
 

 

 

   
PROGRAM XXIX  ZJAZDU ŁAGIERNIKÓW 

ŻOŁNIERZY AK W KRAKOWIE 

ORGANIZOWANEGO POD PATRONATEM 

PREZYDENTA RP PANA BRONISŁAWA 

KOMOROWSKIEGO 
 

Stowarzyszenie Łagierników Żołnierzy AK wspólnie z  

Urzędem do Spraw Kombatantów  i Osób Represjonowanych 

oraz Muzeum Armii Krajowej w Krakowie przy wsparciu 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Rady Ochrony Pamięci 

Walk i Męczeństwa po raz 29 organizuje   w dniach od 5 do 9 

Zjazd Łagierników z szeregów AK,  który odbędzie się w 2014 

roku w Krakowie. 



W Zjeździe wezmą  udział  kombatanci – żołnierze Armii Krajowej z 

Polski, Białorusi i Litwy oraz zaprzyjaźnieni pedagodzy wraz z  

młodzieżą z  patriotycznych szkół w Sejnach, Suwałkach, 

Augustowie, Białymstoku, Warszawie, Wołominie i Krakowie. 

Przewidziano zakwaterowanie, wyżywienie  i transport dla 120 osób, które 

zostaną przywiezione do Krakowa  trzema  autokarami  i 1 busem  z 15 

kombatantami z Białorusi. 

Przyjazd kombatantów z Białorusi 04 czerwca 2014 r. przewidziany jest do 

pensjonatu „Konstancja” w Konstancinie i tu dla nich jest zapewniony nocleg. 

Wyjazd wszystkich uczestników do Krakowa nastąpi w dniu 05 czerwca 2014 r. 

(czwartek) o godzinie 10:00 z dworca centralnego przy ul. Emilii  Plater i 

zakwaterowanie nastąpi w hotelu WM System w Krakowie przy Al. 29 

Listopada 189. 

Odbiór uczestników Zjazdu tych, którzy przyjadą pociągami nastąpi na dworcu 

w Krakowie w godz. 8:00-16:00. 

Godz. 16:30 Przywitanie uczestników Zjazdu przez Zarząd w miejscu 

zakwaterowania w hotelu WM System (70 osób)  przy Al. 29 Listopada 189, 

Prądnik Biały, 31-241 oraz w hotelu Monika (50 osób) ul. Langiewicza 6, 31-425 

Kraków. 

Obiadokolacja godz. 17:30-18:30 

Wieczór wspomnień przy świecach w sali gościnnej w miejscu zakwaterowania 

godz. 19:00-21:00 

 

Dzień I Zjazdu – piątek 06 czerwca 2014 r. 

 śniadanie godz. 8:00-9:00 

 godz. 10:00-12:30 uroczyste rozpoczęcie Zjazdu w nawiązaniu do 25 

rocznicy pierwszych wolnych wyborów w Polsce w czerwcu 1989r w sali 

konferencyjnej Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa 

„Nila” w Krakowie. 

Program obrad: 

– przywitanie uczestników Zjazdu, 

- Hymn Łagierników, 

- zapalenie znicza pamięci i minuta ciszy, 

- przemówienie prezesa Stowarzyszenia mgr Andrzeja Siedleckiego 

- wystąpienie prezesa Honorowego dr n. med. mjr Stefani Szantyr- 

Powolnej  

- wystąpienie Jacka Majchrowskiego – Prezydenta Miasta Krakowa 



- wystąpienie Janusza Mierzwy – dyrektora Muzeum AK 

- wystąpienie Jan Cytowskiego - Prezesa Rady Polonii  Świata 

- prelekcja historyczna dr Kazimierza Krajewskiego pt. „Czyny zbrojne 

Kresowych Straceńców” – żołnierzy niezłomnych z Okręgu 

Nowogródzkiego AK 

- wystąpienia gości i uczestników według uzgodnionego programu, 

 

 godz. 12:30- 14:00 zwiedzanie Muzeum AK w Krakowie 

 godz. 14:00- 15:00 uroczysty obiad w Muzeum AK w Krakowie z 

władzami Krakowa i zaproszonymi gośćmi  

 godz. 15:30- 17:30 przyjazd do Kopca Kościuszki i wejście na jego 

szczyt, z którego będzie możliwość podziwiania  przepięknej panoramy 

Krakowa  

 godz. 18:30-19:30 kolacja w Pałacu – restauracja Zbójcy 

 

 

Dzień II Zjazdu – sobota 07 czerwca 2014 r. 

 śniadanie godz. 8:00-9:00 

 godz. 10:00 – 13:00 spotkanie z władzami i młodzieżą Uniwersytetu 

Jagiellońskiego na terenie  uczelni. Zwiedzanie muzeum UJ i 

wyświetlenie fimu o losach żyjących żołnierzy AK na Białorusi 

 godz. 14:00-17:00 obrady w Muzeum AK w Krakowie – sprawozdanie 

prezesa z działalności Stowarzyszenia od ostatniego Zjazdu, 

sprawozdanie finansowe głównej księgowej Stowarzyszenia i Komisji 

Rewizyjnej, podjęcie ważnych uchwał w sprawie zmian w składzie 

Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej na nową kadencję, 

 godz. 17:30-18:30 obiadokolacja w restauracji hotelu, 

 godz. 19:00 złożenie wiązanek i zapalenie zniczy przez młodzież i Zarząd 

Stowarzyszenia w Alei Zasłużonych na Cmentarz Rakowickim 

 

Dzień III Zjazdu – niedziela 08 czerwca 2014 r. 

 godz. 8:00-9:00 śniadanie, 

 godz.10:00 Msza Św. w Katedrze na Wawelu wspólnie z prezydentem RP  

Bronisławem Komorowskim z okazji 25 rocznicy  wolnych wyborów w 

czerwcu 1989r, 

 godz. 11:30-14:00 zwiedzanie krypt w katedrze Wawelskiej 



 godz. 14:30 – 15:30 uroczysty obiad w Domu Polonii, który mieści się w 

zabytkowej kamienicy, usytuowanej w samym sercu krakowskiego Rynku 

Głównego Starego Miasta, w otoczeniu niezwykle cennej architektury 

renesansowej, nadającej wydarzeniu szczególny charakter.  

 godz. 15:00-17:00 zwiedzanie Rynku Głównego Starego Miasta  

 godz. 18:00-21:00 kolacja pożegnalna przy świecach w Domu Polonii 

na Rynku Głównym, 

 

Dzień IV Zjazdu (poniedziałek) 09.06.2014 r. 

 godz. 8:00-9:00 śniadanie, 

 1 autokar po śniadaniu odwozi uczestników z Polski na dworzec 

kolejowy w Krakowie, 

 wyjazd 2 autokarów i busa  przez Warszawę do Białegostoku, Kuźnicy, 

Sejn i Suwałk. 

       Andrzej Siedlecki – Prezes 

       Artur Kondrat – Wicepreze 

       Tel: 505-047-488 

 

  


