Wspólne zdjęcie w czapkach krakuskach
2017-10-14
Trwa finał Roku Tadeusza Kościuszki. W sobotę, 14 października o godz. 15 został on
uwieczniony wspólnym zdjęciem w czapkach krakuskach oraz wyjątkową lekcją śpiewania na
Rynku Głównym.

- Wydarzenie na Rynku podkreśli znaczenie postaci generała, niezłomnego bojownika
w walkach o niepodległość. Jest świetnym facetem, któremu należy dodać splendoru
– powiedział na konferencji prasowej Waldemar Domański, dyrektor Biblioteki Polskiej
Piosenki, zapraszając do wykonania zdjęcia w czapkach krakuskach oraz
przypomnienia Tadeusza Kościuszki przez piosenkę podczas wspólnej lekcji
śpiewania.
Mieczysław Rokosz, Prezes Komitetu Kopca Kopciuszki, przedstawił program zlotu
młodzieży szkół im. Tadeusza Kościuszki, który 12 października rozpocznie się na
Kopcu Kościuszki. – Chodzi o to, aby młode pokolenie przeniosło pamięć o historii na
następne pokolenie – podkreślił Prezes Mieczysław Rokosz. – Kościuszko zasługuje na
wdzięczność i ciągle posiadamy wobec jego zasług dług wdzięczności. Fenomen
Kościuszki polega na tym, że to człowiek zgody narodowej – dodał.

Pamiątkowe zdjęcie mieszkańców Krakowa w czapkach krakuskach z drabiny wozu
strażackiego wykonał fotograf Wiesław Majka. Wszyscy, którzy chcieli się znaleźć na
zdjęciu pojawili się o godzinie 15.00 ma Rynku Głównym przed Wieżą
Ratuszową.
Wraz z mieszkańcami Krakowa i jego gośćmi do zbiorowego zdjęcia ustawił się…
Tadeusz Kościuszko. W rolę naczelnika wcielił się znany krakowski aktor Tomasz
Schimscheiner.
Od godziny 14.30 na miejscu można było odebrać darmową czapkę krakuskę. Dla
mieszkańców przygotowano 10 tysięcy papierowych czapek. Zdjęcie można pobrać
TUTAJ - wydrukować lub podzielić się nim ze znajomymi.

O godzinie 15.30 rozpoczęła się lekcja śpiewania pieśni i piosenek
kościuszkowskich „Wszyscy jesteśmy Kościuszkami”. Kancelaria Prezydenta
zapewniła 4000 bezpłatnych śpiewników. Koncert poprowadził Waldemar Domański.
Na tę okazję Biblioteka Polskiej Piosenki przygotowała specjalne wydawnictwo
płytowe z piosenkami i pieśniami poświęconymi Tadeuszowi Kościuszce, jak również
tymi, których autorstwo przypisuje się samemu Naczelnikowi. Zebrany materiał został
wydany w postaci kilkunastu nagrań w bogato ilustrowanym wydawnictwie,
wzbogaconym o DVD z materiałami edukacyjnymi oraz filmem fabularnym z 1938
roku pt. „Kościuszko pod Racławicami”.
Osoby, które jako pierwsze przyszły po odbiór śpiewnika, otrzymały również

bezpłatnie płyty.
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