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Orkiestra dęta w Rejowcu 
od roku 1919. 

 

             W tym  krótkim zarysie nie uwzględniłem orkiestry związanej z Rejowcem Fabrycznym 
(orkiestra dęta Cementowni Firley a pózniej Cementowni „Pokój”. Orkiestry Rejowca Fabrycznego i 
Rejowca w różnych okresach swoich historii nawzajem się uzupełniały. Muzycy wspomnianych 
zespołów grali raz w jednej a innym razem w drugiej. Podobna sytuacja była z kapelmistrzami. 
Niejednokrotnie pod jedną batutą, Na obecną chwilę skupię się na orkiestrze rejowieckiej związanej z 
cukrownią i OSP Rejowiec 
             Pierwsza wzmianka o orkiestrze dętej do której udało się mi dotrzeć pochodziła z kroniki 
Rejowca datowana na dzień 16 listopada 1919 roku. Był to opis uroczystości poswięconej pierwszej 
rocznicy przejęcia kolei z rąk zaborców. W tym szczególnym dniu nastąpiło też poświęcenie sztandaru 
kolejarzy ze stacji Rejowiec. Z tej okazji odprawiona została Msza Święta dziękczynna w której opróćz 
licznie zgromadzonych mieszkańców miasteczka brała udział orkiestra Straży Ogniowej. Brak 
wiarygodnych zapisów ( dokumentów) archiwanych o orkiestrz był jak na razie powodem przyjęcia 
założenia, że publicznie zaistniała w roku 1919. W skąpych zapisach na jej temat po roku 1919 próżno 
szukać wiadomości o składzie osobowym, kto buł załozycielem, na jakich instrumentach grano itp. 
Jednak bez cienia watpliwości wiadomo,ze była związana z fabryką Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni i 
Rafinerii Rejowiec. Tam miała swoją siedzibę i wsparcie finansowe. W zwiazku z tym, że większa część 
składu osobowego związana była ze Strażą Ogniową na koncertach występowała w ich stroiach 
organizacyjnych. Potwierdzają to zachowane stare fotografie. Po drugie, ta grupa ludzi czuła się bardziej 
spójna w swojej całości.  
        Być może jest to wynik większej skrupulayności kronikarskiej zaczyna się coraz więcej wpisów 
najej temat. Mieszkańcy Rejowca nie wyobrażali sobie sytuacji aby w czasie większej uroczystości w 
odradzającej się państwowości. Uświetniała obchodzone święta państwoer i lokalne (np. dożynki). 
Przygrywała bawiącym się ludziom an zabawach ludowych. Przykładowo wspomnę w jakich 
uroczystościach lat 20 – tych XX wieku brała udział :  
       - 26 października 1924 roku odbyło się uroczyste poświęcenie remizy strażackiej w Rejowcu. 
Uroczystość tę uświetniła orkiestra dęta z Rejowca oraz zaprzyjaźniona orkiestra z Siennicy Różanej. 
       - 11 listopada 1925 roku na stacji kolejowej w Rejowcu oddano hołd  prochon Nieznanego Żołnierza. 
W uroczystościach tych  biorą udział połączone orkiestry z Chełma, Rejowca i Siennicy Różanej. 
        - 3 maja 1926 roku w Rejowcu w remizie strażackiej odbywają się ueoczystości z okazji święta oraz 
wystepy artystyczne dla publiczności uświetnione występem orkiestry dętej z Rejowca. 
        - rok 1926 orkiestra dęta bierze udział w okazałych uroczystościach poswięcenia sztandaru 
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rejowcu  
Podobnych wpisów na kartach kronik było wiele. Okres okupacji niemieckiej lat 1939 – 1944 wbrew 
obiegowej opinii mie zakończył jej działalności. Rzecz jasna nie uświetniano rocznic państwowo – 
patiotycznych z wiadomych względów ale życie choć w ograniczonym zakresie toczyło się nadal tak jak 
ludzie się kochali, były śluby, chrzty, pogrzeby i w ograniczonym zakresie zabawy) . Normalność zaczęła 
powoli wracać po roku 1945 Odtwarzano składy orkiestry po pożodze wojennej. Była na powrót pupilką 
Cukrowni i Straży Ogniowej. Z zachowanej dokumentacji wynika, że kapelmistrzami orkiestry dętej byli: 
 
   Kudyba Kazimierz      1949 - 1950 
   Romaniuk Józef 
   Tuszewski Kazimierz 1950 - 1952 
   Kusiak Jan  
   Madeński Kazimierz  1952 – 1957  
   Tuszewski Kazimierz 1957 - 1970 
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   Link Waldemar 1970 - 1976 
   Szyport Józef  1976 – 1988  
   Mąka Marian 1988 – 1993  
   Kostrzewski Lucjan  
   Woźniak Stanisław 
   Suchora Feliks  
   Trus Leonard 
Na chwilę zatrzymam się na najstarszym w owym czasie kapelmistrzu Kazimierzu Madeńskim. Przygodę 
z muzyka rozpoczął w bardzo młodym wieku. Nauczycielką była jego matka która parała się udzielaniem 
lekcji z gry na fortepianie. Przyszło mu doskonalić swojej umiejentności w casie pobytu na zesłaniu na 
Syberii. Kontynuacją dolszej nakui była gra w orkiestrze w jednej z jednostek carskich. Wybrane dwie 
fotografie ilustrują jego umiętności muzyczne. 
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12.12.1912r. 
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28.02.1915r, 
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Wracajac do tematu orkiestry dętej w Rejowcu przypomnę niektóre fotografie z dawnych lat: 
 
 
 

 
Na uroczystości 3-Maja 1933 roku. 
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 Pełny skład orkiestry strażackiej. 
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Lata 1968 
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Szyport Józef – kapelmistrz. Orkiestra ćwiczy na terenie ośrodka wypoczynkowego – wczasowym 

Cukrowni Rejowiec nad Jeziorem Białym. 

 
Członkowie orkiestry dętej 

 
Kozak Jan                    Śliwiński Józef                 Samonek Zdzisław           Porczyński Ryszard  
Gorski Ryszard            Król Jan                          Chodoń Zygmunt              Wasilkow Jerzy 
Sochacki Tadeusz        Rechul Marian                Mazur Marian                  Markowicz Mieczyslaw 
Kozłowski Jan             Górski Longin                  Jasiński Paweł                 Kość Jerzy 
Szparkowski Henryk    Niedzielski Jan                Terczyński Jan                                     
Leonard Trus               Wincenty Poliszuk             Krzysztof Olejniczak       Henryk Lipiński 
Zdzisław Witos            Marian Kitysz                   Ryszard Szymaniak          Stanisław Kozioł 
Ryszard Błaszczuk       Mieczysław Kozak           Waldemar Link                 Józef Chorecki 
Jan Rybczyński            Bolesław Błaszczyk          Ludwik Kostrzewski         Grzegorz Lewak 
Grzegorz Górski          Michał Stróżyński            Michał Marczuk                Marek Pukas  
Paweł Gozdecki           Piotr Chachej                    Agata Skubisz                   Grzegorz Rogowski 
Dariusz Piłat                 Sławomir Bosy                 Agnieszka Zdunek           Malwina Matuszak 
Dorota Królicka           Aleksandra Kneć              Irena Skubisz                    Bartłomiej Oleszek 
Małgorzata Kowalczyk  Michał Florek                 Jacek Mrozowski 
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Rok 1968 – orkiestra straży z Cukrowni Rejowiec 

 

 
Orkiestra straży cukrowniczej na uroczystościach w dniu 31 maja 1970 roku. 
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1 Maja 1974r. Połączone orkiestry OSP Cukrowni i Cementowni. Prowadzi kapelmistrz Waldemar Link. 

 
Niewielka galeria nieuporządkowanych fotografii pochodzących z różnych 

okresów i imprez, w których brała udział orkiestra dęta. 
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1-Maj 1972r. Trybuna honorowa w tle budynek urzędu gminnego. 
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            Wielu członków brakuje ze stanów pierwotnych. Jedni odchodzą na zawsze inni opuszczają gminę 
Rejowiec i przynoszą się w inne rejony kraju. Takie prawo natury. Najbardziej pocieszające jest to, że 
przychodzą nowi, pojawiają się też młodzi ludzie a orkiestra trwa nieprzerwanie od 1919 roku. Do 2000 
roku orkiestra działała przy Cukrowni Rejowiec S. A, Następnie patronatem objął Urząd Gminy a od 
 1 listopada 2003 roku Gminny Ośrodek Kultury. Chylę czoła przed władzami samorządową 
Rejowca(czynię to nadzwyczaj rzadko gdyż mało dobrych rzeczy udaje się im zrobić) za to, że mimo 
perturbacji finansowych nie zaprzepaściła tak wspaniałej tradycji Rejowca. Tak jak w początkowych 
latach jej istnienia nie brakuje jej na żadnej uroczystości państwowej, kościelnej i lokalnej. Jest bardzo 
sympatycznie przyjmowana i z wielką owacją oklaskiwana.  
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