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Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Krakowie
Nabożeństwo w katedrze wawelskiej, patriotyczny przemarsz
przez Rynek Główny i Apel Pamięci w parku Jordana
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Główne uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się
w Krakowie 4 marca 2018 r. Porannej mszy św. w katedrze na Wawelu przewodniczył
metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski. Następnie licznie zgromadzeni uczestnicy
uroczystości przemaszerowali z Wawelu, ul. Grodzką, przez Rynek Główny i dalej ulicami
Szewską, Podwale, Piłsudskiego i al. 3 Maja do Parku im. Jordana.

W pochodzie uczestniczyli m.in.: Krakowski Szwadron Ułanów im. J. Piłsudskiego, Kompania
Honorowa Wojska Polskiego, a także m.in. delegacje: 6. Brygady Powietrznodesantowej im.
gen. Sosabowskiego, Jednostki Wojskowej „Nil”, Centrum Operacji Lądowych – Dowództwa
Komponentu Lądowego, Wojsk Specjalnych w Krakowie, 5. Batalionu Dowodzenia im. gen.
Hallera, Żandarmerii Wojskowej oraz liczne poczty sztandarowe organizacji społecznych i
związkowych, kombatanci, harcerze i młodzież szkolna.

W południe rozpoczęły się, przygotowane zgodnie z wojskowym ceremoniałem,
uroczystości w parku Jordana. Gości witała Małgorzata Janiec, prezes Zrzeszenia „Wolność i
Niezawisłość” Obszaru Południowego w Krakowie. List od prezydenta Andrzeja Dudy
odczytał Wojciech Kolarski, podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a pismo od
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Jarosława Szarka – dyrektor Oddziału IPN w
Krakowie dr hab. Filip Musiał.

Po Apelu Poległych i złożeniu kwiatów pod pomnikami patriotów Kazimierz Cholewa, prezes
Towarzystwa Parku im. Doktora Henryka Jordana podziękował uczestnikom uroczystości.


