Oferta kulturalna i rekreacyjna
Greifswald oferuje szerok gam zaj rekreacyjnych, kolorowy program kulturalny obejmujcy wszystkie
dziedziny sztuki i szeroki wachlarz zaj sportowych

Muzeum Pomorza (Pommersches Landesmuseum), Foto Wally Pruss

Muzeum Pomorza

Zwiedzajcy mog zapozna si tu z 14 tysicami lat pomorskiej historii.
Drogocenne skarby, bro i przedmioty codziennego uytku pokazuj
skomplikowan pomorsk przeszo. W galerii obrazów, na terenie byego klasztoru
franciszkanów, mona podziwia oryginalne dziea takich artystów jak Caspar
David Friedrich, Philipp Otto Runge, Vincent van Gogh, Max Liebermann,
Max Pechstein czy Aleksiej Jawlensky. Zobaczy mona take cenne skarby sztuki
Uniwersytetu w Greifswaldzie. Regularnie zmieniajce si wystawy czasowe
uzupeniaj ofert. Galeria obrazów Muzeum Pomorza zostaa w 2000 r.
wyróniona Nagrod Budowlan Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Informacje
w jzyku niemieckim
Centrum Caspara Davida Friedricha

U stóp katedry w. Mikoaja znajduje si »sektor Friedricha«. W domu, w którym

U stóp katedry w. Mikoaja znajduje si »sektor Friedricha«. W domu, w którym
urodzi si Caspar David Friedrich, jego ojciec Adolf prowadzi swoj mydlarni i
warsztat produkcji wiec. Od 2004 r. znajduje si tam Centrum Caspara Davida
Friedricha, które promuje, bada oraz dokumentuje ycie i dzieo synnego
malarza. W 2011 r. Centrum zostao powikszone o pomieszczenia w przedniej
czci kamienicy, dziki czemu, mieszczca si tu wystawa, moga zosta znacznie
rozbudowana. Ekspozycje prezentuj przede wszystkim rozwój twórczy
Friedricha, histori rodziny oraz rzemiosa, którym zajmowali si przez wiele
pokole – wyrobem myda i wiec. Zobaczy mona te wierne kopie pomieszcze
rodzinnego zakadu. Ofert uzupenia wspóczesna sztuka, ciekawie zaopatrzony
sklep muzealny i czytelnia. We wrzeniu 2014 r. w Centrum otworzono równie
gabinet rodzinny.
Informacje w jzyku niemieckim
Teatr „Theater Vorpommern” i hala miejska

10 padziernika 1915 r., podczas I wojny wiatowej, na Robert-Blum-Straße
otwarty zosta nowy budynek teatralny. Jednak historia teatru w Greifswaldzie
siga redniowiecznych przedstawie religijnych w miejskich kocioach. Pierwsze
udokumentowane zezwolenie na przedstawienie, zostao wydane przez
administracj miejsk wdrownej trupie artystów w roku 1730. W repertuarze bya
wtedy francuska klasyka, Szekspir oraz opery. Od 1994 r. teatry w
Greifswaldzie i Stralsundzie wspópracuj jako Theater Vorpommern, czyli Teatr
Pomorza-Przedniego. Do grupy teatralnej doczy w roku 2006 teatr z Putbus na
wyspie Rugii. Publicznoci prezentowane s ciekawe, ambitne i zabawne
przedstawienia muzyczne, dramatyczne, baletowe oraz koncerty
filharmoniczne. Od czasu renowacji greifswaldzkiej hali miejskiej w 2009 r.
odbywa si tu wiele imprez kulturalnych i spoecznych, jak np.: wystpy gocinne,
koncerty, bale i kongresy. W sezonie letnim na Forum przy historycznym
Porcie Miejskim ieatr organizuje »Festiwal batycki«. Informacje w jzyku
niemieckim
Centrum Literatury Meklemburgii-Pomorza Przedniego w domu Wolfganga Koeppena

Wolfgang Koeppen urodzi si 23 czerwca 1906 r. przy Bahnhofstraße 4. Jego
dziea, wsród nich »Cieplarnia« czy »Jugend« (pol. Modo), s osadzone w
tradycji literackiego modernizmu i podejmuj tematyk ycia autora w
Greifswaldzie. Siedzib Centrum Literatury Meklemburgii-Pomorza Przedniego,
prowadzonego przez stowarzyszenie uytecznoci publicznej o nazwie Centrum
Midzynarodowej Wymiany Kulturalnej (niem. Skrót IKAZ e. V.), jest dom
narodzin Wolfganga Koeppena. W pomieszczeniu, zwanym »pokojem
monachijskim«, prezentowane s liczne przedmioty, które byy jego wasnoci. W
budynku znajduje si równie archiwum im. Wolfganga Koeppena i spucizna
literacka pisarza. Centrum oferuje bogaty program artystyczno-literacki. Co
roku w czerwcu odbywaj si Dni Koeppena – festiwal literacki powicony
autorowi. Co dwa lata, ostatnio w 2018 r., przyznawana jest ufundowana przez
miasto Nagroda Literacka im. Wolfganga Koeppena. Informacje w jzyku
niemieckim
Dom rodzinny Hansa Fallady

Poeta Hans Fallada urodzi si 21 lipca 1893 r. w Greifswaldzie w domu przy

Poeta Hans Fallada urodzi si 21 lipca 1893 r. w Greifswaldzie w domu przy
Steinstraße jako Rudolf Ditzen. Dom, w którym si urodzi, zosta
wyremontowany przez prywatnego inwestora i przekazane do dyspozycji
Pomorskiemu Towarzystwu Literackiemu (pom-lit.de). Stowarzyszenie
organizuje tu imprezy literackie oraz zbiera ksiki i dokumenty dotyczce
pomorskiej literatury. ycie i prace Hansa Fallady odgrywaj przy tym szczególn
rol. W czytelni stowarzyszenia dostpny jest pokany zbiór jego dzie z licznymi
pierwszymi i najnowszymi wydaniami, jak równie róda wtórne oraz inne
zbiory. Co roku latem organizowane jest wito Fallady. W Domu Fallady
znajduj si drzwi celi, upamitniajce trzymiesiczn kar, któr odbywa w
greifswaldzkim wizieniu. Imieniem poety nazwana jest w Greifswaldzie nie
tylko biblioteka miejska, lecz take ulica. Fallada zmar 5 lutego 1947 r. w
Carvitz. Informacje w jzyku niemieckim
Biblioteka Miejska im. Hansa Fallady

Publiczna instytucja edukacyjna i kulturalna Nowoczesna oferta ksiek, gazet i
czasopism, pyt CD, DVD i innych mediów jest dostpna dla wszystkich w
celach edukacyjnych i szkoleniowych oraz jako zajcia dodatkowe dla dzieci,
modziey i dorosych. Komputery i miejsca do nauki uatwiaj dostp do informacji.
Niezalenie od godzin otwarcia eBooki, eAudio, ePaper i eVidep s dostpne przez
24 godziny na dob za porednictwem ONLEIHE Mecklenburg-Vorpommern.
Aktualne oferty i wydarzenia na www.stadtbibliothek.greifswald.de
(Informacje w jzyku niemieckim )
Miejska Szkoa Muzyczna

Publiczna instytucja edukacyjna i kulturalna Przyjemno w odbiorze muzyki,
rado ze wspólnego muzykowania i powane hobby- to wszystko oferuje szkoa
muzyczna miasta Greifswald Ponad 800 uczniów w kadym wieku uczy si w
budynku przy Steinbeckerstraße 45 przy wsparciu 26 wykwalifikowanych
nauczycieli gry na rónych instrumentach. Oprócz gry, dziaajce w szkole zespoy
muzyczne s wspaniaym mijescem na zawarcie nowych znajomoci. Mona tutaj
take uczy si piewu lub odwierzy swoje umiejtnoci muzyczne. Lekcje odbywaj
si zgodnie z ustalonym indywidualnym harmonogramem, od wczesnego ranka
do pónego wieczora. Liczne zespoy, chór, grupa tanieczna, baletowa daj szans
przeywania muzyki we wspólnocie z innymi modymi lub starszymi osobami.
Koncerty publiczne w sali koncertowej szkoy i na innych scenach,
przygotowanie do konkursów, wycieczki z orkiestr i wiele innych atrakcji
uzupeniaj program szkoy i twor szans rozwoju potencjau Pastwa dzieci.
Edukacja to kwestia zaufania. Jestemy kompetentnym partnerem dla Pastwa i
Pastwa dzieci, Szkoa Muzyczna w Greifswaldzie posiada certyfikat jakoci
(QSM). Dla najmodszych odbywaj si zajcia grupowe z rodzicami, a zajcia
wczesnej edukacji muzycznej s take oferowane w przedszkolach na terenie
miasta. Pastwowa szkoa muzyczna w Meklemburgii-Pomorzu Przednim,
czonek Zwizku Niemieckich Szkó Muzycznych Informacje w jzyku
niemieckim
Centrum spoeczno-kulturalne – St. Spiritus

Publiczna instytucja edukacyjna i kulturalna Program centrum kulturalnego

Publiczna instytucja edukacyjna i kulturalna Program centrum kulturalnego
obejmuje rónorodne gatunkowo koncerty, kursy, warsztaty artystyczne,
wystawy, wieczory autorskie, przedstawienia taneczne i teatralne. Oferta jest
aktualna dla wszystkich pokole i odpowiada najnowszym trendom w kulturze i
sztuce. Centrum spoeczno-kulturalne jest miejsce dialogu artystów
niezrzeszonych. Pod fachowym okiem mona take wypróbowa si w ceramice,
malarstwie i grafice, piewie chóralnym, pracy z tekstyliami i w innych
kreatywnych dziedzinach. Centrum kultury znajduje si w centrum starego
miasta, w kompleksie zabytkowych budynków. Sam budynek jest atrakcj
turystyczn ze swoim klasycystycznym frontem, dawn gotyck kaplic i maymi
domami dworskimi. Aktualny program mona znale na stronie
http://www.kulturzentrum.greifswald.de/ (Informacje w jzyku niemieckim)
Archiwum Miejskie

Nie tylko „pami” administracji Greifswaldzkie Archiwum Miejskie jest
publiczn instytucj naukow przechowujac pisemne wiadectwa historii regionu od
XIII. wieku. Wywodzce si z archiwum ratuszowego, po raz pierwszy zostao
usystematyzowane w pierwszej poowie XIX. wieku, a zorganizowane na nowo
jako archiwum miejskie w latach 50-tych XX. wieku. Od 1954 roku archiwum
dziaa na peen etat, a w poowie lat 80-tych minionego wieku wprowadzilo si do
swojej obecnej siedziby przy Arndtstrasse. Jako uzupenienie do wypywajcych z
dziaalnoci administracyjnej miasta zada, archiwum przyjmuje i gromadzi
równie dokumenty i materiay o pochodzeniu pozamiejskim, takim jak
ewidencje instytucji, organizacji, stowarzysze, osób prywatnych, itp. Setki
dokumentów, cenne zbiory redniowiecznych ksig miejskich, sigajcy XVI.
wieku zbiór akt i rónych innych materiaów ródowych s nieocenionym punktem
wyjcia do bada historycznych, analizy historii lokalnej, historii rodzinnej i
innych celów. Kontakt
Warsztaty Artystyczne / Modzieowa Szkoa Artystyczna

Warsztaty artystyczne s otwart szko artystyczn, w której osoby w kadym wieku
podczas rónych zaj mog rozwija si artystycznie.
Informacje w jzyku niemieckim
Uniwersytet Ludowy

Od 1919 r. powiatowy Uniwersytet Ludowy w Greifswaldzie jest mocno
rozwinitym uznanym przez pastwo centrum ksztacenia. Informacje w jzyku
niemieckim

