Co nowego w Poznaniu w 2021 roku

Dlaczego warto odwiedzić Poznań w 2021 roku? Jakie nowości na Was czekają? Mamy kilka
propozycji. Tak mniej więcej jedna na każdą porę roku.
Jeśli w Waszych portfelach, a pewnie bardzie smartfonach ciągle czeka Polski Bon Turystyczny, to
przypominamy, że od tego roku można nim płacić także za pakiety jednodniowe (bez noclegu).
Sprawdźcie jak możecie swój bon wykorzystać w Poznaniu www.bon.poznan.travel

Muzeum Motoryzacji ▶ muzeumklasykow.pl
Międzynarodowe Targi Poznańskie, ul. Głogowska na wysokości Dworca Zachodniego (pawilon 2),
Poznań [mapa]

„Maluchy”, Fordy, Fiaty, Trabanty, ale też eleganckie Citroeny i Cadillaci. Wszystkie te cacka można
podziwiać w pawilonie 2 Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie swoją siedzibę znalazło
Muzeum Motoryzacji. Wystawa została podzielona na kilka stref tematycznych: zaczynając od
początku masowej motoryzacji z linią produkcyjną Henry’ego Ford’a poprzez amerykańskie klasyki,
wśród których wyjątkowym eksponatem jest 113-letni REO Gentelman’s Roadster aż po inne,
wyjątkowe pojazdy z całego świata.

Na stoisku Włoch wśród prezentowanych egzemplarzy będzie można obejrzeć między innymi
prawdziwą perełkę w postaci Fiata 514 z 1929 roku. Francja oczaruje zwiedzających m.in. pięknym
Renault NN Torpedo z 1925 roku, ale przede wszystkim najstarszym eksponatem na całej wystawie –
rowerem Clement Safety prosto z XIX-wiecznego Paryża z 1888 roku.

W części muzeum poświęconej naszym zachodnim sąsiadom zobaczymy podział motoryzacji na RFN i
NRD, rozdzielonej murem berlińskim. Perełkami w tej części są: Mercedes W108/280SE z 1971 roku,
BMW E9 z 1973 roku czy DKW F-5 z 1936 roku oraz ciekawa kolekcja trabantów.

Muzeum Narodowe ▶ mnp.art.pl
al. Marcinkowskiego 9, Poznań [mapa]

Po 22 latach Muzeum Narodowe zmieniło swoje logo. Nie namawiamy Was, by z powodu samej
zmiany znaku graficznego przyjeżdżać do Poznania, ale proponowane przez największe poznańskie
muzeum wystawy są już znakomitym pretekstem. W kolekcji znajduje się „Plaża w Pourville” – jedyne
w polskich zbiorach dzieło mistrza impresjonizmu Claude’a Moneta. Historia kradzieży tego obrazu
stała się inspiracją dla autorek scenariusza filmu familijnego „Tarapaty 2”, którego akcja dzieje się
w Poznaniu i okolicach.

Już 14 marca (prawie wiosna!) będzie można odwiedzić wystawę czasową „Polska. Siła obrazu”. A
tam Grottger, Malczewski, Wyspiański, Chełmoński i wielu innych. Sama śmietanka, crème de la
crème! Spora gratka dla prawdziwych koneserów, ale też dla tych, którzy chcą poznać klasykę
polskiego malarstwa końca XIX i pierwszych dekad XX wieku w pigułce.

Natomiast od 20 czerwca 2021 roku spora wystawa Magdaleny Abakanowicz. Ta jedna z bardziej
uznanych współczesnych polskich artystek jest od niedawna patronką Uniwersytetu Artystycznego w
Poznaniu. Jest także autorką „Nierozpoznanych” – poruszającej realizacji, którą można podziwiać na
poznańskiej Cytadeli.

Bilety do Muzeum Narodowego możecie kupić z wyprzedzeniem przez internet.

Centrum Szyfrów Enigma ▶ otwarcie lato 2021
Collegium Martineum UAM, Święty Marcin 78, Poznań [mapa]

Uważa się, że złamanie tajemnicy Enigmy, czyli niemieckiej maszyny szyfrującej, przyspieszyło
zakończenie II wojny światowej nawet od dwa lata. To wydarzenie jest kojarzone z brytyjskim
matematykiem Alanem Turingiem. Jednak równie istotny był wkład kryptologów związanych z
Poznaniem: Mariana Rejewskiego, Jerzego Różyckiego i Henryka Zygalskiego. To im udało się
pokonać szyfry wcześniejszych generacji Enigmy już 1932 roku!

Wokół tej historii powstaje multimedialne Centrum Szyfrów Enigma. Będzie można w nim poznać
tajemnice samej Enigmy, ale także nauczyć się szyfrować i przekonać się, że matematyka wcale nie
jest straszna. Dodatkowym atutem będzie atrakcyjnie podana dawka wiedzy o bezpieczeństwie w
internecie.

Centrum Kultury Zamek ▶ ckzamek.pl
Święty Marcin 80/82, Poznań [mapa]

Choć remont historycznych przestrzeni dawnego zamku cesarskiego zakończył się w 2020 roku, to
przez pandemię mogliście przegapić tę informację. Jeśli tak się stało to koniecznie musicie nadrobić
to niedopatrzenie i zwiedzić zamkowe wnętrza w nowy sposób. Przede wszystkim czekają na was
korytarze, halle, antyszambry i komnaty, poddane pieczołowitej renowacji.

Wzniesiony na początku XX wieku gmach uchodzi za „najmłodszy zamek Europy” wzniesiony dla
koronowanego władcy i jest światkiem zawiłej historii swojej epoki. Poznacie ją dzięki nowym

wystawom, opisom, folderom i interaktywnym audioprzewodnikom.

Nie można zapomnieć, że dziś jest to Centrum Kultury Zamek. Polecamy liczne wystawy, koncerty,
spektakle i inne zamkowe wydarzenia. Jeśli się pospieszycie, to do końca lutego macie szanse
zobaczyć wystawy dwóch wybitnych współczesnych polskich artystek: „Rassenhygiene" Doroty
Nieznalskiej i „Bezwzględne cechy podobieństwa” Izabelli Gustowskiej.

Betlejem Poznańskie ▶ betlejempoznanskie.pl
Plac Wolności, Poznań [mapa]

Poznański jarmark bożonarodzeniowy, czyli Betlejem Poznańskie zdobyło przez ostatnie lata wielu
wiernych fanów. Świąteczna atmosfera, przysmaki, wielka karuzela z widokiem na miasto, a do tego
grzane wino albo kakao podbiły serca poznaniaków i gości ze świata. Wyróżnikiem jest
Międzynarodowy Festiwal Rzeźby Lodowej, który odbywa się w drugi weekend grudnia.

W 2020 roku z powodu epidemii COVID-19 Betlejem Poznańskie zostało odwołane. Zajęło za to
trzecie miejsce w międzynarodowym konkursie na Najlepsze Jarmarki Bożonarodzeniowe Europy,
które koniecznie trzeba odwiedzić w 2021 roku. Do zobaczenia!
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