
MUZEA 

W związku z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii Covid-19, 

tegoroczne urlopy  Polaków będą wyglądały na pewno inaczej.  Zachęcamy do podróżowania 

po Polsce i odwiedzania oryginalnych muzeów – wracają powoli do odwiedzających, 

wznawiają działalność na zasadach uwzględniających respektowanie przyjętych norm 

bezpieczeństwa.  Odwiedzając te muzea – czekają na Państwa niesamowite wrażenia. 

 

1. Muzeum przestróg, uwag i apeli – Złoty Stok 

W kopalni w Złotym Stoku (woj. dolnośląskie) istnieje niezwykłe muzeum – Przestróg, 
Uwag i Apeli. Jedyne takie w Polsce. Jest to powrót do lat minionych – dla dorosłych, 
kawał historii – dla dzieci. Stare tablice z różnych zakładów pracy na ścianie w Kopalni 
Złota przedstawiają kulturę bezpieczeństwa w wersji PRL. Przeważają prostokątne 
tablice w kolorze żółtym z czarnymi lub czerwonymi napisami. Takich tablic w Polsce 
Ludowej było mnóstwo i to na każdym kroku – ich obecność wymuszały m.in. 
przepisy BHP. Dziś budzą śmiech.   
Kopalnia Złota w Złotym Stoku ul. Złota 7 
57-250 Złoty Stok 
Rezerwacja: +48 74 817 55 08 
e-mail: biuro@kopalniazlota.pl 
http://www.kopalniazlota.pl/pl/dodatkowe-atrakcje 
 
 

2. Muzeum Tanich Win – Szklarska Poręba 

 
Muzeum Tanich Win w Szklarskiej Porębie – jest to prywatne muzeum,  które 
znajduje  się w budynku Chaty Walońskiej w Szklarskiej Porębie. Jest tam 
eksponowanych ponad setka butelek tanich win oraz kilkaset etykiet do nich. Zbiory 
obrazują swoistą estetykę oraz nazewnictwo związane z produkcją tego typu 
trunków.  
Kołłątaja 12, 58-580 Szklarska Poręba 
Telefon: 75 717 29 56    
http://chatawalonska.pl/mtv-muzeum-tanich-vin/ 
 
 
 

3. Muzeum Dobranocek - Rzeszów 
 
Muzeum Dobranocek w Rzeszowie mieści się w centrum miasta, w pobliżu 
rzeszowskiego rynku.  Zostało powołane uchwałą Rady Miasta w dniu 29 stycznia 
2008 roku. Prezentowane są w nim eksponaty ze zbiorów Wojciecha Jamy. Obok lalek 
z filmów kukiełkowych, w muzeum można zobaczyć różnego rodzaju przedmioty 
związane z popularnymi dobranockami. Wśród nich zabawki, książki, plakaty, zbiory 
filatelistyczne, opakowania po artykułach spożywczych, kosmetykach, często jeszcze  

mailto:biuro@kopalniazlota.pl
http://www.kopalniazlota.pl/pl/dodatkowe-atrakcje
https://www.google.pl/search?sxsrf=ALeKk00fcUmG3yDcKn1LIVuzd-_k_m9dHA:1589786291693&q=muzeum+tanich+win+telefon&ludocid=10682076446200741915&sa=X&ved=2ahUKEwiXmL2577zpAhUKyaQKHT4ADwoQ6BMwFHoECBMQAg&sxsrf=ALeKk00fcUmG3yDcKn1LIVuzd-_k_m9dHA:1589786291693
http://chatawalonska.pl/mtv-muzeum-tanich-vin/


z oryginalną zawartością. Ozdobą kolekcji są oryginalne lalki z filmów Miś Colargol, 
Miś Uszatek, Plastusiowy pamiętnik, Kolorowy świat Pacyka, Maurycy i Hawranek. 
Adama Mickiewicza 13, 35-064 Rzeszów ; Telefon: 17 748 36 51 
http://www.muzeumdobranocek.pl/ 

 

4. Muzeum Diabła Polskiego Przedpiekle - Warszawa 
 
W Warszawie, w piwnicy jednego z bloków na Mokotowie, znajduje się wyjątkowe 
miejsce - Muzeum Prywatne Diabła Polskiego "Przedpiekle".  
Zbiór Wiktoryna  Grąbczewskiego to największa w Polsce kolekcja wizerunków diabła 
ludowego i druga na świecie – większą ma tylko muzeum w Kownie. Znajduje się tu 
ponad 1300 eksponatów. Warszawskie diabły były pokazywane na wystawach w 
Polsce i za granicą, m.in. w Szwecji, Danii, Francji i Stanach Zjednoczonych. Cały czas 
przychodzą tu wycieczki szkolne, okoliczni mieszkańcy i miłośnicy etnograficznych 
zbiorów. Właściciel opowiada o swojej kolekcji z niesamowitą pasją. Każdy  
z eksponatów ma swoją legendę. Wiele z tych opowieści można znaleźć w książkach 
Grąbczewskiego, np. „Łęczyckim bajaniu o Borucie Panu”. Jego publikacje – obok 
tomów Oskara Kolberga – to najważniejsze opracowania polskich lucyferycznych 
wyobrażeń. Można tu zobaczyć również otwieracze, kieliszki, naciągi do wiolonczeli, 
jest diabeł z czekolady i z chleba, pieprzniczki, stołowa zastawa z lucyferycznym 
motywem. 
Bukowińska 26, 02-703 Warszawa,  telefon: (+48) 022 843 55 35 
https://culture.pl/pl/artykul/muzeum-prywatne-diabla-polskiego-przedpiekle-w-
warszawie      
https://turystyka.wp.pl/przedpiekle-muzeum-prywatne-diabla-polskiego-
6044266857431681a 
 
 

 
 

5. Muzeum Siekier - Orzechówka 
 
Muzeum Siekier  – prywatne muzeum położone we wsi Orzechówka. Mieści się  

w gospodarstwie agroturystycznym, należącym do Zofii i Adolfa Kudlińskich. Powstało 

w 2006 roku, natomiast sama kolekcja liczy sobie ponad 20 lat. Obecnie mieści się  

w specjalnie wykonanym dla niej budynku.  

"Siekiera towarzyszy człowiekowi od poczęcia do śmierci. Na początek kołyskę, a na 

koniec trumnę trzeba przecież czymś zrobić"- to słowa założyciela muzeum oraz 

właściciela gospodarstwa agroturystycznego "U Zielarza", Adolfa Kudlińskiego. 

Pasjonat wykupuje stare siekiery w zaprzyjaźnionych złomowiskach w Skarżysku, 

Suchedniowie i Kielcach. Kamienne przywiózł z wykopalisk archeologicznych na 

Słowacji. W muzeum zebranych jest ponad 1850 siekier, a najstarsza w kolekcji 
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pochodzi z około 1720 r. W gospodarstwie znajduje się również kuźnia, w której 

właściciel prowadzi lekcje kowalstwa i płatnerstwa. 

Orzechówka 16, 26-010 Bodzentyn, telefon: 41 312 00 18, tel. kom. 603 427 282 

www.orzechowka.com 

https://www.polska.travel/pl/muzea/muzeum-siekier-w-orzechowce 

 

6. Muzeum Ognia - Żory 
 
Muzeum z siedzibą w Żorach. Gmach muzeum został zaprojektowany przez Barbarę  
i Oskara Grąbczewskich, a jego budowa była prowadzona w latach 2009-2014. 
Budynek ma kształt płomienia. Multimedialna ekspozycja muzeum została stworzona 
przez firmę Adventure Multimedialne Muzea (twórcę m.in. wystaw w Muzeum 
Browaru Żywiec oraz Nowym Muzeum Śląskim w Katowicach). 
Muzealna ekspozycja podzielona  jest na pięć stref tematycznych:  
Okiełznanie żywiołu, Przez antyk i wieki średnie, Pali się, Obszar duchowości, Mędrca 
szkiełko i oko. 
Ukazuje ona dzieje związków ludzkości z ogniem, jego niszczycielską siłę oraz metody 
walki z pożarami, wpływ ognia na duchowość oraz kulturę oraz jego fizyczne aspekty. 
Wśród atrakcji znajdują się m.in. rekonstrukcja prehistorycznej jaskini, „ściana ognia”, 
„ognista szafa grająca” oraz szereg doświadczeń do wykonania przez zwiedzających 
(zwiedzający mogą m.in. rozpalić wirtualny ogień olimpijski, ugasić pożar, posłuchać 
„ognistych” piosenek, czy sprawdzić ciepłotę własnego ciała).  

            Katowicka 3, 44-240 Żory, Telefon: 32 307 27 98 
            http://muzeumognia.zory.pl/oferta/  

 
7. Muzeum Filumenistyczne – Bystrzyca Kłodzka 

 
Od ponad 50 lat muzeum zajmuje się pozyskiwaniem, zabezpieczaniem, naukowym 
opracowywaniem i eksponowaniem obiektów związanych z historią rozniecania ognia 
oraz historią regionu. Główny trzon kolekcji muzealnej stanowią przedmioty służące 
do niecenia ognia, min.: zapalniczki lontowe, benzynowe, gazowe, elektryczne, 
chemiczne, krzesiwa metalowe i skałkowe oraz opakowania i etykiety zapałczane  
z Polski, a także krajów Europy i całego świata. 
Mały Rynek 1, 57-500 Bystrzyca Kłodzka ; Tel. / faks +48 74 811 06 37 
E-mail: muzeum@bystrzycaklodzka.pl, 
Facebook: https://www.facebook.com/muzeum.filumenistyczne 
https://www.muzeum-filumenistyczne.pl/ 
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8. Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek - Radzionków 

Muzeum Chleba w Radzionkowie (pełna nazwa: Muzeum Chleba, Szkoły  
i Ciekawostek) – założone  zostało w 2000 roku.  Zgromadzono w nim głównie 
eksponaty dotyczące historii wytwarzania chleba. Znajdują się tam zbiory maszyn, 
urządzeń, naczyń, zdjęć, pocztówek i wiele innych eksponatów związanych z historią 
chleba. Przechowywane są tu również tzw. pieniądze chlebowe, które w czasach 
kryzysu pozwalały wyłącznie na jego zakup. Zwiedzający mogą nie tylko obejrzeć 
ekspozycję, ale również własnoręcznie uformować i upiec pieczywo. Twórcą muzeum 
jest Piotr Mankiewicz. Początkowo zbierał i kupował unikalne eksponaty na targach 
staroci, z czasem założył muzeum, które w myśl pierwotnych planów założyciela miało 
się mieścić w zbudowanej przez piekarza zabytkowej kamienicy w Bytomiu, czego 
jednak nie udało się zrealizować. Od 19 października 2006 r. Muzeum Chleba znajduje 
się na trasie Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Muzeum Chleba  
w Radzionkowie to pierwsze w Polsce muzeum o takiej tematyce.                                    
ul. Zofii Nałkowskiej 5, 41-922 Radzionków ; Tel.: (32) 387-17-60, Fax: (32) 387-17-61,     
E-mail:  biuro@muzeum-chleba.pl         http://muzeum-chleba.pl/kontakt.html 

 

 

9. Muzeum Piekarnictwa i Cukiernictwa - Ustka 

Jest w sercu Ustki miejsce niezwykłe i wyjątkowe. Miejsce zaczarowane, w którym  
w przedmiotach zaklęty został czas. Tym miejscem jest Muzeum Chleba, na poddaszu 
architektonicznej i historycznej perełki Ustki - piekarni Eugeniusza i Adama Brzóski. 
Obiekt funkcjonuje od 18 kwietnia 1998 roku w samym centrum Starówki Miasta – 
przy reprezentacyjnej ulicy Marynarki Polskiej 49 i jest jego dumą, miejscem wizyt 
turystów z całej Polski i fascynatów z zagranicy. Muzeum Chleba warto odwiedzić nie 
tylko tym, którzy interesują się historią piekarnictwa. To miejsce idealne dla 
wszystkich, którzy pragną chociaż na chwilę cofnąć się w czasie. Poznając historię 
piekarnictwa i cukiernictwa poznajemy zarazem historię człowieka. Chleb przecież 
towarzyszy każdego dnia mieszkańcom krajów w każdej szerokości geograficznej. 
Muzeum Chleba w Ustce to przede wszystkim ponad dwa tysiące imponujących, 
zabytkowych eksponatów: maszyny stosowane niegdyś w piekarnictwie maszyny, 
książki o historii piekarnictwa i cukiernictwa, pocztówki i znaczki z motywem chleba, 
przyprawy, ceramiczne obrazy i wiele innych. Zobaczyć tutaj można między innymi 
XVII-wieczny stół do wyrabiania ciasta piernikowego, przedwojenny automat do 
sprzedaży cukierków oraz jedną z pierwszych lodówek, która działała bez użycia prądu, 
stępy, mieszadła do ciast i inne.     
76-270 Ustka, ul. Marynarki Polskiej 49 ; tel. 59 814 48 40     
http://www.muzeumchleba.pl/kontakt.html 
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10. Muzeum Guzików - Łowicz 

Muzeum Guzików posiada bogatą kolekcję liczącą już ponad 4 tys. eksponatów, której 
trzon stanowią guziki należące do historycznych oraz współczesnych wybitnych 
postaci świata nauki, kultury, polityki i sportu. Zbiory wzbogaciły się m.in. o dwa guziki 
legendy jazzu Milesa Davisa, amerykańskiego trębacza i kompozytora.Te wyjątkowe 
eksponaty trafiły do kolekcji za sprawą znakomitego fotografika Marka Karewicza, 
któremu mistrz jazzu w 1985 r., w uznaniu fotograficznego kunsztu, podarował własną 
marynarkę. I to od niej pochodzą te guziki. Do muzealnych zbiorów trafiły także 
pierwsze guziki polskich sportowców, którzy z Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich w 
Rio de Janeiro przywieźli worek medali. Zdarza się, że guziki trafiają do zbiorów 
pocztą, ale czasami wybitne osoby odwiedzające Łowicz, opuszczają miasto bez 
guzika. Tak było w przypadku aktorki Joanny Szczepkowskiej. "I tu rośnie nasz apetyt 
na zapisywanie historii guzikami. Otóż jak wiadomo pani Joanna jest córką aktora 
Andrzeja Szczepkowskiego i wnuczką pisarza Jana Parandowskiego. Być może wkrótce 
zaprezentujemy ich guziki zwiedzającym naszą stałą ekspozycję" - mówi kustosz MG.      
Stała ekspozycja: "Galeria Łowicka" ul. Stanisławskiego 10, 1 piętro ; Adres 
korespondencyjny: 99-400 Łowicz, ul. Starzyńskiego 1/97 , tel. 505 799 505 , e-mail: 
guzikowemuzeum@gmail.com   
https://lowicz.naszemiasto.pl/tag/muzeum-guzikow-w-lowiczu; 
https://www.google.pl/search?sxsrf=ALeKk00Upw-
dfAGdgUFB_W0KS5PnDyqgxw:1589788989634&q=Muzeum+guzik%C3%B3w+youtub
e&sa=X&ved=2ahUKEwi7vfq_-
bzpAhXOyqQKHSVeAqMQ1QIoAnoECBsQAw&biw=1536&bih=750 

 

11. Muzeum Mydła i Historii Brudu - Bydgoszcz 

Jest to prywatne muzeum w Bydgoszczy, w którym zaprezentowane są eksponaty  
i akcesoria związane z utrzymywaniem higieny przez człowieka. Muzeum przedstawia 
historię brudu i higieny od czasów starożytnych po współczesność. Uchodzi za jedną  
z nielicznych tego typu placówek w Europie. Można  tu zobaczyć m.in. średniowieczną 
łaźnię, XIX-wieczny pokój kąpielowy, urządzenia służące do mycia i kąpieli (m.in. 
pierwszą przenośną ubikację czy pierwowzór prysznica), żeliwne wanny z XIX wieku, 
szczotki z końskiego włosia do szorowania ciała, maglownice, pralki, suszarki oraz 
bogatą kolekcję mydeł z różnych zakątków świata i Europy i form do ich produkcji. 
Dostępne są również dokumenty dotyczące metod i rytuałów higienicznych oraz 
przedwojenne reklamy środków czystości. Eksponatów można dotknąć, powąchać,  
a niektóre nawet kupić. 
Placówka aspiruje do miana żywego muzeum, w którym można samemu tworzyć 
kompozycje mydeł w zaimprowizowanym laboratorium. Warsztaty obejmują 
opowieści o historii higieny, produkcji i używania środków czystości oraz wykonanie 
własnego mydła w oryginalnej formie i kolorze, z indywidualnie dobranymi 
dodatkami, solami i zapachami. W 2013 roku muzeum otrzymało nominację do  
7 nowych Cudów Polski przez miesięcznik National Geographic Traveler. W 2015 roku 
miesięcznik ten ulokował muzeum na pierwszym miejscu wśród pięciu najciekawszych 
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muzeów w Polsce. Polska Organizacja Turystyczna przyznała placówce certyfikat 
"Najlepszego Produktu Turystycznego 2017 roku".   ul. Długa 13-17, 85-032 Bydgoszcz     
https://muzeummydla.pl/ 

 

12. Muzeum Żaby – Kudowa-Zdrój 

Celem utworzenia tego nietypowego muzeum było wyeksponowanie przedmiotów 
codziennego użytku wiążących się w sposób pośredni lub bezpośredni z wizerunkiem 
płazów a w szczególności żab. Wszystko, co z wyglądu przypomina żabę, choćby 
mydelniczka, popielniczka, skarbonka, broszka, okulary do pływania i mnóstwo innych 
przedmiotów, zajmuje w gablotach muzeum zaszczytne miejsce. Obok zanurzonych w 
formalinie preparatów żab różnej wielkości można tam zobaczyć w sumie ok. 3000 
eksponatów wykonanych z drewna, metalu, plastiku, gumy i wielu innych materiałów. 
Pochodzą one z blisko 20 krajów świata i 6 kontynentów. Mają nie tylko zadziwiać  
i bawić, ale i przybliżyć odwiedzającym ideę ochrony płazów w ogóle a także działań, 
jakie w tym celu były lub będą podejmowane. Na wiszących w muzeum tablicach 
można zapoznać się z anatomią żaby, obejrzeć jej szkielet, poczytać o trybie jej życia. 
Muzeum Żaby funkcjonuje w ramach Ekocentrum Parku Narodowego Gór Stołowych.   
ul.  Słoneczna 31 ,  57-350 Kudowa Zdrój  
https://www.kudowazdroj.pl/atrakcje/muzeum-zaby/  

 

13. Szkolne Muzeum Gwizdka - Gwizdały 

Muzeum położone we wsi Gwizdały (powiat węgrowski). Placówka ma swą siedzibę w 
tutejszym Zespole Szkół. Muzeum powstało w 1999, kiedy to Witold i Adam 
Tchórzewscy, kolekcjonerzy z Warszawy przekazali ówczesnym władzom szkoły swoją 
kolekcję, w skład której wchodziło: 39 gwizdków, 12 fujarek i jedna okaryna. Kolejne 
eksponaty pochodziły z darów lub też z odkupu od kolekcjonerów. Logo placówki 
zostało zaprojektowane przez Szymona Kobylińskiego. Aktualnie w muzeum znajduje 
się ekspozycja klasycznych gwizdków, wykonanych z różnych materiałów (drewno, 
glina, metal), gwizdków branżowych (sportowych, kolejarskich, policyjnych), 
technicznych (m.in. od parowozów oraz czajników) oraz instrumentów dętych (fujarki, 
ligawki, trąbki). Oprócz eksponatów pochodzących z Polski, w muzeum zobaczyć 
można gwizdki z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
Australii oraz Amazonii. Najstarszy z eksponatów liczy sobie ok. 400 lat. Muzeum jest 
obiektem całorocznym, czynnym od poniedziałku do piątku, natomiast w weekendy 
po uprzednim uzgodnieniu. Dla zainteresowanych organizowane są warsztaty 
garncarsko-ceramiczne.    
Gwizdały 89, 07-130 Gwizdały, Telefon: 74 758 79 63 
http://www.lochow-koszelanka.nlot.pl/pl/sights/muzeum-gwizdka-w-gwizdalach-

250.html  
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14. Muzeum Neonów - Warszawa 

Celem Muzeum Neonów jest dokumentacja oraz ochrona powojennych reklam 
świetlnych – neonów. Począwszy od roku 2005 instytucja angażuje się w działania 
związane z badaniem i odnawianiem starych neonów, będących wspomnieniem po 
szeroko zakrojonych projektach wielkiej neonizacji, prowadzonych w krajach Bloku 
Wschodniego. Powstała swoista  nowa  moda na neony w Polsce, czego najlepszym 
przykładem jest otwarcie pierwszego w Polsce i jednego z nielicznych na świecie 
muzeów poświęconych starym reklamom świetlnym. Stała kolekcja muzeum składa 
się z ok. stu starych neonów i innych instalacji reklamowych, które nierzadko zostały 
zaprojektowane przez wybitnych artystów i grafików, będących też twórcami znanej 
na świecie tzw. Polskiej Szkoły Plakatu. W muzeum mają Państwo unikalną możliwość 
przyjrzenia się neonom z bliska, a także docenienia kunsztu twórców i rzemieślników 
tej często zapominanej formy sztuki. Placówka jest instytucją prywatną, która nie jest 
utrzymywana ze środków publicznych. Działalność muzeum i realizacja jego misji,  
a także projektów związanych z odnawianiem neonów są finansowane przez  gości.   
Neon Muzeum, także Muzeum Neonów – prywatna galeria-muzeum znajdująca się na 
warszawskiej Pradze-Południe, działająca w formie spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością. Zajmuje się dokumentacją i ochroną polskich reklam świetlnych 
powstałych po II wojnie światowej.   
Adres: Soho Factory, Mińska 25, Praga District, 03-808 Warszawa ; telefon:  
665 711 635 http://www.neonmuzeum.org/?LMCL=m3AdOu 

15. Muzeum Nietypowych Rowerów - Gołąb 

Muzeum znajduje się w miejscowości Gołąb  przy trasie nr 801 Warszawa - Dęblin - 
Puławy - Kazimierz Dolny. Zwiedzający mogą obejrzeć a nawet osobiście wypróbować 
rowery poziome, rowery cyrkowe i inne nietypowe rowery. Dzieciom i młodzieży 
największą frajdę sprawia jazda na galopujących rowerach. Rodzice  i opiekunowie 
mogą osobiście wozić swoje pociechy rikszą i innymi pojazdami. Właściciel zaprasza do 
współpracy szkoły, klasy i nauczycieli zainteresowanych ekologią. Szczególnie gorąco 
zaprasza dzieci z okazji dnia dziecka. Oferuje lekcje muzealne: "Naprawa i konserwacja 
roweru", "Historia roweru", "Rower ekologiczny - Pojazd przyszłości", "Czy Światu 
zabraknie energii". Oferuje pokazy pracy w kuźni, a nawet naukę kowalstwa  
w weekend.       
Puławska 1, 24-100 Gołąb ; Telefon: 601 814 527 
https://www.muzeumrowerow.pl/ 

16. Muzeum Zabawek – Kudowa Zdrój 

Jeśli chciałbyś na chwilę wrócić do beztroskich lat dzieciństwa, pokazać dzieciom czym 
się kiedyś bawiłeś, zastanawiasz się jak wyglądały zabawki naszych pradziadków lub 
po prostu szukasz miejsca, w którym spędzisz niezapomniane popołudnie, wybierz się 
do Muzeum Zabawek w Kudowie-Zdroju. To niezwykłe miejsce, w którym każdy 
odnajdzie dla siebie coś intrygującego. Świetne zarówno dla dzieci jak i dorosłych. 
Poznaj historię z innej perspektywy i przenieś się do miniaturowego świata, z którego 
nie będziesz chciał wyjść. Muzeum Zabawek Kudowa zostało otwarte w grudniu 2002 
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roku przez małżeństwo miłośników zabawek, którzy po wielu latach gromadzenia 
eksponatów postanowili pokazać je szerszemu gronu. Na początku była to niewielka 
wystawa, ale dzięki zaangażowaniu wielu osób dziś stanowi ona największą wystawę 
zabawek w Polsce, na którą składa się ponad 5 tysięcy zabawek.    
Zdrojowa 46b, 57-350 Kudowa-Zdrój ; tel. 74 866 49 70, tel. 601 948 423  
kudowa@muzeum-zabawek.pl       http://muzeum-zabawek.pl/kudowa-zdroj/ 

17. Muzeum Zabawek – Krynica Zdrój 

Muzeum Zabawek Krynica zostało otwarte w lipcu 2010 roku jako filia Muzeum 
Zabawek w Kudowie-Zdroju, które istnieje już od 2002 roku. Jest prowadzone przez 
małżeństwo pasjonatów, którzy kontynuując rodzinną tradycję dbają o dziedzictwo 
kulturowe, jakim jest zabawka. W Krynickim muzeum jest zgromadzone ponad  
3 tysiące światowej klasy eksponatów. Na około trzystu metrach kwadratowych 
znajdziesz zabawki z niemal z wszystkich epok – od starożytności aż po lata 80. XX 
wieku.    
ul. Piłsudskiego 2,  33-380 Krynica-Zdrój,  tel. 783 783 139, tel. 693 634 114 
http://muzeum-zabawek.pl/krynica-zdroj/ 

18. Muzeum Zabawek – Karpacz 

Jest w Karpaczu takie miejsce, gdzie dorośli powracają wspomnieniami w świat 
dzieciństwa, a dzieci mogą ujrzeć świat zaklęty w miniaturze. Tym miejscem jest 
Miejskie Muzeum Zabawek, stworzone w 1995 roku z kolekcji Henryka 
Tomaszewskiego – słynnego mima i założyciela Teatru Pantomimy Wrocławskiej. 
Kolekcja ukazuje przekrój zabawkarstwa obejmujący około 300 lat, od XVIII – 
wiecznych figurek szopkowych, poprzez porcelanowe lalki z XIX w, aż po zabawki 
typowe dla XX wieku. Eksponaty pokazane są w gablotach zaprojektowanych  
i malowanych przez znanego krakowskiego scenografa – Kazimierz Wiśniaka.  
W Muzeum prezentowane są również wystawy czasowe związane z tematyką zabawki 
i dziecka. Zabytkowe, porcelanowe lalki, urokliwe misie i inne zabawki można 
obejrzeć  w nowej siedzibie Miejskiego Muzeum Zabawek ze zbiorów Henryka 
Tomaszewskiego przy ulicy Kolejowej 3. Muzeum mieści się w wyremontowanym, 
dawnym   budynku dworca kolejowego. W nowym miejscu udało się zachować 
charakter i styl ekspozycji zaprojektowanej przez twórcę Muzeum,  a niektóre zabawki 
zyskały nowy wizerunek. Dodatkową atrakcją jest sala kolejnictwa, w której pokazane 
są eksponaty z Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa na Śląsku z Jaworzyny Śląskiej oraz ze 
zbiorów własnych Muzeum. Małych miłośników kolei zachwyci wagon towarowy  
o długości 3 metrów, kasa biletowa oraz miniatury kolejek. 
ul. Kolejowa 3, 58-540 Karpacz,  tel. 75 76 18 523 
http://www.muzeumzabawek.pl/ 
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19. Muzeum Domków dla Lalek - Warszawa 

Odwiedziny w tym muzeum to nostalgiczna wyprawa w przeszłość dla dzieci w wieku 
od 5 do 105 lat. Jest to najbardziej tajemnicze  i urzekające  Muzeum w Polsce. Ponad 
130 historycznych domów, sklepików i pokoi dla lalek. Unikatowa kolekcja zabawek 
sakralnych. Dziesiątki uroczych wnętrz, tysiące maleńkich drobiazgów. Niezliczona 
ilość godzin wspaniałej zabawy, która dawno przeminęła, ale której czar urzeka nas do 
dziś. Zachwyt, zaduma i wspaniała inspiracja do własnej twórczości - to właśnie 
Muzeum Domków dla Lalek znajdujące się na terenie warszawskiej dzielnicy 
Śródmieście w gmachu Pałacu Kultury i Nauki.    
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa              https://www.muzeumdomkow.pl/ 

20. Muzeum Kargula i Pawlaka - Lubomierz 

Muzeum Poświęcone kultowej trylogii sylwestra Chęcińskiego „Sami swoi”, „Nie ma 
mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Muzeum zlokalizowane jest w pobliżu Lubomierskiego  
Rynku (Placu Wolności), którego plener kilkakrotnie pojawia się w filmie „Sami swoi”. 
Pomieszczenia muzealne mieszczą się na parterze jednego z najstarszych w mieście 
budynków – tzw. Domu Płócienników, od XVI w. siedzibie cechu Płócienników, 
którego budynek posiada bogate walory architektoniczne, stanowiące atrakcję 
turystyczną. W Muzeum Kargula i Pawlaka zgromadzone są różne pamiątki związane  
z kultową komedią Sylwestra Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty wykorzystane 
przy kręceniu filmu. Wśród rekwizytów znajdują się m.in. karabin, z którego zamek 
wylata, granat do świątecznego ubrania i fragment płota, przy którym kłócili się 
bohaterowie. Wśród innych unikatowych eksponatów znajdują się: umowa  
z dublerem Władysława Hańczy – Józefem Jakubowskim oraz pierwsza kopia 
filmu „Sami swoi”, z której film był odtwarzany podczas prapremiery w 1967 r.  
ul. Wacława Kowalskiego 1, 59-623 Lubomierz, Tel. 75 78 33 573 
e-mail: muzeum@lck.org.pl  
https://www.lck.org.pl/muzeum-kargula-i-pawlaka  

21. Muzeum Historii Gitary - Katowice 

Od 2015 roku, Katowice są bogatsze o kolejną atrakcję. Jest nią Muzeum Historii 
Gitary, którego zbiory obejmują około 75 instrumentów. Podziwiać tu można całe 
gitarowe drzewo genealogiczne – jej współczesne wersje, poprzedniczki z dawnych 
lat, a także kuzynki z różnych stron świata. Co ważne, na instrumentach można 
również zagrać, a także posłuchać niezwykle interesujących opowieści pasjonatów 
gitary – właścicieli muzeum. Miejsce obowiązkowe nie tylko dla muzyków.     
ul. Krzywa 4, 40-061 Katowice ; Telefon: 601 669 717 
http://www.muzeumgitary.pl/ 

22. Rogalowe Muzeum - Poznań 

Wiadomo, że być w Poznaniu i nie skosztować rogala świętomarcińskiego to jak być  
w Rzymie i nie spróbować prawdziwej włoskiej pizzy. Gdy będziemy się rozkoszować 
smakiem tego wypieku, być może najdzie nas refleksja na temat tej regionalnej 
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potrawy – z jakich czasów wywodzi się ta tradycja, jak produkuje się typowe rogale? 
Dlaczego akurat w Poznaniu? Na wszystkie nurtujące nas pytania znajdziemy 
odpowiedź w Rogalowym Muzeum. Jest to żywe centrum poznańskich tradycji  
i kultury. Mieści się w samym sercu Poznania – na Starym Rynku z widokiem na wieżę 
ratuszową z koziołkami. To miejsce dla wszystkich którzy chcą poznać lepiej Poznań, 
jego specyfikę, język oraz symbole, ze szczególnym uwzględnieniem rogali.  
W kameralnej, swobodnej atmosferze pokazów na żywo, z humorem i z interakcją  
z odwiedzającymi  to „smakowite” miejsce. W ofercie znajdują się pokazy dla 
mieszkańców i turystów, organizacja wyjątkowych spotkań firmowych oraz oryginalne 
warsztaty edukacyjne – w tym nowy program o ratuszu, koziołkach i hejnale.                                                                                                       
Stary Rynek 41/2 (wejście od ul. Klasztornej 23),  61-772 Poznań 
http://rogalowemuzeum.pl/ 

23. Hydropolis - Wrocław 

Jest to niesamowite centrum wiedzy o wodzie… Łączy walory edukacyjne  
z najnowocześniejszą formą wystawienniczą. Jedyny obiekt tego typu w Polsce i jeden 
z nielicznych na świecie – wystawa znajduje się w zabytkowym, XIX-wiecznym 
neogotyckim podziemnym zbiorniku wody czystej o powierzchni 4600 m². Zbiornik 
należący do wrocławskich wodociągów pełnił swą pierwotną funkcję do 2011 roku, 
gdy został wyłączony z użytku. W grudniu 2015 roku wrocławskie Miejskie 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. po przeprowadzeniu niezbędnych 
remontów i rewitalizacji przekształciło budowlę w Centrum Edukacji Ekologicznej 
„Hydropolis”. Od 2002 roku obiekt znajduje się na liście zabytków . Hydropolis jest 
miejscem, w którym technologie multimedialne, interaktywne instalacje, wierne 
repliki i modele oraz bogate w informacje ekrany dotykowe służą jednemu celowi: 
ukazaniu wody z różnych perspektyw. Odkrywa procesy, w których bierze udział woda 
– od funkcji pełnionych w ciele człowieka, po prądy oceaniczne, które kształtują klimat 
na ziemi. Oprócz działalności wystawienniczej ośrodek dysponuje rozbudowaną ofertą 
edukacyjną opartą na podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
W ramach specjalnych zajęć uczniowie szkół mogą wziąć udział w warsztatach 
praktycznych. Grupy zorganizowane mogą skorzystać również z usług przewodnika.                                                                         
ul. Na Grobli 17,  50-421 Wrocław 
https://hydropolis.pl/ 

 

Opracowano na podstawie materiałów znajdujących się na stronach internetowych muzeów. 
                                                                                                                                                    Ewa Malin 
                                                                                                                                                      Maj 2020 
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