Uniwersytet
Miasto i Uniwersytet
W ponad 750-letniej historii Greifswaldu uniwersytet, od momentu jego zaoenia po dzie dzisiejszy,
dostarcza impulsów do rozwoju miasta. Miasto i uniwersytet odnosiy wiele korzyci ze wzajemnej
kooperacji. Studia wysze, nauka i badania przyczyniy si w duym stopniu do rozwoju Greifswaldu
jako orodka naukowego, medycznego i kulturalnego w pónocno-wschodniej Meklemburgii-Pomorzu
Przednim.
Greifswald jest take jednym z pierwszych miast uniwersyteckich, w których wspódziaanie miasta i
uniwersytetu opiera si na porozumieniu o wspópracy. Takie rozwizanie jest bardzo logiczne,
poniewa wanym celem polityki komunalnej miasta jest rozwój i umocnienie znaczenia uniwersytetu.
Jak wany jest to cel, pokazuje oficjalna nazwa – Uniwersyteckie i Hanzeatyckie Miasto Greifswald,
która w takiej formie funkcjonuje od 2005 roku. Jej powstanie Greifswald zawdzicza Heinrichowi
Rubenow, który w 1456 roku zaoy uniwersytet, by jego pierwszym rektorem i jednoczenie peni
funkcj burmistrza miasta.
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Greifswald to mode, uniwersyteckie miasto. Od roku 1465 studiuje si tutaj, oczywicie liczba
spragnionych wiedzy modych ludzi wielokrotnie si pomnaaa. Greifswald staje si kadego roku
wymarzonym miejscem dla okoo 10 000 studentów. Modzi ludzie s zaangaowani w ycie spoeczne,
kulturalne i polityczne. Przez dugi czas poszukiwano, opracowywano i wdraano strategie i
koncepcje dla nastpnych pokole. Studenci chc si tutaj osiedla, zakada rodziny w miecie nad
morzem, gdzie nauka, badania i biznes tak dobrze si ze soba cz.

Przykady wpywu uniwersytetu i studentów na miasto:

gospodarka:
Uniwersytet i Szpital Uniwersytecki s najwikszymi pracodawcami w miecie. W Greifswaldzie istniej
inkubatory przedsibiorczoci, które pod kadym wzgldem wspieraj start-upy. Stwarza to nie tylko
szans na dobry sta, ale take na zaoenie wasnej firmy ju jako student.
Zabudowa mieszkaniowa/ transport:
Studenci s wanym czynnikiem wpywajcym na sytuacj na rynku nieruchomoci. cieka rowerowa
prowadzi z nowego kampusu do centrum miasta.
Sport:
Klub Hochschulsportgemeinschaft HSG e.V. to najwikszy klub sportowy w miecie z ponad 2000
czonków.
Kultura:
Uniwersytet jest zaangaowany w organizacj najwaniejszych festiwali w Greifswaldzie. Bez jego
udziau oferta kulturalna nie byaby tak zrónicowana. Dotyczy to na przykad tygodnia Bachowskiego
– Festiwalu Muzyki Sakralnej, PolenmARTkt-u – Festiwalu Kultury Polskiej w Greifswaldzie, czy
festiwalu Nordischer Klang, najwikszej imprezy promujcej kultur nordyck poza Skandynawi.
Rodzina:
Take zakadane przez studentów rodziny s wspierane przez miasto. W publicznym przedszkolu
„Makarenko” dzieci s otoczone ciep opiek od 5:45 do 21:00. Wieczorne wykady nie stanowi zatem
adnego problemu. Dzia Spraw Studenckich zaoy take wasne przedszkole „Campuskindern”.

