
ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI 2014 

    

11 Listopada jak co roku orkiestra uczestniczyła w obchodach Święta Niepodległości. Obchody rozpoczęły się Mszą św. o godz. 11.00. Po mszy 
dalsze uroczystości miały miejsce pod Kwaterą Pamięci na ul. Wolności. 

 

  

PEREGRYNACJA OBRAZU 

  

     W dniu 6 listopada orkiestra uczestniczyła w uroczystości nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Jana Pawła II  oraz św. 
Faustyny, w parafii Szczucin. 
    Po powitaniu obrazu rozpoczęła się Msza św. pod przewodnictwem bp. Stanisława Salaterskiego.  
    Na tą uroczystość orkiestra przygotowała pieśni do Miłosierdzia  Bożego. 

  

SPOTKANIE  GRILOWO- MUZYCZNE 

 

     Dnia 4 października nasza orkiestra spotkała się w budynku wielofunkcyjnym OSP. Spotkanie miało charakter towarzysko - muzyczny. Nasi druhowie 
mieli możliwość zaprezentować swoje umiejętności taneczne oraz muzyczne , grając na scenie z zespołem przygrywającym do tańca. Członkowie orkiestry 
wspólnie z druhami z miejscowej OSP tańczyli i bawili się przy zespole muzycznym ANTRAKT. 

 

Uroczystości patriotyczne w Szczucinie - 100. rocznica pobytu Piłsudskiego w Szczucinie 

 

    W niedzielę , 14 września w Szczucinie miały miejsce uroczystości patriotyczne z okazji setnej rocznicy pobytu marszałka Józefa Piłsudskiego na 
ziemi szczucińskiej oraz tragicznych wydarzeń, związanych z II wojną światową. Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w szczucińskim kościele. Później 
miał miejsce przemarsz i manifestacja pod Kwaterą Pamięci w Szczucinie, gdzie przemawiali m.in. Burmistrz Szczucina, Starosta Powiatu, Poseł na Sejm 
oraz Poseł do PE.  Potem uczestnicy manifestacji przemaszerowali na ulicę Piłsudskiego, gdzie odsłonięta została tablica ku czci Józefa Piłsudskiego.   

 

POŻEGNANIE KS. PRAŁATA JÓZEFA PRZYBYCIENIA 

  

     Dnia 3 września nasza orkiestra uczestniczyła w uroczystościach żałobnych długoletniego byłego dziekana i proboszcza, ks. Prałata Józefa 
Przybycienia. 
     Odprowadziliśmy zmarłego na miejsce spoczynku, grając marsze żałobne. Po ostatnim pożegnaniu na cmentarzu parafialnym druh Marian Gwizd 
zagrał "Ciszę", a później orkiestra zagrała "Largo". 
     Niech odpoczywa w pokoju . 

 

90-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezówce 

 

       W niedzielę 31 sierpnia w Brzezówce odbyły się jubileuszowe obchody uroczystości 90-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczystość  
rozpoczęła msza święta odprawiona w intencji strażaków z OSP i ich rodzin koncelebrowana przez ks. Zygmunta Warzechę. W koncelebrze uczestniczył ks. 
Marek Łopatka oraz ks. Józef Kaczmarski. Po mszy świętej strażacy z OSP, poczty sztandarowe i delegacje OSP, kompania honorowa Straży Pożarnej oraz 
zaproszeni goście, przemaszerowali przy akompaniamencie  naszej orkiestry na plac przed Dom Strażaka, gdzie odbyła się oficjalna uroczystość. 
   W uroczystościach uczestniczyli m.in. Radny Sejmiku Województwa Małopolskiego Bolesław Łączyński, Starosta Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski, 
Wicestarosta Dąbrowski Robert Pantera, Przewodnicząca Rady Powiatu Dąbrowskiego Barbara Pobiegło, burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu 
dąbrowskiego, Radni Powiatowi i Miejscy, Komendant Powiatowy Policji Andrzej Kupiec i wielu innych gości. Podczas uroczystości wyróżnienia w postaci 
medali i odznak związkowych otrzymali najbardziej zasłużeni strażacy OSP Brzezówka. Dokonano również poświęcenia Remizy Strażackiej. Na zakończenie 
orkiestra zagrała okolicznościowy koncert. 



 

 RADGOSZCZ - NAROŻNIKI 

 

     W dniu 24 sierpnia br. nasza orkiestra wystąpiła w Radgoszczy-Narożnikach gdzie odbywało się VI Święto Powiśla Dąbrowskiego – Dożynki 
Powiatowe  
i Targi Gospodarcze. Organizatorami uroczystości było Stowarzyszenie Samorządów Powiatu Dąbrowskiego. Gospodarzami imprezy byli: Starosta 
Dąbrowski Tadeusz Kwiatkowski oraz Wójt Gminy Radgoszcz Marek Lupa. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 13.00 Mszą Świętą w intencji rolników,  
w kościele parafialnym p.w. Św. Kazimierza w Radgoszczy, którą koncelebrował ks. prof. dr hab. Marek Kluz Prodziekan Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – sekcja w Tarnowie. W koncelebrze uczestniczył proboszcz Parafii w Radgoszczy ks. dr Marek Łabuz 
i ks. prof. dr hab. Bogdan Węgrzyn, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie – sekcja w Tarnowie. 

W trakcie nabożeństwa poświęcono przyniesione do świątyni przepiękne wieńce dożynkowe. 

 

WYSTĘP ORKIESTRY W ZGÓRSKU 

 

     Dnia 15 sierpnia 2014 orkiestra brała udział w uroczystościach Dożynkowych w miejscowości Zgórsko k/Radomyśla. Świętowanie zaczęło się  
Mszą Św. o godz 10.00 w kościele parafialnym. Po Mszy Św. tradycyjnie obdarowywano bochenkami chleba , upieczonymi z mąki tegorocznych zbiorów 
zbóż. 
     Nasza orkiestra również otrzymała bochenek chleba na ręce kapelmistrza, który po procesji z wieńcami, podzielił chleb  między wszystkich 
orkiestrantów. 

 

NIEPOKALANÓW 

 

     Orkiestra w dniach 26-27 lipca wyjechała do Niepokalanowa na Ogólnopolski Zjazd Rycerstwa Niepokalanej. W pierwszym dniu, czyli w sobotę 
zwiedziliśmy Wilanów, Łazienki, Stadion Narodowy oraz Złote Tarasy. Nocleg mieliśmy w Niepokalanowie - Lasek. W niedzielę braliśmy udział we Mszy Św. 
o godz. 11.30 Mszy przewodniczył  Ks. Bp. Andrzej Jeż, ordynariusz diecezji tarnowskiej. Po Mszy zagraliśmy przed wiernymi będącymi na terenie obiektów 
klasztornych. Zostaliśmy zaproszeni na obiad do refektarza zakonnego, znajdującego się na terenie objętym klauzurą. Po zrobieniu kilku fotografii, 
rozmawialiśmy z zakonnikami, którzy grali bądź grają na instrumentach dętych. 

 

ODPUST  PARAFIALNY 

 

     Jak co roku nasza orkiestra uświetniła Mszę święta odpustową. Uroczystości ku czci św. Marii Magdaleny odbyły się 20 lipca 2014.  
Po Mszy orkiestra zagrała kilka marszy. 

 

  

 

WIANKI 2014 

 

     29.06.2014 - orkiestra zagrała koncert na "Wiankach". W repertuarze znalazły się utwory rozrywkowe, taneczne, oraz muzyka filmowa.  Jako soliści 
wystąpili : 
    Karolina Mach - wokal 
    Tomasz Mątwicki - saksofon altowy 
    Paweł Ślęczkowski- perkusja 
 

 

  



 

UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA 

 

     Dnia 19 czerwca orkiestra brała udział w uroczystości Bożego Ciała w kościele parafialnym w Szczucinie. Nabożeństwo rozpoczęło się Mszą Św.  
o godz.10.00. Po nabożeństwie orkiestra oraz wierni brali udział w procesji do czterech ołtarzy, ustawionych wokół rynku naszego miasteczka. 

 

 POWIATOWE OBCHODY ŚWIĘTA STRAŻAKÓW. 

 

     W Borkach 11 maja 2014 odbywały się powiatowe  obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. o godz.11.00. Msza św. 
koncelebrowana. Celebransami byli: ks. Zygmunt Warzecha zarazem kapelan strażaków oraz kustosz sanktuarium ks. Józef Jeziorek. W uroczystości po raz 
pierwszy brała udział Kompania Reprezentacyjna OSP powiatu dąbrowskiego. Udział w święcie brali druhowie z wielu jednostek powiśla, również z 
województwa podkarpackiego. Nadmienić należy liczny udział pocztów sztandarowych jednostek OSP, oraz młodzieżowej drużyny pożarniczej, istniejącej 
przy OSP Szczucin. Podczas części oficjalnej, po przemówieniach, wręczono wyróżnienia oraz medale. Medal za zasługi w pożarnictwie, między innymi 
przyznano kapelmistrzowi orkiestry OSP Szczucin. Po części oficjalnej strażacka brać spotkała się przy ciepłej kiełbasce. 

 

OSTATNIE POŻEGNANIE 

  

     Dnia 5 maja 2014 nasza orkiestra uczestniczyła w uroczystości żałobnej ojca naszego kolegi. Msza żałobna miała miejsce w kościele parafialnym w 
Mędrzechowie. Po mszy nastąpiło odprowadzenie zmarłego na cmentarz parafialny. Przy dźwiękach orkiestry trumna została złożona na miejsce wiecznego 
spoczynku.  

Utwory na trąbce solo wykonał : dh Marian Gwizd. 

 

OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA 2014. 

 

     Obchody rozpoczęły  się  Mszą  św. o godz. 11.00. Po mszy orkiestra wraz z pocztami sztandarowymi oraz pozostałymi uczestnikami, 
przemaszerowali na płytę rynku szczucińskiego. Po odegraniu hymnu państwowego , nastąpiły przemówienia. Następnie po części artystycznej w 
wykonaniu uczniów miejscowej szkoły podstawowej, orkiestra zagrała kilka utworów. Niestety pogoda nie sprzyjała miłemu spędzeniu sobotniego 
popołudnia. 

 

Dnia 4 kwietnia odbyła się nietypowa próba naszej orkiestry. 

 

     Dnia 4 kwietnia odbyła się nietypowa próba naszej orkiestry. Przybyła do nas nowo utworzona Kompania Reprezentacyjna OSP z Dąbrowy 
Tarnowskiej.  W kompanii znaleźli się druhowie z różnych jednostek OSP z powiatu dąbrowskiego . Zadaniem jej będzie w sposób zgodny z ceremoniałem, 
oraz zasadami musztry prezentować jednostki OSP na różnych uroczystościach państwowych i kościelnych.  Nie bez znaczenia jest wspólna próba 
maszerowania z orkiestrą. Orkiestra swą grą podaje tempo maszerowania , oraz ważną rzeczą jest odczytywanie znaków i komend wydawanych buławą 
przez kapelmistrza orkiestry.  

Takich prób będzie więcej a korzyści wyniosą druhowie kompanii jak też druhowie orkiestry dętej. 
 
Koncert Noworoczny 

 

     W niedzielę 12 stycznia 2014 roku orkiestra dęta zagrała Koncert Noworoczny w domu parafialnym Kana w Szczucinie.  Koncerty takie wpisały się 
jako cykliczne wydarzenia naszej szczucińskiej orkiestry. Ten koncert był czwartym koncertem z rzędu, od roku 2011. W repertuarze znalazły się utwory 
muzyki poważnej, rozrywkowej, filmowej jak również kolędy i pastorałki. 
    W roli solistów wokalistów wystąpili: 
            Karolina Mach 



            Gabriela Sołtys 
            Karol Łuszcz 
            Wojciech Łuszcz 
    Soliści instrumentaliści: 
            Włodzimierz Racławski - trąbka 
            Paweł Ślęczkowski  -  perkusja 

Elementem bożonarodzeniowym była obecność kolędników, podczas śpiewania kolęd.   Koncert prowadził oraz okraszał właściwym komentarzem 
proboszcz szczucińskiej parafii ks. Zygmunt Warzecha. Orkiestrą dyrygował  Jarosław Dzięgiel. 

 

"Wspólne kolędowanie" 

 

     W dniu 6 stycznia 2014 orkiestra dęta działająca przy OSP w Szczucinie uświetniła swą grą dwie Msze Święte w kościele parafialnym w Szczucinie,  
o godz. 9.00 oraz 11.00. Jak co roku koncert kolęd odbywa pod hasłem "Wspólne kolędowanie", gdzie wierni wspólnie z solistami orkiestry śpiewają 
kolędy.  Soliści uświetniający swoim głosem uroczystość: Gabriela Sołtys, Karolina Mach, Wojciech Łuszcz, zarazem instrumentalista trębacz. 
Komentarze przed kolędowaniem recytowali, przygotowani przez  Annę Ślęczkowską, uczniowie z miejscowej szkoły podstawowej. 

 

UROCZYSTOŚCI 11 LISTOPADA 2013 

 

     W dniu 11 listopada orkiestra uświetniała uroczystości związane z rocznicą Odzyskania Niepodległości. O godzinie 11.00 rozpoczęła się msza św.  
w intencji ojczyzny Po mszy orkiestra wraz z pocztami sztandarowymi oraz z mieszkańcami, udała się pod Kwaterę Pamięci, na dalszą część obchodów.  

  

 

 


