
HONOROWY PATRONAT

Jego Ekscelencja Metropolita Krakowski 
Ksiądz Arcybiskup 

MAREK JĘDRASZEWSKI

Wojewoda Małopolski 
 PIOTR ĆWIK

Marszałek Województwa Małopolskiego 
JACEK KRUPA

Prezydent Miasta Krakowa 
JACEK MAJCHROWSKI

Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego 
URSZULA NOWOGÓRSKA

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa 
BOGUSŁAW KOŚMIDER

Małopolski Kurator Oświaty 
BARBARA NOWAK

Przewodniczący Rady 
i Zarządu Dzielnicy I Miasta Krakowa

TOMASZ DAROS

23 PAŹDZIERNIKA  10 LISTOPADA
„BIAŁO-CZERWONA DLA PRZEDSZKOLAKA”

rozpowszechnianie biało-czerwonych chorągiewek wśród najmłodszych 
mieszkańców Krakowa (gimnazjaliści przedszkolakom)



8 LISTOPADA
PRZEKAZANIE MAŁOPOLSKIM GMINOM OKOLICZNOŚCIOWYCH 

MATERIAŁÓW
Kraków, Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, ul. Krupnicza 38



8  10 LISTOPADA
„KADRY NASZEJ WOLNOŚCI”

SPOTKANIA Z MŁODZIEŻĄ Z OKAZJI 99. ROCZNICY ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

Kraków, Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży, ul. Wietora 15


10 LISTOPADA
„BIAŁO-CZERWONA DLA BOHATERA”

Kraków, Cmentarz Rakowicki

11 LISTOPADA
12. TURNIEJ NIEPODLEGŁOŚCI SMS KRAKÓW

Kraków, Hala KS Prądniczanka, ul. Majora 12a


11 LISTOPADA

„TRAMWAJ PATRIOTYCZNY”
trasa: Poczta Główna, Plac Wszystkich Świętych, Filharmonia, Bagatela, 

Basztowa,  Długa, Dworzec Towarowy, Dworzec Główny, Poczta Główna, 
godz. 10.30–14.30



ROZPOWSZECHNIANIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW KRAKOWA 
OKOLICZNOŚCIOWYCH MATERIAŁÓW

Kraków, Stare Miasto, godz. 10.30–14.00


15 LISTOPADA
„NIEPODLEGŁOŚĆ PO KRAKOWSKU. SZLAKAMI WYZWOLICIELI”

GRA TERENOWA DLA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ
Kraków, dzielnice V, XIII

99. rocznica
odzyskania 

przez Polskę Niepodległości

Organizatorzy Patroni medialni Partnerzy projektu 
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Wieliczka



966
Chrzest Mieszka I

997
Misja i śmierć świętego Wojciecha 
wśród Prusów, kanonizacja w 999 r.

1000
Zjazd w Gnieźnie, powstanie arcy-
biskupstwa gnieźnieńskiego

1025
Koronacja Bolesława na króla Polski 

1079
Śmierć biskupa krakowskiego Sta-
nisława, kanonizacja w 1253 r.

1138
Podział dzielnicowy Polski 

1226
Sprowadzenie zakonu krzyżackiego 
przez księcia mazowieckiego Konrada

1241
Bitwa pod Legnicą pomiędzy woj-
skami księcia Henryka Pobożnego 
z armią mongolską

1320
Koronacja Władysława Łokietka, 
pierwsza w katedrze wawelskiej, 
 koniec podziału dzielnicowego

1364
Założenie Akademii Krakowskiej 
przez Kazimierza Wielkiego; odno-
wienie w 1400 r. 

1382
Pierwszy sejm walny Królestwa Pol-
skiego

1382
Sprowadzenie zakonu paulinów na 
Jasną Górę

1387–1388
Chrzest Litwy z inicjatywy królowej 
Jadwigi i Władysława Jagiełły 

1410
Bitwa pod Grunwaldem z wojskami 
krzyżackimi

1050 lat historii Polski
1414–1418

Sobór w Konstancji, na którym 
ksiądz Paweł Włodkowic bronił 
praw narodów do zachowania su-
werenności (w tym narodów pogań-
skich) oraz głosił zasadę pokojowe-
go nawracania pogan 

1500
Narodziny husarii – działającej 
przez trzy wieki polskiej jazdy zna-
nej z bardzo wielu zwycięstw nad 
wielo krotnie liczebniejszym prze-
ciwnikiem

1525
Hołd pruski złożony królowi Zyg-
muntowi I Staremu w Krakowie

1543
Wydanie dzieła Mikołaja Kopernika 
O obrotach sfer niebieskich 

1569
Unia polsko-litewska, powstanie 
Rzeczpospolitej Obojga Narodów 

1573
Uchwalenie konfederacji warszaw-
skiej, zapewnienie swobody wy-
znania 

1596
Unia brzeska między kościołem ka-
tolickim a prawosławnym, powsta-
nie kościoła unickiego 

1611
Hołd cara Rosji Wasyla IV Szujskie-
go złożony królowi polskiemu Zyg-
muntowi III Wazie w Warszawie

1648
Powstanie Bogdana Chmielnickiego 
i Kozaków przeciwko Rzeczpospolitej 

1655–1660
„Potop” szwedzki 

1656
Śluby lwowskie Jana Kazimierza

1683
Bitwa wojsk Jana III Sobieskiego 
z Turkami pod Wiedniem 

1768
Zawiązanie konfederacji barskiej 

1772, 1793, 1795
Pierwszy, drugi i trzeci rozbiór Polski 

1791
Sejm Czteroletni (1788–1792) – Kon-
stytucja 3 Maja
 

1794
Insurekcja kościuszkowska

1795–1918
Czas niewoli – powstania: listopado-
we (1830–31), krakowskie (1846), 
styczniowe (1863–64)

1914–1918
I wojna światowa

1918
11 listopada – odzyskanie niepodle-
głości 

1939–1945
II wojna światowa 

1945–1989
Czasy zaprowadzania socjalizmu 
w Polsce i jego upadek

1978
Wybór Karola Wojtyły na papieża

1980
Powstanie NSZZ „Solidarność”

1989–2015
Kształtowanie wolnego państwa 
(1999 – wstąpienie do NATO, 2004  
– wstąpienie do Unii Europejskiej)



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (ISO Coated v2 300% \050ECI\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /POL <FEFF005B004E006100200070006F006400730074006100770069006500200027004400520055004B0027005D00200055007300740061007700690065006E0069006100200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020005000440046002000700072007A0065007A006E00610063007A006F006E00790063006800200064006F002000770079006400720075006B00F30077002000770020007700790073006F006B00690065006A0020006A0061006B006F015B00630069002E002000200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F017C006E00610020006F007400770069006500720061010700200077002000700072006F006700720061006D006900650020004100630072006F00620061007400200069002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000690020006E006F00770073007A0079006D002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName (ISO Coated v2 300% \(ECI\))
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


