Wydarzenia
Festiwale, muzyka, kultura, sport, rynki
Greifswald jest miastem kultury w pónocno-wschodnich Niemczech. Najwikszy skandynawski
festiwal kulturalny poza Europ Pónocn –Der Nordische Klang – ma tu swoje korzenie. Do atrakcji
kulturalnych naley równie Festiwal Morza Batyckiego jako widowisko plenerowe w historycznym
porcie, greifswaldzki Tydzie Bachowski, Eldenowe Wieczory Jazzowe w ruinach klasztoru, trendy
taneczne, Tanztendenzen, festiwal taca wspóczesnego i polenARkT z gomi z Polski.
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Najwaniejsze wydarzenia w roku

Wielkanoc i targ kwiatowy - 20 kwietnia 2019 r.

Ten targ, który odbywa si zawsze w Wielk Sobot przed Wielkanoc na

Ten targ, który odbywa si zawsze w Wielk Sobot przed Wielkanoc na
historycznym Rynku Gównym, przyciga wiosennym zapachem i morzem
kolorów. W sumie 70 wystawców prezentuje swoje produkty. Zwiedzajcy mog
podziwia wiosennie zdobiony rynek i rónorodne i atrakcyjne oferty rolin,
kompozycji kwiatowych, ceramiki i rkodziea. Równie dla dzieci yoranizowane
s ciekawe atrakcje, m.in. zajczek wielkanocny ukrywa sodycze dla
najmodszych. Podanie o przydzielenie miejsca targowego
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Na Nordyck Nut (Nordischer Klang)| 3-12 maja 2019 r.

Co roku na pocztku maja Greifswald ley bardziej na pónoc. Przez dziesi dni

Co roku na pocztku maja Greifswald ley bardziej na pónoc. Przez dziesi dni
festiwal Nordischer Klang przyciga kolorowym i ekskluzywnym programem
kulturalnym. Liczni uczestnicy z Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Norwegii i
Szwecji pokazuj skandynawsk sztuk i styl ycia. W centrum zainteresowania
znajduje si muzyka ze wszystkimi jej gatunkami, ale take mona odwiedzi
liczne wystawy, odczyty autorskie, wykady, przedstawienia teatralne i
filmowe. Nawet program dla dzieci przynosi wiee powiewy pónocnego wiatru
na niegdy szwedzkie Pomorze Zachodnie. Internet (Informacje w jzyku
niemieckim)
Greifswaldzki Tydzie Bachowski 17-23 czerwca 2019 r.
Od 1946 roku Greifswaldzki Tydzie Bachowski zaprasza na coroczne koncerty
oratoryjne, muzyki kameralnej, chóralnej i koncerty organowe. Odbywaj si w
tym czasie take projekty dla dzieci i modziey oraz spektakle komedii
muzycznej. Festiwal odwiedza zazwyczaj ponad 10 000 goci. Sercem
Tygodnia Bachowskiego s „Geistliches Morgenmusiken” – kadego dnia
tygodnia jest grana inna kantata Bacha. Internet Informacje w jzyku
niemieckim
5. Targ klasztorny w Eldenie 15-16 czerwca 2019 r.
W stodole klasztoru oraz w parku mona odkry wyroby regionalnego
tradycyjnego i nowoczesnego rkodziea, sztuki oraz rzemiosa artystycznego.
Obszerny program z pokazami dawnego rzemiosa, muzyk na ywo i teatrem dla
dzieci w klasztorno-redniowiecznej atmosferze oraz jedzenie i picie dostarcz
wielu wrae. Internet Informacje w jzyku niemieckim
Midzynarodowy Festiwal Studencki | 15-21 czerwca 2020 r.
A 150 studentów z caej Europy spotyka si w naszym piknym miecie co dwa
lata, aby wzi udzia w warsztatach powiconych rónym tematom. Internet
Informacje w jzyku niemieckim
Fête de la Musique | 21 czerwca 2019 r.
W ponad 360 miastach na caym wiecie lato jest witane corocznie przez Fête de
la Musique. Ten barwny festiwal muzyki zawsze odbywa si w najduszy dzie w
roku, 21 czerwca. W Greifswaldzie zosta on w 2007 r. zainicjowany przez
GrIStuF e.V. Pod hasem „Za darmo i na zewntrz” Fête de la Musique chce
umoliwi kademu, niezalenie od jego statusu finansowego i spoecznego, dostp
do kultury. Koncerty odbywaj si na przykad w centrum miasta czy ruinach
klasztoru Eldena. Wszyscy s zachcani do wspópracy w organizacji tego wita.
Internet Informacje w jzyku niemieckim
Dni Wolfganga Koeppena | 23 czerwca 2019 r.
Krótko przed i po rocznicy urodzin Wolfganga Koeppena (23 czerwca)
Greifswald obchodzi dni jego imienia. Wydarzenia odnosz si do rónych
aspektów ycia i pracy autora. Miasto od roku 1998, co dwa lata, nagradza
modych, obiecujcych autorów literack nagrod im. Wolfganga Koeppena,
pisarza i i honorowego obywatela Greifswaldu Ostatni raz nagroda zostaa
przyznana w 2018 r. (Internet Informacje w jzyku niemieckim )
Dzie Nauki | Czerwiec 2019
Wiedza przyciaga. Dzie, który tworzy wiedz: Kadego roku, w czerwcu w
sobot, naukowcy z uniwersytetu i instytucji partnerskich prezentuj publicznoci
swoje najbardziej ekscytujce projekty badawcze. To wydarzenie jest
organizowane przez Uniwersytet w Greifswaldzie i jego naukowych
partnerów- Kollegium Naukowe Alfrieda Kruppa, Institut Friedricha Loefflera,
Federaly Instytut Badawczy ds. Zdrowia Zwierzt, Instytut Nauk o Plazmie i
Technologii im. Leibniza, Instytut Fizyki Plazmy Maxa Plancka i Medycyn
Uniwersyteck w Greifswaldzie. (Internet Informacje w jzyku niemieckim)
XXXVIII. Eldeskie Wieczory Jazzowe | 5-6 lipca 2019 r.
Eldeskie Wieczory Jazzowe oferuj rónorodne koncerty wspóczesnej muzyki
jazzowej w malowniczej scenerii starych murów klasztoru. Co roku w
pierwszy weekend lipca w ruinach Eldeny, symbolu niemieckiego
romantyzmu, rozbrzmiewaj jazzowe dwiki. Internet Informacje w jzyku
niemieckim
Teatr letni w ruinach klasztoru Eldena | lipiec i sierpie
Teatr letni w ruinach klasztoru Eldena | lipiec i sierpie Teatr Vorpommern

Teatr letni w ruinach klasztoru Eldena | lipiec i sierpie Teatr Vorpommern
inscenizuje spektakle dla caej rodziny. Internet Informacje w jzyku niemieckim
wito Rybackie Gaffelrigg | 19-21 lipca 2019 r.
Fischerfest Gaffelrigg, to najwikszy morski festiwal folklorystyczny na
Pomorzu Przednim. Jego korzenie sigaj roku 1908, kiedy rybacy z Wiecku w
swych odziach po raz pierwszy wyzwali do rywalizacji eglarzy z braci
studenckiej. Zobaczcie Pastwo,jak si rozwino to wspózawodnictwo. Festiwal
tradycyjnie odbywa si w trzeci weekend lipca. Internet Informacje w jzyku
niemieckim

Msza motocyklistów | Sierpie 2019
Setki motocyklistów spotykaj si co roku w drugi weekend sierpnia na rynku w
Greifswaldzie, aby witowa msz z pastorem Kocioa Pónocny (kapelanem
zmotoryzowanych) i uczestniczy w imprezie „MoGo Greifswald”,a nastpnie
wspólnie wyruszy w okolic. To ciekawe wydarzenie, nie tylko dla fanów
dwóch kóek. Internet Informacje w jzyku niemieckim
Festiwal Mecklenburg-Vorpommern | Lipiec i sierpie
Festiwal muzyki klasycznej regularnie goci latem w Greifswaldzie i wzbogaca
kalendarz klasyczny regionu. Internet Informacje w jzyku niemieckim
Dzie z Casparem Davidem Friedrichem | 31 sierpnia 2019 r.
Ostatnia sobota sierpnia jest kadego roku powicana malarzowi Casparowi
Davidowi Friedrichowi, synowi miasta. Jego obraz „Greifswalder Marktplatz”
(Greifswaldzki rynek) stanowi centrum tego historycznego wita miejskiego. I
wanie na rynku liczne stoiska oferuj wspóln zabaw i chwil wytchnienia.
Internet Informacje w jzyku niemieckim
Greifswaldzka Noc kultury | Wiele udogodnie 6 wrzenia 2019 r.
Podczas Greifswaldzkiej Nocy Kultury miasto pokazuje kadego roku swoje
kolorowe oblicze: ponad 40 instytucji, sklepy, stowarzyszenia i gastronmia
angauj si w organizacj ponad 80 rónego rodzaju imprez – poczwszy od
wiczorów autorskich w centrum miasta a skoczywszy na „piewajcych
balkonach” na osiedlach z wielkiej pyty. Internet Informacje w jzyku
niemieckim
Drzwi otwarte obiektów zabytkowych| 8 wrzenia 2019 r.
Co roku, w drug niedziel wrzenia, wiele obiektów otwiera swoje podwoje
zwiedzajcym. Motto imprezy jest za kadym razem inne. Ponadto organizowane
s wycieczki z przewodnikiem i wykady na temat historii miasta i ochrony
zabytków.
Tydzie midzykulturowy | Koniec wrzenia 2018 r.
Tydzie Midzykulturowy odbywa si w wielu miastach na terenie caych

Tydzie Midzykulturowy odbywa si w wielu miastach na terenie caych
Niemiec. Od wielu lat take Greifswald bierze udzia w tej akcji. Organizator
przedsiwizicia „Netzwerk Migration Greifswald“ przygotowuje wraz z rónymi
partnerami zrónicowany program filmów, spektakli teatralnych, wystaw,
wieczorów o tematyce krajowej, turniej piki nonej, a take dziaania na rzecz
Dnia Uchodcy i drzwi otwarte w meczecie. Te oferty maj przyczyni si do
lepszego wzajemnego zrozumienia i zmniejszania uprzedze.
Festiwal PolenmARkT | Listopad 2019
Witamy serdecznie! – mówimy po polsku z okazji Festiwalu Kultury Polskiej
w Greifswaldzie. PolenmARkT oferuje rónorodne wydarzenia kulturalne na
najwyszym poziomie. Dziesi radosnych dni, penych informacji i rozrywki dla
wszystkich grup wiekowych i gustów. Wicej informacji
Jarmark Boonarodzeniowy | od 29 listopada do 22 grudnia 2019 r
Jarmark Boonarodzeniowy odbywa si na zabytkowym Rynku Gównym.
Odwiedza go co roku i chonie magiczn atmosfer wit, okoo 50.000 osób.
Ciekawymi punktami programu jest np. przybycie aglowcem witego Mikoaja,
pochód z lampionami, bogaty program sceniczny, koldowanie w ratuszu,
program w adwentowej wityni na rynku i targ rzemielniczy w piwnicy
ratuszowej. Internet Informacje w jzyku niemieckim

