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Przed nami Narodowe Święto Niepodległości. Tegoroczny program obchodów zapowiedziany
został dziś podczas konferecji prasowej w Ratuszu Staromiejskim. Do udziału w świętowaniu
zaprosili mieszkańców Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Adam Jocz dyrektor
Departamentu Promocji i Kultury.
- 11 listopada obchodzić będziemy Święto Niepodległości. Po raz kolejny ten dzień w Elblągu
będzie różnorodny, obchody będą miały formę zarówno patriotyczną, sportową czy rekreacyjną,
i nie wiążą się już tylko z apelami i składaniem kwiatów. Serdecznie zapraszam wszystkich
mieszkańców do świętowania - zachęcał prezydent Wróblewski
- Bardzo ciekawie zapowiada się koncert pn. Radosna Niepodległość, czekają nas waspaniałe,
zaskakujące aranżacje w wykonaniu chóru i orkiestry wojskowej - zapowiadał Adam Jocz
dyrektor Departamentu Promocji i Kultury
Obchody Święta Niepodległości rozpoczną o godz. 9.00 mszą św. w katedrze pw. św. Mikołaja.
Po niej elblążanie – tradycyjnie niosąc 50-metrową flagę – przejdą ulicami miasta na pl.
Jagiellończyka. Tam odbędą się główne uroczystości patriotyczne oraz koncert w wykonaniu
dzieci i młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury. Po zakończeniu uroczystości zapraszamy
wszystkich do kibicowania w Biegu Niepodległości. Rywalizacja będzie odbywać się w kilku
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konkurencjach: bieg główny na 10 km, trzyosobowe sztafety (3 razy 3333 m) i bieg
towarzyszący (3333 m). Trasa będzie wiodła ulicami: Teatralną, Robotniczą, Pocztową,
Rycerską, Tysiąclecia, Hetmańską, Armii Krajowej, 12 lutego i Teatralną. W tegorocznym Biegu
Niepodległości w Elblągu może wziąć udział rekordowa liczba nawet 600 zawodników.
11 listopada odbędzie się także rywalizacja dla najmłodszych, czyli I Mały bieg Niepodległości
Enduro Kid, który organizują wspólnie SP nr 16, MOSiR, Urząd Miejski oraz MOS i Labosport.
Zawody rozpoczną się już od godz.10.30, a dzieci pobiegną na odcinkach od 50 do 300m.
Zakończeniem tegorocznych obchodów 11 Listopada będzie koncert Radosna Niepodległość.
W Hali Widowiskowo-Sportowej przy al. Grunwaldzkiej o godz. 17 wystąpi Chór Cantata i
elbląska Orkiestra Wojskowa. Artyści zaprezentują na scenie 15 utworów – w tym 5 aranżacji
przygotowanych specjalnie na obchody Święta Niepodległości. W trakcie koncertu wystąpi
także młodzież z sekcji recytatorskiej Młodzieżowego Domu Kultury.
Program obchodów:
• 9:00 - Msza św. w katedrze p.w. św. Mikołaja
• po Mszy św. wspólny przemarsz ulicami Elbląga
• uroczystości patriotyczne na Placu Jagiellończyka oraz koncert w wykonaniu dzieci i
młodzieży z Młodzieżowego Domu Kultury
• 13:00 - Bieg Niepodległości
• 17:00 – koncert Radosna Niepodległość
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