
Uznamska Kąpiel Morsów  

styczeń/ luty  2017 

 

Jak co roku, na początku stycznia w Karlshagen odważne osoby, jako pierwsze stawiają czoła 

kąpieli morskiej w lodowatych wodach Bałtyku. Również w Zinnowitz, w czwarty 

styczniowy weekend, podczas Mistrzostw Świata w Bieganiu po Plaży z Koszem Plażowym, 

poszukiwani są dzielni morscy śmiałkowie. W lutym, począwszy od zimowych kąpieli  

w Trassenheide, poprzez imprezę morsów w Ahlbecku, a kończąc w Koserow; praktycznie  

w każdy weekend odbędą się wydarzenia związane z kąpielami w lodowatej wodzie.   

Baltic Lights 

od Heringsdorfu do Ahlbecku, luty 2017 

Aby poczuć atmosferę “północy” trzeba znaleźć się na Uznamie podczas wyścigów psich 

zaprzęgów wzdłuż Kąpielisk Cesarskich: Heringsdorf, Ahlbeck i Bansin. Aktor Till 

Demtrøder zaprasza na bałtycką wyspę do wzięcia udziału w imprezie charytatywnej. Setki 

psów rasy huski, w idyllicznym zimowym pejzażu Uznamu, na tle tradycyjnych ognisk – 

widok niecodzienny.   

Tydzień Bursztynu w Uzdrowiskach Bursztynowych 

Zempin, Koserow, Loddin/Kölpinsee i Ückeritz, marzec 2017 

Na gości i miłośników skamielin, podczas Tygodnia Bursztynu oczekuje barwny program  

z projekcjami filmowymi, wykładami, wystawami i targami jubilerskimi. W specjalnych 

szkoleniach można będzie nauczyć się szlifowania bursztynu, spróbować szczęścia  

w poszukiwaniu na plaży „złota Bałtyku” oraz posłuchać opowieści o tym pięknym kamieniu 

i nadmorskich kurortach na wyspie Uznam. 

13 Uznamskie Dni Wellnes 

kwiecień 2017 

Po raz kolejny w listopadzie tego roku Uznam zaprezentuje się, jako „Wyspa Wellnes“. 

Pozwólcie się rozpieścić od stóp do głów! Podczas 13. Uznamskich Dni Wellnes czekać 

będzie na Państwa wiele niespodzianek.  

 



Uznam na rowery 

od 06. do 13. maja 2017 Uznam rozpoczyna sezon rowerowy 

 

"Uznam na rowery" to już czwarta edycja wypraw rowerowych, która trwa przez dziewięć 

dni. W trakcie licznych wycieczek zostaną zaprezentowane gościom różne strony wyspy: 

tropem motywów Feiningera, marzycielski Półwysep Gnitz, wzdłuż Achterwasser  

lub bałtycki szlak rowerowy do książęcego miasta Wolgast.  

IX Międzynarodowe Sympozjum Rzeźbiarskie 

Zinnowitz, maj 2017 

 

Przez cztery dni, blisko 20 snycerzy będzie tworzyć rzeźby z rodzimych gatunków drzew. 

Wszyscy, którzy zechcą zaspokoić swoją ciekawość będą mogli podpatrywać artystów 

podczas pracy i być przy powstawaniu rzeźby, a zainteresowani będą mogli nabyć gotowe 

dzieła.  W ramach programu odbędą się: „spacer sztuki”, „wyścigi  rzeźbiarskie” i aukcja. Na 

zakończenie imprezy zaplanowana jest „noc rzeźbiarska” ze szwedzkim ogniskiem. 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej 

02-03 czerwca, Heringsdorf, wyspa Uznam 

Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej w Heringsdorfie jest miejscem spotkań artystów 

z całego świata. Artyści indywidualni oraz grupy artystyczne zaprezentują członkom jury 

swoje performances, a widzów przyprawią o szybsze bicie serc. W te dni promenada w 

Heringsdorfie przemienia się w najdłuższą, żywą scenę festiwalową sztuki nad Bałtykiem. 

Część licznych występów magii, żonglerki, komedii, pantomimy, teatru ulicznego, aktywnej 

rozrywki i pokazu sztucznych ogni odbędzie się również w innych nadmorskich kurortach na 

wyspie. Jak co roku artyści wystąpią bez otrzymania wynagrodzenia, więc nie pozwólmy, aby 

ich kapelusze były puste. 

Uznam tańczy  

10-11 czerwca 

Co łączy argentyńskie tango oraz tańce „Dei Lieper Winkelschen Danzlühden“? Odpowiedź 

brzmi: ruch, koordynacja, charyzma i wiele pozytywnej energii. To wyspiarskie wydarzenie 

ma na celu zapewnić rozrywkę miłośnikom tańca, a wszystkich pozostałych wyciągnąć na 



parkiet. Od pokazów tanecznych dla dzieci, warsztatów tanecznych breakdance i salsy aż do 

tańca ludowego, czy też linedance. Wszystko według motta: Uznam tańczy!  

Spektakl Vineta 

lipiec-wrzesień, Zinnowitz 

Na scenie bałtyckiej w Zinnowitz, w ramach „Open Air Theater” odbędzie się widowisko 

artystyczne o legendarnym zaginionym mieście Vineta. Piosenki, tańce, inscenizacja walk 

oraz specjalne efekty laserowe i pirotechniczne oczarują wszystkich widzów. Show dla całej 

rodziny.  

 

Dni muzyki klasycznej nad morzem 
od lipca do września 2017, Koserow 

 

To już 19. edycja dni muzyki klasycznej nad morzem z teatrem i z koncertami, która odbędzie 

się w kościele w Koserow. Między innymi zobaczyć będzie można sztukę teatralną „Chory z 

urojenia“ Mollier z Peter Bause w roli głównej, „Emilia Galotti” Lessinga i wiele innych. 

Sprzedaż biletów w wielu informacjach turystycznych na wyspie Uznam i w Wolgaście. 

Uznamski Beachcup w Karlshagen 

lipiec/sierpień 2017 

 

Usedom Beachcup, największy turniej siatkówki plażowej na świecie, zaprasza ponowne do 

Karlshagen. Na blisko 90 boiskach na plaży szaleje, jak co roku około 1.000 graczy. Na 

trzydniowej imprezie nie wszystko kręci się tylko wokół siatkówki. Zamki do skakania, 

turnieje w przeciąganiu liny, gra Limbo, bieg kiwi czy Hula Hoop zapewnią zabawę dla całej 

rodziny. W sobotnią noc odbędzie się na plaży w Karlshagen impreza oraz pokaz 

fajerwerków. 

Dni Portu w Wolgaście 

od 30.06. do 02.07.2017 

50. Dni Portu w Wolgaście są największym festynem o charakterze morskim w regionie. Na 

dwóch scenach, na Wyspie Zamkowej przez trzy dni odbędzie się szereg wydarzeń z muzyką 

na żywo od szlagierów, muzyki szanty, rock i pop, muzyki oldies do aktualnych hitów.  

Festyn wzbogacą pokazy ogni sztucznych oraz wiele innych imprez towarzyszących. Rejsy 

po porcie jak i zwiedzanie żaglowców, to tylko niektóre z atrakcji różnorodnego programu.  



6. Baltic Spring Break w Ahlbecku 

sierpień 2017 

Już po raz szósty oznacza to tańczenie przy zachodzie słońca do muzyki najpopularniejszych 

didżejów ze sceny Dance, Trance, House i Electro. Ciepły piasek pod stopami i celebrowanie 

bitów oraz dźwięków to jest właśnie Baltic Spring Break, coroczna impreza na plaży przy 

granicy. Na trzech scenach zaprezentuje się 80 najlepszych didżejów. Również i w tym roku 

oczaruje wszystkich uczestników Line Up. W programie zaplanowane są zabawy sportowe, 

zawody na plaży, jak i imprezy na otwartym powietrzu. Bilety można kupić na jeden dzień 

lub na cały weekend. 

Koncerty „Peene“ w Wolgaście 

sierpień 2017 

Występy na żywo znanych grup i artystów na Wyspie Zamkowej oraz w miejscu gdzie 

znajdował się Zamek Książąt Pomorskich zapewnią rozrywkę dla różnych grup wiekowych.  

XXXVIII Międzyznarodowy Maraton Uznamski & Półmaraton 

02. wrzesień 2017 ze Świnoujścia do Wolgastu 

Maraton czy półmaraton? Obydwa mają swój urok! Uznamski Maraton prowadzi od 

Świnoujścia do Wolgastu. Podczas biegu można podziwiać niemiecko-polskie wybrzeże 

Morza Bałtyckiego i wygrać wysoką nagrodę pieniężną. Półmaraton prowadzi na południe 

wyspy Uznam z widokiem na „Achterwasser” i na cieśninę rzeki Piany. 

Uznamski Cross Country   

wrzesień 2017 

Z rosnącym powodzeniem, aktor i miłośnik jeździectwa sportowego - Till Demtrøder –  

już  po raz 12 organizuje Lifestyle-Event szczególnego rodzaju: tradycyjne bezkrwawe 

polowanie z hordą psów, z ekskluzywnym programem ramowym.  A tym razem już po raz 

trzeci na Uznamie spotkają się gwiazdy ze świata biznesu, polityki, kultury i z telewizji oraz 

miłośnicy koni i psów. Dużym czynnikiem popularności tej imprezy jest mieszanka 

fascynującego rodzaju sportu na świeżym powietrzu z dostojnymi gośćmi i z przepięknym 

krajobrazem wyspy. Tego rodzaju mieszanka nadaje aurę lekkości, przywiązania do natury  

i do wyspy Uznam. 

Tydzień Architektury Nadmorskiej 

wrzesień 2017 



 

Wille trzech Kąpielisk Cesarskich (Ahlbeck, Heringsdorf, Bansin) ozdabiają najdłuższą 

promenadę Europy tak jak wielobarwne perły na łańcuszku. Właśnie one są największym 

zbiorem zachowanej do dziś zabytkowej architektury nadmorskiej. Różnorodność tej 

„czarującej architektury“ zostanie przedstawiona podczas wykładów, wieczorów filmowych, 

w odczytach oraz w tracie zwiedzania z przewodnikiem.  

 

 

 

Uznamski Festiwal Muzyki 

wrzesień – październik 2017 

Największe wydarzenie muzyczne na wyspie, które odbędzie się już po raz 24, za każdym 

razem przyciąga nad Bałtyk muzyków i widzów z całego świata. W ciągu trzech tygodni 

„muzycznej podróży” będą rozbrzmiewać dźwięki z różnych krajów i kultur. Wystawy, 

wykłady i odczyty dopełnią całość programu. Znani interpretatorzy muzyki z całego świata 

zapraszają co roku do średniowiecznych kościołów, zamków, willi, galerii i hoteli.   

6. Uznamski Festiwal Latawców 

1-2 październik, Karlshagen 

Barwny festiwal w powietrzu, na piasku, na scenie - Uznamski Festiwal Latawców z 

interesującym programem rozpoczyna 6 edycję. Przedziwne, małe, ogromne, własnoręcznie 

zrobione i profesjonalnie – przeróżne wielobarwne latawce, przez dwa dni trwania imprezy, 

opanują bałtyckie niebo. W programie również muzyka na żywo, animacje dla dzieci, 

impresje z musicalu Petera Maffay "Tabaluga"  i wiele innych atrakcji. Dla każdego coś 

miłego. 

Uznamskie Plażowe Sztuczne Ognie XXL 

03. październik 2017 

Ponownie z okazji  Dnia Zjednoczenia Niemiec na Uznamie wzdłuż wybrzeża rozbłysną 

plażowe fajerwerki w formacie XXL. Od Karlshagen na północy, aż do Ahlbecku na 

południu, w odstępach 10 minutowych, odbywać się będą pokazy fajerwerków.   

 13 Uznamskie Dni Dziczyzny 

październik 2017 



Również w tym roku przez dwa tygodnie, z uznamskich restauracji i hoteli dobywać się będą 

kuszące aromaty dziczyzny. Zapachy te wabią na słoneczną wyspę Uznam już od dawna 

wielbicieli lasów i łąk. Po raz 13 wyspiarscy kucharze zaprezentują podczas Uznamskich Dni 

Dziczyzny kulinarne delicje w ekstra klasie. Obfitość dzikiej zwierzyny w regionie Pomorza 

Przedniego, dostarcza smakoszom świeże i czasami rzadko występujące gatunki mięsa. 

Pożywienie dzikich zwierząt i ptactwa stanowią naturalne rośliny i zioła, poprzez co mięso 

staje się szczególnie aromatyczne, a przy połączeniu z grzybami i świeżymi warzywami 

czynią je prawdziwym rarytasem.  

 

13 Uznamskie Dni Wellnes 

listopad 2017 

Po raz kolejny w listopadzie tego roku Uznam zaprezentuje się, jako „Wyspa Wellnes“. 

Pozwólcie się rozpieścić od stóp do głów! Podczas 13. Uznamskich Dni Wellnes czekać 

będzie na Państwa wiele niespodzianek.  

Boże Narodzenie z rodziną 

grudzień 2017 

Każdego, kto przyjedzie na Uznam na Boże Narodzenie, oczekują  świątecznie ozdobione 

ulice, w stylu nadmorskim. Kościoły zapraszają na nabożeństwa, a z uznamskim stangretem 

ogrzewanym wozem krytym plandeką, zaprzężonym w konie wybrać się będzie można przez 

zimowy las na plażę, żeby rozgrzać się ponczem lub grzańcem przy płomieniach ogniska.   

Jarmark Świąteczny, Wolgast 

Bajki Bożonarodzeniowe, Karlshagen 

Rękodzieło Bożonarodzeniowe, Trassenheide 

Jarmark Zimowy, Zinnowitz 

Jarmark Świąteczny, Koserow 

Okres Świąt Bożego Narodzenia, Uzdrowiska Cesarskie Ahlbeck • Heringsdorf • Bansin 

 

Sylwester na Uznamie 

31 grudnia 2017 



Przełom roku przyciąga dziesiątki tysięcy gości na nadmorskie plaże, żeby kilometrowymi 

fajerwerkami powitać Nowy Rok. Wszędzie odbywają się imprezy: w hotelach, w 

restauracjach jak i w dużych ogrzewanych namiotach na plaży. 

 

Sylwester nad morzem, Karlshagen 

Sylwestrowe party dla dzieci z fajerwerkami, Trassenheide 

Sylwestrowe party, Zinnowitz 

Rodzinne ognie sztuczne, Zempin 

Sylwestrowe ognie sztuczne dla całej rodziny, Koserow 

Powitanie Nowego Roku z dziećmi – ognie sztuczne, Ückeritz 

Grzańce na plaży i morskie fajerwerki, Cesarskie Uzdrowiska 

Ahlbeck • Heringsdorf • Bansin 

 

Szczegółowe informacje dostępne są w wielu informacjach turystycznych.   

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie. 

 


