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WITAJCIE KOCHANI
Zabieram Was dzisiaj na wycieczkę 

po najciekawszych muzeach w Polsce. 
Załóżcie wygodny strój, rozsiądźcie się wygodnie 

i ruszajcie ze mną 
na wyjątkową wyprawę "palcem po mapie".

ZAPRASZAM



Jedyne w Polsce 
i w Europie muzeum

nietypowych rowerów,
znajduje się 

w miejscowości Gołąb.
Znajdziecie i wypróbujecie

tam rowery poziome,
cyrkowe oraz galopujące.

MUZEUM NIETYPOWYCH ROWERÓW



To nietypowe muzeum znajdziecie w Łowiczu. 
Znajduje się tam ponad 4 tysiące eksponatów, 
a m.in. guzik Jana Pawła II, Czesława Miłosza, 
gen. Władysława Sikorskiego, Borysa Szyca 

czy Jaśka Meli.

MUZEUM GUZIKÓW



To niezwykłe muzeum mieści się w Bydgoszczy. 
Poznasz tu historię higieny człowieka na przestrzeni 5000

lat i zobaczysz wiele ciekawych eksponatów 
dotyczących tejże tematyki.

MUZEUM MYDŁA I HISTORII BRUDU



NIEWIDZIALNY DOM
Jest to najniezwyklejsze miejsce, w którym byłam, 
a znajduje się w Toruniu. W tym muzeum nie wiele
zobaczysz oczami, ale żeby je poznać i się z niego

wydostać, będziesz musiał wykorzystać wszystkie inne
zmysły. Niewidzialny Dom pokaże Ci świat, którego nie

zobaczysz, nawet nie wiesz, że istnieje...



To nietypowe muzeum
znajduje się w Kopalni Złota

w Złotym Stoku. Znajduje
się tam okazała kolekcja

tabliczek ostrzegawczych,
informacyjnych,

propagandowych 
z czasów socjalizmu.

MUZEUM PRZESTRÓG, UWAG I APELI



Muzeum Ognia znajduje się 
w Żorach. Poznacie tam

fascynującą historię ognia.
Będziecie mogli rozpalić tam

znicz olimpijski, a nawet podjąć
próbę ugaszenia wirtualnego

ognia, a także wziąźć udział w
ciekawych eksperymentach 

i warsztatach.

MUZEUM OGNIA



Muzeum Siekier mieści się 
w gospodarstwie agroturystycznym 

w Orzechówce. Znajdziecie tam licznie
zgromadzone topory, oszczepy, 

no i oczywiście siekiery. 
W zbiorach znajduję się także topór

katowski, którym po raz ostatni ścinano
głowy złodziejom monet 

na Krakowskim Rynku.

MUZEUM SIEKIER



To niezwykłe muzeum mieści się w jednej z piwnic na warszawskim
Mokotowie. Znajdziecie tam rzeźby, rysunki, grafiki, obrazy, książki

związane z legendami i opowiadaniami o Diable Polskim. 
Dowiecie się tam 
ile minut trwa kwadrans 
diabelski oraz jak z jaja 
noszonego wiosną przez 
tydzień pod pachą, 
pozyskać diabła 
wychowańca.

PRYWATNE MUZEUM DIABŁA POLSKIEGO



MUZEUM HISTORII GITARY
Muzeum Historii Gitary mieści
się w Katowicach. Zobaczycie

tam całe gitarowe drzewo
genealogiczne, jej współczesne

wersje, poprzedniczki 
z dawnych lat, a także kuzynki 

z różnych stron świata.



Jest to muzeum poświęcone dokumentacji i ochronie reklam 
z czasów powojennych i mieści się w Warszawie. 

Stała kolekcja muzeum składa się z ok. 100 starych neonów 
i innych instalacji reklamowych.

MUZEUM NEONÓW



TO WSZYSTKO NA DZISIAJ
DO NASTĘPNEGO RAZU


