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Obchody 57. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich –
Zielona Góra, 27-28 maja 2017
Obchody miały wyjątkową oprawę
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Mszę św. odprawił biskup zielonogórsko-gorzowski Tadeusz Lityński, uczestnikom
Wydarzeń zostały wręczone odznaczenia państwowe. Lubuski Teatr przygotował widowisko
plenerowe, muzycy Filharmonii Zielonogórskiej dali specjalny koncert, a „Gazeta Lubuska”
wyprodukowała film i przygotowała specjalne wydawnictwa. Na deptaku można było
obejrzeć wystawę, a w bibliotece wojewódzkiej odbyła się konferencja naukowa.
Dwudniowe obchody rozpoczęły się od biegu ulicznego sztafet.
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PROGRAM OBCHODÓW 57. ROCZNICY OBRONY DOMU KATOLICKIEGO

27 kwietnia-28 czerwca
Specjalne wydanie miesięcznika „Nasza Historia”
Do kupienia w salonikach prasowych i w wybranych punktach sprzedaży prasy

22-26 maja
Wystawa historyczna „Wydarzenia Zielonogórskie 1960” w Sejmie RP

23-27 maja
Projekcja filmu „Trzydziestego maja sześćdziesiątego roku”

Stary Kisielin, świetlica - 23 maja, godz. 18.00

Nowy Kisielin, świetlica - 23 maja, godz. 20.00

Łężyca, świetlica - 24 maja, godz. 18.00

Przylep, szkoła - 24 maja, godz. 20.00

Jeleniów, biblioteka - 25 maja, godz. 17.00

Kiełpin, biblioteka - 25 maja, godz. 19.00

Racula, świetlica - 25 maja, godz. 21.00

Jany, biblioteka - 26 maja, godz. 17.00

Zawada, świetlica - 26 maja, godz. 19.00

Krępa, świetlica - 26 maja, godz. 21.00

Zielona Góra, kino Newa - 27 maja, godz. 10.30

24 maja godz. 10.00-17.00
Konferencja naukowa „Walka o Dom Katolicki w Zielonej Górze w kontekście
społeczno-politycznym na początku lat sześćdziesiątych XX wieku”
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Norwida w Zielonej Górze

Program konferencji:

dr hab. Adam Dziurok, Relacje Państwo – Kościół w pierwszych latach rządów
Władysława Gomułki

ks. prof. Dariusz Śmierzchalski-Wachocz, Walka o obecność katolików w
przestrzeni publicznej na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

prof. dr hab. Czesław Osękowski, Sytuacja społeczno-polityczna w Zielonej Górze
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku

dr hab. Elżbieta Wojcieszyk, Ksiądz Kazimierz Michalski – duszpasterz niezwykły

dr Tadeusz Dzwonkowski, Walka o Dom Katolicki w Zielonej Górze.

http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/40294,Wydarzenia-Zielonogorskie-1960-roku.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/39869,Wystawa-30-maja-1960-roku-w-Zielonej-Gorze-W-obronie-Domu-Katolickiego-Warszawa-.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/40165,Konferencja-Walka-o-Dom-Katolicki-w-Zielonej-Gorze-w-kontekscie-spoleczno-polity.html
http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/40165,Konferencja-Walka-o-Dom-Katolicki-w-Zielonej-Gorze-w-kontekscie-spoleczno-polity.html


prof. dr hab. Stanisław Jankowiak, Represje wobec uczestników protestu

dr Andrzej Buck, Pamięć o Wydarzeniach Zielonogórskich w kolejnych dekadach

Przedpremierowy pokaz filmu „Wydarzenia Zielonogórskie 1960. Bitwa o Dom
Katolicki."

Promocja nowego wydania książki „Wydarzenia Zielonogórskie 1960”

27 maja-14 czerwca
Wystawa historyczna „Wydarzenia Zielonogórskie 1960”
Zielonogórski Rynek

27 maja, godz. 10.00-11.00
Rocznicowy bieg sztafetowy na dystansie 3x1960 metrów
Start przy zielonogórskim ratuszu o godz. 10.00

Zawodnicy pobiegną ulicami: Mickiewicza, Mariacką, Stary Rynek, Żeromskiego, Kupiecką,
al. Niepodległości i Bankową.
Uczestnicy otrzymają atrakcyjne pakiety startowe zawierające m.in. nowe wydanie książki
„Wydarzenia Zielonogórskie 1960”
Chętni mogą rejestrować się do 23 maja do północy na stronie lub w dniu biegu w biurze
zawodów przy ratuszu (w przypadku wolnych miejsc). Wpisowe wynosi 20 zł dla całej
drużyny (30 zł w biurze zawodów). Ilość miejsc ograniczona.

27 maja, godz. 17.00
Koncert patriotyczny z okazji 57. rocznicy Wydarzeń Zielonogórskich
Filharmonia Zielonogórska (wejściówki: Szkoła Muzyczna, ul. Chrobrego)

27 maja
Specjalny dodatek do „Gazety Lubuskiej” o Wydarzeniach Zielonogórskich

28 maja, godz. 11.00
Uroczysta rocznicowa msza św. koncelebrowana przez Prymasa Polski Wojciecha
Polaka oraz Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego
Kościół pw. Matki Bożej Częstochowskiej

28 maja, godz. 12.30
Wręczenie odznaczeń państwowych uczestnikom Wydarzeń Zielonogórskich
Plac Powstańców Wielkopolskich

28 maja, godz. 13.00
Widowisko plenerowe „Ulice wolności”, reż. Robert Czechowski
Plac Powstańców Wielkopolskich

28 maja, godz. 14.05
Premiera słuchowiska „Wydarzenia, których nie znacie”, reż. Kamil Hypki

http://poznan.ipn.gov.pl/pl7/aktualnosci/40303,Wreczenie-odznaczen-panstwowych-Krzyzy-Wolnosci-i-Solidarnosci-uczestnikom-Wydar.html


Radio Zachód

28 maja, godz. 18.00
Premiera filmu „Bitwa o Dom Katolicki. Wydarzenia Zielonogórskie 1960”
Cinema City Zielona Góra (zaproszenia)


