10 pomysłów na jesień w Poznaniu

Jesień w Poznaniu to interesujący czas. Pomimo zasypiającej przyrody i chłodu, miasto bawi się w
najlepsze. Ponownie przeżyjemy Targi Smaki Regionów, Poznański Targi Piwne czy imieniny ulicy
Święty Marcin. Jest także kilka nowości, na które warto zwrócić uwagę. Przedstawiamy 10
propozycji na jesienne zwiedzanie.

Posmakuj w targach Smaki Regionów

Kolejny rok z rzędu Międzynarodowe Targi Poznańskie zapraszają na Targi Smaki Regionów. To
wydarzenie dla wszystkich, którzy szukają regionalnego jedzenia, produktów ekologicznych i
wyprodukowanych w rytmie slow.
Na odwiedzających czeka oryginalne jedzenie, przygotowane ze starych, dawnych receptur. Wśród
wystawców znajdują się producenci win, chlebów, serów, wędlin, ciast oraz innych przetworów
regionalnych z poszczególnych województw.

Jak zapewniają organizatorzy Targi Smaki Regionów są świętem polskiej, regionalnej, tradycyjnej i
certyfikowanej żywności. W 2019 roku trwają od 28. do 30. września.
Dowiedz się więcej o targach Smaki Regionów...
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Odwiedź Stare i Nowe ZOO

Poznań może poszczycić się aż dwoma ogrodami zoologicznymi: Starym i Nowym. Oba są czynne
przez cały rok, w każdy weekend i dni świąteczne.
Odwiedzając Poznań wczesną jesienią warto wybrać się do Nowego Zoo i odwiedzić jego
mieszkańców zanim zapadną w zimowy sen. Nowe Zoo to ogromna przestrzeń, która gwarantuje
zwierzętom świetne warunki, a nam idealne do spacerowania. Jesienią Nowe Zoo nabiera nowych
kolorów, a jego mieszkańcy powoli przygotowują się do spokojnego, okresu zimowego. Stare Zoo ma
z kolei bardziej kameralny charakter, a jego największą atrakcją jest pawilon zwierząt
zmiennocieplnych.
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Rozgrzej się w Palmiarni Poznańskiej

Jeśli chcecie odgonić pierwsze jesienne chłody, wybierzcie się do Palmiarni Poznańskiej. To
najkwiększy tego typu obiekt i jeden z największych w Europie. Poznańska palmiarnia znajduje się
w ponad stuletnim budynku i bogate zbiory roślin: około 17 tysięcy gatunków i odmian, z różnych
stref klimatycznych.

Zwiedzanie Palmiarni to wyprawa pozwalająca odkryć roślinność krajów o klimacie
śródziemnomorskim czy tropikalnym oraz z rejonów sawanny i pustyń. Palmiarnia posiada także
bogatą kolekcję ryb egzotycznych. Palmiarnia Poznańska organizuje także różne wydarzenia.
Najbliższym z nich jest nocne zwiedzanie Palmiarnii 13. września, od 20:00 do 2:00. To nie pierwsze
i nie ostatnie takie zwiedzanie w tym roku. Warto zaplanować weekendowy spacer aby załapać się na
któreś z nich.

Dowiedz się więcej.
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Spróbuj piw rzemieślniczych podczas Poznańskich Targów Piwnych

Poznańskie Targi Piwne już od kilku lat przyciągają tłumy osób, które chcą poznać kulturę, historię,
a także współczesny świat rzemieślniczego piwa. Podczas Targów Piwnych świetnie bawią się
zarówno pasjonaci piwowarstwa, jak i osoby dopiero stawiające pierwsze kroki w piwnym temacie.
Co roku zabieramy Was w podróż przez ocean smaków, aromatów i barw piw, uwarzonych w
dziesiątkach browarów w Polsce i na świecie.

Targi to jednak nie tylko piwo, ale przede wszystkim niezwykli ludzie – piwowarzy domowi i
profesjonalni, blogerzy, birofile i wszyscy ci, którzy po prostu kochają dobre piwo. To okazja by
porozmawiać, wymienić się doświadczeniami lub nauczyć się czegoś nowego.

W tym roku Poznańskie Targi Piwne odbędą się 15. - 16. listopada. Dowiedz się więcej...
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Zapal znicz na cmentarzach na Cytadeli

Jesienią częściej odwiedzamy cmentarze i oddajemy się refleksji nad życiem. Spacerując po Poznaniu
warto zatrzymać się na dłużej na Cytadeli i odkryć umiejscowione tam historyczne cmentarze.

W 2008 roku przeprowadzono dogłębną renowację cmentarza, podczas której odrestaurowano
zniszczone zabytkowe nagrobki. Dziś na Cytadeli znajdują się: dawny Cmentarz parafialny św.
Wojciecha, Cmentarz Garnizonowy, wojenny Cmentarz Bohaterów Radzieckich, wojenny Cmentarz
Wspólnoty Brytyjskiej, Cmentarz Bohaterów Polskich oraz pozostałości dawnego cmentarza
starogarnizonowego, niemieckiego Cmentarza Honorowego, a także Cmentarz Prawosławny i
kwatery żołnierzy niemieckich. Znajdują się tutaj też groby i pomniki żołnierzy napoleońskich,
żołnierzy z czasów I wojny światowej, harcerzy i ofiar poznańskiego czerwca 1956 roku.

W 2019 roku mija 80 lat od najazdu III Rzeszy na Polskę. To idealny moment, by podążyć śladami II
wojny światowej w Poznaniu. Pomoże w tym artykuł przygotowany przez nas na tę okazję. Dowiedz
się więcej...
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Dołącz do parady z okazji imienin ulicy Święty Marcin

Nieprzerwanie od 1993 roku 11 listopada jest w Poznaniu nie tylko Dniem Niepodległości, ale także
imienin jednej z najpopularniejszych ulic w mieście – Święty Marcin. Choć festyn znany jest w
nowoczesnej formie, tradycją sięga aż Średniowiecza.

Wydarzenie obfituje w atrakcje. Rozpoczyna się zwykle kolorową, radosną paradą, po której
następuje inscenizacja przekazania kluczy do miasta Świętemu Marcinowi. Po wszystkim przychodzi
czas na zabawę, jarmark i koncerty. To idealny czas dla łasuchów – 11 listopada w Poznaniu nie
można odmówić sobie rogala świętomarcińskiego. Pomimo, iż dostępne w cukierniach cały rok, tego
jedynego dnia napotkać je można na każdym kroku. Warto zatem porzucić dietę i spróbować typowo
poznańskiego przysmaku. Podpowiadamy, że najlepiej zrobić to Rogalowym Muzeum Poznania, gdzie
oprócz degustacji można dowiedzieć się, skąd w stolicy Wielkopolski rogalowa tradycja.
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Zrelaksuj się w Termach Maltańskich

Nie ma nic lepszego niż gorąca kąpiel. Najlepiej jeśli jest to kąpiel w Termach Maltańskich,
najnowocześniejszym i największym wodnym kompleksie rekreacyjno-sportowym w Polsce
wykorzystującym naturalne wody termalne. Idealna opcja na chłodne jesienne dni.

Każdy znajdzie tu coś dla siebie: baseny sportowe o światowym standardzie, aquapark z licznymi
atrakcjami jak dzika rzeka, zjeżdżalnie czy zewnętrzny basen. Dla spragnionych ciepła jest świat
saun oraz spa, jedne z największych i najlepiej wyposażonych w Polsce. Usytuowane nad brzegiem
Jeziora Maltańskiego, w pobliżu centrum miasta, Termy Maltańskie są idealnym miejscem na
rodzinny wypad w zimowe popołudnie.
Dowiedz się więcej...

fot. Termy Maltańskie

Obejrzyj ciekawą wystawę

Jesienią kwitnie w Poznaniu życie kulturalne. Warto rozejrzeć się po lokalnych galeriach sztuki, gdyż
kryją często oryginalne, nietypowe ekspozycje. W Starym Browarze, w jego Galerii na Dziedzińcu, do
końca września prezentowane będą prace Ryszarda Kai – genialnego malarza, plakacisty i
scenografa. Wystawę wzbogacą osobiste pamiątki, notatki i projekty zmarłego w tym roku autora.

Fotoplastykon Poznański przygotował dla nas wystawę traktującą o Poznaniu na przełomie stuleci –
mowa tu o XIX i XX wieku, kiedy POSEN nie był do końca polskim miastem…

Dla tych, co szukają tematyki mniej poważnej, sklep MIMI na ul. Słowackiego gości miniatury
poznańskiej architektury z kilkudziesięciu tysięcy klocków LEGO. Projekt przygotował Mateusz
Wawrowski i efekty jego pracy oglądać można do końca 2019 roku.
Z okazji 300-lecia przybycia osadników z Bambergu do Poznania w Muzeum Etnograficznym
napotkać można wystawę poświęconą przykładowi tej idealnej imigracji.

Dowiedz się więcej…

źródło: www.facebook.com/KajaRyszard

fot. Fotoplastykon Poznański

Przeżyj teatralny wieczór

Po wakacyjnej przerwie aktorzy wracają na teatralne deski, by swoim kunsztem zachwycić widownię.
I tak na przykład Teatr Wielki w Poznaniu, czyli opera, premierowo wystawi wizjonerskie Anhelli –
libretto na podstawie poematu Juliusza Słowackiego. Z polskich dzieł zobaczymy również Manru
kompozycji Jana Ignacego Paderewskiego, wpisującej się w ramy nadal obchodzonej 100. rocznicy
Powstania Wielkopolskiego. Lubiących baśniowe klimaty Opera zaprasza na Alicję w Krainie Czarów.
Teatr Muzyczny rozbawi Rodziną Adamsów a premierowy Pippin uknuje intrygi, by posiąść absolutną
władzę po swoim ojcu – Karolu Wielkim. W Teatrze Nowym Prezydentki udowodnią, iż starsze pani
też mają młode marzenia, Teatr Polski zaś powraca z kontrowersyjnym i podchwytliwym tytułem
Porno.

Cofnij się do czasów Twierdzy Poznań

Czy wiedzieliście, że Poznań otoczony jest 19 fortami, zbudowanymi przez Prusaków by chronić
Cesarstwo przed ewentualnymi najazdami ze wschodu? Część z nich popadła w ruinę, jednak druga
część zaprasza między mury, by przybliżyć zwiedzającym historię fortyfikacji. Do końca września
można jeszcze zajrzeć do odnowionej w 2017 roku Kaponiery Kolejowej. W Nowym ZOO natkniesz
się na Fort III, północ Poznania należy za to do Fortów Va oraz VI. Ten ostatni poza zwiedzaniem jest
otwarty na wszelkie, nawet ekscentryczne imprezy okolicznościowe. W Forcie VII zwiedzisz Muzeum
Martyrologii Wielkopolan.
Dowiedz się więcej…
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