Atrakcje/wycieczki
Europejski Szlak Gotyku Ceglanego

Foto Wally Pruß (Ruiny klasztoru Eldena)
Prowadzi przez miasta lece wzdu wybrzea Batyku i w gbi ldu, od Danii, przez Niemcy a do Polski,
których wspóln cech jest kulturowe dziedzictwo gotyku ceglanego. Greifswald naley do
najwaniejszych miast na szlaku. Zachcamy do zwiedzenia wszystkich zabytków z greifswaldzkiej »
dziewitki«. Nale do niej takie wizytówki redniowiecznego budownictwa jak ruiny klasztoru Eldena,
stanowice dawn kolebk miasta, czy trzy potne kocioy, wród których na uwag zasuguje przede
wszystkim koció w. Mikoaja. Dwa wspaniae domy szczytowe na Rynku (nr 11 i 13) s po dzi dzie
wiadectwem bogactwa i nowoczesnoci redniowiecznego miasta. A lece tylko kilka metrów dalej
Muzeum Pomorza, to dawna gotycka biblioteka klasztoru franciszkanów. Na zainteresowanie
zasuguje take dawny koció przy szpitalu w. Ducha, w którym znajduje si obecnie miejsce spotka
St. Spiritus, oraz wiea Fangenturm niedaleko historycznego portu miejskiego.

Europejski Szlak Gotyku Ceglanego wiedzie przez Greifswald. Dziewi dowodów:
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Budow fortyfikacji rozpoczto w 1264 r. Ze skrupulatnie zaplanowanego

Budow fortyfikacji rozpoczto w 1264 r. Ze skrupulatnie zaplanowanego
systemu obronnego. który skada si z murów, wie, bram, waów oraz fos
mokrych i suchych do dnia dzisiejszego zachoway si tylko way oraz wski
odcinek fosy. W tym miejscu powstaa wskutek popularnej w II po. XVIIIw.
sztuce ogrodowej, jako metodzie upikszania krajobrazu, jedyna w swoim
rodzaju zielona promenada. Owalny wa dugoci 2 km obiega niemal cae Stare
Miasto. Wa Lipowy (Lindenwall) cignie si do Parku Crednera (Rudolf
Credner, 1850–1908, geograf, prekursor i uniwersytecki wykadowca
geografii), do Ogrodu Zoologicznego i dalej do historycznego portu
miejskiego. Wa Kasztanowy prowadzi w kierunku wschodnim wzdu Fosy
Müntera (Julius Münter 1815–1885, botanik, rektor Uniwersytetu w
Greifswaldzie) do »Am Mühlentor«, czyli miejsca, w którym dawniej staa
brama miejska, i dalej do Wau Strzeleckiego i do wiey »Fangenturm« przy
dawnym porcie miejskim. Niegdy do miasta mona byo si dosta si tylko przez
solidne bramy miejskie, które podobnie jak mur zostay z czasem rozebrane.
Wiea Fangenturm
Ta budowla jest fragmentem redniowiecznych fortyfikacji otaczajcych miasto.
Po raz pierwszy wymienia j ksiga miejska z 1329 r. pod nazw »Vangentorm«.
Wysoka na 13,5m wiea jest pozostaoci po umocnieniach na obszarze Wau
Strzeleckiego, które zostay zlikwidowane w XVIII w., a w 1979 r. na tym
terenie zostaa wybudowana obwodnica miasta Hansaring z wjazdem do
Friedrich-Loeffler-Straße. Wiea suya pocztkowo za magazyn prochu, a
nastpnie w 1775 r., kiedy miasto przekazao j Uniwersytetowi, wykorzystywano
j ze wzgldu na wysoko i pooenie na obrzeu miasta przez pewien czas jako
obserwatorium astronomiczne. Wieniec z blanków powsta dopiero w XIX w.,
gdy wiea penia rol toalety publicznej. Po pracach remontowych i
konserwatorskich w latach 90. XX w. na parterze urzdzono Biuro Kapitanatu
historycznego portu miejskiego. które jest odpowiedzialne za port i 50
przystani dla pywajcych jeszcze statków zabytkowych.
Ruiny klasztoru Eldena
W 1199 r. cystersi zaoyli na poudniu od ujcia rzeczki Ryck klasztor Hilda,
zwany póniej Eldena. Uwaany jest on za kolebk dzisiejszego miasta. Po
reformacji w 1533 r. klasztor popad w ruin. W czasach szwedzkich budynki
rozebrano, a cegy wykorzystano podczas realizacji nowych projektów w
miecie. Z kompleksu zabudowa niegdy potnego klasztoru zachoway si tylko
fragmenty. Nale do nich ciana zachodnia i niektóre filary nawy gównej.
Wysokie ostroukowe okno wznosi si pomidzy drzewami, niczym olbrzymi uk
bramy. Teren, na którym znajduj si ruiny zosta przeksztacony w park wedug
planów architekta krajobrazu Petera Josepha Lenné (1789–1866). Klasztor
stanowi latem kulisy przedstawie teatralnych i koncertów. Od ponad 30 lat
odbywa si tu w lipcu festiwal Eldenaer Jazz Evenings. Ruiny klasztoru Eldena
stay si sawne na caym wiecie, poniewa uwieczni je na swoich obrazach
urodzony w Greifswaldzie malarz, Caspar David Friedrich (1774–1840). Dziki
niemu stay si symbolem caego okresu romantyzmu. Wiele dzie Friedricha
znajduje si w Muzeum Pomorza. Mona tam równie zobaczy model dawnego
kompleksu klasztornego.
Katedra w. Mikoaja

Od 2008 r. greifswaldzka katedra jest pomnikiem kultury o znaczeniu

Od 2008 r. greifswaldzka katedra jest pomnikiem kultury o znaczeniu
narodowym. W 2013 r. zostaa wybrana przez Fundacj na Rzecz Utrzymania
Kocielnych Zabytków Budowlanych »Kocioem roku 2013«. Patron kocioa,
wity Mikoaj z Miry (ok. 285–350) ju w redniowieczu by uwaany za opiekuna
marynarzy i kupców. Pierwszy ródowy zapisek o nim pochodzi z 1280 r. W
roku zaoenia Uniwersytetu tj. w 1456 r., miao miejsce wyniesienie kocioa do
rangi katedry. Do dzi odbywaj si tu, obok mszy w. i koncertów, uroczystoci
akademickie (np. uroczyste rozpoczcie roku akademickiego poczone z
immatrykulacj nowych studentów). W kociele w. Mikoaja ochrzczony zosta
malarz Caspar David Friedrich (1774–1840). Wntrze kocioa jest w stylu
neogotyckim. Od 2012 r. udostpniono zwiedzajcym bibliotek Ministerium
Duchownego ze redniowiecznymi rkopisami, inkunabuami i ksikami. Na 98
metrowej, pokrytej miedzianym hemem wiey znajduje si punkt widokowy. Jest
w niej zawieszonych take siedem dzwonów, które rozbrzmiewaj podczas
wanych uroczystoci.
Katedra w. Mikoaja
Podobnie jak katedra, koció Mariacki jest zabytkiem o znaczeniu narodowym.
Gotycki koció ceglany, wymieniony po raz pierwszy w ródach w 1280 r. jako
koció parafialny, jest przykadem trzynawowego gmachu halowego bez chóru.
Malowida cienne przedstawiajce mk Chrystusa pochodz z 1411 r. Kunsztowna
kazalnica, zdobiona wieloma intarsjami, zostaa wykonana w 1587 r. Wntrze
zachwyca swoj klarown, prost kolorystyk. W kociele Mariackim znajduj si
najwiksze zachowane organy dziea stralsundzkiego konstruktora Mehmela
(1827–1888). witynia dysponuje trzema dzwonami. Znajdujcy si przy wejciu
do nawy kamie pokutny, przypomina o burmistrzu i zaoycielu Uniwersytetu w
Greifswaldzie, zmordowanym w 1462 r., Heinrichu Rubenow (ok. 1400–
1462). Otarz zdobi reprodukcja »witej Nocy« Correggia autorstwa Fridricha
Augusta von Klinkowströma (1778–1835). Podobnie jak Caspar David
Friedrich, Klinkowström by w Greifswaldzie uczniem wykadowcy
akademickiego Johanna Gottfrieda Quistorpa (1758–1834).
Koció w. Jakuba
Ten najmniejszy ze redniowiecznych kocioów parafialnych w Greifswaldzie
po raz pierwszy zosta wspominany w ródach z 1275 r. Ok. 1400 r. miaa
miejsce jego przebudowa na trójnawowy koció halowy i wtedy take
dobudowano chór. Podczas wojny trzydziestoletniej koció suy jako spichlerz
ziarna i mki. Wyposaenie wntrza zostao cakowicie zniszczone podczas
napoleoskiej okupacji Greifswaldu w latach 1807–1813. Zachowaa si jedynie
chrzcielnica z XIII w. W 1817 r. architekt i wykadowca uniwersytecki Johann
Gottfried Quistorp (1758–1834) rozpocz prace nad now aranacj wntrza wityni.
Jedenacie lat po poarze kocioa, w 1966 r. wiea otrzymaa nowy hem. W zwizku
z wybraniem kocioa na miejsce ekspozycji prestiowej wystawy
pónocnoniemieckiej »Drogi gotyku ceglanego«, przeprowadzono w 2012r.
renowacj kolorowych okien na chórze i olbrzymiego dachu. Caspar David
Friedrich (1774–1840) sporzdzi wiele szkiców oówkiem i obrazów olejnych z
kocioem w. Jakuba w tle, jak np. »Cmentarz klasztorny w niegu« (1818/19)
oraz »ki z widokiem na Greifswald« (1820/22).
Centrum Spoeczno-Kulturalne St. Spiritus
Obecne centrum kultury zostao otwarte w 1989 r., roku politycznego przeomu,
i ma swoj siedzib w jednym z najpikniejszych miejskich zabytków
architektury. Ju w XIV w. mieci si tu szpital przy kociele w. Ducha, a od
czasów nowoytnych budynek by miejscem opieki nad osobami starszymi. Nisk
zabudow dziedzica zamieszkiwano do koca lat 70. XX w. Zespó budynków
otrzyma swój obecny wygld w czasach szwedzkich. Pierwsza wzmianka o nim
pochodzi z XVI w. »olde Hilligengeists Kercke«, co w dialekcie
dolnoniemieckim znaczy »stary koció w. Ducha«. St. Spiritus jest dzi jedn z
ciekawszych greifswaldzkich sal widowiskowych. W cigu ostatnich lat zosta
gruntownie wyremontowany i zrekonstruowany, tak aby byo moliwe
organizowanie tutaj rónych przedsiwzi kulturalnych. Historyczny plac i scena
na dziedzicu stanowi klimatyczn sceneri imprez kulturalnych
Gotyckie ciany szczytowe kamiennic nr 11 i 13 na rynku

Gotyckie ciany szczytowe kamiennic nr 11 i 13 na rynku
Ceglane ciany szczytowe kamiennic po wschodniej stronie rynku s
prawdopodobnie elementami pierwszych murowanych domów w
Greifswaldzie. Parcela nr 11 bya zabudowana ju pod koniec XIII w. Niegdy
naleaa do rodziny Rubenow. Heinrich Rubenow, jako miejscowy burmistrz,
przyczyni si do powstania Uniwersytetu. W latach 1855/1856 fasad domu
przebudowano w stylu neogotyckim. Bogato zdobiony szczyt udekorowany
jest zarówno glazurowanymi, jak i nieglazurowanymi ksztatkami. Historia
gotyckiego domu na rynku pod numerem 13 siga przeomu XIII i XIV w.
Pocztkowo mia on prawdopodobnie prosty redniowieczny szczyt. W czasie
rekonstrukcji w 1959 r. zbudowano szczyt schodkowy, który zachowano
podczas renowacji w 1990 r. Pierwotnie uyte cegy betonowe zastpiono przez
ksztatki ceglane. By wyraniej odróni czci zrekonstruowane, zrezygnowano z
cegy glazurowanej. Od 1995 r. na parterze i w piwnicy ze sklepieniem
kolebkowym znajduje si restauracja.
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Uniwersytet w Greifswaldzie zosta zaoony w 1456 r., przede wszystkim dziki

Uniwersytet w Greifswaldzie zosta zaoony w 1456 r., przede wszystkim dziki
inicjatywie burmistrza Heinricha Rubenowa (ok. 1400–1462). Przez 135 lat
nauka odbywaa si w domach mieszczaskich. Dopiero w 1596 r. Uniwersytet
uzyska wasn siedzib. Obok sal wykadowych oraz biblioteki, nowa, wspaniaa,
renesansowa budowla miecia mieszkania dla profesorów oraz karcer. W XVIII
w. budynek nie spenia ju stawianych mu wymaga, popad w ruin i zosta
rozebrany. Pod szwedzkimi rzdami, w latach 1747–1750 powsta na jego
fundamentach nowy, pokryty tynkiem, budynek ceglany wedug planów
profesora matematyki i architekta Andreasa Mayera (1716–1782). W auli, dzi
jednej z pikniejszych sal w bundeslandzie, do 1883 r. miecia si Biblioteka
Uniwersytecka. Sala senatu ozdobiona jest zbiorem portretów profesorów z lat
1747–1750, wykonanych przez malarza Wilhelma Titela (1784–1862). Z
okazji 550 rocznicy powstania Uniwersytetu w latach 2003–2006 gmach
przeszed gruntowny remont, otrzymujc now, szar kolorystyk. Jest to gówny
budynek uniwersytetu, w którym znajduje si rektorat.
Auditorium maximum
Budynek z salami wykadowymi zosta wybudowany w latach 1884–1886 przez
Paula Emila Hofmanna, greifswaldzkiego mistrza budowlanego. Jest czci
ceglanego kompleksu uniwersyteckiego, który powsta dookoa
pónobarokowego gównego gmachu Uniwersytetu. W latach 1850–1886 liczba
studentów zwikszya si piciokrotnie! Brakowao miejsca dla 1000 aków. W
auditorium maximum, najwikszymi ówczenie salami wykadowymi miasta,
miecio si 400 studentów. W 2008 r. budynek i sale wykadowe zostay poddane
gruntownemu remontowi ze rodków Fundacji im. Alfrida Kruppa von Bohlen
und Halbach.
Karcer w auditorium maximum
W latach 1885–1904 studenci, którzy rozrabiali, oddawali si uciechom z
kobietami lekkich obyczajów, pojedynkowali si, zostali zapani na pijastwie lub
uciekali z wykadów, byli wtrcani na kilka dni lub godzin do karceru. Ukarani
uwieczniali swoj obecno w lochach na cianach rysunkami lub napisami w
czasie, gdy powinni byli okazywa skruch i pokutowa za swoje czyny.
Kolorowe grafitti na cianach obu pomieszcze aresztu do dzi wywouje wesoo. »
li chopcy, grzeczne dziewczynki? Dlaczego niegdy zamykano studentów
Uniwersytetu« to tytu wycieczki, w czasie której mona zwiedzi lochy. Karcer
jest dostpny tylko z przewodnikiem!
Pomnik Rubenowa
Dziki swojej wysokoci 12,20 m, stojcy przed gównym gmachem Uniwersytetu,
pomnik Rubenowa stanowi obecnie najwyszy, wolnostojcy pinakiel z cynku w
Niemczech. Wykonany zosta przez Augusta Stülera z okazji 400 jubileuszu
istnienia Uniwersytetu w Greifswaldzie. Pomnik ku czci burmistrza i zaoyciela
Uniwersytetu w Greifswaldzie zosta odsonity 17 padziernika 1856 r. w
obecnoci króla Prus Fryderyka Wilhelma IV. Odlane w cynku figury ukazuj
przedstawicieli wydziaów oraz osobistoci wspierajce Uniwersytet. Mecenasi
Uniwersytetu: ksi pomorsko-woogoski Warcisaw IX (ok. 1400–1457), ksi
Pomorza Bogusaw XIV (1580–1637), król Szwecji Fryderyk I (1710–1771),
król Prus Fryderyk Wilhelm III (1744–1797). Przedstawiciele pierwszych
wydziaów Uniwersytetu: Johannes Bugenhagen (1485–1558, Wydzia
Teologiczny), David Mevius (1609– 1670, Wydzia Prawa), August Friedrich
Berndt (1793–1854, Wydzia Medycyny), Ernst Moritz Arndt (1769–1860,
Wydzia Nauk Filozoficznych). Przez 150 lat pomnik by wystawiony na
kaprysy natury i w 2006 r., z okazji 550 jubileuszu Uniwersytetu, zosta
gruntownie odrestaurowany.
Plac Rubenowa

Jeszcze w poowie XV w. miejsce to byo opisywane jako „pusty plac”. W

Jeszcze w poowie XV w. miejsce to byo opisywane jako „pusty plac”. W
1800r. po raz pierwszy pojawiy si pomysy zagospodarowania placu i nadania
otoczeniu wokó gównego gmachu Uniwersytetu atrakcyjnego wygldu. Od tego
czasu miejsce pomidzy kocioem w. Jakuba a katedr stao si wanym placem
ródmiejskim. Przez dziesiciolecia korzystali z niego wdrowni sprzedawcy i
pieniarze, póniej wojsko odbywao tutaj swoje wiczenia. W 400 rocznic
powstania Uniwersytetu zrodzi si pomys, aby zmieni wygld placu wedug
planów architekta krajobrazu Petera Josepha Lenné. W 1857r. nowopowstae
tereny zielone zostay uroczycie otwarte i otrzymay nazw plac Rubenowa. Ju
rok wczeniej, na pamitk zaoyciela Uniwersytetu, zosta wzniesiony tu pomnik.
U jego stóp w czasie przebudowy w 2006 r. powstaa wpuszczona w ziemi
pytka niecka fontanny. Na wykonanych z ciemnoszarego bazaltu pytach
brzegowych wygrawerowano fragmenty z aktu fundacyjnego Uniwersytetu.
Piknie zaprojektowany plac naley do ulubionych miejsc spotka w sercu miasta.
Obserwatorium astronomiczne w Greifswaldzie
Fizyk i matematyk Andreas Mayer (1716–1782), budowniczy gównego
gmachu uniwersytetu, by take pierwszym wykadowc astronomii w
Greifswaldzie. Jednak pierwsze obserwatorium astronomiczne, umoliwiajce
dokadne obserwacje nieba, powstao dopiero w 1775 r. dziki staraniom jego
nastpcy, Lambertowi H. Röhlowi (1733–1790), w znajdujcej si niedaleko portu
wiey zwanej »Fangenturm«. Tu funkcjonowao ono do 1825 r. Dopiero w 1891
r., po wybudowaniu nowego budynku Instytutu Fizyki, umieszczono w nim
obserwatorium i wyposaono w nowoczesne instrumenty optyczne z fabryki
Carla Zeissa w Jenie. Suyo ono od 1924 r. do koca II wojny wiatowej.
Utworzone w 1992 r. stowarzyszenie dzialajace przy obserwatorium zadbao o
moliwo jego zwiedzania. Udao si wyremontowa ruchom kopu o rednicy 6 m i
wysokoci 35 m oraz zrekonstruowa wartociowy teleskop. Wyposaenie
uzupeniaj nowoczesne urzdzenia jak np. zbudowany w Instytucie Maxa
Plancka w Garching radioteleskop.
Ogród Botaniczny i Arboretum Uniwersytetu w Greifswaldzie
Ogród Botaniczny zosta zaoony w 1763 r. przez Samuela Gustava Wilckego
(1736–1790) midzy ówczesnym budynkiem kolegiów, dzisiejszym gównym
gmachen uniwersytetu, a murami miejskim. Jednak ju w 1886 r. ze wzgldu na
brak miejsca musia zosta przeniesiony na Grimmer Straße. Za zaplanowanie
tego przedsiwzicia by odpowiedzialny prof. Julius Münter (1815–1885). Na
dwóch hektarach powierzchni powstay szklarnie i obszar z kwaterami
tematycznymi na wolnym powietrzu. Zabytkowych szklarni z XIX w. nie
mona ju zwiedza. Ze wzgldu na zy stan budowlany w czerwcu 2014 r. musiay
zosta zamknite. Koszt ich renowacji jest szacowny na 2,5 mln. euro. W 1934 r.
Ogród Botaniczny zosta uzupeniony o Arboretum, pokany zbiór rolin
drzewiastych, pooony przy Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Ogród i Arboretum
s nadal wykorzystywane do celów naukowych i dydaktycznych.
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Dalcze zabytki

Ratusz
Budow tego najwaniejszego budynku na rynku rozpoczto ok. 1340r. W 1349 r.
ratusz zosta po raz pierwszy wymieniony w ródach jako »Kophus«. W jego
piwnicy zachowao si redniowieczne sklepienie ebrowe. Budynek uleg
zniszczeniu podczas dwóch wielkich poarów miasta w 1713 i 1736 r. W czasie
odbudowy w 1738 r. zosta ozdobiony szczytem wolutowym, uzyskujc swój
obecny ksztat. Z tego czasu pochodzi te barokowe wyposaenie byej sali
radców, która obecnie wykorzystywana jest jako sala lubów i miejsce innych
uroczystoci. W latach 30-tych XX w. po stronie wschodniej zostay otwarte
wczeniej zamurowane arkady. Mieci si tu informacja turystyczna. Podczas
gruntownej renowacji pod koniec 1999 r. ratusz zosta pomalowany w kolorze
byczej krwi, aby nawiza do koloru redniowiecznej cegy.
Stary Cmentarz
Stary Cmentarz jest wanym pomnikiem architektury ogrodowej i funeralnej.
Powsta wedug planów uniwersyteckiego mistrza budowlanego i nauczyciela
rysunku Johanna Gottfrieda Quistorpa (1755–1835). Uroczyste otwarcie miao
miejsce w 1818 r. Dziesi lat wczeniej zakazano chowania zmarych w kocioach
oraz wewntrz murów miejskich, dlatego lece przed fortyfikacjami wyrobisko
gliny wypeniono ziemi z rozbiórki Wau Strzeleckiego i stworzono nowy
cmentarz. Zgodnie z pierwotnymi planami dwie prostopade drogi dziel teren
na cztery równe czci. W XIX w. powstay dodatkowe cieki. Due kaplice
cmentarne przy murze zachodnim i poudniowym ufundoway w XIX w. dwie
znaczce rodziny greifswaldzkie. Stary Cmentarz jest miejscem ostatniego
spoczynku wielu zasuonych osobistoci, m.in. burmistrzów, jak np. pioniera
kolejnictwa Johanna Carla Päpke (1797–1858) i naukowców, jak Friedricha
Loefflera (1852–1915). Obecnie na cmentarzu dokonywane s jedynie
pochówki urnowe.
Koció katolicki pw. w. Józefa
Wmurowanie w 1869r. kamienia wgielnego pod budow kocioa, upamitniao
równie jubileusz pidziesiciolecia wice kapaskich papiea Piusa IX . Budowa
zostaa sfinansowana wycznie z datków katolickich studentów z Niemiec,
Luksemburga i Austrii. Wzniesiony w stylu neogotyckim koció móg zosta
powicony ju 1871 r. Z wiey jednonawowej budowli rozbrzmiewaj trzy
dzwony: Marii, Józefa i Piusa. Aspersorium, chrzcielnica i wspomniany dzwon
Marii stanowi pierwotne wyposaenie wityni. Ksidz Alfons Maria Wachsmann
(1896–1944, zgadzony w wizieniu Brandenburg-Görden, jego grób znajduje si
obok kocioa, a kamie pamitkowy u stóp wau na Rubenowstraße) wyposay
wntrze kocioa w latach 1930/32 w nowy otarz gówny i now drog krzyow. W
latach 70. XX w. rozebrano kazalnic, a otarz przesunito w kierunku
skrzyowania naw.
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Zabytkowy port miejski Greifswaldu
Stary port miejski jest dzi »ywym muzeum, które wiadczy o umiejtnociach
przodków w tradycyjnej sztuce budowy odzi i statków oraz o ich morskim yciu
«. Pod tym hasem stowarzyszenie Museumshafen Greifswald e.V. prowadzi
najwikszy w Niemczech dawny port miejski. Jest on schronieniem dla pokanej
kolekcji starych odzi rybackich i frachtowców aglowych. Stpk pod najstarszy
statek pooono w 1880 r. Wikszo ze znajdujcych si tu jednostek pywa jako
odzie sportowe, pozostae jako statki muzealne. Te ostanie mog zabiera na
pokad pasaerów. Podczas wita Rybackiego Gaffelrigg odbywajcego si zawsze
w trzeci sobot lipca, wypywajce na zatok zaogi prezentuj swoje jednostki.
Most dla pieszych rozpocierajcy si nad rzek, prowadzi do tarasów portowych
oraz do Forum przy pónocnym nabrzeu, gdzie odbywaj si róne imprezy pod
goym niebem. Tutaj spotykaj si wszyscy niezalenie od wieku, aby je, taczy,
grillowa i gra na instrumentach. W porcie swoj przysta ma take zabytkowy
statek pasaerki »Stubnitz«.
Rynek i Rynek Rybny

Rynek w Greifswaldzie zaskakuje swoj wielkoci. Rozpocierajcy si na

Rynek w Greifswaldzie zaskakuje swoj wielkoci. Rozpocierajcy si na
powierzchni 11 tys. m2 uycki granit wyglda niczym misternie utkany dywan.
Dzisiejszy wygld rynku jest wynikiem realizacji zwyciskiego projektu
konkursu architektonicznego, który zosta zorganizowany z okazji 750-lecia
zaoenia miasta. Gotyckie spichlerze mieszkalne, domy mieszczaskie z ich
kolorowymi fasadami, ratusz i Stara Apteka byy w tym czasie ju
wyremontowane. Stanowi one wraz z licznymi kawiarenkami kunsztowne
ramy rynku. W 2014 r. do najwikszego budynku, oddanej do uytku w 1886 r.
Poczty Cesarskiej, wprowadzia si administracja miasta. Na placu tym
handlowano ju w XIII. w. Take dzi odbywaj si tutaj liczne imprezy i targi.
Rynek Rybny jest spokojniejszy. Figury Fontanny Rybackiej zaprojektowa
rzebiarz Jo Jastram. Caspar David Friedrich podczas podróy polubnej ze swoj
on Karolin w 1818 r. uwieczni Rynek greifswaldzki na akwareli pod tym
samym tytuem. Wisi ona w Muzeum Pomorza.
Wie rybacka Greifswald-Wieck
Tam, gdzie rzeka Ryck wpywa do Zatoki Greifswaldzkiej, ley maa wie
rybacka Wieck. Powstaa z osiedla sowiaskiego i duskiego, a jej istnienie
udokumentowane jest ju w 1248 r. Wieck zosta przyczony do miasta
Greifswald w 1939 r. Jego symbolem jest zbudowany w 1887 r. na na wzór
holenderski, most zwodzony. Do dzi, w celu przepuszczenia statków, skrzyda
mostu podnoszone s rcznie. Z mostu otwiera si wspaniay widok na port w
Wiecku i Zatok Greifswaldzk. W przystani stoj poza flot ryback, jachty i
nalecy do miasta szkolny aglowiec »GREIF«. Niskie domki rybackie pokryte
trzcin stoj na brzegu wskiej, wiejskiej drogi. Na nabrzeu swoj siedzib ma
Kapitanat Portu. Dwa znaczniki obok drzwi wejciowych przypominaj o dwóch
powodziach, w 1872 i w 1995 r. Od 2015 r. miasto jest chronione przed wysok
wod dziki waom i zaporze przeciwpowodziowej, która znajduje si porodku
portu. Zawsze w trzeci weekend lipca w Wiecku odbywa si wielka morska
impreza Pomorza Przedniego –wito Rybackie Gaffelrigg.
Most zwodzony w Wieck
Pierwsze plany budowy mostu zwodzonego w Wiecku pochodz z 1833 r.
Uniwersytet chcia efektywniej zarzdza swoimi dobrami, znajdujcymi si po
drugiej stronie rzeki Ryck, a miastu zaleao na zachowaniu moliwoci eglugi do
portu przy starym miecie. Przerzucony przez rzek Ryck drewniany most z
dwiema belkami wagowymi wybudowany zosta w 1887 r. przez konstruktora
statków Sprutha. Uroczysto oddania do uytku odbya si 25 lipca. Od tego czasu
most by wielokrotnie remontowany i przebudowywany. Do dnia dzisiejszego
zachowaa si tylko oryginalna, stworzona na wzór holenderski, konstrukcja oraz
elazne okucia. Skrzyda o cznej dugoci 13,30 m wci s podnoszone rcznie.
Funkcjonowanie tego zabytku techniki utrzymywane jest duym nakadem
finansowym. Ruch samochodowy jest ograniczony i dopuszczalny tylko za
specjalnym zezwoleniem. Godziny otwarcia mostu s dostosowane do
zapotrzebowania. Pomimo ogranicze ruch na mocie jest i tak zbyt duym
obcieniem. Most zosta cakowicie przebudowany w 2017 roku.
aglowiec szkolny Greif
Stpk pod stalowy szkunerbryg »GREIF« pooono w stoczni Warnemünde w
Rostocku w 1951 r. Suy jako statek szkoleniowy dla marynarki i otrzyma imi
ówczesnego prezydenta NRD »Wilhelm Pieck«. Po przeomie politycznym
wacicielem statku zostao miasto Greifswald. Od tego czasu, po cakowitej
przebudowie na statek szkolny, jednostka pywa po Batyku zawijajc do duych
midzynarodowych portów. Regularnie goci na festiwalu Hansasail w Rostocku
i na Kieler Woche w Kilonii. Jego portem macierzystym jest Wieck. Laten
cumuje za zapor przeciwpowodziow przy molu poudniowym. Jednostka ma
ponad 40 m dugoci i 670 m2 agli. Osiga prdko do 14 wzów. Od Wielkanocy do
padziernika oferowane s na nim jedno- lub wielodniowe rejsy. Rezerwacja
zaczyna si ju w listopadzie roku poprzedniego, ale bilet mona dosta czsto
równie tu przed samym rejsem. Statek jest prowadzony przez siedmioosobow
zaog zawodow, wolontariuszy oraz czonków stowarzyszenia Rahsegler GREIF
e.V.
Wiatrak kolak Eldena
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Wiatrak Eldena z daleka przyciga wzrok swoimi wielkim skrzydami. Jego
poprzednik by ju w 1533 r. wyszczególniony w spisie inwentarzowym
klasztoru Hilda/Eldena. Na Myskiej Górze (Mühlenberg) ziarno byo mielone
do 1932 r. Z czasem ten symbol dzielnicy Greifswaldu popad w ruin i w 1972
r. zawali si, nastpnie zosta odbudowany przez jedno ze stowarzysze. Od 1997
r., z okazji Niemieckiego Dnia Mynów, w kady zielonowitkowy poniedziaek
odbywa si tu wspaniae wito Mynów. Wtedy przy dobrym wietrze, jak za
dawnych czasów, krc si pokryte pótnem ramiona wiatraka. W MeklemburgiiPomorzu Przednim pozostao ju tylko pi takich kolaków. Ich cech
charakterystyczn byo to, e cay myn odwracano w kierunku wiatru. W Europie
uywano ich od XII w.
Kpielisko Eldena
Kpielisko znajduje si na play nad Zatok Greifswaldzk w dzielnicy Eldena. Ze
wzgldu na daleko sigajc pytk stref przybrzen ma ono charakter rodzinny i
nadaje si do kpieli dla maych dzieci lub do nauki pywania. Za opat mona
wypoyczy kosz plaowy, leaki oraz parasole przeciwsoneczne. Jeli kto ma ochot
grillowa, po uprzednim zgoszeniu, moe wypoyczy grill. Do dyspozycji s take
awki i stoy. Maa gastronomia zaprasza na przekski i napoje, bar na play
oferuje koktajle. Wiele sportowych i kulturalnych imprez, jak np. wito
Rybackie Gaffelrigg, turnieje siatkówki plaowej czy koncerty rockowe
przycigaj niejednokrotnie tysice goci. W sezonie nad bezpieczestwem goci
czuwaj ratownicy. Wstp w czasie godzin otwarcia kpieliska jest patny.
Zoo w Greifswaldzie
Na 3,6 ha powierzchni parkowej w okolicach dworca znajduje si zoo bdce
domem dla ponad 100 gatunków zwierzt. Pooone jest w idyllicznej scenerii
wokó stawu z abdziami. Poza zwierztami rodzimymi jak kozy, osy czy kuce
mona obserwowa tu surykatki, szopy pracze, ostronosy, dingo, alpaki, kangury
oraz zachwyci si bogactwem wiata ptaków. Szczególnie atrakcyjne s mapki
kapucynki w swojej nowej mapiarni, zagroda ze zwierztami, które mona
pogaska wchodzc do rodka oraz pawilony lgowy i pasieczny. W czasie wizyty
w ogrodzie mona, niezalenie od wieku, nie tylko spróbowa swoich si na maych
placach zabaw, ale take przewiczy swoje zmysy. Z kolei na duym placu zabaw
da si naprawd poszale, a odwani mog spróbowa przepyn tratw przez staw. Jeli
kto zgodnieje moe odwiedzi kawiarni, pooon nad czci poudniowoamerykask.
Od 1993 r. zoo jest prowadzone przez Stowarzyszenie »Heimattierpark
Hansestadt Greifswald e.V.«.

