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SJÓARANS SÍKÁTA 
 

PLAN IMPREZ NA DZIEŃ MARYNARZA 1-5 CZERWCA W GRINDAVÍKU 
 
 Środa 1 czerwca 
 
18:00- Bieg uliczny Sjóarans síkáta i Ullmax 2016. Zapisy na www.hlaup.is. Zapisy do wtorku, 31 maja do 
godz.22:00. 
20:00- Blómakot (kwiaciarnia): wieczór z chórem kościelnym Grindavík. 

  
Czwartek 2 czerwca 
  
 
06:00-21:00- Godziny otwarcia basenu w Grindaviku. 
16:00- Zawody w koszykówkę na boisku przy Hópsskóla. Rywalizacja w dwóch grupach wiekowych. Zapisy na 
miejscu. 3-6 klasy zaczynają, później 7-10 klasy. 
19:00- Pílumót Sjóarans síkáta 2016(zawody w rzutki) dla 15 latków i starszych. Zawody odbędą się w Kvennó 
(budynek na ulicy Víkurbraut, zaraz za policją). Zapisy tego samego dnia o godz. 18:00. Zapisy pod numerem 
telefonu 865-2900 u Gunnara Má lub gunnar.gunnarsson@sjova.is 
19:00- Mecz mężczyzn w piłkę nożną na boisku w Grindaviku, Grindavík-Leiknir R. 
19:00- Papa's bar. Trubadurzy Grindaviku. 
21:00- Koncert rockowy w Íþróttamiđstöđinni (w sali gimnastycznej). Wejściówka 2000 kr. 
  

Piątek 3 czerwca 
  
18:00- Gril uliczny w całym miasteczku. Grindavík jest podzielony na cztery dzielnice (cześć) i każda dzielnica ma 
swój kolor i swój motyw. Zachęcamy mieszkańców do przystrojenia domów, ulic w swoim kolorze. Zachęcamy 
również do udziału w grilu który odbędzie się na ulicach. 
 
20:00- Każdy kolorowy pochód wyrusza ze swojej dzielnicy na ulicę Hafnargata (miejsce świętowania Dnia 
Marynarza). Spotkanie w wyznaczonym miejscu nie później niż 19:45. Pochód wyrusza z miejsca o godz. 20:00.  
Pomarańczowa dzielnica Grindaviku wyrusza ze skrzyżowania ulic Suđurhópsbrautar i Stamphólsvegar koło 
bloku 50+ ( idzie w dół ulicy Stamphólsveg w kierunku kościoła i przez Ránargata).  
Czerwona dzielnica Grindavíku wyrusza z pod piekarni Hérastubbi ( idzie wzdłuż ulicy Gerđavelli, na rondzie w 
prawo i do Ránargötu). 
 Zielona dzielnica Grindavíku wyrusza ze skrzyżowania ulic Leynisbrautar og Stađarhrauns ( idzie wzdłuż ulicy 
Heiđarhraun i do Ránargötu). 
 Niebieska dzielnica Grindavíku wyrusza spod Kvennó ( idzie północną Víkurbraut i do Ránargötu). Wszystkie 
dzielnice spotykają się na dole Ránargötuna na placu świętowania w tej kolejności: 

1- Czerwoni, 2- Zieloni, 3- Niebiescy, 4- Pomarańczowi 
 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hlaup.is%2F&h=MAQFs7st4


2 
 

 
 Program wieczoru: 
 
-,,Molo Bal" w miejscu świętowania przy Kvikan. 
-Plac zabaw w miejscu świętowania. 
-Ingó Veðurguð z muzyką gdzie wszyscy śpiewają razem. 
-,,Trubadurzy" z każdej dzielnicy zaśpiewają piosenkę. 
-Rywalizacja dzielnicowa w przeciąganiu liny. 
-Páll Óskar Hjálmtýsson razem z zespołem. 
-Bracia Jón Jónsson í Friðrik Dór razem z zespołem. 
-Ellert z The Voice razem z zespołem Von. 
 
Aðal-brauð: Otwarte do 05:00 rano. Grillið otwarty całą noc. 
Söluturninn: Otwarte całą noc. 
22:00- Bryggjan- kawiarnia: Bubbi i Vignir( Guðbrandur Einarsson i Vignir Bergmann) zagrają skoczną 
muzykę dla gości. 
23:00- Kanturinn. Gilz razem z Sverri Bergmann i DJ Óla Geir- wodzireje zabawy do ,,czerwonej nocy’’ 
(opłata). 
00:00- Salthúsið. Kuchnia otwarta od 11:30 do 22:00- Disco od północy. Wstęp bezpłatny. 
00:00- Papa's Barinn: Dúbilló spilar po ,,Molo Bal" i kuchnia otwarta do nocy. 
 

Sobota 4 czerwca 

 
08:00- Sjóarinn Síkáti- Þorbjörn h/f, popularne zawody w golfa w klubie golfowym Grindavik. Zapisy na 
www.golf.is. Opłata za udział w zawodach 4000  kr. 
09:00- Zawody w piłkę nożną chłopców z 6 grupy na boisku do ćwiczeń w Grindaviku . 
11:00- Sjóvá kvennahlaup ÍSÍ ( bieg kobiet). Rozpoczęcie biegu przy íþróttamiðstöð ( sala sportowa). 
Koszulki będą sprzedawane w sali sportowej w kasie. Cena koszulek: 2000 kr. dla 13 latków i starszych, 
1000kr. dla 12 latków i młodszych. 
11:00- Archeologiczno-historyczne towarzystwo organizuje spacer w okolice Þórkötlustað. Spotkanie 
przy Hrauni. 
12:00-(godzina może być zmieniona). Rejs statkiem dla całej rodziny. Wejście na statek koło Ísfélagi 
Grindavíkur (koło fabryki rybnej Visir). Prosimy o przybycie najpóźniej 15 minut przed wypłynięciem. 
13:00-16:00- Malowanie twarzy w Kvikan. Dla dzieci bezpłatnie. 
13:00-18:00- Plac zabaw z Sprell i Skemmtilegt.is w miejscu świętowania dla dzieci w różnym wieku. 
13:00-17:00- Handverksfélagið Greip ( związek robótek ręcznych Greip) ma otwarte dla 
zainteresowanych na Skólabraut 8. Różne wspaniałe wystawy do obejrzenia. 
13:00-17:00- Handverksmarkaður (sprzedaż robótek ręcznych) będzie na ostatnim piętrze w Kvikunni.  
13:00-22:00-,,Paintball" i ,,Lazertag"( Painbol laserowy) koło Landsbankinn. Płatne. 
13:00-17:00- Gokart przed Ísfélagið. Płatne. 
13:00-17:00-Veltibíll Sjóva( obrotowy samochód) w miejscu świętowania. 
13:00-18:00- Piłki wodne- przy Fiskmarkaður Suðurnesja. Płatne. 
14:00-17:00- Związek strażaków w Grindaviku zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia 
straży pożarnej.  
13:00-17:00- Plan rozrywki w miejscu świętowania. 
 
Najśilniejszy człowiek świata 
Gunni i Felix- będą zabawiać publiczność 
Bjössi Bolla i Bjarni- pokaz magi 
Einar Mikael- magik 
Siggi śmieszny i Goggi wielki 
Teatrzyk( około godz. 15:00 w miejscu świętowania) 
Cyrk Islandia 
Śpiewająca grupa z Þrumunni 
 
14:00-17:00- Visir hf. przedstawi najnowsze technologie na ul. Miðgarði 3 w ,,Dniach Marynarza". 
Otwarte w sobotę i niedzielę. Zapraszamy.  

http://www.golf.is/
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14.00- Grupowa jazda motocyklami z Blue Lagoon. 
14.30- Wyścigi wiosłowania w porcie. Dla marynarzy, zakładów zarówno kobiet jak i mężczyzn. 
Drużyny z każdej dzielnicy biorą udział. Pizza w nagrodę. 
15.00-17.00 Bacalao- zawody w piłce nożnej. Więcej na www.bacalaomotid.is 
15.30- Pływanie na bananie w porcie. 
16.00-17.00- Grindjánar( klub motocyklowy Grindaviku) przy Fiskmarkaðinn. Bezpłatna przejażdżka 
motorem dla dzieci. Dzieci będą mogły zrobić rundkę siedząc z tylu na motorze. Mamusie też, tylko 
później. 
20.00-22.00- Gra w piłkę plażową na młodzieżowym boisku przy szkole podstawowej . 
 
Program wieczoru: 
Aðal-braut: Otwarte całą noc. Grillið otwarty cały czas. 
Söluturinn: Otwarte całą noc. 
Salthúsið: Lunch od godz. 11:30 do 14:00. Kuchnia otwarta do godziny 22:00. 
21:00- Koncert z przyjacielami Dóry. Bilet wstępu 2000 kr. 
Od północy: Zabawa taneczna . Zespół Baggabandið. Bilet wstępu 2500kr. 
22:00-Bryggjan- kawiarnia, Bubbi zagra skoczną muzykę dla gości. 
23:00- Kanturinn- DjWho będzie podtrzymywał dobrą zabawę. Wstęp wolny. 
23:00-05:00- Sala sportowa- Palla-bal. Zespół Geimfararnir zagra parę piosenek z Páll Óskar 
Hjálmtýsson. Bal od 18 roku życia. Happy hour od 23:00 do północy. Opłata. 
 

 
Niedziela 5 czerwca 

 
08:00- Wzniesienie flag. 
11:00-18:00- Akwarium z żywymi rybami z oceanu przy porcie. 
13:00-18:00- Plac zabaw z Sprell i Skemmtilegt.is będzie w miejscu świętowania. 
13:00- Msza na cześć marynarzy w kościele w Grindaviku. 
13:00-17:00- ,,Paintball" i ,,Lazertag"( Painbol laserowy) koło Landsbankinn. Płatne. 
13:00-17:00- Gokart przed Ísfélagið. Płatne. 
13:00-18:00- Piłki wodne- przy Fiskmarkaður Suðurnesja. Płatne. 
13:00-17:00- Pokaz samochodów zabytkowych. 
13:00-17:00- Handverksmarkaður (sprzedaż robótek ręcznych) będzie na ostatnim piętrze w Kvikan. 
Duży wybór różnych robótek ręcznych.  
13:00-17:00- Veltibíll Sjóva( obrotowy samochód) w miejscu świętowania. 
13:00-16:00- Malowanie twarzy w Kvikan. Dla dzieci bezpłatnie. 
13:00-17:00- Handverksfélagið Greip ( związek robótek ręcznych Greip) ma otwarte dla 
zainteresowanych na Skólabraut 8. Różne wspaniałe wystawy do obejrzenia. 
13:00-17:00- Plan rozrywki w miejscu świętowania. 
12:30- Najsilniejszy człowiek świata. 
Lína Langsokurr( Pipi Lansztrung) (12:30) 
14:00- Uroczystości z okazji ,,Dnia Marynarza" w Kvikunni. Przemówienie prezydenta Islandi Ólafura 
Ragnara Grímssona. 
15:00- Bitwa na poduszki, wiosłowanie w pojemnikach i biegi wodne, chłopcy i dziewczyny. Pizza w 
nagrodę. 
 
Villi i Gói- będą zabawiać publiczność 
Einar Mikael- pokaz magi 
Pípa Pína- będzie zabawiać publiczkość 
Íþróttaálfinum og Solla stirða (Spartakus í Solla) pokaże swój występ. 
 Grupa Spinkick z Iceland Got talent (Mam talent). 
 
14:00-17:00- Visir hf. przedstawi najnowsze technologie na ul. Miðgarði 3 w ,,Dniach Marynarza". 
Otwarte w sobotę i niedzielę. Zapraszamy.  
14:00-16:00- Jazda konna przy Kvikan. Dzieci będą mieli możliwość spróbować jazdy konnej.  
14:00-17:00- Dmuchany zamek do skakania z Landsbankinn będzie obok Kvikan. Sproti będzie na 

http://www.bacalaomotid.is/
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miejscu między godz. 15:00-16:00. 
14:15- Víðihlíð/Miðgarður (dom seniora). Występ chóru męskiego. 
14:30- Víðihlíð/ Miðgarður ( dom seniora), Raggi Bjarna będzie zabawiać publiczność. 
16:00-17:00- Grindjánar( klub motocyklowy Grindaviku) przy Fiskmarkaðinn. Bezpłatna przejażdżka 
motorem dla dzieci. Dzieci będą mogły zrobić rundkę siedząc z tylu na motorze. Mamusie też, tylko 
później. 
17:00- Kanturinn- islandzkie mistrzostwa 
17:15- Mecz w piłkę nożną na boisku w Grindaviku między czterema kolorowymi dzielnicami. 
20:00- Sjómannastofan Vör ( marynarskie związki zawodowe). Uroczysta kolacja Sjómanna-og 
vélstjórafélags Grindavíkur( związki zawodowe marynarzy i mechaników). 
20:00- Mecz w koszykówkę na boisku przy Hópsskóla. 5 w drużynie, ma być 2 kobiety i 2 mężczyzn w 
drużynie.   

 
 


