Grudzień 2018 w Poznaniu

Grudzień to miesiąc przejścia ze złotej polskiej jesieni do czasu świąt, jazdy na nartach i
niecierpliwego oczekiwania na wiosnę. Choć pora roku zniechęca, w tym miesiącu warto
aktywnie spędzić wolny czas. Poznań bowiem przygotowuje wtedy szereg propozycji.
A zatem, przejdźmy do listy rzeczy, na które należy zwrócić uwagę w stolicy Wielkopolski w
grudniu.

Poznańskie Betlejem - Plac Wolności: 17.11 - 21.12 || Stary Rynek: 1.12. 21.12

>> SZCZEGÓŁY NA TEMAT JARMARKU <<

Betlejem Poznańskie odbędzie się w dwóch sąsiadujących ze sobą lokacjach: Placu Wolności oraz Starym
Rynku. Pierwsza z nich zostanie przekształcona w strefę atrakcji już 17. listopada i potrwa do 21. grudnia.
O godzinie 17:00 oficjalnie rozpoczniemy jarmark bożonarodzeniowy. Ponownie na placu zagości
33-metrowa karuzela Młyńskie Koło, z której rozpościerać będzie się niezwykły widok na panormę
centrum. Poza tym atrakcje dla dzieci, warsztaty, pokazy artystyczna, pyszne, świąteczne jedzenie oraz
niezpomniany klimat.

Jarmark na Pl. Wolności czynny codziennie w godzinach 11:00 - 21:00.

Zaledwie kilkaset metrów w dół ulicy Paderewskiego, na
Starym Rynku, stanie drugi jarmark bożonoarodzeniowy.
Data rozpoczącia to 1. grudnia i tu rzecz dziać się będzie
również do 21. grudnia.

Pierwszego dnia, o godzinie 17:00 feerią barw zapłonie choinka na Styarym Rynku i oto jarmark można
uznać za otwarty. Tu lokalni (i nie tylko) wytwórcy oferować będą wędliny, sery, ręcznie robione ozdoby
oraz grzane wino i piwo, aby wzniecić w zwiedzających przedświąteczny ogień.

Jarmark na Starym Rynku czynny w godzinach 11:00 - 19:00.

POZnan Ice Festival 8.12 – 9.12.2018

>> WIĘCEJ NA TEMAT FESTIWALU <<

W ramach Betlejem Poznańskiego miasto gości festiwal rzeźb lodowych. To już trzynasta edycja
wydarzenia cieszącego oczy mieszkańców i turystów, którzy akurat spędzają wolny weekend w Poznaniu.
Artyści z takich krajów jak Włochy, Malezja czy Meksyk staną do rywalizacji o nagrodę na najpiękniejszą
lodową rzeźbę. To okazja nie tylko do podziwiania kreacji, ale również do obserwowania procesu ich
powstawania.

Konkurs składa się z dwóch kategorii: Speed Ice Carving, czyli wykonanie modelowej rzeźby na czas oraz
konkursu głownego, na który wszyscy czekają najbardziej!

Jeżeli zatem pragniesz zobaczyć, jak zamiast iskier sypią się kryształki lodu, bądź na Starym Rynku w
Poznaniu 8 i 9. grudnia. Rozpoczęcie Speed Ice Carving o 8.12 o godz. 11:00, konkursu głównego zaś
9.12 o godz. 9:00.

ZNAMY WYNIKI! Zwycięzcami Konkursu Głównego zostali Słowacy Adam Bakoš
i Miroslav Trnovský, zaś sobotnie zmagania w widowiskowej konkurencji Speed
Ice Carving wygrał Amerykanin, Don Loving.

Świąteczna Bimba || 9.12 oraz 16.12 2018

Oprócz Bimby Betlejemskiej, w Poznaniu jak co roku od wielu lat zagości również specjalna Bimba
Świąteczna. Przewóz odbędzie się taborem historycznym, zupełnie za darmo. Rozświetlona i
kolorowo przystrojona, na poznańskie ulice wyjedzie w dwie grudniowe niedziele: 9. i 16. W odróżnieniu
od Bimby Betlejemskiej ma charakter radosnego świętowania. Na pasażerów czekają Gwiazdory.
Pierwszy, w zielonym płaszczu, poprowadzi tramwaj. Drugi, czerwony, konkursy z nagrodami. Wiedzą na
temat świątecznych tradycji muszą wykazać się chcący otrzymać nagrody, których organizatorzy
przygotowali co niemiara. 16.12 zaprasza się do wspólnego kolędowania z Zespołem Tańca Ludowego
"Poznań" AWF.

Serdecznie zapraszamy między 12:00 a 18:00.

Szczegóły wydarzenia TUTAJ

Wszystko jasne! Zwiedzanie Bramy Poznania dla osób z
niepełnosprawnością intelektualną

Oporwadzanie skierowanie jest do osób niepełnosprawnych umysłowo w stopniu lekkim i średnim.
Odbędzie się 13. grudnia 2018 o godz. 13:00 i jest zupełnie darmowe. Należy jednak dokonać zapisów
osobiście w Punkcie Informacji Bramy Poznania, telefonicznie pod numerem telefonu 67 647 76 34 lub
wysyłając e-mail na adres: wydarzenia@bramapoznania.pl .

Pokaz Kotów Rasowych || 16. 12. 2018

Wszystkich miłośników kocich piękności zachęca się do odwiedzenia Palmiarnii Poznańskiej dnia 16. 12.
2018, gdzie obdędzie się pokaz kotów rasowych. Organizatorem akcji jest Klub Felis Posniania. Show
trwać będzie między 10:00 a 15:00, właśnie w Palmiarnii, dokłądniej w pawilonach I i VI. Do odwiedzenia
wystawy upoważnia bilet wstępu do obiektu, koszt to 10 zł normalny, 7 zł ulgowy.

SZCZEGOŁY TUTAJ

Międzynarodowy Dzień Herbaty i Ceramiki "Czarka" || 15-16. 12. 2018

15. grudnia to Międzynarodowy Dzień Herbaty, a zatem najlepsza okazja, by uważniej przyjrzeć się
drodze, jaką przebywają zioła od producenta do naszych filiżanek. Dwudniowa celebracja przybliży,
często pomijany, ludzki wkład w ten proces. Wydarzenie odbędzie głównie w Galerii Miejskiej Arsenał i
Palmiarnii Poznańskiej. W programie warsztaty, degustacje i wystawy.

HARMONOGRAM:

SOBOTA 15.12.2018

11:00-16:00 Galeria Miejska Arsenał

HERBATA:
HERBACIANY STRAGAN
11.00 – 16.00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
12.00 – 13.00
„Herbaciane malowanki dla najmłodszych” -(Fundacja „Trzy Mosty”) -wstęp wolny
zapisy: martynakubiak@interia.pl, ilość miejsc ograniczona
WYKŁADY:
11.00 -11.50
„Woda matką herbaty” – Martyna Kubiak (@mar_tea_na - Kultura Herbaty), Agata Ożarowska (One
Cup of Tea) -wstęp wolny
12.00 – 12.50
„Między życiem a śmiercią – herbaciana sansara pod Himalajami w Nepalu” – Agata Ożarowska (One
Cup od Tea) -wstęp wolny
13.00 – 14.00
„Japońskie plantacje szczęśliwej herbaty” - Jolanta Jona (Herbaciany Notes)-wstęp wolny
14.10 – 15.00
„Chawan – magiczna czarka na japońskiej drodze herbaty” - Anna Molska (Akademia Sztuki w
Szczecinie, Pracownia „Open Work”)-wstęp wolny
15.15 – 16.00
DROGA HERBATY -opowieści o herbacie Matcha
-Anna Grabias- wstęp wolny
+całodniowa DEGUSTACJA HERBAT :D
CERAMIKA:
WARSZTATY:
11:00-12:00 Rodzinne Warsztaty z Cermiki - Katarzyna Poniecka (Pracownia Ceramiczna "Gliniana
Kula")
dziecko 20 zł, dorosły 20 zł (15 zł następne dziecko).
Zapisy: glinianakula@gmal.com, ilość miejsc ograniczona.
12.15 – 13.15
Warsztaty zdobienia ceramicznych kubków (grupa I) - Pavla Koralewska (Pracownia Plastyczna
„Galeria Pomysłów”)
- 25 zł osoba
Zapisy: pavla@ceramika-design.eu, ilość miejsc ograniczona.
12.15 – 12.45 (Grupa I)
12.45 - 13.15 (Grupa II)
13.30 - 15.00
Warsztaty lepienia czarek inspirowanych estetyką japońską - Katarzyna Poniecka (Pracownia
Ceramiczna „Gliniana Kula”) -60 zł osoba
Zapisy glinianakula@gmail.com, ilość miejsc ograniczona.

15.00 - 16.00
Warsztaty zdobienia ceramicznych kubków (grupa III) - Pavla Koralewska (Pracownia Plastyczna
„Galeria Pomysłów”)
-25 zł osoba
Zapisy: pavla@ceramika-design.eu, ilość miejsc ograniczona.
15.00 - 15.30 (Grupa III)
15.30 - 16.00 (Grupa VI)

---------------------------------------------------NIEDZIELA 16.12.2018

10.00-16.00 Palmiarnia Poznańska
*Ceny biletów wstępu do Palmiarni: normalny - 10,00 zł
ulgowy - 7,00 zł *) dzieci do lat 3. - wstęp bezpłatny
HERBATA:
WYSTAWA FOTOGRAFII:
9.00 - 16.00
„Jeden kubek herbaty” – Agata Ożarowska -wstęp wolny
SPACERY I OPOWIEŚCI:
12.30 -13.10
„W jednym kubku herbaty” – Agata Ożarowska (One Cup of Tea)-wstęp wolny
12.00 – 12.50
„Herbaciani kompani” – Anna Pospieszna (Palmiarnia Poznańska)-wstęp wolny
WARSZTATY I WYKŁADY:
10.00 – 10.40
"Herbaciane degustacje z dalekich zakątków świata"- Agata Ożarowska (One Cup of Tea) Martyna
Kubiak (Martyna kubiak•kultura herbaty) -wstęp wolny
10.50 - 11.30
„Stacja Chawan – Matcha: herbaciany skarb w proszku dla każdego” -(koło naukowe "miłośnicy
herbaty", UAM)-wstęp wolny
zapisy: martynakubiak@interia.pl, ilość miejsc ograniczona
11.30 – 12.20
„Herbaciana wiosna pod Himalajami – degustacyjna podróż wśród herbat z Darjeeling” - Wiktoria
Płonka
-wstęp wolny
zapisy: martynakubiak@interia.pl,, ilość miejsc ograniczona
12.30 – 13.20
„Stacja Gaiwan - zostań ekspertem od GAIWANA” – Martyna Kubiak (Martyna kubiak•kultura
herbaty) -wstęp wolny
zapisy: martynakubiak@interia.pl,, ilość miejsc ograniczona
13.30 – 15.00

„Japonia nieznana – czarne herbaty z Kraju Kwitnącej Wiśni” – Jolanta Jona (Herbaciany Notes)
-wstęp wolny
zapisy: martynakubiak@interia.pl,, ilość miejsc ograniczona
13.30 – 14.00 (Grupa I)
14.00 -14.30 (Grupa II)
14.30 – 15.00 (Grupa III)
15.10 - 16.00
„Zielone opowieści herbaciane” – Anna Brożyna (Piewcy Teiny)-wstęp wolny
+całodniowa DEGUSTACJA HERBAT :D
CERAMIKA:
KIERMASZ CERAMICZNY
10.00-16.00
WYSTAWA
9.00 - 16.00
„Ceramika z różnych stron świata” -wstęp wolny
*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany programu w dowolnym momencie

Żłóbek u Franciszkanów, kościół św. Franciszka Serafickiego, ul. Garbary 22

Czy wiedzieliście, że w Poznaniu co roku od lat 50 XX wieku z wielkim rozmachem powstaje szopka
bożonarodzeniowa, która uchodzi za największą lub przynajmniej jedną z największych w Europie?
Tak, już po wojnie w kościele św. Franciszka Serafickiego przy Pl. Bernardyńskim zaczęto budować żłóbki
niesamowitych rozmiarów. Obecnie widowisko zawiera ponad 250 figur, większość z nich naturalnych
rozmiarów, do tego wiele ruchomych. Dzieło powstaje dzięki pracy zakonników franciszkańskich oraz
parafian ochotników.

Oficjalne uruchomienie szopki odbywa się w Wigilię Bożego Narodzenia, ale efekty przygotowań można
podziwiać już kilka dni wcześniej.

Żłóbek do obejrzenia będzie aż do 2. lutego 2019 roku.

Dla zainteresowanych jak wyglądały żłóbki od 1954 do dziś, zachęcamy do odwiedzenia galerii na stronie
internetowej kościoła.

Świąteczna ścieżka zwiedzania Palmiarnii Poznańskiej

Palmiarnia Poznańska specjalnie z okazji Świąt Bożego Narodzenia przygotowała mapę, dzięki której
najmłodsi (choć nie tlyko) mogą poznać ciekawostki roślin najbardziej kojarzonych z tym okresem, jak np.
cynamon czy goździkowiec.

24 grudnia: zamknięte
25-26 grudnia: 9:00 - 17:00 (kasa do godz. 16:00)
31 grudnia: 9:00 - 16:00 (kasa do godz. 15:00)
1 stycznia 2019: zamknięte.

Mapa do pobrania TUTAJ.

Obchody Powstania Wielkopolskiego 1918/19 - setna rocznica

Rok 2018 jest dla Polaków datą wielkiego znaczenia. Oto bowiem świętujemy 100 lat odzyskania
niepodległości, o którą krwawo walczyliśmy ponad 120 lat! Obyśmy nigdy nie musieli już powtarzać
heroicznych, lecz wielokrotnie tragicznych czynów naszych przodków.

Nie byłoby odzyskania niepodległości bez Powstania Wielkopolskiego 1918/19. Wielu zdaje się zapominać,
jak ważny był to moment w polskiej historii. Ale nie Poznań. Tutaj setna rocznica odzyskania
niepodległości zbiega się z setną rocznicą Powstania Wielkopolskiego, mamy zatem dwa powody do dumy.
Oto kilka wydarzeń, które mogę cię zinteresować:

"Manru" w Teatrze Wielkim || premiera 15.12.2018

"Manru" to jedyna opera stworzona przez Jana Ignacego Paderewskiego, uważanego za inspiratora
Powstania. Jej premiera odbyła się w Dreznie w 1901 roku i śpiewana była po niemiecku. Polska premiera
miejsce miała we Lwowie. To również jedyne polskie dzieło wystawione w Metropolitan Opera w Nowym
Jorku. Warto zaobaczyć, jak przedstawia się spektakl powstały w tak trudnych dla polskich artystów
czasach.

Opera poznańska mieści się przu ul. Fredry 9.

Blety na spektakle do kupienia TUTAJ oraz w Centrum Informacji Miejskiej .

Główne uroczystości 27.12.2018

27. grudnia to najważniejszy dzień w obchodach rocznicy Powstania Wielkoposlkiego. To
wtedy doszło do zwycięskiego zrwyu i to wtedy oddajemy hołd tym, którym zawdzięczamy
skradzioną wcześniej wolność.

Przy ulicy Królowej Jadwigi, o godz. 16:40 pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich złożona zostanie
wiązanka przez i w towarzystwie dygnitarzy.

W godzinach popołudniowych na Placu Wolności rozbity zopstanie obóz powstańczy, na którym
rekonsruktorzy w strojach sprzed stu lat oraz wiele innych atrakcji przybliżą ci tamte chwile.

O 18:30, na Starym Rynku przed Odwachem (Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918/19)
inscenizacja walk powstańczych i śpiewanie pieśni patriotycznych.
Wisienką na torcie będzie natomiast prestiżowy koncert o godz. 19:30 z udziałem największych polskich
gwiazd. Na stadionie miejskim w Poznaniu artyści nawiążą do powstańczych tradycji, a pokazy
multimedialne ukażą pamiątki z tamtych czasów. Całość złoży się na muzyczny spektakl, który na żywo
wyemituje stacja TVN.

Szczegóły

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej lub być na bieżąco z aktualnościami dotyczącymi powstania, polecamy
stronę poświęconą celebracji Powstania Wielkopolskiego 1918/19 27grudnia.pl.

Pociągiem na Powstanie! ||

29. 12. 2018

29. grudnia 2018, z okazji okrągłej, setnej rocznicy Powstania Wielkopolskiego Turystyka Kolejowa
TurKol.pl we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Cargo Master i
Parowozownią Wolsztyn wraz z grupami rekonstrukcji historycznych m.in. z Towarzystwa Sympatyków
Miasta Lubonia zapraszają na przejazdy pociągami retro Powstaniec oraz Twierdza. Pierwszy z nich
zabierze zainteresowanych na żelazny szlak Wolsztyn – Luboń/Poznań. W Luboniu planowana jest
inscenizacja odbicia pociągu z rąk zaborców. Drugi natomiast oferuje przejażdżkę po poznańskich
stacjach, od Poznania Głównego, przez Franowo i Starołękę, z powrotem do stacji wyjściowej.

Poniżej rozkład jazdy oraz cennik biletów w PRZEDSPRZEDAŻY.

Bilety na wszystkie wyszczególnione powyżej pociągi są biletami ryczałtowymi, obowiązują w danym
pociągu niezależnie od długości trasy, na jakiej podróżują pasażerowie.

Zakupu oraz rezerwacji dokonać można na turkol.pl.

Wszelkich informacji dotyczących oferty oraz zakupu i rezerwacji biletów można zasięgnąć pod numerem
Infolinii TurKol.pl 603 366 366.

Józef Brandt – wystawa w Muzeum Narodowym w Poznaniu ||
28.10.2018 – 6.01.2019

>> SZCZEGÓŁY WYSTAWY <<

Wystawa monograficzna Józefa Brandta jest organizowana przez Muzeum Narodowe w Warszawie we
współpracy z Muzeum Narodowym w Poznaniu. Do 6. stycznia 2019 roku można zapoznać się z
twórczością artysty, którego największa sława przypadła na koniec XIX wieku. W tamtym czasie
popularnością prac Brandta nie mógł się równać żaden polski malarz.
Brandt znany jest z przedstawiania w swych pracach realistycznych scen batalistycznych, nadekspresji
obrazu, dynamiki oraz szczegółowości postaci. Do końca życia wystawiał na salonach takich miast jak
Paryż, Wiedeń, Berlin czy Kraków.

Wystawie towarzyszy szereg spotkań. Ofertę dla grup oraz osób indywidualnych w formacie PDF do
pobrania TUTAJ.
Istnieje możliwość zorganizowania lekcji muzealnych, w tym celu należy kontaktować się z obiektem.

Miejsce: Muzeum Narodowe w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 9
Cena biletu wstępu: normalny 10 zł, ulgowy 7 zł (UWAGA! Sobotni bezpłatny wstęp do muzeum
nie obowiązuje na wystawę.)

Sylwester Miejski 2018/19 na Placu Wolności

Miasto Poznań wraz z Estradą Poznańską zapraszają na coroczny Sylwester Miejski.
Wydarzenie po raz kolejny odbędzie się na Placu Wolności, oczywiście w sylwestrową noc z 31. grudnia
2018 na 1. stycznia 2019, a hasłem przewodnim imprezy będzie „Hit za hitem”.

Wspólną zabawę rozpoczną życzenia prezydenta miasta Jacka Jaśkowiak, po którym na scenie pojawią się
gwiazdy polskiej muzyki, wielkopolski duet wokalny oraz dwie muzyczne niespodzianki. Oprawę
dźwiękową zagwarantuje pięcioro DJ’ów, a goście przybywający tego wieczoru na Plac Wolności uraczeni
zostaną scenografią, jakiej Poznań jeszcze nie widział.

Tuż po życzeniach Prezydenta show urozmaici pokaz pirotechniczny. Wbrew obawom mieszkańców
organizatorzy zapewniają, że fajerwerki mają być cichsze, niż te puszczane samodzielnie. Tym samym
zachęca się, aby zrezygnować ze sztucznych ogni na własną rękę.

Dodatkowo o bezpieczeństwo zadbają metalowe ogrodzenie oraz ochrona – na pokaz nie zostaną
wpuszczone osoby posiadające przy sobie alkohol, niebezpieczne przedmioty czy własne fajerwerki.

Data: 31.12.2018

Godzina rozpoczęcia: 22:00

Godzina zakończenia (planowana): 2:00

Miejsce: Plac Wolności

Wstęp wolny!

>> WIĘCEJ SYLWESTROWYCH PORPOZYCJI <<

