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Festiwal światła 

Stowarzyszenia Handlu 

i Turystyki Lebendige Stadt e.V. 

07./08.12.19r.

Jarmark 
Bożonarodzeniowy 
Zittau

07.–15.  grudnia 2019r. 
poniedziałek – sobota od 11 do 20 godz.
niedziela od 11 od 19 godz. 

W Domku z piernika:
godz. 14:00– Świąteczne warsztaty – praca z drewnem 
18:00 i malowanie organizator: Kinderfarm Birkenhof e.V.  
 Hartau

Kościół św. Jana:
godz. 18:45 „W Adwent za piętnaście siódma” – czas na 
 wyciszenie i zadumę adwentową z krótkimi tekstami

Czwartek, 12.12.2019 r.

Na scenie:
godz. 17:00 „Oj, biada, choinka zniknęła!”
 program świąteczny Teatru Lalek „Sternenzauber“

godz. 18:00 „Illumina“ – fantastyczny akrobatyczny pokaz ognia  
 i świateł Czarujące Kathi

Rynek/sanie:
godz. 15:00– Sesja zdjęciowa z Weihnachtsmannem – 
18:00 studio Foto-Pasja

W Domku z piernika:
godz. 15:00–  „Drobne świąteczne radości” własnoręcznie 
18:00 wykonane z żytawskim oddziałem Niemieckiego   
 Związku Obrony Dzieci 

Kościół św. Jana: 
godz. 18:45 „W Adwent za piętnaście siódma” – czas na 
 wyciszenie i zadumę adwentową z krótkimi tekstami

Piątek, 13.12.2019 r.

Na scenie:
godz. 16:30 Show Line Dancer Ośrodka Sportu i Rekreacji 
 w Żytawie pod kierownictwem Sandry Steek

godz. 17:00 Występ taneczny zespołu Garde-Showtanz Crew 
 z Ośrodka Sportu i Rekreacji w Żytawie pod 
 kierownictwem Danieli Pusch, Tiny Kaiser 
 i Susanne Wauer

godz. 17:30 Uroczysty program pieśni z Wolfgangiem 
 Kießlichem z Blausteinhof

W Domku z piernika:
godz. 15:00– Świąteczne malowanie dla małych i dużych 
18:00 z Górnołużyckim Towarzystwem Artystycznym

Kościół św. Jana: 
godz. 18:45 „W Adwent za piętnaście siódma” – czas na 
 wyciszenie i zadumę adwentową z krótkimi tekstami

Poniedziałek 9.12.2019 r. 

Na scenie:
godz. 16:00 Baśniowa godzina z Weihnachtsmannem 
 w przedświątecznej atmosferze

godz. 17:15 „Pajacyk i Weihnachtsmann“
 Program świąteczny Teatru Lalek „Sternenzauber“
 
W Domku z piernika:
godz. 14:00– Świąteczne kreatywne warsztaty dla dzieci 
16:00 organizator: dfb Zittau- Regionalverband 
 Sachsen Ost e.V.

Kościół św. Jana: 
godz. 18:45 „W Adwent za piętnaście siódma “ – czas na 
 wyciszenie i zadumę adwentową z krótkimi tekstami 

Wtorek 10.12.2019 r.

Na scenie:
godz. 14:00 Śpiewanie kolęd z uczniami z Oberschule 
 an der Weinau 

godz. 14:30 Utwory świąteczne w wykonaniu orkiestry dętej   
 szkoły Richard-von- Schlieben Oberschule 
 pod batutą Michaela Wachlera

godz. 17:00 „Boże Narodzenie w czarodziejskim lesie”
 Teatr Lalek „Sternenzauber“ zabierze małych 
 i dużych w czarujący baśniowy świat

W Domku z piernika:
godz. 15:00– Warsztaty świąteczne 
19:00 organizator: Kinder- und Jugendhaus „Villa“ 

Kościół św. Jana:  
godz. 18:45 „W Adwent za piętnaście siódma” – czas na 
 wyciszenie i zadumę adwentową z krótkimi tekstami 

Środa 11.12.2019 r.

Na scenie:
godz. 14:30 Program świąteczny z dziećmi z Przedszkola 
 „Kleine Stadtentdecker“

godz. 16:30 Koncert świąteczny Szkoły Muzycznej Fröhlich   
 Olbersdorf pod kierownictwem Beaty Dreier

Sobota, 14.12.2019 r.

Na scenie:
godz. 14:15 „Słuchajcie, słuchajcie” Weihnachtsmann, anioły 
 i świąteczny skrzat czekają na pieśni i wiersze

godz. 14:30 „Oh du Fröhliche“ z Chórem Piekarskim  
 Zittau-Oberseifersdorf – 1. część

godz. 15:00 Krojenie gigantycznego świątecznego chleba 
 z bakaliami (sponsorowane przez Piekarnię 
 i Kawiarnię Lust) – prezydent Thomas Zenker 

następnie „Oh du Fröhliche“ z Chórem Piekarskim  
 Zittau-Oberseifersdorf – 2. część  

godz. 16:00 Muzyka świąteczna – orkiestra dęta blaszana   
 Powiatowej Szkoły Muzycznej Trójstyku 

godz. 17:00 / „Colour The Sky“- zgorzelecki zespół muzyczny   
19:00 zaprasza w podróż muzyczną od przebojów 
 lat 60. po współczesne najpopularniejsze utwory

godz. 18:30 Świąteczny czar płomieni z Dhyaną Feuertanz 
 w duecie 

Powiatowa Szkoła Muzyczna Trójstyku:
Markt 4 (atrium)
godz. 18:00 Ukraińskie utwory świąteczne i zimowe – 
 zespół muzyczny  „Dyvostruny“ z Lwowa

W Domku z piernika:
godz. 14:00– Świąteczne kreatywne warsztaty 
18:00 organizator: vbff in Ostsachsen e.V.

Kościół św. Jana:  
godz. 19:00  Koncert świąteczny z Rudy Giovanninim 
 (biletowany) 

Niedziela, 15.12.2019 r.

Na scenie:
godz. 13:30 „Posłuchajcie brzmienia puzonów” z Żytawskim   
 Zespołem Puzonowym pod batutą 
 Gerharda Richerta

godz. 14:15 Ostatnie pozdrowienia Weihnachtsmanna 
 z aniołami i świątecznym skrzatem kierowane do   
 gości żytawskiego jarmarku świątecznego. 

godz. 14:30 Gwiazdy sceny muzycznej Jürgen Renfordt i 
 Bea Larson – na żywo na żytawskim jarmarku 
 świątecznym Oprócz własnych znanych przebojów,   
 takich jak „Ein schneeweißes Brautkleid“ i „Die   
 Macht der Liebe“, zaprezentują program świąte-
 czny, wprowadzający w przedświąteczną atmosferę.   

 

godz. 16:00 „Trude a Violi szukają Weihnachtsmanna“ –
 program świąteczny dla małych i dużych  

godz. 17:00 Łupienie domku z piernika
 (sponsor: Piekarnia Landbäckerei Kolbe) 

godz. 17:30 Muzyczne zakończenie żytawskiego jarmarku 
 świątecznego z orkiestrą dętą Beiersdorf  

W Domku z piernika:
godz. 14:00– Warsztaty świąteczne 
18:00 organizator: vbff in Ostsachsen e.V.

Kościół św. Jana: 
godz. 18:45 „W Adwent za piętnaście siódma” – czas na 
 wyciszenie i zadumę adwentową z krótkimi tekstami

uzeum Kościoła Świętego Krzyża:
godz. 18:00 Baśń Bożonarodzeniowa odgrywana przed Dużym   
 Żytawskim Płotnem Postnym  
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Zmiany zastrzeżone!



Żytawski jarmark świąteczny połączony 
ze Świętem Światła 
7 do 15 grudnia 2019 roku 
poniedziałek – sobota: 11:00 - 20:00 
niedziela 11:00 - 19:00

Rynek
Zachęcamy do delektowania się przedświąteczną atmosferą przy 
kubku grzanego wina, wyśmienitej kiełbasie, piernikach i ponczu. 
To doskonała okazja do poszukiwania prezentów dla najbliższych na 
świątecznie udekorowanych stoiskach z wyrobami rękodzielniczymi 
i rzemieślniczymi Górnych Łużyc. 
Na scenie odbywać się będzie program kulturalny obejmujący          
świąteczne melodie a dla najmłodszych przygotowano kukiełki                 
i bajkowe opowieści. Codziennie na jarmarku będzie można spotkać 
Weihnachtsmanna, który będzie miał dla dzieci niespodzianki. 

Centrum
W tym roku Święto Światła (7.12/8.12) ponownie odbędzie się           
równolegle z żytawskim jarmarkiem świątecznym. Świąteczne wido- 
wisko świetlne i różnego rodzaju wydarzenia przed sklepikami i w 
sklepikach zachęcają do miłego świątecznego spaceru po starówce. 
Sklepy w centrum oraz Informacja Turystyczna Parku Przyrody Góry 
Żytawskie będą czynne poza zwykłymi godzinami otwarcia także w 
poniższych godzinach: 
Soboty 7.12./14.12. do godz. 18:00 
Niedziele 8.12./15.12. od godz. 14:00 do 18:00 

Kościół św. Jana z wieżą
wtorek - sobota: 10:00 - 16:00

Świąteczna skrzynka na listy
Po raz pierwszy dzieci będą miały możliwość przekazania swoich 
świątecznych życzeń Weihnachtsmannowi lub wrzucenia listu do 
świątecznej skrzynki pocztowej na dziedzińcu ratusza.
Zabierzcie się więc od razu do pisania swoich życzeń i wrzućcie je do 
10.12.2019 r. do świątecznej skrzynki na listy! *
Prosimy o wpisanie poniższego adresu:

  An den Weihnachtsmann
  Weihnachtspostfiliale
  16798 Himmelpfort

*Prosimy, by na wysyłanych listach był podany pełny adres i nazwisko 
oraz naklejony odpowiedni znaczek. Zalecamy włożenie koperty ze 
znaczkiem w celu przesłania odpowiedzi zwrotnej.  

Żytawskie kubki na grzańca 
Po raz pierwszy w tym roku na wybranych stoiskach będzie można 
skosztować gorącego napoju z limitowanej edycji kubków na grzane 
wino, która powstała we współpracy Miasta Żytawy ze spółką Herrn-
huter Sterne GmbH.

PROGRAM
Sobota 7.12.2019 r. 

Na scenie:
godz. 15:00 Podwójny kwartet dęty blaszany „Klangfarben“ 
 pod batutą Franka Heppera przygrywa przy 
 otwarciu świątecznego jarmarku

godz. 15:30 „HO, HO, HO“
 Przyjazd Weihnachtsmanna na saniach na 
 świąteczny jarmark z orszakiem aniołów, 
 świątecznym skrzatem i prezydentem miasta   
 Thomasem Zenkerem. Dokonają wspólnego   
 otwarcia żytawskiego jarmark świątecznego 
 i Święta Światła.  

po otwarciu Melodie świąteczne w wykonaniu podwójnego   
jarmarku kwartetu dętego blaszanego „Klangfarben” – 
 2. część

godz. 17:00 Występ taneczny zespołu Garde-Showtanz Crew   
 z Ośrodka Sportu i Rekreacji Zittau pod kierowni-
 ctwem Danieli Pusch, Tiny Kaiser i Susanne Wauer

godz. 17:15 Żytawski Chór Gospel zaprasza na koncert 
 świąteczny.
 
godz. 18:00 Teatr im. Gerharta Hauptmanna w Zittau 
 przedstawi urywki ze świątecznej baśni „Pinokio“. 

 
Żytawskie Święto Światła     
Świąteczne wydarzenia przygotowane przez towarzystwo
„Żytawa żywe miasto“ („Zittau lebendige Stadt“): 
godz. 15:30 Pokaz mody na ulicy Johannisstraße przygotowany   
 przez sklepy odzieżowe Heppy Mode i einundalles 

godz. 16:00–  Performance tańca ognia w historycznym 
20:00 z Dhyaną Feuertanz 

Kościół św. Jana: 
godz. 18:45 „W Adwent za piętnaście siódma” – czas na 
 wyciszenie i zadumę adwentową z krótkimi 
 tekstami   

Dziedziniec klasztorny:  
godz. 13:00– Artystyczny jarmark świąteczny
20:00 Uhr Dziedziniec klasztorny po raz pierwszy rozbłyśnie   
 świątecznym światłem, rzemiosłem artystycznym,   
 obrazami i muzyką a także świąteczną gastronomią.  
 Organizatorem jarmarku są Towarzystwo Kulturalne  
 Ottokar, Muzea Miejskie, Górnołużyckie 
 Towarzystwo Artystyczne oraz OSP Eichgraben. 

godz. 14:00   Odsłonięcie odrestaurowanego epitafium w 
 grobowcu rodzinnym Schreerów i Naumannów 
 przez burmistrza Philippa Faye’a i dyrektora muzeum  
 Petera Knüvenera oraz prezentacja nowego folderu   
 „Denkmäler im Dreiländereck“ („Zabytki na 
 Trójstyku“)- Dr. Thorsten Pietschmann.

godz. 15:00– Orkiestra dęta Mährische Vagabunden
18:00
  
Sklepiki mięsne (Fleischbänke): 
godz. 14:00– Przedświąteczna bieganina w blasku świateł  
20:00  z rzemiosłem artystycznym, muzyką, pokazem ogni,  
 czytaniem tekstów i Weihnachtsmannem, 
 świątecznymi warsztatami kreatywnymi, paradą   
 z lampionami, żytawską maskotką cebulową,   
 impresjami święta świateł „Ring on Feier”, chlebem 
 i kiełbaskami przy ognisku – organizator TuZZ e.V.

Pasaż w Domu Solnym (Salzhaus):
Neustadt 47
godz. 10:00– Jarmark świąteczny w Salzhaus
17:00 Uhr  Twórcy regionalni zaprezentują prezenty i inspiracje   
 świąteczne. Towarzystwo Kulturalno-Edukacyjne   
 serdecznie zaprasza całe rodziny do miłego 
 spędzenia czasu.

Ratusz, Bürgersaal: 
godz. 16:00 Koncert Świąteczny Żytawskiego Chóru 
 Miejskiego (biletowany)

Niedziela 8.12.2019 r. 

Na scenie:  
godz. 14:00 Dziadek Mróz przekaże pozdrowienia uczestnikom   
 jarmarku świątecznego  

godz. 14:15 „Wesołych Świąt dla wszystkich”
 świąteczne utwory zespołu Musikzug Eichgraben

godz. 15:00 Program dla dzieci ze smoczą dziewczynką Lotti,   
 Kopciuszkiem, Królewną Śnieżką i królową Śniegu  
 Elzą. 
 Pełne emocji interaktywne show, wspólne 
 śpiewanie, tańce i wiele innych atrakcji. 

godz. 16:00 „Świat łączy się na Święto Światła w Zittau”
 Wręczenie nagrody i prezentacja kreatywnego 
 fantazyjnego konkursu na najpiękniej i najorygina-
 lniej udekorowaną choinkę.

godz. 16:30 Cudowny Teatr Fizyki Údif Brno

godz. 17:00 Pieśni świąteczne chóru Aurea Rosa 
 z Uniwersytetu Technicznego w Libercu

godz. 18:00 „Illumina“ – fantastyczny akrobatyczny pokaz 
 ognia i świateł Czarujące Kathi 

Żytawskie Święto Światła      
Świąteczne wydarzenia przygotowane przez towarzystwo
„Żytawa żywe miasto“ („Zittau lebendige Stadt“)

Kościół św. Jana:  
godz. 17:00 Koncert adwentowy, 
 podczas którego każdy może śpiewać

Ratusz, Bürgersaal:
godz. 15:00 Koncert Świąteczny Żytawskiego 
 Chóru Miejskiego (biletowany)

Aktywność na rynku

Crêpes - Zortel
Pizzeria Franko
Kupfergrill Wolf
Imker – Najman 
Sirup – Kitl s.r.o.

Langos – Krisztian
Lions-Club – Zittau
Lederwaren - Malik
La Creperie – Gaida

Süßwaren – Schmidt
Fleischerei - Kummer
Flammkuchen – Beck

Kinderkarussell – Beck
Galerie Radost - Kerzen
Neugersdorfer Edelfisch
Handelsvertretung Kern
Landfleischerei Schüttig

Rundgrill – Firma Richter
Herrnhuter Sterne GmbH
Kindereisenbahn – Zortel
Pyramide – Firma Richter

ArtCandles – Maria Romel
Backhaus & Café – Schedel

Weihnachtsgebäck - Srbová
Käse-Fritz – Schweizer Käse

Salamispezialitäten – Richter
Mode und Schmuck – Schenk

Glasschmuck – Jitka Maděrovă
Ofenfrische Brezeln – Kummer
WIEJSKA CHATA Piotr Lapinski
Elsässer Brot – Dornspachhaus
Holzsachen – Firma Filip Vašina

Holzschnitzkunst - Radwan Routi
Böhmische Speisen – JO Gastro UG
Bäckerei & Konditorei Schwerdtner

Handgemachter Schmuck - Vichová
 Pulsnitzer Pfefferkuchen – Handrick
Sandsteinprodukte – Firma Piskovec

Isergebirgskäse – Isergebirgskäse Zeman
Kirchliche Literatur – Landeskirchliche Gem.

Sweet Dreams – Schaustellerbetrieb Slepitschka
Weihnachtsbaumverkauf - Leutersdorfer Baumschulen

Merchandising-Produkte - Gerhart-Hauptmann-Theater Gö-Zi  

Informacje organizacyjne:
Biuro organizacyjne: Ratusz - Rathaus Zittau, Markt 1
Telefon: 03583/752 203 lub 03583/752 168 (jarmark)  

Toalety: Toalety znajdują się w przejściu ratusza oraz na Placu Ratuszowym 
(Rathausplatz). WC bez barier architektonicznych mieści się w ratuszu.

Przewijak dla niemowląt: Przewijak dla niemowląt znajduje się w ratuszu 
oraz w drogerii DM (ulica Bautzner Strasse 2), gdzie znajduje się też kącik dla 
mam karmiących. 

Parkingi:
Płatne miejsca postojowe: zabytkowe centrum Zittau, parking 
wielopoziomowy przy ulicy Pfarrstraße
Prosimy o dokładne sprawdzenie stawek opłat parkingowych! 
Bezpłatne miejsca postojowe: Ottokarplatz, Martin-Wehnert-Platz 
i dworzec w Żytawie Ottokarplatz, Martin-Wehnert-Platz und Bahnhof Zittau


