Poniedziałek w Poznaniu - co robić?

Poniedziałki w Poznaniu mogą okazać się podchwytliwe. Jak w wielu miastach europejskich, muzea i
niektóre atrakcje turystyczne tego dnia nie funkcjonują. Wydawać by się więc mogło, że dzień ten
należy przeczekać w hotelu. Nic bardziej mylnego. Poznań oferuje moc wrażeń nawet wtedy!

Stare Miasto

Stare Miasto to mocno bijące serce Poznania. Centrum stolicy Wielkopolski nigdy nie zasypia, a swoimi
walorami zachwyca o każdej porze dnia. Zabytkowe ulice ozdobione są feerią stylów: renesansu, baroku,
neoklasycyzmu czy modernizmu. Przez lata Poznań czerpał z zachodnich wzorców, ale nadal pozostawał
wierny słowiańskiej spuściźnie. Spacer wąskimi uliczkami, wyrastającymi gęstą siecią od Starego Rynku,
to idealne miejsce na romantyczny spacer.

fot. Norbert Zieliński

Koziołki

Jednym z symboli miasta są dwa koziołki. Ich obecność owiana jest legendą, a zobaczyć je można na
własne oczy, codziennie o 12:00 i o 15:00 jako część mechanizmu zegarowego na wieży zabytkowego
Ratusza. Oprócz tego na pl. Kolegiackim, zaledwie parę kroków od płyty Rynku, stoi pomnik koziołków
dla tych, którzy nie zdążyli na południowy pokaz.

Adres: Rynek 1, Poznań (Ratusz Poznański)

fot. Jakub Pindych

Poznańska fara

Część Kolegium Pojezuickiego stanowi okazały budynek kościoła p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
św. Marii Magdaleny i św. Stanisława. Wnętrze jego to prawdziwa perła baroku, która wprawia w
osłupienie nawet tych, którzy o architekturze wnętrz nie mają pojęcia. Co więcej, bazylika organizuje
koncerty organowe, które w wakacje odbywają się codziennie o 12:15 i w czwartki o 20:00, poza sezonem
letnim w każdą sobotę o 12:15.

Adres: ul. Klasztorna 11, Poznań
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Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego

Potocznie zwany kościołem Franciszkanów, spoczywa u podnóża Góry Przemysła. To kolejny przykład
sztuki barokowej, który na tle innych wyróżnia się bogato złoconym ołtarzem głównym autorstwa
czeskiego artysty Antoniego Swacha.
Adres: ul. Franciszkańska 2, Poznań

Makieta dawnego Poznania

Obiekt nieczynny do wiosny z powodu prac konserwatorsko-remontowych.

Przy okazji odwiedzin w kościele św. Antoniego Padewskiego warto przejść na tyły kompleksu, gdzie w
piwnicach czekają na zwiedzających trzy makiety historycznego Poznania. Całość okraszona jest
opowieścią, światłem i dźwiękiem, tworząc razem edukacyjny, przy tym magiczny pokaz.

Adres: ul. Franciszkańska 2, Poznań (wejście od ul. Ludgardy)

Godziny seansów
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Muzeum Czekolady
Muzeum przedstawia historię od ziarna do tabliczki czekolady. Wizyta tam to podróż w głąb Afryki i
plantacji drzew kakaowca. Tam dowiecie się wszystkiego o historii kakao i czekolady, o uprawie i jej
drodze do Europy. Zapoznacie się z opakowaniami i przedmiotami związanymi z historią czekolady.
Podczas wycieczki możecie spróbować pysznych wyrobów, czyli prawdziwych czekolad, a następnie
dowiecie się, jak powstają belgijskie czekoladki, które oczywiście bez ograniczeń degustujecie.

Adres: ul. Wrocławska 12, Poznań
Godziny otwarcia: pon. - niedz. 10:00 - 18:00
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Poznańska katedra

Na Ostrowie Tumskim, zaledwie 15 minut piechotą od Starego Rynku pną się spiczaste wieże bazyliki
archikatedralnej. Historia Katedry sięga II połowy X wieku, czyli samych początków chrześcijaństwa w
Polsce. To najstarsza polska katedra i choć, z początku romańska, budowla przez ostatnie 1000 lat
wielokrotnie zmieniała kształt i styl, nadal pozostaje reliktem początków państwa polskiego oraz ważnym
ośrodkiem religijnym.

Adres: Ostrów Tumski 17, Poznań
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fot. Radosław Maciejewski

Park Cytadela

Ten największy park w Poznaniu powstał w latach 60 XX wieku. Wcześniej na jego miejscu znajdował się
Fort Winiary, najważniejszy punkt pruskiej Twierdzy Poznań. Znajdują się tam zatem pozostałości po
fortyfikacjach, jak i inne pamiątki z przeszłości: liczne cmentarze, pomniki, Muzeum Uzbrojenia, Muzeum
Armii Poznań oraz artystyczne elementy krajobrazu, akwen zwany Rozarium, amfiteatr, dwie restauracje.
Spektrum atrakcji zadowoli więc każdego poniedziałkowego turystę.

Godziny otwarcia: całodobowo
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Stare Zoo

Poznań może poszczycić się najstarszym polskim zoo działającym nieustannie od daty powstania. Mowa tu
o Starym Zoo, które dziś funkcjonuje w formie parku, co nie umniejsza jego walorów ani tym bardziej
znaczenia historycznego.

Adres: ul. Zwierzyniecka 19, Poznań
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Nowe Zoo

Nowe Zoo, położone w pobliżu Jeziora Maltańskiego, jest już większą, nowocześniejszą wersją swego
poprzednika. Wspaniałym udogodnieniem jest bezpłatna kolejka sunąca po terenie ogrodu.

Adres: ul. Kaprala Wojtka, Poznań (wejście od ul. Krańcowej)

Godziny otwarcia:

kwiecień – wrzesień 9:00 – 19:00 (kasy 9:00 – 18:00)
marzec i październik 9:00 – 17:00 (kasy 9:00 – 16:00)
listopad – luty: 9:00 - 16:00 (kasy 9:00 – 15:00)
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Kolejka Maltanka

W sezonie letnim do Nowego Zoo dociera kolejka wąskotorowa Maltanka, jadąca wzdłuż północnego
brzegu Jeziora Maltańskiego. To jedna z trzech kolejek parkowych w Polsce, a jej historia sięga lat 50
poprzedniego stulecia. Przejażdżka ucieszy nie tylko dzieci, ale również ich opiekunów.
Start na skraju jeziora, od strony Ronda Śródka. Od września Kolejka Parkowa Maltanka nie bedzie
kursować w poniedziałki.

Więcej...
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Dawny Zamek Cesarski (CK Zamek)

Jeden z najmłodszych zamków monarszych w Europie. Swe istnienie rozpoczął 1910 roku, gdy
zakończono jego budowę zleconą przez cesarza pruskiego Wilhelma II. Od 1919 roku, po przejęciu przez
II Rzeczpospolitą Polską, zmieniał przeznaczenie, aż zagościła w nim kultura. Dziś można zatem znaleźć
tam teatry, kino, salę koncertową, restauracje, kawiarnie, nie zapominając o historii czyli zabytkowej
części zamku (w drugiej połowie 2018 roku rozpocznie się jej konserwacja, czekamy na otwarcie).

Adres: ul. Św. Marcin 80/82, Poznań

Zwiedzanie Zamku jest moźliwe w godzinach 12-20 od wtorku do niedzieli.
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Ogród Botaniczny

Spragnieni odpoczynku mogą udać się do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Adama Mieckiewicza.
Mieści się na ponad 20 ha i zwiera około 7000 gatunków roślin z niemal wszystkich stref klimatycznych.
Do dyspozycji jest również pawilon dydaktyczny oraz kawiarenka.

Adres: ul. Dąbrowskiego 165, Poznań

Godziny otwarcia: sprawdź
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Stary Browar

Stary Browar to nie tylko centrum handlowe, to również centrum sztuki i biznesu. Założone przez
najbogatszą Polkę na podwalinach Browaru Huggera proponuje dostępność sklepów, usług, ale przede
wszystkim relaks i kontakt z niezwykłą sztuką oraz rzadko spotykanym rozmachem architekturalnym.

Adres: ul. Półwiejska 42, Poznań

Godziny otwarcia: pon. – sob. 8:00 – 22:00; niedz. 9:00 – 21:00
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Fotoplastykon

Fotoplastykon służy do prezentowania trójwymiarowych zdjęć – stereofotografii. Są to dwie niemal
identyczne fotografie, które optyczny układ mechanizmu przetwarza w jeden przestrzenny obraz. Przed
oczami oglądającego co kilka sekund następuje zmiana fotografii, których w Fotoplastykonie Poznańskim
jest 48.

Sprawdź obecną wystawę

Adres: Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. Ratajczaka 44, Poznań.

Godziny otwarcia: pon. - pt. 10:00 - 19:00 (ostatnie wejście o godz. 18:00), sob. 10:00 - 17:00 (ostatnie
wejście o godz. 16:00), niedz. nieczynne.
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fot. Norbert Zieliński

Wójcik Tours

Ograniczonym przez czas Poznań oferuje przejazdy małymi, elektrycznymi samochodzikami. Z wygodnego
fotela można obejrzeć miasto na trzech trasach. Są to: okolice Starego Rynku, Dawna Dzielnica Cesarska
i Ostrów Tumski. Trasy wybieramy dowolnie, a przejażdżce towarzyszy historyczny komentarz. Istnieje
możliwość rezerwacji, lecz nie jest ona konieczna.

Adres: ul. Woźna (przy Muzeum Instrumentów Muzycznych)
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Malta Ski

Nie trzeba wyjeżdżać w góry, aby pojeździć na nartach. Wystarczy przyjechać do Poznania.
Sportowo-rekreacyjny obiekt położony nad południowym brzegiem Jeziora Maltańskiego w każdym
sezonie oferuje moc atrakcji. Latem zapraszają tor saneczkowy, karuzela, plac zabaw, mała plaża, a stok
narciarski służy zjazdom na pontonach. Zimą, gdy wszystko pokrywa śnieg (choć i jego brak nie jest
przeszkodą), odbywają się zjazdy na nartach oraz lekcje sportów zimowych dla dzieci i dorosłych. To
wyjątkowe miejsce na aktywny odpoczynek dla całej rodziny.

Adres: ul. Wiankowa 2, Poznań
Godziny otwarcia: pon. – niedz. 10:00 – 21:00 (uzależnione od warunków atmosferycznych)
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Termy Maltańskie

Jak na porządne miasto przystało, Poznań ma własny aquapark. Co więcej, to największy w Polsce wodny
obiekt rekreacyjno-sportowy wykorzystujący wody termalne. Składa się z czterech stref: basenów

sportowych, parku wodnego, sauny oraz SPA. Latem dostępne są baseny i zjeżdżalnie zewnętrzne.

Adres: ul. Termalna 1, Poznań
Godziny otwarcia (Aquapark): pon. – niedz. 9:00 – 23:00
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Pogromcy Enigmy

Przed głównym wejściem do Zamku Cesarskiego stoi mały szyfrokontener, w którym znajduje się stała
wystawa Pogromcy Enigmy. Upamiętnia ona poznańskich matematyków, którzy złamali kod maszyny
szyfrującej Enigma. Rezultaty swojej pracy przekazali Francuzom i Brytyjczykom, co ostatecznie znacznie
osłabiło Nazistowskie Niemcy w czasie II Wojny Światowej.

Adres: św. Marcin 80/82 (przed CK Zamek), Poznań
Godziny otwarcia: pon. – pt. 10:00 – 18:00
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fot. Paulina Ignasiak

Biblioteka Raczyńskich

Neoklasycystyczny budynek zdecydowanie przyciąga wzrok tych, którzy zawędrują na Plac Wolności.
Powstał z inicjatywy i środków Edwarda Raczyńskiego, poznańskiego magnata, mecenasa nauki i sztuki.
Jest to najstarsza publiczna biblioteka na ziemiach polskich działająca do dnia dzisiejszego. Współcześnie
siedziba biblioteki jest powiększona o nowoczesną część, ciągnącą się wzdłuż Al. Marcinkowskiego.

Adres: Pl. Wolności 19, Poznań

Godziny otwarcia: pon. – pt. 9:00 – 20:00; sob. 10:00 – 17:00
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fot. Jakub Pindych

Pomnik Starego Marycha

Stary Marych to postać ściśle związana z Poznaniem, a raczej gwarą poznańską. Ta fikcyjna postać była
gwiazdą specjalnej audycji emitowanej od lat 80 XX wieku na antenie Polskiego Radia w Poznaniu, stając
się w końcu symbolem poznańskiej gwary. Dziś staruszka z rowerem można zobaczyć u zbiegu ulic
Półwiejskiej i Krysiewicza.

Poznańskie murale

Poznań usiany jest ściennymi malowidłami. Niektóre przygotowano z największym rozmachem, niektóre
skromnie, ale za każdym kryje się historia i głębsze znaczenie. Wędrówka po mieście w ich poszukiwaniu
to najlepsze połączenie zwiedzania oraz kontaktu ze sztuką, jakkolwiek przedstawioną. Ze specjalną mapą
zobaczysz nawet więcej, bo rownież graffiti i neony.

Pobierz mapę w formacie PDF
Więcej o mapie…
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Rezerwat "Meteoryt Morasko"

Na skraju miasta znajduje się grąd, niegdyś typowy dla Wielkopolski, dziś coraz rzadziej spotykany. Jest
to wysokiej klasy zabytek przyrodniczy. Swą nazwę zawdzięcza grupie siedmiu kraterów, powstałych
prawdopodobnie w wyniku upadku syderytu, czyli meteorytu żelaznego.

Adres: ul. Meteorytowa 1, Poznań
Godziny otwarcia: całodobowo

Muzeum-pracownia Józefa Ignacego Kraszewskiego

Powstałe za sprawą kolekcjonerskiej pasji, przedstawia życie i twórczość autora „Starej Baśni”, redaktora,
publicysty, powieściopisarza często odznaczanego nie tylko w Polsce.

Adres: ul. Wroniecka 14, Poznań
Godziny otwarcia: pon. – pt. 10:00 – 15:00
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Grota solna

Himalaje w centrum Poznania? To możliwe. W zabytkowej kamienicy stworzono grotę, która od podłogi aż
po sople zwisające z sufitu zrobione są z krystalicznych brył soli himalajskiej. Ciało odpoczywa, a umysł
wycisza się. Wszystko wzbogacone w seanse i zajęcia np. jogi.

Adres: ul. Świętosławska 11, Poznań
Godziny otwarcia: pon. – niedz. 12:00 – 20:00
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Park linowy Pyrland

Oto park linowy z prawdziwego zdarzenia. Ukryty w lesie, pozwala skorzystać z sześciu różnych tras i
zjazdów tyrolkowych - tych dla maluchów jak i poszukiwaczy adrenaliny. Trasy linowe dostępne aż do
zmroku.

Adres: ul. Baraniaka/Chartowo, Poznań (okolice Jeziora Maltańskiego)
Godziny otwarcia: pon. – pt. 13:00 – 18:00; sob. – niedz. 10:00 – 18:00
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