
Lekcja śpiewania 

w rocznicę Kadrówki 
HISTORIA. 5 sierpnia o 
godz. 19 na Rynku 
Głównym odbędzie się 
34. już „Lekcja śpiewa-
nia”, jak zawsze w 
sierpniu upamiętniająca 
wymarsz Pierwszej 
Kompanii Kadrowej z 
krakowskich Olean-
drów. 
 
Przedmiotem „Lekcji” 
zatytułowanej „Nie masz 
to jak Pierwsza, nie” będą 
kolejny raz pieśni tema-
tycznie związane z rocz-
nicą wymarszu Kadrówki, 
które znajdą się w przy-
gotowanych przez Kance-
larię Prezydenta w ilości 
4,5 tys. śpiewnikach, bo 
też właśnie prezydent 
Jacek Majchrowski 
przedsięwzięciu temu 
patronuje. 
     Wykonawcami będą 
jak zawsze artyści kaba-
retu Loch Camelot pod 
wodzą Kazimierza Made-
ja i muzycznym kierow-
nictwem Ewy Korneckiej i 
Edwarda Zawilińskiego. 
     Zacznie ten koncert na 
publiczność i zespół Lo-
chu Camelot „Hymn 
strzelecki”, by po odśpie-

waniu m.in. „Polki strze-
leckiej”, „Wizji szyldwa-
cha”, „Wojenko, wojenko”, 
„Pieśni o wodzu miłym”, 
„O mój rozmarynie” czy 
„Hej hej, ułani!”, zakoń-
czyć pieśnią „My, Pierw-
sza Brygada”. 
     Rozdawane będą tak-
że, jak  od  lat,  kwiaty 
oleandry. 
     Przygotowano także 
atrakcję numizmatyczną – 
prezentację i możliwość 
zdobycia w punkcie wy-
miany wydanych przez 
NBP z okazji 95. rocznicy 
wymarszu I Kompanii 
Kadrowej dwóch monet – 
o nominale 2 zł oraz, ma-
jącej datę emisji właśnie 
jutro, srebrnej o nominale 
10 zł. Zaprezentuje je 
prezes NBP Sławomir 
Stanisław Skrzypek. 
     Dodajmy, że śpiewnik 
z repertuarem 34. „Lekcji” 
można pobrać z Internetu 
– na stronie www.bibliote-

kapiosenki.pl – do czego 
zachęca dyrektor Biblio-
teki Polskiej Piosenki i 
inicjator tych „Lekcji” 
Waldemar Domański. 
Namawia bowiem do ro-
dzinnego wakacyjnego 

śpiewu, na przykład przy 
ognisku, by „Lekcja” z 
okazji rocznicy święta 11 
listopada wypadła zna-
komicie. 
     Waldemar Domański 
podpowiada także, by 
korzystać z przygotowa-
nego na stronie BPP 
„Śpiewnika Polaka”, na 
którym zebrano teksty, 
nuty, jak i podkłady mu-
zyczne związanych z pol-
ską historią pieśni i pio-
senek. Przygotowane 
przez Ewę Kornecką zo-
stały tak, by nadawały się 
do amatorskiego śpiewu 
chóralnego. 
     Inicjatywę tę doceniło 
też Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, uznając, że to 
cenna 
pomoc dla nauczycieli. 
     Tak więc do spotkania 
jutro na Rynku Głów-
nym... „Dziennik Polski” 
jako patron medialny bę-
dzie na pewno. 
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