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73. rocznica Akcji Specjalnej Koppe - ZGŁOSZENIA
do 27 czerwca 2017

11 lipca przypada 73. rocznica Akcji
Specjalnej Koppe, przeprowadzonej w
Krakowie przy ul. Powiśle przez żołnierzy z
harcerskiego batalionu „Parasol”, przy
wsparciu Kedywu Okręgu Kraków AK, celem
której był niemiecki dygnitarz gen. Wilhelm
Koppe.

W tym roku uroczystości rocznicowe odbędą się 8 lipca:

godz. 10.30 - uroczysta Msza św. w kościele oo. Kapucynów przy ul. Loretańskiej w
intencji poległych i zmarłych żołnierzy batalionu „Parasol” i Kedywu Okręgu Kraków AK, z
udziałem pocztów sztandarowych i zaproszonych gości

godz. 11.30 - przemarsz na miejsce Akcji ulicami: Kapucyńska, Straszewskiego, plac
na Groblach, Powiśle

godz. 12.00 - uroczysty apel, złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy Polski
Walczącej
i tablicą upamiętniającą Akcję przy ul. Powiśle 3 - z udziałem przedstawicieli środowisk
kombatanckich, Wojska Polskiego oraz zaproszonych Gości

godz. 13.00 – spacer historyczny po miejscach związanych z Akcją (rozpoczęcie pod
pomnikiem przy ul. Powiśle, zakończenie planowane w Muzeum AK)

Obchody rocznicowe poprzedzi terenowa gra historyczna Kedyw, Akcja Koppe i nie
tylko … dla dzieci i młodzieży, w Parku Jordana w dniu 29 czerwca 2017 r.

W grze mogą uczestniczyć patrole w trzech kategoriach wiekowych:

7-11 lat (od 3 do 7 osób w patrolu, obowiązkowo opiekun)

12-15 lat (od 3 do 5 osób w patrolu, obowiązkowo opiekun)

16-20 (od 3 do 5 osób w patrolu).

Zgłoszenia i bliższe informacje: Dariusz Gorajczyk, mail: dariusz.gorajczyk@ipn.gov.pl

Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 27 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc. Przy
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zgłoszeniu konieczne jest podanie danych kontaktowych do opiekuna lub dowódcy patrolu,
ilości osób. Konieczne jest także podanie nazwy patrolu (PRZY ZGŁOSZENIU LUB
NAJPÓŹNIEJ W DNIU ROZPOCZĘCIA GRY).

Uczestnicy gry spotykają się o godz. 10.00 przy wejściu głównym do Parku Jordana od
strony ul. 3 Maja. Przy wejściu, w rejonie tzw. Jordanówki będą zlokalizowane tablice
edukacyjne zawierające informacje przydatne w czasie realizacji zadań.

Patrole w kat. 7-11 rozpoczynają grę o godz. 10.15;

Patrole w kat. 12-15 rozpoczynają grę o godz. 10.30;

Patrole w kat. 16-20 rozpoczynają grę o godz. 10.45.

Zakończenie przewidziano ok. godz. 13.00 przy tzw. „Jordanówce”.

Podanie wyników i wręczenie nagród nastąpi po podliczeniu wyników gry.

 

 


