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Święta już tuż tuż, ale jeszcze bliżej dwa wydarzenia, które od blisko dekady zapowiadają w
naszym mieście Boże Narodzenie. Mowa oczywiście o rozświetleniu miejskiej choinki oraz
Świątecznych Spotkaniach Elblążan. Dziś podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miejskim
Witold Wróblewski prezydent Elbląga oraz Adam Jocz dyrektor Departamentu Promocji i Kultury
UM przedstawili szczegóły obu wydarzeń.
- Wielkimi krokami zbliża się okres świąteczny. To wyjątkowy, magiczny czas, który staramy się
spędzać razem. Tradycyjnie już wspólne oczekiwanie i wprowadzenie do Świąt nastąpi 6
grudnia w Mikołajki podczas wspólnego rozświetlenia choinki. Przypomnę, że jest to dzień
patrona naszego miasta. W weekend 15 – 16 grudnia na Starym Mieście odbędą się
Świąteczne Spotkania Elblążan. Szczegółowe programy tych wydarzeń za chwilę przedstawi
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dyrektor Adam Jocz, ja ze swojej strony już dziś serdecznie zapraszam mieszkańców i gości do
udziału w tych wydarzeniach i wspólnego świętowania – mówił prezydent
Sprawdzone punkty programu
- Tak, jak w latach poprzednich będzie mnóstwo atrakcji zarówno dla najmłodszych, jak i
starszych mieszkańców. Wśród nich nie zabraknie świątecznego jarmarku, wspólnego
kolędowania, szopki, czy krainy św. Mikołaja. Kulminacyjnym punktem tych dni będzie
oczywiście wigilia dla mieszkańców – wskazywał prezydent
Co nowego w tym roku?
- W tym roku również zaplanowaliśmy nowe atrakcje. Dla przykładu 6 grudnia czeka nas
niespodzianka w postaci świetlnej iluminacji na Bramie Targowej. 15 grudnia odbędzie się
wspólne gotowanie świątecznego bigosu z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni. Będzie można
również wspomóc elbląskie schronisko dla zwierząt do czego również gorąco zachęcam –
informował prezydent i przekazał dodatkowo wiadomość o dwóch atrakcjach, które będą miały
miejsce w pierwszych dniach grudnia - Chciałbym jeszcze poinformować, że trwa mrożenie toru
łyżwiarskiego. Tor ruszy w sobotę 1 grudnia. Serdecznie zapraszam mieszkańców do
skorzystania – tego dnia na rozpoczęcie sezonu jazda na torze będzie bezpłatna. W niedzielę
natomiast 2 grudnia o godz. 16.00 i 18.00 zapraszam na Mikołajki na lodowisku Helena.
Szczegółowy program rozświetlenia miejskiej choinki oraz Świątecznych Spotkań Elblążan
przedstawiał Adam Jocz dyrektor Departamentu Promocji i Kultury UM, szczegóły poniżej:
Rozświetlenie choinki 2018
Termin: 6 grudnia 2018
Od ok. 12.00 - Mikołajkowy tramwaj organizowany przez Klub Miłośników Tramwajów w Elblągu
– przejażdżki zabytkowym tramwajem, udekorowanym świątecznie, na trasie ul. Ogólna – ul.
Płk. Dąbka – ul. Druska, w tramwaju Mikołaj i słodycze
16.30 – 17.45 - przed Ratuszem Staromiejskim:
uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej będą prezentować i sprzedawać swoje
wyroby;
zagroda z kucykami, możliwość zrobienia zdjęć ( Stadnina Koni Lipnik)
wizyta Mikołaja i Śnieżynek ( Mikołaj będzie odbierał od dzieci listy z prośbami o
prezenty, Śnieżynki będą częstowały cukierkami)
17.00 - występ chóru dziecięcego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych pod batutą Marty
Drózdy - Kulkowskiej
17.05 - uroczyste rozświetlenie choinki (Prezydent W.Wróblewski w towarzystwie dzieci).
17.07-17.15 - występ chóru dziecięcego z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych pod batutą
Marty Drózdy - Kulkowskiej
Ok.17.30 - wizyta Motomikołajów ( Moto Team Elbląg )
Ok. 17.45 - Zakończenie
18.00 Katedra pw. Św. Mikołaja – Msza św. w intencji miasta
Świąteczne Spotkania Elblążan 15 - 16 grudnia 2018 r.
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sobota, 15 grudnia
Plac przy katedrze, Stare Miasto
11:00 - 21:00 - Jarmark świąteczny
11:00 - Wspólne strojenie choinek
11:00 - Otwarcie wystawy szopek bożonarodzeniowych/Ratusz Staromiejski
11:00 - 13:00 wspólne gotowanie z Elbląskim Klubem Szefów Kuchni (13:00 wydawanie
posiłków) /przed Ratuszem Staromiejskim
11:00 - 19:00 - Atrakcje dla najmłodszych - piernikowa chatka – warsztaty plastyczne, spotkanie
z Mikołajem i Śnieżynkami w grocie św. Mikołaja, zjeżdżalnia pontonowa
11:00 – 21:00 - Zbiórka darów na rzecz elbląskiego schroniska dla zwierząt/przed Ratuszem
Staromiejskim
12:30 - 14:00 - Występy dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i przedszkoli
14:00 - 14:45 - Występy zespołów z miasta partnerskiego Kaliningrad: Cieremucha, Reczeńka,
Małwiniec
15:00 - 16:00 - Spektakl teatralny „Podwórko Dyzia Piórko”
16:15 - 17:00 - Występ zespołu Szalone MDK Elbląg oraz Szalone Małolaty MDK Elbląg
17:00 - 17:30 - Przedstawienie jasełkowe w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Rychlikach
18:30 - 18:50 - Licytacja na rzecz elbląskiego schroniska
19:00 - 20:00 - Gwiazda wieczoru Magda Steczkowska
niedziela, 16 grudnia
Plac przy katedrze, Stare Miasto
11:00 - 18:00 - Jarmark świąteczny
11:00 - 18:00 - Zbiórka darów na rzecz elbląskiego schroniska dla zwierząt/przed Ratuszem
Staromiejskim
11:00 - 18:00 - Atrakcje dla najmłodszych - piernikowa chatka – warsztaty plastyczne, spotkanie
z Mikołajem i Śnieżynkami w grocie św. Mikołaja, zjeżdżalnia pontonowa
12:00 - 13:00 - Występy dzieci i młodzieży z elbląskich szkół i przedszkoli
13:15 - 14:15 - Spektakl teatralny „Szopka Chłopa”
14:30 - 14:50 - Licytacja na rzecz elbląskiego schroniska
15:00 - 15:45 - Koncert kolęd i pastorałek Bartek Krzywda i Kolędnicy
15:45 - Wigilia elblążan
17:00 -18:00 - Koncert świąteczny Szymon Wydra & Carpe Diem
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