RAMOWY PROGRAM MARSZU SZLAKIEM KADRÓWKI
w dniach 4-12 sierpnia 2017 r.

4 sierpnia : Kraków
zgrupowanie uczestników Marszu w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego przy al. Focha 39 w
Krakowie; zajęcia przygotowujące do Marszu, zwiedzanie Krakowa;
godz.10.00 – uroczystości w dworku w Goszycach.
godz.14.00 – uroczystości przy pomniku Armii Krajowej w Krakowie,
godz. 18.00-18.45 – przejazd uczestników Marszu na Kopiec Józefa Piłsudskiego /autokary
podstawione zostaną wzdłuż Al. 3 Maja nieopodal Stadionu Wisły/.
godz. 19.30 – 21.00 – uroczysty capstrzyk na Kopcu Józefa Piłsudskiego na krakowskim Sowińcu ze
złożeniem ziemi - uroczystość organizowana we współpracy z Komitetem Opieki nad Kopcem Józefa
Piłsudskiego.
godz. 22.00 – powrót uczestników Marszu do miejsca zakwaterowania.
godz. 23.00 – capstrzyk.
5 sierpnia : Kraków
godz.. 9.00 – apel poranny w Kwaterze Legionowej Cmentarza Rakowickiego, złożenie kwiatów na
mogiłach legionowych, w miejscach związanych z Józefem Piłsudskim i Czynem Legionowym w
Krakowie.
godz. 12.30 – obiad dla uczestników Marszu /Bursa SP ul. Focha 39/
godz. 15.45 – zbiórka uczestników Marszu przy ul. Oleandry 4.
godz. 16.00 – przemarsz uczestników Marszu Szlakiem I Kompanii Kadrowej z asystą wojskową i
orkiestrą z Oleandrów, al. 3 Maja (chodnik), ul. Piłsudskiego, Podwale, Św. Anny przez Rynek Główny i
ul. Grodzką na Wawel
godz. 17.30 – Msza św. w Katedrze Wawelskiej w intencji Ojczyzny i Marszałka Józefa Piłsudskiego
oraz jego żołnierzy
godz. 18.30 – apel w Krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów i złożenie kwiatów na grobie Marszałka
Józefa Piłsudskiego oraz na grobie Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, Honorowego Protektora
Marszu w latach 2006–2009.
godz. 18.45 – przemarsz uczestników Marszu z asystą wojskową i orkiestrą z Wawelu, przez Pl. o.
gen. Adama Studzińskiego /złożenie kwiatów pod Krzyżem Katyńskim/ ulicą Grodzką, na Rynek
Główny na Mały Rynek.
godz. 19.00 – 21.00 – Lekcja śpiewania piosenek legionowych na Rynku Małym w wykonaniu Loch
Camelot /wydarzenie organizowane przez Urząd Miasta Krakowa.
godz. 21.30 – apel i złożenie kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego na ul. Józefa
Piłsudskiego
godz. 22.00 – przemarsz uczestników Marszu do miejsca zakwaterowania.
godz. 22.30 –odprawa dowódców plutonów i drużyn marszowych z Szefem Trasy i Sędzią Głównym
Zawodów
godz.23.00 - capstrzyk

6 sierpnia: Kraków – Michałowice - Słomniki
godz. 4.15 – pobudka
godz. 4.30 – śniadanie
godz. 6.00 – 6.30 – pakowanie bagaży do samochodu

godz. 6.30 – 6.45 - zbiórka uczestników oraz kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego i orkiestry
na ulicy Oleandry,
godz. 7. 00 – uroczysty apel na Oleandrach; z udziałem asysty wojskowej i orkiestry
przemarsz ulicami: Oleandry – Al. 3 Maja - Piłsudskiego – Podwale - św. Anny - przez Rynek Główny
(zgodnie z ruchem wskazówek zegara) – Sławkowska – Długa – Krzywa – Stary Kleparz (gdzie
następuje zakończenie zajmowania pasa drogowego). Autokary oczekują przy ul. Filipa i nimi przejazd
do Michałowic (jeden z autokarów przejedzie przez Nowy Kleparz);
godz. 9.45 – uroczysty apel z udział władz państwowych, wojskowych i samorządowych w
Michałowicach przy obelisku upamiętniającym obalenie słupów granicznych państw zaborczych przez
żołnierzy I Kompanii Kadrowej; przejście do dworku Lorenców, pożegnanie Marszu przez władze
samorządowe Ziemi Krakowskiej; poczęstunek dla uczestników Marszu;
godz. 11.30 – start drużyn marszowych na szlak „Kadrówki”,
godz. 12.30 – odjazd z dworku Lorenzów grupy 10 osób (powyżej 16 roku) na zawody strzeleckie do
Słomnik
godz. 13.00 - zawody strzeleckie dla przedstawicieli Marszu i LOK w Słomnikach na strzelnicy w
Słomnikach
Ok. godz. 16.15 – 16.30 – zgrupowanie drużyn marszowych i ustawienie ich w kolumnę marszową
przed wiaduktem w Zamościu przed Słomnikami.
Ok. godz. 17.00 – wejście do Słomnik i udział w Mszy Świętej w Parafii p.w. Bożego Ciała.
Ok. godz. 18.00 – przemarsz na plac przed pomnikiem gdzie uroczystości zgodnie z planem:
-Podniesienie Flagi Państwowej i Hymn Narodowy,
-krótkie przemówienia,
-wręczenie pucharów z zawodów strzeleckich,
-ceremonia złożenia kwiatów,
-pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego
Ok. godz. 18.30 – przemarsz kolumną marszową jezdnią z Rynku do Ludowego Klubu Sportowego
Słomniczanka. Zakwaterowanie.
godz. 19.00 - zakwaterowanie i kolacja w na terenie Ludowego Klubu Sportowego „Słomniczanka”.
Ok. godz. 19.00 – powitanie kawalerii marszowej przy kościele w miejscowości Prandocin (orkiestra
OSP, mieszkańcy).
godz. 20.30 – odprawa Komendy,
godz. 21.00 – wspólne ognisko kawalerii z mieszkańcami Prandocina na stadionie LKS Juvenia
Prandocin
godz. 21.30 – apel wieczorny; odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią
Głównym Zawodów.
Godz. ……. – „O koniach i kawalerii inaczej…” – dyskusja o sposobach walki i konsekwencjach (XIII
wiek, najazd mongolski) – moderator Krzysztof Wojewódzki.
godz. 22.00 - capstrzyk

7 sierpnia: Słomniki – Miechów
godz. 5.30 – pobudka
godz. 6.00 – śniadanie i pakowanie bagaży
godz. 8.00 – apel poranny i wymarsz na trasę
godz.13.40 - zgrupowanie uczestników przed wejściem do Miechowa
godz. 14.00 - przemarsz kolumny poprzedzanej orkiestrą na Rynek w Miechowie (przejście ulicami
Powstańców 1863, Szpitalna, Jagiellońska do Rynku)
godz. 14.10 – uroczystości na Rynku zgodnie z planem:
-Hymn Narodowy,
-krótkie przemówienia,
-wręczenie medali i odznaczeń dla ułanów,
-ceremonia złożenia kwiatów,

-pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego
(Hymn, Przemówienia, wręczenie medali i odznaczeń dla kawalerii marszowej, składanie kwiatów,
pieśń reprezentacyjna WP „My Pierwsza Brygada”)
Godz. 14.30 - przemarsz ul. Racławicką do amfiteatru, poczęstunek,
godz. 15.30 - – przemarsz do Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 (ul. Bolesława Prusa 2) i
zakwaterowanie
godz. 19.30 - obiadokolacja
godz. 20.30 - odprawa Komendy Marszu i odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i
Sędzią Głównym Zawodów
godz. ….. - – „O koniach i kawalerii inaczej…” – dyskusja o sposobach walki i konsekwencjach (XIV
wiek- od Łokietka do Jagiełły) – moderator Krzysztof Wojewódzki.
godz. 21.00 – apel wieczorny
Godz. 23.00 - capstrzyk

8 sierpnia: Miechów - Wodzisław
godz. 5.15 – pobudka,
godz. 5.30 - śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży,
godz. 7.00 – apel poranny,
godz. 7.30 - wymarsz na trasę,
godz.12.00 – zwody strzeleckie o Puchar Czesława Bankiewicza „Skaut” dla najmłodszych (strzelnica
w Wodzisławiu)
godz. 15.30 – zgrupowanie uczestników Marszu przed Wodzisławiem przy pamiątkowej tablicy na
ulicy Krakowskiej,
godz. 16.00 - powitanie uczestników Marszu na Rynku w Wodzisławiu zgodnie z planem:
-Hymn Narodowy,
-krótkie przemówienia,
-wręczenie pucharów w zawodach strzeleckich,
-ceremonia złożenia kwiatów,
-pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego
godz. 16.20 - przemarsz delegacji w towarzystwie kawalerii marszowej na cmentarz. W tym czasie
kolumna Kadrówki przechodzi do zakwaterowania na stadion KS „Partyzant”,
godz. 17.00 – posiłek na stadionie ,
godz. 20.00 – samochód strażacki z wodą do mycia,
godz. 21.00 – ognisko przy którym odbywa się konkurs wiedzy historycznej dla uczestników Marszu –
prowadzi Adam Lewandowski oraz opowieść „O koniach i kawalerii inaczej…” – dyskusja o sposobach
walki i konsekwencjach (XV wiek- Grunwald, Azicourt, Orlean, Konstantynopol, odzyskanie Pomorza)
– moderator Krzysztof Wojewódzki.
godz. 22.00 – odprawa dowódców plutonów i drużyn z Szefem Trasy i Sędzią Głównym Zawodów.
godz. 23.00 - capstrzyk

9 sierpnia: Wodzisław - Jędrzejów
Godz. 5.30 – pobudka
Godz. 6.00 – śniadanie i pakowanie bagaży
Godz. 7.30 – apel poranny
Godz. 8.00 – wymarsz do Jędrzejowa,

godz. 13.00 – przybycie do miejsca zakwaterowania w Jędrzejowie Zespół Szkół nr 2 im. gen. Stefana
Roweckiego, ul. Stefana Okrzei 63 /w godz. 13.00 – 17.00 – możliwość skorzystania z pryszniców na
basenie miejskim, ul. Przypkowskiego 42/
godz. 17.30 – zbiórka na placu szkolnym i przemarsz na Plac Kościuszki
godz. 18.00 – apel wieczorny połączony z powitaniem na Placu Kościuszki pod Domem Przypkowskich
w Jędrzejowie;
-Hymn Narodowy,
-krótkie przemówienia,
-wręczenie medali i odznaczeń,
-wręczenie nagród dla zwycięzców konkursu historycznego,
-ceremonia złożenia kwiatów,
-pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego
po apelu zwiedzanie Muzeum Przypkowskich i samodzielny powrót do miejsca zakwaterowania
Godz. 19.30 –kolacja
godz. ….. - – „O koniach i kawalerii inaczej…” – dyskusja o sposobach walki i konsekwencjach (XVI
wiek- porównanie: Orsza i Panipat bitwa pod Pawią i wojny Sulejmana Wspaniałego) – moderator
Krzysztof Wojewódzki.
Godz. 23.00 - capstrzyk
10 sierpnia: Jędrzejów – Choiny nad Nidą
godz. 5.30 – pobudka
godz. 6.00 – śniadanie i pakowanie bagaży
godz. 6.30 – msza u Cystersów
godz. 7.45 – apel poranny na placu Zespołu Szkół nr 2
godz. 8.00 - przemarsz ul. Okrzei i 11 Listopada pod siedzibę Starostwa Powiatowego,
godz. 8.15 – uroczystości zakończone złożeniem kwiatów pod Dębem Niepodległości.
godz. 8.30 - wymarsz do Choin nad Nidą (spod siedziby Starostwa ul. Sportową, ul. św. Barbary do ul.
Piastowskiej).
ok. 13.00 - zakwaterowanie w Chojnach nad Nidą
od godz. 16.00 – obiadokolacja
godz. 19.00 - zebranie posiadaczy Odznaki UMSK i wybory Komendanta LIII (38. po wojnie) Marszu
Szlakiem I Kompanii Kadrowej w roku 2018.
godz. 20.30 - apel wieczorny i ognisko; spotkania z Gośćmi Marszu
godz. ….. - – „O koniach i kawalerii inaczej…” – dyskusja o sposobach walki i konsekwencjach (XVII
wiek- od Dragonów do Husarii) – moderator Krzysztof Wojewódzki.
godz. 23.00 – capstrzyk,

11 sierpnia: Choiny nad Nidą - Chęciny
godz. 7.00 – pobudka
godz. 7.30 – śniadanie i porządkowanie obozowiska
godz. 9.00 – apel poranny
godz.10.00 - wymarsz na trasę całymi Plutonami nagrywany na potrzeby filmu
godz. 12.40 – zgrupowanie na parkingu przy Zamku i przejście na rynek.
godz. 13.00 – Chęciny, powitanie Marszu na rynku,
-Hymn Narodowy,
-krótkie przemówienia,
-wręczenie upominków dla najmłodszego i najstarszego uczestnika Marszu
-ceremonia złożenia kwiatów,
-pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego,
-przemarsz na poczęstunek ufundowany przez Urząd Gminy i Miasta w Chęcinach.

godz. 14.30 – zakwaterowanie w Powiatowym Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Chęcinach, ul.
Białego Zagłębia 1.
godz. 15.30– odprawa Komendy Marszu.
godz. 18.00 – kolacja.
godz. 21.00 – przemarsz z miejsca zakwaterowania na Rynek
godz. 21.15 - apel podsumowujący Marsz, wręczenie nagród zwycięskim drużynom w zawodach
marszowych oraz wyróżniającym się uczestnikom Marszu.
godz. 22.00 – powrót do miejsca zakwaterowania.
godz. ….. - – „O koniach i kawalerii inaczej…” – dyskusja o sposobach walki i konsekwencjach (XIX i
XX wiek- Świat UŁANÓW I SZWOLEŻERÓW) – moderator Krzysztof Wojewódzki.
godzina. 23.00 – capstrzyk.
12 sierpnia: Chęciny – Szewce - Kielce
godz. 5.00 – pobudka.
godz. 5.30 – śniadanie, likwidacja obozowiska i pakowanie bagaży.
godz. 7.00 – wymarsz na trasę do Szewc.
godz. 8.30 – Szewce, apel poranny,
- złożenie kwiatów pod pomnikiem partyzanckim, upamiętniającym bitwę 17 września 1944 r.
żołnierzy AK pod dowództwem Antoniego Hedy ps. „Szary”.
godz. 9.00 – wymarsz na trasę do Kielc (przejście przez miejsce w którym po 1945r. rozstrzeliwano
Polaków),
godz.11.50 – zbiórka do uroczystego wejścia do Kielc wspólnie z orkiestrą i ułanami Szwadronu
Reprezentacyjnego WP.
godz.12.00 – przemarsz uczestników ulicami Husarską i ks. Piotra Ściegiennego na cmentarz
wojskowy.
godz. 12.30 – apel i złożenie kwiatów na grobach poległych Legionistów i żołnierzy z wojny polskobolszewickiej na cmentarzu wojskowym /ul. Ks. Piotra Ściegiennego/. – wchodzi jedynie delegacja
marszu.
godz. 12.45 - 13.15 - przemarsz z cmentarza wojskowego ulicą ks. Piotra Ściegiennego do
skrzyżowania z ulicą Mariana Sołtysiaka do ul. Gagarina i następnie do ulicy Krakowskiej. Złożenie
meldunku o przybyciu Marszu pod historyczną figurą Najświętszej Maryi Panny.
godz. 13.25 - przemarsz ul. Krakowską- złożenie kwiatów pod Pomnikiem Czwórki Legionowej, ul.
Jana Pawła II (delegacja Marszu odchodzi podczas przemarszu i składa kwiaty przy pomniku AK),
Czerwonego Krzyża, Wesołą, Mickiewicza na Plac Wolności.
godz. 14.00 – 15.00 – uroczystość zakończenia Marszu na pl. Wolności, wręczenie odznak i nagród
marszowych z udziałem najwyższych władz państwowych, wojskowych, samorządowych,
godz. 15.00-15.30 – przemarsz z Placu Wolności ulicą Mickiewicza, Wesołą, Czerwonego Krzyża, Jana
Pawła II, Placem Najświętszej Marii Panny na plac przed Pałacem Biskupów Krakowskich /kwatera
Józefa Piłsudskiego i jego sztabu w 1914 r./. apel poległych, rozwiązanie Marszu
godz. 15.30-16.00 – uroczystość zakończenia Marszu pod Pałacem Biskupów Krakowskich z udziałem
władz państwowych, samorządowych i wojskowych, wręczenie nagród marszowych, apel poległych,
rozwiązanie Marszu.
godz. 16.00-16.45 – zwiedzanie Sanktuarium Marszałka Józefa Piłsudskiego na Zamku i więzienia przy
ulicy Zamkowej
godz. 17.00 – dla wszystkich uczestników Marszu – poczęstunek w Wojewódzkim Domu Kultury i
odbiór bagaży/ul. ks. Piotra Ściegiennego 2/.
od godz. 19.00 – zakwaterowanie w internacie Zespołu Szkół Elektrycznych im. Prezydenta Ryszarda
Kaczorowskiego /Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 20/.

