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Wędruj z nami po szlakach historii
A Rozpoczynamy cykl artykułów prezentujących Małopolskie Historyczne Szlaki Pamięci
A Dzisiaj przedstawiamy ciekawy krakowski odcinek Małopolskiego Szlaku I Kompanii Kadrowej

M
ałopolski Histo-
rycznySzlakPa-
mięci toinicjaty-
wastowarzysze-
nia Małopolskie

CentrumEdukacji „MEC”, rea-
lizowana przy współpracy
z Centrum Młodzieży im. H.
JordanawKrakowie.

W każdą sobotę będziemy
odkrywaćkolejnemiejsca,któ-
re naprawdęwarto odwiedzić
wMałopolsce.Niebędzietotyl-
ko sposóbna aktywne spędze-
nie czasu, ale także powrót do
przeszłości i niezwykła lekcja
historii.

Nasząwspólnąpodróżrozpo-
czynamyod szlaku I Kompanii
Kadrowej,którawsierpniu1914
rokuwyruszyław bój o wolną
Polskę. Tak jak niegdysiejsi żoł-
nierzerozpoczniemywędrówkę
odDomu im. JózefaPiłsudskie-
go przy krakowskich Olean-
drach.

Obecnasytuacjazabytkowe-
go budynku jest trudna. Niele-
galniezajmujegoodlat90.Zwią-
zek Legionistów Polskich, na
czele z komendantemKrystia-
nemWaksmundzkim. Brakuje
mupieniędzynietylkonawyre-
montowanie budynku, ale na-
wetna jegoogrzewanie.

Prezydent Krakowa Jacek
Majchrowskichceutworzyćtam
miejscedlawieluorganizacjipa-
triotycznych rozsianych dzisiaj
po całymmieście, jednak sąd
wciąż nie przyznał gminie bu-
dynku. Kolejne lata mijają,
a miejsce, które powinno być
pomnikiemhistorii, coraz bar-
dziejniszczeje.

Zbliża się 101. rocznicawy-
marszu I Kompanii Kadrowej
i powstania LegionówPolskich.
W2014 roku,w związku z 100.
rocznicą,wytyczonyzostał„Ma-
łopolskiSzlakIKompaniiKadro-
wej”,wramachktóregow6ma-
łopolskich gminach postawio-
notablice informacyjne.

Projekt realizowany jest
przywsparciufinansowymWo-
jewództwaMałopolskiego,wra-
mach programupn. „Małopol-
skaGościnna”.

Krakówbył – obok Lwowa –
kolebkąpolskiegoruchuniepod-
ległościowego.Działałytutajtaj-
ne struktury Związku Walki
Czynnej, a od 1910 roku jawne
Towarzystwo Sportowe „Strze-

lec” oraz – związane z ruchem
narodowym– Polskie Drużyny
Strzeleckie. Prowadziły one
szkoleniewojskowemłodzieży,
przygotowując kadry dla przy-
szłejarmiipowstańczej.

Gdy latem 1914 rokuwybu-
chła I wojna światowa, a Józef
Piłsudski ogłosił mobilizację
strzelców, zaczęli oni napływać
właśnie dokrakowskichOlean-

drów,dobudynkówpootwartej
w1912r.WystawieArchitektury
iWnętrzwOtoczeniu Ogrodo-
wym.W lipcu i sierpniu 1914 r.
odbywała się tutaj wakacyjna
szkoła strzelecka. A 3 sierpnia
1914 r. Józef Piłsudski utworzył
z członków Związków Strzele-
ckich i PolskichDrużyn Strzele-
ckichPierwsząKompanięKadro-
wą,któraliczyłaokoło160osób.

Nadowódcęzostałwyznaczony
Kazimierz Herwin-Piątek, jed-
nak szybko zastąpił goTadeusz
Kasprzycki.

Kompaniawyruszyła o świ-
cie 6 sierpnia do zaboru rosyj-
skiego. Na Oleandrach oraz
przy ul. Kochanowskiego 15
i przy ul. Dolnych Młynów 9
znajdowałysiępunktywerbun-
kowe oddziałów strzeleckich,

które formowały siępowymar-
szuKadrówki.

Społeczne składki pienieżne
wspomagająceoddziały strzele-
ckie i legionoweprzyjmowane
byływlokalu„Strzelca”przyul.
Straszewskiego28,zaśmiejscem
rozmów,spotkańipracpolitycz-
nychbyłomieszkanieJózefaPił-
sudskiegoprzyul. Szlak 31 oraz
mieszkanie jego najbliższego
współpracownika Walerego
Sławkaprzyul.Dunajewskiego1.

Z kolei ulubionymmiejscem
spotkańkadrystrzeleckiejprzed
wybuchem Iwojny światowej
iwpierwszychjejtygodniachby-
ła kawiarnia „Esplanada”, usy-
tuowanana roguul. Krupniczej
i Podwala.Wgmachumagistra-
tunaplacuWszystkichŚwiętych
powstałNaczelnyKomitetNaro-
dowy, który od 16 sierpnia 1914
r. jako reprezentacja polityczna
stronnictw galicyjskich pełnił
funkcjeorganizacyjneiwspiera-
jące dla Legionów Polskich.
PrzyRynkuGłównym35 (pałac
Krzysztofory)mieściłosięBiuro
WerbunkoweLegionów.

W latach 1931-33wmiejscu
zburzonego w czasie I wojny
światowej teatru i terenówwy-
stawowychnaOleandrach,zbu-
dowanoDomLegionisty–siedzi-
bę Związku Legionistów Pol-
skich.aą

KORZYSTALIŚMYZMATERIA-
ŁÓWSTOWARZYSZENIAMAŁO-
POLSKIE CENTRUM
EDUKACJI „MEC”

PaulinaPiotrowska
p.piotrowska@gk.pl

Akcja

Terapiaodmładzająca
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45+,55+ i65+.Wszystkiekosmety-
ki tej serii zawierająniskocząstecz-
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mórce iponownieurzekamłodoś-
cią.Cerastajesięgładka, jędrna,do-
skonalenawilżona,pełnawitalności
iblasku.Kosmetykimodelująowal
twarzy iskutecznie redukują
zmarszczki.Sąbezpiecznerównież
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Niedajsięokraść
nawakacjach
aPacsafe
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torby,ple-
caki,
paszportówki iportfele,wktórych
zastosowanokilkanaścienowo-
czesnychtechnologii zabezpiecza-
jącychzawartośćprzedkradzieżą.
Kolekcjaportfeli ipaszportówek
posiadaspecjalnąkieszeń
RFIDSafe.Nowoczesnatechnolo-
giachronizamieszczonewśrodku
kartykredytowe,dokumentyczy
paszportprzedzeskanowaniem
i tzw.kradzieżątożsamości.Pro-
duktyzawierająm.in.bokiodporne
naprzecięciaorazkarabińczyki,
ułatwiająceprzypięcie.Produkty
markiPacsafemożnazakupić
naWWW.redbird.pl
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Bezpieczne
podróżowanie
aSzczepieniaochronneto jeden
znajlepszychsposobówzapobie-
ganiachorobomzakaźnym.Jest to
bezpiecznaformaprofilaktyki,wy-
korzystującanaturalnezdolności
obronneorganizmuizapewniająca
odpornośćnadługiczas.Dlatego
wartorozważyćszczepienianie tyl-
kowodniesieniudo jednegosezo-
nu,ale takżewperspektywiekolej-
nychwyjazdów,gdyższczepienia,
wzależnościodrodzajuzastoso-
wanejszczepionki,uodparniają
nakilka,kilkanaście lat,aniektóre
nawetnacałeżycie.Wielecieka-
wychzaleceń,wzależnościodpla-

nowanegokierunkupodróży,znaj-
dziemynawww.szczepienia
dlapodrozujacych.pl.Dlanaszych
czytelnikówmamyprzydatne
na lądzie inawodzieeleganckie
metalowekompasywtwardej
obudowie.
Mamy3nagrody
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JAK ZDOBYĆNAGRODĘ
WKONKURSIE?
Odgodz.9dzisiaj (sobota)do16
wniedzielę trzebawysłaćSMS
podnr72355(cena2,46złbrutto)
znumeremnagrody idokończo-
nymzdaniem:
Wakacjespędzam...

***
Nagrodzimynajciekawszeodpo-
wiedzi.WzórSMS-a:
GKK.NUMERNAGRODY. IMIĘNA-
ZWISKOODPOWIEDŹ.
Przykładowaodpowiedźnp.:
GKK.2.JANKOWALSKIMAKI

TreśćkażdegoSMS-azodpowie-
dziąmożemiećmaks. 160znaków.

Nagrody Czytelników

b Szlak przemarszu I Kompanii Kadrowejw sierpniu 1914 r.

AFilipSzatanik,wicedyrektor

biuraprasowegoUrzęduMiasta

Krakowa

MałopolskiSzlakIKompaniiKa-
drowejjestbardzoważnymmiej-
scemnahistorycznejmapiePolski.
Jesteśmydumniztego,żewłaś-
nieprzykrakowskichOleandrach
zostałsformowanypierwszypod-
oddziałpiechotyWojskaPolskie-
go.Dlategostaramysię,abyob-
chodykolejnychrocznicwymar-
szuIKompaniiKadrowejipowsta-
niaLegionówPolskichmiały
odpowiedniąoprawę.Wubie-
głymroku,zokazji100.roczni-
cy,wuroczystościachuczestniczył
prezydentBronisławKomorow-
ski.CzekamyażDomim.Józefa
Piłsudskiegozostanienamwyda-
ny ibędziemymogligowyremon-
tować.Chcemy,abybudynekupa-
miętniałtakżeinne,ważnedlana-
szegoregionuwydarzeniahisto-
ryczne.

Chluba Krakowa
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dla ROLNIKÓW

do 300 tys. bez zabezp. hip.

KREDYT-SERWIS
ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz

III piętro, pokój 301, bud. banku BGŻ

tel. 503 123 751
www.kredytserwisdm.eu
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��SZEROKI ZAKRES BADAŃ I KONSULTACJI SPECJALISTYCZNYCH

��ZABIEGI OPERAC  YJNE Z POBYTEM W WARUNKACH SZPITALNYCH

��ENDOSKOPIA PRZEWODU POKARMOWEGO

��MAMMOGRAFIA, RTG, USG

��MEDYCYNA PRACY

 ul. BARSKA 12  ul. GRZEGÓRZECKA 67C  ul. ROGOZIŃSKIEGO 5
 12 266 96 65  12 345 70 01 do 05  12 417 35 44

 12 266 50 62  800 909 400  12 417 33 11

e-mail: biuro@medicina.pl   www.medicina.pl
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CENTRUM
KREDYTOWE
Tanie pożyczki bez BiK

dla osób i irm

Chwilówki
Nowy Sącz, ul. Lwowska 74A

(blisko sklepu SPOŁEM)

Kom. 664 421 719


