Rogalowe Muzeum Poznania
MUZEUM NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Gdzie można poznać tajniki największego skarbu kulinarnego Poznania – rogala świętomarcińskiego?
W Rogalowym Muzeum Poznania. Widzów czeka opowiedziana na żywo historia rogali
świętomarcińskich, a także ich wspólny wypiek, połączony z lekcją poznańskiej gwary. To wszystko
we wnętrzach zabytkowej kamienicy z widokiem na koziołki.
Rogalowe Muzeum Poznania to miejsce przybliżające najważniejsze poznańskie tradycje w formie
kameralnych, swobodnych pokazów na żywo. Atrakcja jest skierowana zarówno do poznańskich szkół
i rodzin oraz turystów. Uczestnicy dowiedzą się skąd pochodzi kształt rogala świętomarcińskiego,
jakie są tajniki jego szlachetnej receptury, a nawet sami będą brać udział w wypieku pod okiem
Rogalowego Mistrza. Opowieści okraszone są zwrotami z poznańskiej gwary, a w zrozumieniu ich

będzie pomagał rodowity Poznaniak - Wuja Biniu.
Muzeum mieści się na w zabytkowej kamienicy na Starym Rynku, dokładnie naprzeciwko Ratusza
(wejście od ul. Klasztornej). Wnętrze kamienicy kryje oryginalny renesansowo-gotycki wystrój sprzed
pięciuset lat. Z okien Muzeum doskonale widać koziołki, co będzie dodatkową atrakcją seansu
przedpołudniowego.
NOWOŚĆ dla dzieci w wieku 5-12 lat! W okresie od grudnia do kwietnia zapraszamy także nowe
warsztaty artystyczno-edukacyjne „Widokówka z Poznania”, w trakcie których dzieci wykonują
własną pocztówkę z ratuszem i koziołkami techniką sypanych piasków. Więcej informacji:
widokowkapoznan.pl
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Pokazy rogalowe odbywają się w następujących godzinach: 12:30, 13:45, 15:00
Pokazy rogalowo-koziołkowe: 11:10
Pokazy w innych godzinach możliwe po wcześniejszej rezerwacji.
W poniedziałki nieczynne
Organizatorzy proszą o przybycie 10 minut przed pokazem i oczekiwanie na dole na obsługę.
Muzeum jednocześnie jest w stanie przyjąć 25 osób. O kolejności wejścia decyduje posiadanie
potwierdzonej rezerwacji, a następnie – kolejność przybycia. Pokazy odbywają się gdy zgromadzi
się min. 5 osób
Grupy od 15 osób są proszone o wcześniejszą rezerwację. Zobacz jak zarezerwać.
Goście indywidualni i poniżej 15 osób mogą kupować bilety na 10 minut przed każdym pokazem na
bieżący dzień.

