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Orkiestra Dęta z Przegini została założona we wrześniu 1934 roku. W tym to roku powstał 

komitet organizacyjny założony z najaktywniejszych mieszkańców wsi, których pragnieniem 

było ożywienie życia kulturalnego miejscowości, a byli to wówczas: 

✓ Józef Szyszkiewicz - nauczyciel SP w Przegini, 

✓ Leon Rogóż, 

✓ Stanisław Piekarz, 

✓ Leon Mirek, 

✓ Piotr Rogozik, 

✓ Jakub Górka 

✓ Józef Banek, 

✓ Wojciech Piekarz. 

Przewodniczącym komitetu został Stanisław Piekarz, skarbnikiem Leon Rogóż, sekretarzem 

Józef Szyszkiewicz. Głównym celem powołanego komitetu był wówczas zakup instrumentów i 

zdobycie na ten cel funduszy. Poradzono sobie w ten sposób, że zwerbowano 32 uczniów 

chętnych do nauki gry na instrumentach dętych, którzy wpłacili do kasy komitetu na zakup 

instrumentów po 25 zł, a mieszkańcy wsi opodatkowali się po 2 zł i dołożyli część brakujących 

funduszy. Po zgromadzeniu odpowiedniej kwoty komitet zakupił 25 instrumentów. Patronat 

nad orkiestrą zobowiązało się przyjąć Kółko Rolnicze, które jednak z powodu braku funduszy 

nie było w stanie udzielić pomocy materialnej. Naukę gry na instrumentach dętych 

powierzono muzykowi Orkiestry Dętej z Fabryki Naczyń Emaliowanych w Olkuszu Janowi 

Krzystanek zamieszkałemu w sąsiedniej wsi Sąspów, który uczył gry przez 2 lata. Po dwuletnim 

stażu nauczania początkująca orkiestra w swoim repertuarze miała opracowane 7 utworów 

muzycznych. Jednak gdy nastał koszmar okupacji hitlerowskiej, celem uratowania tak ciężko 

zdobytych instrumentów muzycznych i posiadanego dobytku materialnego, postanowiono 

złożyć instrumenty i nuty u Józefa Piekarz, który przechowywał je w zamkniętej skrzyni. 

Instrumenty nieoddane Panu Piekarzowi były ukryte u poszczególnych muzyków. 

Zespół Orkiestry Dętej z Przegini został reaktywowany po wyzwoleniu w dniu 19 stycznia 1945 

roku. Pierwszy występ odbył się w maju 1945 roku z racji "dnia wyzwolenia". Orkiestra w tym 

czasie pozostawała bez kapelmistrza. Głównym organizatorem wskrzeszenia działalności 

Orkiestry był jeden z jej członków - Józef Piekarz, który wówczas pełnił rolę kapelmistrza. Pracę 

organizacyjną w tym okresie w dalszym ciągu pełnił komitet wybrany przed jedenastoma laty. 

Jesienią 1946 roku kierownictwo nad Orkiestrą ponownie objął Józef Żak prowadząc ją do 

marca 1947 roku. Następne 10 lat Orkiestra pracowała pod kierownictwem jednego z 

muzyków - Józefa Piekarz. W 1957 roku na jeden rok, kierownictwo Orkiestry przekazano 

Wacławowi Czarnicki, byłemu organiście z Przegini. Okres rozwoju orkiestry zahamowany 

został w latach 1958 - 1965 z powodu braku dyrygenta, lecz sami muzycy wraz z zarządem 

kontynuowali pracę. 

W 1965 roku został wybrany nowy zarząd orkiestry, którego  
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✓ prezesem został Stanisław Krzystanek,  

✓ zastępcą Stanisław Tyliba.  

Nowa władza postanowiła ożywić działalność orkiestry. Dzięki staraniom ówczesnego prezesa 

do pracy z zespołem został zaangażowany Józef Kiełdamowicz - Dyrygent Orkiestry z Fabryki 

Naczyń Emaliowanych w Olkuszu. Kapelmistrz Kiełdamowicz prowadził Orkiestrę przez jeden 

rok. I tak znowu powstał problem angażu dyrygenta. Zarząd zwrócił się z prośbą do Danuty 

Karoń - Kierowniczki Wydziału Kultury P.P.R.N. w Olkuszu, która w 1967 roku zdołała nakłonić 

dyrygenta Orkiestry Zakładów Górniczo - Hutniczych w Bolesławiu - Mieczysława Pędras do 

współpracy i od tej pory datuje się członkostwo Orkiestry Dętej z Przegini w Polskim Związku 

Chórów i Orkiestr w Krakowie. W tym to roku orkiestra pod kierownictwem Mieczysława 

Pędrasa wzięła udział w Festiwalu Orkiestr Dętych OSP Powiatu Olkuskiego. Festiwal odbył się 

w Sławkowie, na którym zespół zajął pierwsze miejsce i w nagrodę każdy z muzyków dostał 

mundur "wiatrówkę" i długopis. W tym samym roku, 29 października Orkiestra wystąpiła w III 

Wojewódzkim Festiwalu Strażackich Orkiestr Dętych w Świątnikach Górnych. Za zajęcie 

drugiego miejsca na tym festiwalu otrzymała w nagrodę instrument alt i dyplom. W tym to 

okresie zarząd postanowił również oddać do renowacji instrumenty nienadające się do użytku 

i zakupić nowe.  

W 1975 roku ukonstytuował się nowy zarząd w składzie:  

✓ prezes Stanisław Tyliba,  

✓ zastępca Marian Glanowski,  

✓ skarbnik Józef  Kurek,  

✓ sekretarz Józef Tarnowski,  

✓ gospodarz Stanisław Glanowski.  

Nowo wybrany zarząd postanowił naprawić nieczynne instrumenty i po dłuższych staraniach 

przy pomocy Urzędu Gminy zakupiono kolejne instrumenty: 3 barytony, 2 saksofony "tenor" i 

"alt", bęben, talerze, 2 kornety i bas f. Orkiestra w dalszym ciągu pracowała pod 

zwierzchnictwem dyrygenta Mieczysława Pędrasa. W 1983 roku zarząd przy wsparciu 

Gminnego Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach zakupił 31 mundurów galowych i tyle samo 

płaszczy.  

W 1986 roku został wybrany nowy zarząd, którego  

✓ prezesem został Henryk Kluczewski,  

✓ zastępcą prezesa Stanisław Glanowski,  

✓ skarbnikiem Stanisław Kurek,  

✓ sekretarzem Roman Syguła,  

✓ gospodarzem Adam Adamczyk.  
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W okresie pracy w/w zarządu przy pomocy GOK w Jerzmanowicach wyremontowano kolejne 

instrumenty i zakupiono nowe: 2 kornety, 2 tenory, klarnet, puzon i bęben. W dalszym ciągu 

orkiestra pracowała pod kierownictwem Mieczysława Pędras. Od 1967 roku, to jest od czasu 

objęcia zwierzchnictwa nad orkiestrą przez wyżej wymienionego kapelmistrza, zespół 

wyróżniony został wielokrotnie zajmując od I do III miejsca w konkursach: 

✓ 1983 r. - I miejsce w kat. II w Gdowie, 

✓ 1984 r. - III miejsce w kat. II w Gdowie, 

✓ 1986 r. - I miejsce w kat. II w Luborzycy, 

✓ 1987 r. - I miejsce w kat. II w Dobczycach, 

✓ 1989 r. - I miejsce w kat. II w Sieciechowicach. 

Orkiestra pod kierownictwem dyrygenta brała również udział w 1988 roku w 

Międzywojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Straży Pożarnych w Busku-Zdroju. Do listopada 

1992 roku zespół prowadził Mieczysław Pędras, po czym odszedł na wieczny spoczynek. 

Po wspólnych ustaleniach zarządu i członków grupy, po krótkiej przerwie od 1993 roku 

kierownictwo nad zespołem obejmuje jej wychowanek, wieloletni członek zespołu 

mieszkaniec Przegini wzorowo pełniący powierzone mu stanowisko dyrygent Antoni Kurek.  

Podczas jego prowadzenia do roku 2001 orkiestra brała udział w konkursach: 

✓ 1994 r. w Słomnikach, 

✓ 1995 r. w Grobli, 

✓ 1996 r. w Więcławicach, 

✓ 1997 r. w Trzebuni, 

✓ 1999 r. w Sieprawiu. 

Oprawa muzyczna jaką zapewniała w tym czasie Orkiestra Dęta z Przegini towarzyszyła 

również różnym uroczystościom i konkursom strażackim. Podczas jego komenderowania i 

prowadzonych nauk do zespołu wstąpiło dużo młodych muzyków poszerzających szeregi 

orkiestry.  

W roku 2002 po nagłej śmierci zasłużonego w kordonach orkiestry Antoniego Kurek 

dyrygenturę przejął  Zdzisław Luboń. Za jego kadencji zespół brał udział w konkursach, które 

odbyły się w Krzeszowicach i Rudawie oraz w różnych uroczystościach gminnych, strażackich i 

kościelnych. Niestety z przyczyn zdrowotnych kapelmistrza współpraca nie trwała długo. 

W 2003 roku przewodnictwo nad zespołem objął zawodowy muzyk, pracownik Filharmonii 

Krakowskiej, Pan  Lech Wnuk. Dzięki ciężkiej pracy, udało mu się wprowadzić w szeregi 

orkiestry młodzież, poprawił brzmienie oraz jakość wykonywanych utworów. Pomimo 

problemów z jakimi boryka się zespół, dumnie i godnie prowadził orkiestrę zarówno do małych 

jak i dużych sukcesów czego najlepszym dowodem jest repertuar jakim mogą się chlubić 
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muzycy. W skład wchodzą liczne marsze, diksilendy, polki i walce oraz różnego rodzaju pieśni 

kościelne i przygodne.  

W 2004 roku grupa brała udział w Konkursie Orkiestr Dętych w Niepołomicach. Za swój 

popisowy koncert otrzymała nagrodę statuetkę" Srebrna lira". Natomiast w roku 2005 

orkiestra brała udział w „Dniach Powiatu Krakowskiego” oraz w Konkursie w Niepołomicach. 

W 2009 roku orkiestra świętowała wraz z jubilatką „Orkiestrą Dętą z Zabierzowa” 10 - lecie 

istnienia zespołu w uroczystości pod nazwą "Spotkanie po latach". Na tej uroczystości wystąpił 

Zbigniew Wodecki, orkiestra miała zaszczyt wysłuchać wykonywane utwory przez wybitnego 

małopolskiego muzyka. Zespół wykonał również koncert w Zielonkach na przeglądzie orkiestr 

powiatu małopolskiego. 

W tym okresie do życia został powołany częściowo nowy zarząd zespołu co niestety było 

koniecznością i następstwem śmierci naszych kolegów. 

Został on uzupełniony i podjął pracę  w 2005 roku w składzie:  

✓ prezes Adam Adamczyk,  

✓ zastępca prezesa Rajmund Rogóż,  

✓ sekretarz Sławomir Kurek,  

✓ gospodarz Paweł Kurek,  

✓ skarbnik Leszek Duda. 

W tych latach Orkiestra Dęta z Przegini do chwili obecnej działa pod patronatem Gminnego 

Ośrodka Kultury w Jerzmanowicach. Oprócz środków pozyskanych z Urzędu Gminy i Rady 

Sołeckiej chcąc zdobyć fundusze na dalszą działalność zdecydowała się organizować zabawy 

taneczne i ogrywkę w okresie majowym i karnawałowym na terenie parafii Przeginia. Za 

uzyskane pieniądze zakupiono część nowych instrumentów tj. bas B, 3 trąbki, saksofon, bęben 

duży, klarnet, 4 werble kotłowe i sorty mundurowe dla grających na nich dziewcząt. 

Wyremontowano kilka instrumentów nie nadających się już do użytku tj. bas, baryton, 2 

tenory, 2 trąbki, saksofon i klarnet. W roku 2009 i 2010 przy własnym wkładzie finansowym i 

środkach pozyskanych z GOK Jerzmanowice oraz Rady Sołeckiej dla wszystkich członków 

zespołu zakupiono czapki i mundury a także uzupełniono resztę brakujących sortów 

mundurowych.  

W 2010 roku przy zasłudze obecnego zarządu zostały wyremontowane pomieszczenia wraz z 

salą prób w Domu Ludowym w Przegini. Zamontowane zostało centralne ogrzewanie oraz 

zakupione niezbędne wyposażenie potrzebne do prawidłowego funkcjonowania muzyków. W 

2012 roku odbyło się kolejne z corocznych zebrań na którym to nastąpiły zmiany.  

Stanowisko prezesa i sekretarza pozostało bez zmian. Obowiązki wiceprezesa przejął  

✓ Wojciech Baranek,  

✓ gospodarza Rafał Kordaszewski.  
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Rok później na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym sekretarz Sławomir Kurek oraz  skarbnik 

zespołu Leszek Duda podziękowali za współpracę ostatnich lat. Ich miejsce zajęli odpowiednio 

Aleksandra Krzystanek oraz Mateusz Rogóż.   

Nie bacząc na zmiany i problemy z jakimi boryka się zespół  grupa nie przestaje pracować i 

bierze udział w „Małopolskim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Więcławicach” zajmując wysokie 

4 miejsce.  

W roku 2016 po wcześniejszej zapowiedzi o wyjeździe za granicę dyrygent Lech Wnuk zespołu 

opuszcza. Niezwłocznie po tym zdarzeniu, zarząd poczynił wszelkie starania o obsadzeniu 

wolnego etatu przez osobę kompetentną, szukającego wspólnego „muzykalnego języka”.  

Osobą taką okazał się absolwent „Salezjańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia 

w Lutomiersku” Pan Patryk Mietła zawodowy pełniący honory żołnierz Wojska Polskiego. Po 

niespełna roku jego działalności orkiestra zmieniła diametralnie swoje oblicze oczywiście na 

lepsze wraz z jej repertuarem. Jego wybór na tą chwile okazał się strzałem w dziesiątkę. Inne 

opracowania, inny styl wykonywania zachęca młodzież i nie tylko do wstępowania w nasze 

szeregi. W 2017 roku Orkiestra w naszym Sanktuarium wykonała pierwszy „Koncert 

Noworoczny” zaskoczyliśmy siebie jak i publiczność która podziękowała nam gromkimi 

brawami.  

Tego samego roku odbył się wyjazd do Więcławic na „Przegląd Orkiestr”. Mimo udanego 

koncertu nie zdołaliśmy zająć miejsca na podium. W sierpniu kilka osób z orkiestry korzystając 

z gościnności i współpracy z Miejską Orkiestrą „Echo” ze Słomnik wzięło udziału w uroczystości 

„Zaśnięcia Maryi Panny i Wniebowzięcia” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Orkiestra także z nowym 

repertuarem uświetniła uroczystość „Wszystkich Świętych” po której przed ołtarzem na 

cmentarzu po uroczystości odegrała kilka nowych utworów przewidzianych na tą okoliczność. 

Rok 2018 rozpoczęty został drugim, jak sami śmiemy sądzić udanym „Koncertem 

Noworocznym”, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem ze strony muzyków jak i 

mieszkańców. Zaraz po nim nastąpiły zmiany w osobach zarządzających zespołem. Na 

zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w lutym 2018 po wieloletnim okresie Adam Adamczyk 

niestety rezygnuje z pełnionej funkcji prezesa zarządu orkiestry. 

Na zebraniu zostaje wybrany i zobowiązuje się podjąć pracę nowy zarząd w skład którego 

wchodzą 

✓ prezes Sławomir Kurek,  

✓ wiceprezes Wojciech Baranek,  

✓ skarbnik Zbigniew Rogozik,  

✓ gospodarz Marcin Baranek. 

Orkiestra na rok bieżący liczy 25 czynnych członków zespołu tj. 20 muzyków grających i 5 

uczniów. Ciągłe zainteresowanie młodzieży wyrażającej chęć wstąpienia w szeregi naszej 
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orkiestry jest bardzo duże i mocno budujące. Orkiestra wciąż się rozwija, liczne małe i duże 

sukcesy jakie odnosi zespół pomagają w współpracy i owocują pozytywną energią w zespole. 

Grupa nawiązała współpracę z sąsiednimi zespołami i stowarzyszeniami. Czynnie uświetnia 

uroczystości gminne, państwowe, kościelne, strażackie, wiejskie, jubileusze, zapewnia oprawę 

muzyczną i koncertuje na zawodach jednostek OSP oraz dożynkach.   

W przyszłym 2019 roku będzie świętować tak zasłużoną i wypracowaną przez szereg lat 85-ą 

rocznicę swojej działalności. 

To wszystko sprawia iż w sposób godny i prawy jej członkowie mogą dumnie reprezentować 

swoją "Małą Ojczyznę". 

Dane kontaktowe: 

Orkiestra Dęta z Przegini 
Przeginia 116 

32-049 Przeginia 
tel. 12 264 71 90 

Sławomir Kurek      -  607702736 
Wojciech Baranek  -  514686918 

e-mail: orkiestra.przeginia@wp.pl 

 

Adres korespondencyjny: 

Sławomir Kurek 
Przeginia 309 

32-049 Przeginia 
 

https://nowapoczta.wp.pl/d/

