
Sobota, 9 września   
od 13.00 kolorowy rynek
Na terenie gdzie odbywa się święto wszystko kręci się wokół 
jabłka. I tak można tu usłyszeć różne historie o jabłkach, 
skosztować tych owoców a także skorzystać z  zabawnej 
jabłko-ścianki gdzie należy wejść się do środka aby wykonać 
pamiątkowe zdjęcie. Do dyspozycji małych i starszych dzieci 
jest również mały plac zabaw. Stowarzyszenie „Netzwerk 
Gesunde Kinder” oferuje dla najmłodszych „kącik do raczko-
wania” 

od 13.00 Gubeńskie przedsiębiorstwa usługowe 
prezentują swoje usługi:
- Zakłady Energetyczne EVG GmbH
- Zakłady Usług Miejskich, SWG GmbH
- Zakłady Wodociągowe, GWAZ
- Spółdzielnia Mieszkaniowa, GuWo mbH 
- Usługi Telewizyjne, TV-Netzgesellschaft mbH
- Spółdzielnia Mieszkaniowa, GWG eG 

od 13.00 strzelanie z kuszy wg. Legendy o Wilhelmie 
Tellu i biatlon  

terenie PSV, ulica Mittelstraβe 

13.00 od 20.00 Wielka wystawa zbiorów  
pokaz różnych odmian jabłek, szkółka drzewek z Dubrau, 
sadownictwo Aldag, ogrodnictwo przy parku miejskim, winnica 
Patke, pokaz narzędzi - firma Lehmann, Angela Blum, produkty 
z aronii Girka- aroniateam.de GbR, ceramika Lutki unikaty 
wykonane ręcznie, Adelheids - ogród z ziołami i miętą, Bude 
- wyroby ze słomy, Werner Richter – pszczelarz i Manfred 
Lehmann, wyroby wikliniarskie Heinz Weise – praca ręczna, 
GSM – Trening i Integracja GmbH stara Farbiarnia 

13.00 od 20.00 rynek z czasów średniowiecza 

teren inwestorski  

15.00 Uhr kiermasz z ciastami organizowany przez 
Volkssolidarität SPN e.V.  
pyszne świeżo upieczone ciasta z jabłkami 

Program na scenie 
14.30 

otwarcie 22. Gubeńskiego Święta Jabłka przez gubeńskie 
osobistości jak i obecną 22. Królową Jabłka Antonię Lieske 

14.30 

prezentacja kandydatów na wybór 23 Królowej/Króla 
Jabłka 
15.00  

mali artyści prezentują swój program:
Przedszkole Montessori-Kinderhaus Guben e.V.  
Przedszkole Kita Kinderträume  
Przedszkole Kita Waldhaus 
Przedszkole Kita Regenbogen 

16.00 

Muzyka teatralna sztuk „Zwulf und Zwusel” oraz „Gefahr 
in der Andreswelt”

17.00 

prezentacja kandydatów na wybór 23 Królowej/Króla 
Jabłka  
17.15 

Złota nagroda jabłko 2017
17.30 

Muzyka szlagierowa w wykonaniu Wolfgang Petri Double
18.15 

New Dance z okazji Święta Jabłka w wykonaniu dzieci i 
młodzieży ze Szkoły Muzycznej „Johann Crüger” 
19.30 

Muzyka Blues & Rock Classic w wykonaniu TB-Session-Band

Niedziela, 10 wrzesień 

od 09.00 Pchli Targ na ulicy Straupitzstraße 
Rarytasy i towary antyczne to specjalność tego targu. Można 
tu targować się ze sprzedającym tak aby na końcu kupujący 
jak i sprzedający byli zadowoleni z transakcji

od 10.00 Spotkanie osobistości królewskich
od 11.00 kolorowy rynek
Na terenie gdzie odbywa się święto wszystko kręci się wokół 
jabłka. I tak można tu usłyszeć różne historie o jabłkach, 
skosztować tych owoców a także skorzystać z  zabawnej 
jabłko-ścianki gdzie należy wejść się do środka aby wykonać 
pamiątkowe zdjęcie. Do dyspozycji małych i starszych dzieci 
jest również mały plac zabaw. Stowarzyszenie „Netzwerk 
Gesunde Kinder” oferuje dla najmłodszych „kącik do raczko-
wania” 

od 11.00 strzelanie z kuszy wg. Legendy o Wilhel-
mie Tellu i biatlon dziecięcy 

terenie PSV, ulica Mittelstraße

11.00 od 18.00 Wielka wystawa zbiorów 

dziś świeżo wyciskany sok z jabłek  
pokaz różnych odmian jabłek, szkółka drzewek z Dubrau, 
sadownictwo Aldag, ogrodnictwo przy parku miejskim, win-
nica Patke, pokaz narzędzi - firma Lehmann, Angela Blum, 
produkty z aronii Girka- aroniateam.de GbR, ceramika Lutki 
unikaty wykonane ręcznie, Adelheids - ogród z ziołami i 
miętą, Bude - wyroby ze słomy, Werner Richter – pszczelarz i 
Manfred Lehmann, wyroby wikliniarskie Heinz Weise – praca 
ręczna, GSM – Trening i Integracja GmbH   stara Farbiarnia 
12.00 od 17.30 Drzwi Otwarte Kościoła Dobrego Pasterza                                                                 

13.00 od 18.00 Parada traktorów   
klubu Bubbatzfreunde Kerkwitz e.V., ulica Straupitzstraβe

15.00 kiermasz z ciastami organizowany przez 
Volkssolidarität SPN e.V. 
pyszne świeżo upieczone ciasta z jabłkami 

od 15.00 Spotkania z osobistościami królewskimi   
Można tu spotkać różne osobistości królewskie z regionu  



Program na scenie
11.00  

nabożeństwo ekumeniczne
13.00 

prezentacja kandydatów na wybór 23 Królowej/Króla 
Jabłka
13.15  

Muzyka ludowa z Duo Thomasius

 

14.00 

Spotkanie Jej Mości Królewskich  - prezentacja 
osobistości królewskich z regionu przed publicznością 

14.30

Pokaz mody jesiennej i zimowej – nowa kolekcja ubi-
oru Jaenntte oraz stonowane kolorystycznie okulary 
od Augenotik Schneider 
15.15 

Muzyka w rytmie Joe’s Bigband Spritzig i własne 
aranżacje utworów z różnych stylów muzycznych
16.00  

Prezentacja kandydatów, wręczenie nagród dla 
zwycięzców konkursu „Król Strzelców” i ocena konkur-
su „najpiękniejsza konewka”
16.45 

Muzyka w rytmie Joe’s Bigband Spritzig i własne 
aranżacje utworów z różnych stylów muzycznych
17.30 

Pożegnanie 22. Gubeńskiej Królowej Jabłka 
18.00 

Ukoronowanie 23. Królowej/Króla Jabłka 
18.30

Zakończenie w oprawie muzycznej 

Rzemiosło-sztuka i kreatywność po obu stronach Nysy
16.00 bis 19.00  projekt „kapelusz-graffiti” plac przed ratuszem,                                                                                                                                        
                                     miejsce obchodów Święta Jabłka 

od 19                    wystawa „kapelusz-graffiti” w Muzeum Miasta i                                                                                                                                                
                                     Przemysłu 

Pod mottem „kapelusz-graffiti” powstają mobilne dzieła sztuki wykonane 
przez młodzież polską i niemiecką. Dzieła zaprezentowane zostaną na 
wystawie specjalnej w Muzeum Miasta i Przemysłu. 
16.30 do 21.30          wystawa „Fascynacja krajobrazem” pod autorstwem                                                                                                                                       
                                     Manfreda Ewersbacha, Muzeum Miasta i Przemysłu

16.30 do 21.30          Przymierzanie kapeluszy dla wszystkich                                                                                                                                       
                                     odwiedzających Muzeum Miasta i Przemysłu 

16.30 do 21.30          Pokaz filmowy „Jak powstaje kapelusz”, Muzeum                                                                                                                                           
                                     Miasta i Przemysłu  

15.00                Czytanie książek ilustrowanych z szminkowaniem                                                                                                                                    
                                     dzieci, biblioteka miejska  

16.30 i 17.30              oferta czytelnicza dla dzieci po polsku, Muzeum                                                                                                                                           
                                     Miasta i Przemysłu

17.00           Spotkanie Fantasy Library – Fan, wszystko o Gwiezd                                                                                                                                           
                                      nych Wojnach, Harrym Potterze, GoT, Magnas & Co i                                                                                                                                                
                                      różne inne atrakcje w Muzeum Miasta i Przemysłu  

21.45           Pokaz ognia z czasów średniowiecza, plac przed                                                                                                                                            
                                      ratuszem, miejsce obchodów Święta Jabłka

Sobota 
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