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Uroczystości rocznicowe związane z Wyborami
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2 czerwca 2019 r. w Przemyślu odbyły się uroczystości rocznicowe związane z Wyborami
Czerwcowymi '89, które rozpoczęły się o godz. 10.00 mszą świętą w Archikatedrze
Przemyskiej.

Dalsza ich część miała miejsce w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, w których
uczestniczyli marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, wicewojewoda podkarpacki Lucyna
Podhalicz, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, ludzie nauki i kultury, a
szczególnie działacze opozycji antykomunistycznej z tamtych lat, z całego województwa
podkarpackiego.

Z tej okazji, na temat wyborów 4 czerwca 1989 roku odbyła się debata historyczna, którą
poprowadził dr Dariusz Iwaneczko, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie,
a w której wzięli udział:
- Marek Kamiński, przewodniczący NSZZ „Solidarność” Ziemia Przemyska w 1989 roku 
- Jan Karuś, przewodniczący NSZZ RI „Solidarność” w 1989 roku
- Jan Musiał, kandydat Komitetu Obywatelskiego w wyborach 1989 roku, senator I kadencji,
wojewoda przemyski
- prof. dr hab.  Jan Draus, organizator Komitetu Obywatelskiego w Rzeszowie, działacz
opozycyjny, członek Kolegium IPN
- prof. dr hab. Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu RP, działacz opozycyjny
- prof. dr hab. Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

W muzeum odbyła się także promocja reprintu wszystkich numerów „Strychu Kulturalnego”,
którą poprowadził prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, krytyk literatury z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego i pokaz filmu Agnieszki Niemiec pt. „Skazany na niepamięć” o
krakowskim opozycjoniście Jacku Żabie, który zmarł tragicznie  lutym 1989 roku.

Uroczystościom towarzyszyły wystawy: „Czerwiec 1989 w obiektywie Jacka Szwica”
i „Wybory 1989” wystawa przygotowana przez IPN Oddział w Rzeszowie.

Patronat honorowy nad obchodami objęli: Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej - Marek
Kuchciński, Wojewoda Podkarpacki - Ewa Leniart, Marszałek Województwa Podkarpackiego
- Władysław Ortyl.
Uroczystości zorganizowało Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej i Instytut Pamięci
Narodowej Oddział w Rzeszowie.
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