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WYSTĘPY ORKIESTRY REPREZENTACYJNEJ MIASTA I GMINY SIEWIERZ W REGIONALNYCH
PRZEGLĄDACH

XXV Przegląd Orkiestr Dętych OSP
10 czerwca w Opatowie odbył się XXV Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP. Wśród czternastu
orkiestr z różnych zakątków naszego kraju, znalazły się dwie z naszej gminy: Orkiestra Dęta OSP Siewierz
oraz Młodzieżowa Orkiestra Dęta "Strażak" OSP Wojkowice Kościelne. Jest to drugi z trzech etapów
Przeglądów Orkiestr Dętych OSP. Nasze orkiestry zakwalifikowały się do niego po zeszłorocznym
przeglądzie w Sosnowcu. Wydarzenie rozpoczęło się przemarszem orkiestr na Rynek, gdzie nastąpiła
ceremonia otwarcia. Odegrano wspólnie kilka utwórów, m. in. Hymn Związku OSP RP - "Rycerze
Floriana", który dyrygował kapelmistrz z Siewierza, Grzegorz Zawodniak, "Marsz Strażaków", czy
"Orkiestry Dęte". Później nastąpiła część konkursowa, w której oceniane były dwa elementy: pierwszy przemarsz wraz z zatrzymaniem Orkiestry przed Jury, przerwaniem gry i ponownym jej rozpoczęciem w
marszu, oraz drugi - zaprezentowanie na scenie trzech utworów, w tym jeden kompozytora polskiego.
Siewierska orkiestra zagrała utwory "Free World Fantasy", "Ammerland" oraz "Ułański Szyk", a zarówno
podczas przemarszu, jak i koncertu, towarzyszyły jej mażoretki. Orkiestra z Wojkowic Kościelnych, pod
batutą Józefa Marczyńskiego, zaprezentowała się utworami "Stell dich ein in Oberkrein", "Marsz Śląski" i
"Schiff Ahoi". Poziom przeglądu był bardzo wysoki, na co zwróciło uwagę Jury, jednak obie nasze orkiestry
stanęły na wysokości zadania. Za najlepszą orkiestrę przeglądu została Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP z
Krasocina. Na wyniki szczegółowe i informację, które orkiestry będą miały przyjemność wystąpić na
przyszłorocznym Ogólnopolskim Przeglądzie Orkiestr, przyjdzie nam czekać do września.
X Prószkowska Parada Orkiestr
W dniu 23 czerwca Orkiestra Reprezentacyjna Miasta i Gminy Siewierz wzięła udział w X Prószkowskiej
Paradzie Orkiestr. Impreza rozpoczęła się przemarszem przez miasto, a następnie koncertami na trzech
scenach ustawionych w różnych punktach miasta. Główną atrakcją był występ Orkiestry Musikkorps der
Bundeswehr z Berlina. Nasza orkiestra wystąpiła o godz. 22:00 i mimo późnej pory przyciągnęła
zainteresowanie lokalnej publiczności. Wydarzenie zakończyło się o północy pokazem sztucznych ogni i
odegraniem "Ody do radości". Mimo późnej pory i intensywnego dnia muzycy jeszcze przez kilkanaście
minut grali wspólnie popularne melodie, zanim rozeszli się do autobusów.
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