏aszaç wczeÊniej
bilety: 3 z∏ i 2 z∏
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MUZEA

Pracownia-Muzeum
Józefa I. Kraszewskiego
(Oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu)
ul. Wroniecka 14
tel. 061 855 12 44

Józef Ignacy Kraszewski (28.07.1812-19.03.1887) – polski pisarz, publicysta, wydawca, historyk, działacz społeczny i polityczny, najpłodniejszy autor w historii literatury polskiej. Na jego twórczość składa się m.in. ponad 220 powieści (w XIX w. wydanych w ok. 400 t.), ok. 150 nowel, opowiadań i obrazków. Część z nich została
przeniesiona na ekran kinowy.

Pracownia powstała za sprawą kolekcjonera Mariana Walczaka, miłośnika pisarza,
który swój zbiór przekazał prezydentowi miasta Poznania w 1979 r.
Kolekcja obejmuje m.in. XIX- i XX-wieczne edycje utworów Kraszewskiego (prawie 3 tys. woluminów), a także oryginalne fotografie z życia pisarza. Kolekcję uzupełniają rzeźby, medale, grafika i bogata dokumentacja prasowa.
Stałą ekspozycją w muzeum jest tzw. Gabinet Kraszewskiego, czyli dary wręczone
pisarzowi w dniach obchodu jubileuszu 50-lecia twórczości literackiej.
Wśród nich znajduje się bogato rzeźbiony fotel, którego haftowane obicia przedstawiają herby 12 województw historycznej Wielkopolski.

pon.-pt. 10-14
wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Mieszkanie-Pracownia
Kazimiery Iłłakowiczówny
(Oddział Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu)
ul. Gajowa 4/8
tel. 061 847 36 45

Kazimiera Iłłakowiczówna (1892-1983) – polska poetka, prozaiczka i tłumaczka.
Debiutowała jako poetka w prasie w 1905 roku. W 1935 roku otrzymała państwową
nagrodę literacką.

Muzeum zostało urządzone w mieszkaniu sublokatorskim, w którym poetka zamieszkiwała po powrocie do kraju w roku 1948 aż do śmierci. Ekspozycja jest próbą
oddania atmosfery pokoju z tego okresu życia poetki.
Pracownia podzielona została na dwie części, w pierwszej urządzona jest ekspozycja materiałów literackich, ikonograficznych i pamiątek związanych z życiem
i twórczością poetki, m.in. pierwsze wydanie Ikarowych lotów z 1911 r. – debiutu
książkowego Iłłakowiczówny.
Druga część pracowni przedstawia autentyczne wnętrze mieszkania poetki. Wszystko zostało w nim tak jak za życia Kazimiery Iłłakowiczówny – sprzęty, książki, obrazy, przedmioty codziennego użytku.

pon. 13-15, czw. 16-18
wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Archidiecezjalne
Ostrów Tumski, ul. Lubrańskiego 1
tel. +48 61 852 61 95
www.muzeum.poznan.pl

Muzeum Archidiecezjalne zostało założone przez arcybiskupa Floriana Stablewskiego 3 lutego 1898 roku. Mieści się na Ostrowie Tumskim, w dawnej Akademii Lubrańskiego.
Wystawa stała to przede wszystkim zabytki sakralne pochodzące z kościołów z terenu całej Wielkopolski: zbiory złotnictwa sakralnego od XIV do XIX wieku, szaty liturgiczne, rzeźba, malarstwo, rzemiosło artystyczne. Wystawa obejmuje także kolekcję
nowożytnego malarstwa i rzeźby o tematyce religijnej oraz meble i przedmioty użytkowe podarowane muzeum, a także malarstwo i rysunek Leona Wyczółkowskiego.
Najcenniejszym dziełem malarskim z kolekcji muzeum jest niewątpliwie Opłakiwanie Antona van Dycka, jednego z najwybitniejszych malarzy flamandzkich z połowy XVII w.
Niemniej ciekawe są dzieła włoskich artystów wiszące po bokach: Ecce Homo
Jacopo Ligozziego z 1660 r. oraz kopia
obrazu Giovanniego A. Guardiego
Śmierć św. Józefa.
Na szczególną uwagę zasługuje tzw.
miecz św. Piotra. Według Długosza
właśnie tym mieczem apostoł obciął

Malchiaszowi, słudze arcykapłana,
ucho w Ogrodzie Oliwnym w chwili
aresztowania Chrystusa. Długosz podaje, iż miecz ten został podarowany biskupowi Jordanowi przez papieża Stefana VII.
Ciekawą pamiątką minionych czasów
są tabliczki wotywne o różnych
kształtach: wizerunki oczu, rąk, nóg,
postaci. Były one fundowane przez
wiernych, wdzięcznych za wysłuchanie modlitw.

wt.-pt. 10-17, sob. 9-15
bilety: 6 z∏ i 4 z∏
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MUZEA

Muzeum Farmacji
Al. Marcinkowskiego 11
tel. 061 851 66 15

Muzeum Farmacji w Poznaniu rozpoczęło działalność w czerwcu 1989 roku. Eksponaty muzealne pozyskiwano z darowizn i depozytów pochodzących od wielkopolskich farmaceutów i ich spadkobierców oraz z Muzeum Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a także w niewielkiej części z zakupów.
Muzeum posiada też fachowy księgozbiór liczący około 1200 woluminów, w tym
również kilka starodruków.
Znaczna część eksponatów prezentowana jest w zabytkowej
izbie dyspensacyjnej z przełomu XIX/XX wieku, przeniesionej z Miłosławia koło
Wrześni. W eksponowanych zbiorach przedstawiono szereg naczyń
aptecznych z drewna,
białego i kolorowego
szkła, kamionki oraz
porcelany. Większość
z nich pochodzi z przełomu XIX i XX wieku,
ale najstarsze z końca
XVII stulecia.
Zbiory obejmują również liczne moździerze
żeliwne, w tym pochodzące z XIX wieku. Udało się też zgromadzić
sprzęt laboratoryjny
i utensylia apteczne.
pon., Êr. i pt. 9-15
wst´p bezp∏atny
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MUZEA

Muzeum Komunikacji
Miejskiej MPK Poznań
zajezdnia tramwajowa przy ul. Głogowskiej
ul. Głogowska 131/133, tel. 061 869 93 61 w. 338
www.mpk.poznan.pl/turystyka/muzeum

Muzeum Komunikacji Miejskiej MPK Poznań Sp. z o.o. powstało w najstarszym obiekcie zajezdni przy ul. Głogowskiej – dawnej podstacji transformatorowej. Budynek
wybudowany został w latach 1928-1929 i pełnił swą funkcję do końca lat 60. XX w.
Otwarcie Muzeum nastąpiło w 2007 r., w 10. rocznicę uruchomienia trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju oraz 100. rocznicę przekazania do użytku zajezdni
przy ul. Głogowskiej. W muzeum eksponowane są pamiątki związane z komunikacją miejską, m.in.: przedwojenne bilety, mundury, torby i akcesoria
konduktorskie, kasowniki i automaty biletowe oraz oryginalne elementy wagonów tramwajowych.

Do najstarszych eksponatów należą oryginalne elementy tramwaju konnego oraz
liczące prawie 130 lat sprawozdania finansowe spółki akcyjnej Posener – Pferde
– Eisenbahn Gesellschaft, późniejszej Poznańskiej Kolei Elektrycznej, która była
protoplastą MPK Poznań Sp. z o.o. Można tu zasiąść za pulpitem motorniczego
z przegubowca 102N, zająć miejsce pasażerskie o zmiennym położeniu oparcia pochodzące z wagonu z Norymbergii, bawiąc się w konduktora pociągnąć za sznurek
i dać sygnał do odjazdu, czy wypróbować stary kasownik dziurkując bilet.

Muzeum mo˝na zwiedzaç w ramach wycieczek linià turystycznà 0,
w niedziele o 13, 15 i 17 z zajezdni Gajowa
bilety: 3 z∏ i 2 z∏
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MUZEA

Muzeum Motoryzacji
Automobilklubu Wielkopolski
pod rondem Kaponiera
tel. 061 847 63 59
www.aw.poznan.pl/muzeum/index.html

Z kartą

wstęp bezpłatny

Muzeum mieści się pod najruchliwszym skrzyżowaniem Poznania – rondem Kaponiera, w samym centrum miasta. Na powierzchni całkowitej 600 m2 obejrzeć można około 30 eksponatów – samochodów i motocykli. Ekspozycja jest co jakiś czas
wymieniana, gdyż zasoby członków automobilklubu są bardzo duże, a powierzchnia
muzeum zbyt mała. Ponadto samochody i motocykle, które można obejrzeć w Muzeum Motoryzacji, są angażowane do ślubów i filmów oraz co roku biorą udział
w krajowych i zagranicznych rajdach pojazdów zabytkowych.

Najstarsze samochody eksponowane obecnie w muzeum to amerykańskie Reo
z 1909 roku, Overland z 1923 roku i Nash, cabriolet z 1926 roku. Wśród nowości
warto także zwrócić uwagę na Plymoutha PD i czterdziestoletnią Syrenę, która
w 2004 roku wzięła udział w rajdzie Monte Carlo. Wielbiciele motocykli na pewno
zwrócą uwagę na potężnego Harleya Davidsona z 1928 roku.

wt., Êr., pt. 10-16, sob. 10-15.30, niedz. 10-14
bilety: 4 z∏ i 3,50 z∏
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MUZEA

Salon Muzyczny
– Muzeum Feliksa Nowowiejskiego
al. Wielkopolska 11, tel. 061 853 40 76
www.nowowiejski.pl

Feliks Nowowiejski (1877-1946) należy do grona wybitnych polskich
kompozytorów, dyrygentów, organistów i pedagogów. Po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości kompozytor na stałe osiadł w Poznaniu,
gdzie od 1920 r. wykładał w Państwowym Konserwatorium. W 1927
r. zrezygnował z nauczania i całkowicie poświęcił się kompozycji oraz
koncertowaniu. Światowy rozgłos
zyskały jego oratoria Powrót syna marnotrawnego, Quo vadis i Znalezienie św. Krzyża.

Salon Muzyczny – Muzeum Feliksa Nowowiejskiego mieści się w willi przy al. Wielkopolskiej, w której rodzina Nowowiejskich zamieszkuje od 1929 r. W Salonie Muzycznym pozostawiono pierwotny układ wystroju wnętrz, dzieł sztuki, instrumentów oraz przedmiotów codziennego użytku tak, aby dać zwiedzającym możliwość
zapoznania się z bogatym zbiorem pamiątek po kompozytorze.

wt.-sob. 9-16
grupy nale˝y zg∏aszaç wczeÊniej
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MUZEA

Makieta Dawnego Poznania
ul. Franciszkańska 2, podziemia kościoła
Franciszkanów, wejście od ul. Ludgardy,
tel. 061 855 14 35
www.makieta.poznan.pl

Z kartą

bilet ulgowy

Makieta pokazuje Poznań taki, jaki został przedstawiony na rycinie Brauna-Hogenberga z 1618 roku. Centralną część zajmuje miasto na lewym brzegu Warty,
w obrębie średniowiecznych murów. Prócz tego można obejrzeć miniaturę Ostrowa Tumskiego – ważnego w historii miasta i państwa polskiego – oraz podmiejskich osad: Chwaliszewa, Garbar, Św. Marcina i Św. Wojciecha. Komentarz w postaci półgodzinnego nagrania dotyczy dawnego Poznania, życia ówczesnych poznaniaków i tego, jak miasto zmieniło się przez wieki. System świateł rozświetla
fragmenty miasta, o których akurat jest mowa. Efektami specjalnymi (pożar, błyskawica, płynąca woda) steruje program komputerowy.

Makieta powstawała sześć lat. Zajmuje ponad 50 m2. Składa się z ponad 2 tys. elementów wykonanych z papieru, modeliny i plastiku oraz tworzyw używanych we
współczesnym modelarstwie. Solidne, bo ważące ponad tonę podłoże, na którym
stoi miasto, tworzą gipsowe płyty. Pod nimi znajduje się pusta przestrzeń, którą
odprowadzany jest dym imitujący częste w dawnym Poznaniu pożary.

bilety: 12 i 9 z∏; codzienne pokazy: 9.30, 10.15, 11, 11.45, 12.30, 13.15, 14,
14.45, 15.30, 16.15, 17, niedz. od 11; 1.06.-31.08.
– godziny dodatkowe: 17.45, 18.30, 19.15
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Krypta Zasłużonych Wielkopolan
kościół pw. św. Wojciecha,
Wzgórze św. Wojciecha 1
tel. 061 851 90 12, 061 852 69 85

Kościół pw. św. Wojciecha, zbudowany w XIX wieku, wznosi się na Wzgórzu św.
Wojciecha. Przed kościołem znajduje się drewniana, kryta gontem dzwonnica, pochodząca z przełomu XVI i XVII wieku – najstarszy drewniany zabytek w mieście.
Krypta zasłużonych przy kościele pw. św. Wojciecha w Poznaniu powstała
w roku 1923 z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Bogusława Kościelskiego
na wzór Skałki w Krakowie. Zaczęto wówczas przenosić do kościoła prochy zasłużonych Wielkopolan.

MUZEA
W samym kościele, w nawie południowej znajduje się
sarkofag Karola Marcinkowskiego – XIX-wiecznego lekarza i społecznika. W kaplicy św. Antoniego
można przeczytać epitafia osób spoczywających w Krypcie Zasłużonych znajdującej się pod kościołem.
Umieszczono tam prochy: Józefa Wybickiego – twórcy polskiego hymnu narodowego, Antoniego Kosińskiego – współtwórcy Legionów Dąbrowskiego, Heliodora Święcickiego – założyciela i pierwszego rektora Uniwersytetu Poznańskiego, Feliksa Nowowiejskiego
– kompozytora, twórcy melodii Roty, Tadeusza Szeligowskiego – kompozytora oraz serce gen. Jana Henryka Dąbrowskiego.
Inni sławni poznaniacy spoczywają na Cmentarzu
Zasłużonych Wielkopolan, który znajduje się
przy kościele oo. Karmelitów Bosych, stojącym naprzeciw kościoła św. Wojciecha.

sob. 10-12, niedz. 13-16,
inny termin mo˝na uzgodniç telefonicznie

46

47

24

MUZEA

Podziemia Katedry Poznańskiej
Ostrów Tumski 17
061 852 96 42
www.katedra.archpoznan.org.pl

Poznańska Bazylika Archikatedralna, położona na wyspie zwanej Ostrów Tumski,
otoczonej korytem Warty i Cybiny, sięga samych początków chrześcijaństwa w Polsce, II połowy X wieku.
W podziemiach Katedry Poznańskiej zobaczyć można fragmenty katedry preromańskiej i romańskiej, a także relikty grobowców – najprawdopodobniej grobowce pierwszych władców Polski Mieszka I i króla Bolesława Chrobrego, jak również
relikty misy chrzcielnej pochodzącej z X wieku, w której mógł przyjąć chrzest pierwszy Władca Polski wraz z poddanymi. W drugiej krypcie znajduje się wystawa lapidaryjna reliktów różnych płyt i kamieni wydobytych podczas prac archeologicznych
prowadzonych podczas odbudowy katedry po II wojnie światowej 1946-1956.
W kolejnej krypcie spoczywają doczesne szczątki arcybiskupów poznańskich.
Przy wejściu do podziemi rozwieszone są plansze autorstwa prof. Zofii Kurnatowskiej informujące o bogatych dziejach katedry i Ostrowa Tumskiego.

pon.-pt. 9-17, sob. 9-17 z wyjàtkiem godzin nabo˝eƒstw, niedz. 13.30-18
bilety: 2,80 z∏, 1,80 z∏; w niedziel´ i poza sezonem zakup biletów w zakrystii
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Muzeum Wiedzy o Środowisku
(przy Zakładzie Badań Środowiska Rolniczego
i Leśnego PAN)
ul. Bukowska 19
(wejście przez Ogród Zoologiczny przy ul. Zwierzynieckiej)
tel. 061 847 56 01

Tematem stałej wystawy muzeum jest stan zagrożenia krajowej fauny oraz przegląd
najbardziej typowych dla Polski ekosystemów.

W pierwszej części ekspozycji przedstawiono gatunki wymarłe oraz takie, które
obecnie należą do najbardziej zagrożonych wyginięciem.
Druga część ekspozycji obejmuje przegląd gatunków roślin i zwierząt na tle różnych
środowisk, w których żyją, od tych najbardziej naturalnych jak las grądowy, poprzez częściowo ukształtowane pod wpływem działalności człowieka, aż do środowisk silnie zmienionych przez człowieka, takich jak zadrzewienia śródpolne i pola
uprawne, ale również miejskie i wiejskie osiedla oraz śmietniska.

pon.-pt., niedz. 10-15
wst´p bezp∏atny
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