
PROGRAM  

spotkania pokoleń z okazji Dnia Spadochroniarza  

15 września 2018 r. 

Impreza rozpocznie się otwarciem III Ogólnopolskiego  wieloboju strzeleckiego 

poświęconego pamięci  generała Bronisława  Kwiatkowskiego 

o godz. 8.15 na terenie strzelnicy przy ul. Fabrycznej 17 w Krakowie 

Biuro organizacyjne zawodów czynne na strzelnicy od godz. 07.30.  Biuro będzie sprawdzać 

listy startowe i przyjmować zgłoszenia zawodników na minimum 1 godzinę przed 

rozpoczęciem konkurencji . 

Kolejność strzelania : 

 8.30 – 10.00 reprezentacje kół ZPS 

 10.00 – 11.00 reprezentacje JW. i instytucji wojskowych (żołnierze) 

 11.00 – 12.30 reprezentacje szkół o profilu wojskowym  

 12.30 – 13.00 Grand Prix wieloboju 

 13.00 – 13.30 zaproszeni goście 

Po zakończeniu swoich konkurencji zapraszamy zawodników na teren Klubu Wojsk 

Specjalnych /Kraków ul. Praska 70/- na spotkanie pokoleń z udziałem młodzieży, 

weteranów byłych spadochroniarzy, żołnierzy  w czynnej służbie, zawodników i 

zaproszonych gości honorowych. Będzie pokaz sprzętu, trochę historii i wojskowa 

grochówka.  

Dekoracja zwycięzców wieloboju strzeleckiego nastąpi ok.  godz.  14.00. 

Przy tym będzie powitanie uczestników spotkania przez Prezesa II Oddziału ZPS oraz 

wystąpienia wspominkowe, w tym wspomnienie o generale Kwiatkowskim. 

Uroczystość uświetnią wystawy pt. „Generał broni Bronisław Kwiatkowski żołnierz i 

dowódca”,  „Ojcowie Niepodległości”, „Historia wojsk powietrzno- desantowych  i 

desantowo-szturmowych’’ w fotografii”    

Odbędą się również wywiady z weteranami spadochroniarstwa, wystawa sprzętu do orientacji 

w terenie z pokazem działania, strzelanie z broni ASG na mini strzelnicy, projekcja filmu 

„Czerwone berety”, pokazy grup rekonstrukcyjnych, wystawa sprzętu spadochronowego 

firmy AIR-POL. 

Miły nastrój zapewnią występy Zespołu estradowego 6BPD „Czasza”  

 

Serdecznie zaprasza Zarząd II Oddziału ZPS 
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Dojazd 

 
Strzelnica ul. Fabryczna 17 - Klub WS ul. Praska 70 

 

 
Nie wiadomo czy wiadukt przy Hali Targowej już będzie przejezdny ? 
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W rejon strzelnicy w odległości 500-600m są przystanki tramwajowe przy AL. Pokoju i ul. Mogilskiej, da się też 

zaparkować w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Po strzelaniu do Klubu WS (ul. Monte Cassino i Kapelanka)  można dojechać tramwajem  22 z Al. Pokoju lub z 

ul. Mogilskiej tramwajami 52 

 
 

Autobusy : 101, 112, 162  na ul. Praską 

A - odległości:  od przystanku autobusowego na Praskiej ok. 600m 

T - od przystanku tramwajowego przy skrzyżowaniu ul. Monte Cassino i Kapelanki ok. 1200m 

P – parking działkowców przy ul. Pietrusińskiego  
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