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30. rocznica wyborów 4 czerwca oraz 20-lecie wizyty Jana Pawła II w Elblągu i Diecezji
Elbląskiej, to temat drugiej części konferencji prasowej, która odbyła się dziś w Ratuszu
Staromiejskim.
- Ten rok obfituje w rocznice świeckie i sakralne. 3 czerwca w przededniu 30 rocznicy wyborów,
Biblioteka Elbląska organizuje konferencję popularno-naukową dotyczącą obywatelskości i
tamtych ważnych wyborów. Serdecznie zapraszam na wykład, który pomoże uświadomić, co
oznaczał tamten 4 czerwca. Konferencja rozpocznie się o godz. 16 - informował Witold
Wróblewski prezydent Elbląga - Dzień później, już w dniu rocznicy przed Ratuszem
Staromiejskim odbędzie się wydarzenie pn. Wolność Bez Barier organizowane przez
Stowarzyszenie LAZARUS - dodał prezydent
WOLNOŚĆ BEZ BARIER - szczegóły wydarzenia w linku:
http://www.elblag.eu/index.php/mieszkancy/13463-wolnosc-bez-barier-slowem-piesniarysunkiem
- Cieszymy się, że LAZARUS może przyłączyć się do tej rocznicy ze swoją imprezą. W jej
programie będą pieśni i piosenki patriotyczne, recytacja wierszy, przywołane zostaną też cytaty
znanych myślicieli. Będą też wiersze napisane przez podopiecznych LAZARUSA, pomiędzy
uczestnikami imprezy dystrybuowane będą okolicznościowe przypinki i pamiątkowe kartki. Dla
wszystkich zagra znany i lubiany zespół "Lazurki" - zachęcał Paweł Gołębiewski ze
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Stowarzyszenia Pomocy Humanitarnej Lazarus
20 lat temu w Elblągu i Diecezji Elbląskiej
- Pamiętamy również o tym co wydarzyło się 20 lat temu, kiedy 6 czerwca 1999 roku nasze
miasto odwiedził Jan Paweł II. Rocznicowe obchody organizujemy wspólnie z biskupem
Jackiem Jazierskim. Zachęcam do odwiedzenia wystawy zdjęć autorstwa Henryka
Myślińskiego, jej wernisaż odbędzie się 6 czerwca o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim wskazywał prezydent - Przy okazji wystawy pokazana będzie prasówka z tamtych dni
ukazująca, co lokalna prasa pisała nt. wizyty papieża - dodał Adam Jocz dyrektor Departamentu
Promocji Kultury i Turystyki
- 2 czerwca br. we wszystkich elbląskich kościołach czytany będzie list biskupa Jacka
Jezierskiego wspominający tamtą wizytę, która, co trzeba podkreślić była wizytą w całej Diecezji
Elbląskiej - podkreślił ks. Andrzej Kilanowski - 5 czerwca o godz. 18 w ramach cyklu "Elbląg na
dużym ekranie", niezawodny dokumentator Juliusz Marek pokaże materiały filmowe z wizyty
papieża. 6 czerwca o godz. 10 na Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej odbędzie się
XIV Międzyuczelniana konferencja - inspiracje Jana Pawła II dla współczesności, tym razem
dotycząca etyki zawodowej. Także 6 czerwca o godz. 17 w Ratuszu Staromiejskim odbędzie się
wspomniana już wystawa zdjęć Henryka Myślińskiego, a o godz. 18 odbędzie się Msza Święta wyliczał ks. Kilanowski zapraszając na wszystkie wydarzenia
Konferencja szczegółowe informacje:
http://www.elblag.eu/index.php/edukacja/13454-konferencja-inspiracje-sw-jana-pawla-ii
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