Zapowiedź zimy w Poznaniu

Sprawdź, jakie wydarzenia czekają na ciebie w okresie zimowym.
Poznań zapewnia moc atrakcji o każdej porze roku. Również zimą, gdy wydawałoby się, iż turystyka
zapada w sen. Poniżej lista cyklicznych wydarzeń, mogących zainteresować cię w tym czasie.
Daty, programy i miejsca wielu wydarzeń nie są jeszcze znane, niemniej jednak na podstawie
poprzednich lat można przewidzieć okres, w którym się odbędą.

Poznańskie Betlejem || listopad i grudzień
Poznańskie Betlejem to coroczny jarmark bożonarodzeniowy, od paru lat zajmujący przestrzenie
sąsiadujących ze sobą Placu Wolności oraz Starego Rynku. Ta ogromna impreza przyciąga tłumy
Poznaniaków, Wielkopolan i gości spoza regionu, w tym zagranicy. Wśród atrakcji znajdziesz bogatą
ofertę gastronomiczną o świątecznym charakterze, stoiska z rękodziełami, ozdobami i lokalnymi
produktami. Dla młodszych przygotowywany jest mini park rozrywki, a całość zdobi diabelski młyn, z
którego rozciąga się przepiękny widok na jarmark i panoramę Poznania.
Poznańskie Betlejem w 2018 roku zostało wyróżnione jako szósty najlepszy jarmark
bożonarodzeniowy w Europie w plebiscycie European Beast Destinations.

www.betlejempoznanskie.pl

Festiwal Rzeźb Lodowych || pierwsza połowa grudnia
Zwykle rozpoczyna się w czasie trwającego już Poznańskiego Betlejem. Przez kilka dni Stary Rynek
w Poznaniu usiany jest lodowymi kreacjami. Festiwal to przede wszystkim międzynarodowy konkurs
rzeźbienia w lodzie, acz równie przyjemnym elementem jest konkurencja rzeźbienia na czas. Możesz
zatem na żywo zobaczyć, jak spod piły mechnicznej wychodzą prawdziwe dzieła sztuki.

www.betlejempoznanskie.pl

Sylwester Miejski || 31. grudnia
Od wielu lat odbywający się na Placu Wolności Sylwester Miejski, co roku zaskakuje scenografią i
programem muzycznym. Wydarzenie jest w pełni darmowe.

Orszak Trzech Króli || weekend przed lub po 6. Stycznia (Święto Trzech Króli)

Orszak Trzech Króli zwykle rozpoczyna się na Placu Wolności. Po krótkiej inauguracji kolorowa,
muzyczna parada ulicą Paderewskiego przenosi się na Stary Rynek, gdzie miejsce ma wjazd Trzech
Króli, połączony ze spektaklem nawiązującym do wizyty Kacpra, Melchiora i Baltazara w szopce, w
której narodziło się Dzieciątko Jezus.

www.orszakpoznan.pl

Szopka w Kościele Franciszkanów || 24.12 – koniec stycznia/początek lutego
W Poznaniu co roku od lat 50 XX wieku z wielkim rozmachem powstaje szopka bożonarodzeniowa,
która uchodzi za największą lub przynajmniej jedną z największych w Europie. Już po wojnie w
kościele św. Franciszka Serafickiego przy Pl. Bernardyńskim zaczęto budować żłóbki niesamowitych
rozmiarów. Obecnie widowisko zawiera ponad 250 figur, większość z nich naturalnych rozmiarów,
do tego część ruchomych. Dzieło powstaje dzięki pracy zakonników franciszkańskich oraz
parafian-ochotników.
Oficjalne uruchomienie szopki odbywa się w Wigilię Bożego Narodzenia, ale efekty przygotowań
można podziwiać już kilka dni wcześniej.

Miejsce: kościół św. Franciszka Serafickiego, Pl. Bernardyński

www.franciszkanie.poznan.pl

Obchody Powstania Wielkopolskiego || ostatni tydzień grudnia
Huczne obchody historycznego wydarzenia, które zaczęło się w Poznaniu i które pozwoliło odzyskać
Polskę z rąk zaborców. Głównym punktem wydarzenia jest inscenizacja wjazdu Ignacego Jana
Paderewskiego do Poznania na dworcu Poznań Główny. W czasie obchodów powstaje również wioska
powstańcza na Placu Wolności. Swój prograam przygotowuje również Muzeum Powstania
Wielkopolskiego 1918/19 w Odwachu na Starym Rynku.

www.27grudnia.pl

Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych || przełom listopada i grudnia
Przedświąteczny targ rękodzieła i dekoracji, co roku zadziwiający różnorodnością oferty i stoisk.
Odbywa się on na Międzynrodowych Targach Poznańskich, czyli dumie naszego miasta. To idealna
okazja na zaopatrzeniie się w kolorowe, nietuzinkowe ręcznie robione produkty.

www.festiwal.mtp.pl

Międzynarodowy Festiwal Młodego Widza Ale Kino! || 1. – 12.12.2019
Organizowany od 1998 roku międzynarodowy festiwal filmowy, którego głównym elementem są
obrazy pełno- i krótkometrażowe, skierowane do młodych odbiorców. Festiwal zawsze otwarty jest
na kino oryginalne, niecodzienne i charakteryzuje go bogaty repertuar. Co roku specjalna komisja
selekcjonuje wyświetlane filmy, do tego w różnych kategoriach odbywają się konkursy, w jury
których zasiadają reżyserzy, nauczyciele, redaktorzy i... oczywiście dzieci.
Wydarzenie odbywa się w różnych kinach poznańskich, zarówno w multipleksach, jak i tych
kameralnych, studyjnych, uwielbianych przez poznaniaków.

www.alekino.com

