Imieniny ulicy Święty Marcin 2018

Już po raz kolejny 11. listopada, Narodowe Święto Niepodległości przybiera w Poznaniu szczególną
formę. Jedna z głównych ulic miasta - Święty Marcin obchodzi swoje imieniny. Przez miasto
przetoczy się barwny korowód, a poznaniacy i liczni turyści będą delektować się słynnymi Rogalami
Świętomarcińskimi. To wyjątkowe święto stało się wizytówką Poznania na tle innych miast oraz
dowodem na to, że takie okazje można świętować wspólnie nie tylko w sposób oficjalny.

Zobacz stronę o atrakcjach i wydarzeniach świętomarcińskich: www.marcin.poznan.travel

Korowód od MTP do Pl. Adama Mickiewicza, start o godz. 13.30
Złożona z około 300 uczestników parada, której centralną postacią jest Św. Marcin na żywym koniu,
w asyście rzymskich legionistów. Układ Korowodu zbudowany jest z obiektów i kostiumów
przygotowanych przez profesjonalne grupy plastyczne oraz z propozycji przygotowanych przez
organizacje pozarządowe, grupy rekonstrukcyjne, szkoły i harcerzy.
Przejście od Międzynarodowych Targów Poznańskich, ul. Bukowska do Placu Adama Mickiewicza.

Szczegółowy program na stronie Centrum Kultury Zamek >>

Rogale świętomarcińskie
Najsłodszym symbolem Poznania i pamiątką świętego są rogale świętomarcińskie. Wedle najbardziej
znanej wersji historii były wypiekane dla ubogich, a ich kształt ma przypominać podkowę konia, na
którym jeździł Marcin. Podczas obchodów imienin ulicy Św. Marcin poznańskie cukiernie sprzedają
nawet kilkaset ton tego smakołyku. Według tradycji właśnie wtedy smakują one najlepiej.
Kiermasz rogali będzie odbywał się przy al. Niepodległości, od ul. Św. Marcin do ul. Fredry oraz na
ul. Św. Marcin od ul. Kościuszki do Al. Niepodległości, w godz. 11–21;

Scena na Placu Adama Mickiewicza
●
●
●
●

około godz. 13:30 - koncert zespołu Bubliczki, druga część koncertu po korowodzie;
około godz. 14:00 - przekazanie kluczy do miasta z udziałem Prezydenta Miasta Poznania;;
godz. 20:00 - koncert zespołu Lao Che;
godz. 21:30 - pokaz laserowy.

Dodatkowe atrakcje

●
●
●

godz. 10:30 - 13 warsztaty rodzinne w namiocie przed Zamkiem;
godz 12 - 20 pokaz filmów o dawnym Poznaniu w Sali Wielkiej w CK Zamek;
godz 15 - 17 warsztaty z budowania Demonstronu dla młodzieży i dorosłych w namiocie przed Zamkiem.

Partnerem wydarzenia jest w tym roku:

