
 

Orkiestra Dęta OSP w Roczynach 

Zapraszamy na stronę internetową Orkiestry z Roczyn www.orkiestra.roczyny.pl  
oraz na orkiestrowy Facebook: https://www.facebook.com/OrkiestraRoczyny 
i na Kanał Youtube:  

Orkiestra Rozrywkowa Roczyny - YouTube 

Roman Marczyński Big Band - YouTube 

Kontakt: 
Dyrygent, Bandleader: mgr Roman Marczyński 
tel. 535-777-414/ 662-147-403; 
e-mail: rmarczynski6@gmail.com 
 
 
 

 

Orkiestra z Roczyn w ubiegłym roku obchodziła 150-lecie istnienia. W roku 2021 zdobyła  

I miejsce w prestiżowym 43. Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „ECHO TROMIBTY” 

w Nowym Sączu oraz ZŁOTY DYPLOM podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu 

Orkiestr Dętych” ZŁOTA TRĄBKA” Kozy, Bielsko -Biała w Konkursie Estradowym o Puchar 

Starosty Bielskiego, jak również drugi ZŁOTY DYPLOM w Konkursie o Puchar Prezydenta 

Bielska -Biała w tym samym Międzynarodowym Festiwalu. Orkiestra od 11 lat działa, jako 

Stowarzyszenie, którego Prezesem jest Zbigniew Janosz. Przy Orkiestrze działają różne 

formacje muzyczne m.in. Dechówka, Brass Band i Big Band, który także zdobył I miejsca  

http://www.orkiestra.roczyny.pl/
https://www.facebook.com/OrkiestraRoczyny
https://www.youtube.com/user/OrkiestraOSPRoczyny/videos
https://www.youtube.com/channel/UC-k0PzM43uELPC8DgPi2a1w
mailto:rmarczynski6@gmail.com


w swoich kategoriach podczas wspomnianych Festiwali i wystąpił, jako Laureat podczas 

rozdania nagród w Nowym Sączu w Koncercie MY MAŁOPOLANIE! Orkiestra i Big Band 

wydali nowe płyty CD. Zapewnia oprawę muzyczną prawie wszystkich uroczystości 

państwowych, patriotycznych, gminnych, kościelnych na terenie Gminy Andrychów.  

Często występuje również na terenie powiatu wadowickiego i w sąsiednich powiatach.  

Zespół występował poza granicami Polski m.in. na Ukrainie, w Niemczech  

oraz w Holandii i Austrii.  

Orkiestra w 2022 roku planuje wydać Kronikę Orkiestry, która będzie pamiątką dla następnych 

pokoleń i podsumowaniem 150-letniej działalności zespołu. 

Orkiestrę Roczyny często możemy usłyszeć w radiu RMF FM w piątki o godzinie 14:00  

na rozpoczęcie programu “Lepsza połowa Dnia”.  

Bandleaderem, Kapelmistrzem Orkiestry jest Jej wychowanek, trębacz, znany pedagog 

muzyczny mgr Roman Marczyński. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale 

Instrumentalnym – Muzyka Współczesna i Jazz. Jest nauczycielem gry na trąbce w Szkole 

Muzycznej I stopnia w Suchej Beskidzkiej. Współpracuje m.in. z eM Band Jaworzno, Big Band 

Małopolski, jak również z Teatrem Witkacego w Zakopanem, a także z zespołem Czerwie. 

Uczestniczył w Koncercie pod kierunkiem Adama Sztaby podczas Światowych Dni Młodzieży 

w Krakowie w 2016 roku, a także w I edycji Wodecki Twist Festival pod batutą Krzysztofa 

Herdzina. 

 

Najważniejsze osiągnięcia Orkiestry: 

• Złoty Dyplom na XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 

2021 w Konkursie o Puchar Prezydenta Bielska –Białej; 

• Złoty Dyplom na XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” 

2021 w Konkursie Estradowym o Puchar Starosty Bielskiego; 

• I miejsce w 43.Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych “Echo Trombity”  

w Nowym Sączu w 2021 roku; 

• III miejsce – Złoty Dyplom na VII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych 

„Złota Trąbka”; 

• I miejsce w XXXIII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych “Echo Trombity”  

w Nowym Sączu w kategorii Orkiestra OSP; 

• Wyróżnienie w 53. Festiwalu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej – Michałowice 

 -Więcławice. 

Przy Orkiestrze działa również Młodzieżowa Szkółka gry na instrumentach dętych. 

Chętnych zapraszamy do nauki, a później do wstąpienia w szeregi muzycznych formacji 

działających przy Stowarzyszeniu. Orkiestra liczy 45 osób. W swoim repertuarze Orkiestra 

z Roczyn posiada utwory klasyczne, rozrywkowe, popowe, jazzowe, znane z radia  

i telewizji, jak również utwory tradycyjne o charakterze wirtuozowskim z repertuaru Vlado 

Kumpana, polki, marsze. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Audycje: 

 



https://radioandrychow.pl/audycje/justyna-janosz-marczynska-orkiestra-osp-w-
roczynach-zaproszenie-na-koncert/ 
 
https://radioandrychow.pl/audycje/justyna-janosz-marczynska-sukcesy-i-plany/ 
 
https://radioandrychow.pl/audycje/justyna-janosz-marczynska-sukcesy-orkiestry-
detej-osp-w-roczynach/ 
 
https://radioandrychow.pl/audycje/justyna-janosz-marczynska-150-lat-orkiestry-detej-
w-roczynach/ 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Artykuły – Fotoreportaże: 

Muzycy z Roczyn nagrodzeni 
Informacje, 04 października 2021 09:55 
25 września 2021 w sali im. Lucjana Lipińskiego w ramach Koncertu z cyklu 
MY, MAŁOPOLANIE odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród Laureatom 
43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY. 
Na zakończenie Gali wystąpił Laureat I miejsca w grupie Big Bandów  
i orkiestr rozrywkowych, zdobywcy pucharu Prezydenta Miasta Nowego 
Sącza Ludomira Handzla - Roman Marczyński Big Band z Roczyn. 

 
Podczas uroczystej Gali wręczenia dyplomów i pucharów nagrodę otrzymała 
Orkiestra Dęta OSP Roczyny, która jako jedyna Orkiestra Dęta z Gminy 
Andrychów, Powiatu wadowickiego pomyślnie przeszła eliminacje 
i reprezentowała nasz Powiat Wadowicki w Finale 43. Małopolskiego Festiwalu 
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Orkiestr Dętych ECHO TROMIBTY w Nowym Sączu. W Finale wystąpiło 28 
NAJLEPSZYCH ORKIESTR Z MAŁOPOLSKI wyłonionych w eliminacjach. 

Orkiestra Dęta OSP Roczyny zdobyła I miejsce w kategorii orkiestr 
działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych 
oraz orkiestry zakładowe., otrzymała również dyplom, nagrodę oraz Puchar 
Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu – Andrzeja 
Zarycha. Nagrodę odebrała sekretarz Stowarzyszenia Justyna Janosz-Marczyńska. 

Orkiestra Dęta OSP Roczyny w tym roku obchodzi 150-lecie swojego istnienia (rok 
założenia 1870). Działa jako Stowarzyszenie od 10 lat, a Prezesem jest Zbigniew 
Janosz. 

Natomiast zespół Roman Marczyński Big Band w kategorii Big Bandów  
i orkiestr rozrywkowych zdobył I miejsce, nagrodę i Puchar Prezydenta Miasta 
Nowego Sącza – Ludomira Handzla. Roman Marczyński Big Band na zakończenie 
Gali wystąpił z Koncertem wykonując 12 utworów muzyki popowej, rozrywkowej, 
jazzowej na najwyższym poziomie. Z zespołem zaprezentował się wokalista Kamil 
Franczak – jeden ze stu jurorów znanego programu telewizyjnego „Śpiewajmy 
razem. All Together Now”. Jest m.in. aktorem i wokalistą Teatru Rozrywki w 
Chorzowie. Kamil z Big Bandem wystąpił także w Finale 43. Małopolskiego 
Festiwalu Orkiestry w dniu 23.06.2021. Roman Marczyński Big Band powstał  
w 2020 roku w Roczynach i ma już na swoim koncie wydanie pierwszej płyty CD 
oraz DVD. Zespół składa się z muzyków, którzy ukończyli m.in. Akademię 
Muzyczną w Krakowie lub Katowicach. Członkami zespołu są także 
wychowankowie Orkiestry Dętej OSP w Roczynach. „Jury wyjątkowo zgodnie 
oceniło występy licznie zgromadzonych w finale orkiestr. ECHO TROMBITY to 
wieloletnia – niezwykle cenna inicjatywa Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, 
służąca upowszechnianiu dokonań w dziedzinie edukacji i popularyzacji kultury 
muzycznej Małopolski. Festiwal imponował młodością, radością i miłością do 
muzyki wszystkich wspaniałych muzyków. – czytamy na stronie: >>> TUTAJ 

Marczyński Big Band zdobył wszystkie, najwyższe trofea w swojej kategorii, 
zarówno w Konkursie Estradowym o Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, jak 
i w Konkursie o Puchar Starosty Bielskiego otrzymując dwukrotnie maksymalną 
ilość pkt 100 na 100 i dwukrotnie I miejsca oraz Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-
Biała i Puchar Starosty Bielskiego. W tym roku zespół został również finalistą 43. 
Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, na którym zdobył 
I miejsce w grupie Big Bandów i Orkiestr Rozrywkowych oraz puchar Prezydenta 
Miasta Nowego Sącza. 

Muzycy z Roczyn obiecali godnie Reprezentować swoją małą Ojczyznę, Sołectwo 
Roczyny, Gminę Andrychów, Powiat Wadowicki i podwójne I miejsca w swoich 

https://mcksokol.pl/


kategoriach jest ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, podsumowaniem 150-lecia 
istnienia jednej z najstarszych Orkiestr w Polsce – Orkiestry Roczyny. 

Przypomnijmy, że Muzycy z Roczyn w tym roku zdobyli najwyższe nagrody 
podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA Kozy, 
Bielsko-Biała 5-6 czerwca 2021 roku. Wśród kilkudziesięciu uczestniczących w 
przeglądzie orkiestr ponownie orkiestra w Roczynach wśród najlepszych. 
Orkiestra Dęta z OSP w Roczynach pod batutą Romana Marczyńskiego otrzymała 
„Złoty Dyplom” w Konkursie Estradowym. Orkiestra z Roczyn w Konkursie o 
Puchar Starosty Bielskiego zdobyła również Złoty Dyplom. To podwójne, 
najważniejsze osiągnięcie w jednym roku w ponad 150-letnej działalności 
Orkiestry w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr. 

•  
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Podwójny sukces muzyków z Roczyn 
Kultura, 02 lipca 2021 13:02 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach zdobyła I miejsce w 
kategorii Orkiestr, a Roman Marczyński Big Band z Roczyn w kategorii Big 
Bandów także I miejsce w Finale prestiżowego 43. Małopolskiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Nowym Sączu. 

https://radioandrychow.pl/wp-content/uploads/2021/10/o2.jpg


 
W dniach 23-25.06.2021 w Koncercie Finałowym 43. Małopolskiego Festiwalu 
Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu 
wystąpiło 28 najlepszych orkiestr z małopolski wyłonionych w eliminacjach. 

 
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach zdobyła I MIEJSCE! Orkiestra z 
Roczyn była zakwalifikowana w kategorii orkiestr działających przy domach 
kultury i stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych oraz orkiestry zakładowe. 
Natomiast Roman Marczyński Big Band działający przy Stowarzyszeniu Orkiestra 
Dęta OSP w Roczynach w kategorii big bandów i orkiestr rozrywkowych zdobył 
również I miejsce! 

JEST TO WIELKI PODWÓJNY SUKCES. 



Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach 
Orkiestra z Roczyn, jako jedyna Orkiestra Dęta reprezentowała Gminę Andrychów 
i Powiat Wadowicki. Natomiast w Kategorii Big Bandów Gminę Andrychów 
reprezentował m.in. zespół Roman Marczyński Big Band, gdzie był 
bezkonkurencyjny i także zdobył I miejsce! 

Roman Marczyński Big Band 



Muzycy z Roczyn obiecali godnie Reprezentować swoją małą Ojczyznę, Sołectwo 
Roczyny, Gminę Andrychów, Powiat Wadowicki i podwójne I miejsca w swoich 
kategoriach jest ukoronowaniem ich ciężkiej pracy! 

Orkiestra Dęta z OSP w Roczynach 
Uroczysty Koncert Laureatów, wraz z odczytaniem protokołu końcowego 
oraz rozdaniem dyplomów i nagród odbędzie się 25 września 2021 r. w MCK 
SOKÓŁ w Nowym Sączu, gdzie w Koncercie z cyklu MY, MAŁOPOLANIE, 
Komisja zaproponowała do występu zespół Roman Marczyński Big Band z 
Roczyn. 
 
Podczas Festiwalu Komisja w składzie: 
ppłk Bolesław Szulia – przewodniczący dr Waldemar Groń 
ppłk Leszek Mieczkowski 
ppłk dr hab. Stanisław Strączek 
kpt. Stefan Żuk 
Małgorzata Mikulska – sekretarz komisji 
oceniała grę w przemarszu, koncert sceniczny i różnorodny repertuar Orkiestr. 
 
Na stronie Sokół Małopolskie Centrum Kultury możemy przeczytać: Tradycyjnie 
już, najlepsze małopolskie orkiestry przygotowały dla publiczności w Nowym Sączu 
wyjątkowe widowisko mające charakter muzycznego świętowania, składające się  
z przemarszów, występów mażoretek i przede wszystkim ciekawych i różnorodnych 
repertuarowo koncertów. 



 
Poniżej przedstawiamy film prezentujący przemarsz Orkiestry z Roczyn w Finale: 

Przypomnijmy, że Muzycy z Roczyn w tym roku zdobyli najwyższe nagrody 
podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA Kozy, 
Bielsko-Biała 5-6 czerwca 2021 roku. Wśród kilkudziesięciu uczestniczących  
w przeglądzie orkiestr ponownie orkiestra w Roczynach wśród najlepszych. 

•  
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Orkiestra Dęta z OSP w Roczynach 
Orkiestra Dęta z OSP w Roczynach pod batutą Romana Marczyńskiego otrzymała 
„Złoty Dyplom” w Konkursie Estradowym. Orkiestra z Roczyn w Konkursie o 
Puchar Starosty Bielskiego zdobyła również Złoty Dyplom. To podwójne, 
najważniejsze osiągnięcie w jednym roku w ponad 150-letnej działalności 
Orkiestry w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr. 
 
Również „Złoty Dyplom” zdobył zespół „Roman Marczyński Big Band” oceniany w 
Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego. Roman Marczyński Big Band 
zdobył także Złoty Dyplom w Konkursie Estradowym. Roman Marczyński Big Band 
otrzymał w tych dwóch konkursach maksymalna ilość pkt tj. 100 pkt i wygrał 
dosłownie wszystko zdobywając najwyższe trofea: 2 krotnie 1 Miejsce i Puchar 
Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i drugi Puchar Starosty Bielskiego. Przypomnijmy 
Roman Marczyński Big Band działa przy Stowarzyszeniu Orkiestra Dęta OSP w 
Roczynach. 
 
Przy Orkiestrze działa również Młodzieżowa Szkółka gry na instrumentach dętych. 
Chętnych zapraszają do nauki, a później do wstąpienia w szeregi muzycznych 
formacji działających przy Stowarzyszeniu. 

 
Najważniejsze osiągnięcia Orkiestry: 
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• Złoty Dyplom na XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota 
Trąbka” 2021; 

• I miejsce w 43.Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w 
Nowym Sączu; 

• III miejsce – Złoty Dyplom na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Złota Trąbka”; 

• I miejsce w XXXIII Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” 
w Nowym Sączu w kategorii Orkiestra OSP; 

• Wyróżnienie w 53. Festiwalu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej-
Michałowice-Więcławice. 
Orkiestra Dęta OSP w Roczynach w tamtym roku obchodziła 150-lecie 
swojego istnienia (1870-2020). 

Ze względu na pandemie Jubileuszowe Uroczystości zostały przeniesione 
na ten rok. Orkiestra z okazji Jubileuszu 150-lecia istnienia w tym roku 
wydała I płytę DVD oraz planuje wydać swoją II płytę CD i Kronikę Orkiestry, 
która będzie pamiątką dla następnych pokoleń. 

Zespół „Roman Marczyński Big Band” 

• 

Zespół „Roman Marczyński Big Band” 
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Zespół składa się z profesjonalnych muzyków, którzy ukończyli m.in. 
Akademię Muzyczną w Krakowie lub Katowicach. Zespół powstał w 2020 
roku w Roczynach w Gminie Andrychów i ma na swoim koncie już wydaną 
pierwszą płytę CD oraz DVD. Z zespołem występuje wokalista Kamil 
Franczak i Rafał Żur. Kamil Franczak– jeden ze stu Jurorów znanego 
programu Śpiewajmy razem. All Together Now. Jest m.in. aktorem  
i wokalistą Teatru Rozrywki w Chorzowie. Na swoim koncie ma wiele 
zdobytych nagród i występów w znanych programach telewizyjnych. 
W zespole występują także wychowankowie Orkiestry Dętej OSP  
w Roczynach. 

Osiągniecia: 

• w XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bielsku Białej  
w kategorii Big Band zdobył w Konkursie Estradowym maksymalną ilość 
pkt 100 na 100 i I miejsce, ZŁOTY DYPLOM i PUCHAR PREZYDENTA MIASTA 
BIELSKO-BIAŁA, 2021; 

• w XVII Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bielsku Białej  
w kategorii Big Band zdobył w Konkursie o Puchar Starosty Bielskiego 
zdobył także maksymalną ilość pkt 100 na 100 i I miejsce, ZŁOTY DYPLOM i 
DRUGIE TROFEUM – PUCHAR STAROSTY BIELSKIEGO; 

• I miejsce w 43.Małopolskiem Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMIBTY   
w Nowym Sączu w kategorii Big Bandów i Orkiestr rozrywkowych, 2021; 

https://cdn.radioandrychow.pl/uploads/2021/07/orkiestra-roczyny-11.jpg


Zespół został w ubiegłym tygodniu zaproszony przez organizatorów 
bezpośrednio do Finału znanego Programu Telewizyjnego „MAM TALENT”, 
który odbędzie się w lipcu 2021roku.  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Orkiestra z Roczyn dla muzyków z Ukrainy 

Informacje, 18 marca 2022 09:14 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach zwraca się z prośbą do mieszkańców 

naszej gminy: Jeśli macie znajomych z Ukrainy, którzy przyjechali do Polski i grali na 

instrumentach dętych i perkusyjnych w swoim kraju, a teraz nie mają możliwości to 

zapraszamy do Orkiestry z Roczyn! 

 

Każdemu zapewniona zostanie pomoc, instrumenty, nauka i wspólne ćwiczenie oraz próby 

prowadzone przez wykwalifikowanego Instruktora! Wszystko za darmo! 

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Orkiestry: Justyna Janosz-Marczyńska tel. 535 777 

414. 

Muzycy z orkiestry chcą pomóc pomóc rodzinom muzyków z Ukrainy będącym na terenie 

Gminy Andrychów i powiatu Wadowickiego, jak również w okolicy 100 km od Andrychowa. 

Kochani Przyjaciele z Ukrainy jesteśmy z Wami! 

– Bracia Ukraińcy! W tym trudnym czasie chcielibyśmy wyrazić wsparcie dla Waszej 

bohaterskiej postawy. Jako orkiestra, łączymy się z Wami w najbardziej uniwersalnym języku, 

jaki istnieje, czyli poprzez muzykę – poprzez Wasz hymn narodowy. Bądźcie dzielni! 

pozostajemy z Wami myślami i modlitwą… 



 Браття Українці! В цей важкий час, ми хотіли би висловити свою підтримку Вашій 

героїчній боротьбі. Ми, як оркестр, єднаємося з Вами через найбільш універсальну мову 

яка існує, тобто через музику -через ваш гімн. Будьте сильними! Ми з Вами в наших 

думках і молитвах… 

Muzycy z Roczyn wielokrotnie występowali na Ukrainie, we Lwowie, Żytomierzu, Brodach, 

Równe i w innych miejscowościach, grając naszym sąsiadom i pomagając, a teraz walczą 

Ukraińcy walczą o swoją wolność. 



 

– Drodzy przyjaciele! Jesteśmy całym sercem z wami, jesteśmy dumni z Waszej walki, 

trzymajcie się, dobro zawsze zwycięży zło! 

Дорогі друзі! Ми – з вами всім серцем, пишаємося вашою боротьбою, тримайтеся, 

добро завжди переможе зло! 



„Ще не вмерла Україна ні слава, ні воля” 

„Nie umarła jeszcze Ukraina ani chwała, ani wolność”. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

#PryvitUkraina! [fotorelacja] 
Fotorelacje  5 kwietnia 2022 

Gdyby ktoś dwa miesiące temu powiedział, że 3 kwietnia 2022 r. w 

Andrychowie odbędzie się wielka, dwunarodowa impreza integracyjna dla 

mieszkańców Gminy Andrychów i uchodźców z Ukrainy – nikt by nie 

uwierzył... 

Życie pisze jednak własne, często bardzo tragiczne scenariusze. Czas, w 

którym żyjemy wypełniły emocje, słowa i uczucia, które od wielu 

dziesięcioleci docierały do nas jedynie z kart historii. Wiele razy od czasu 

internetowego boomu w nagłówkach artykułów pojawiały się słowa, 

których znaczeń nadużywano, aby przyciągnąć czytelnika do lektury i 

zwiększyć klikalność... Niestety, w chwili obecnej ich prawdziwe znaczenie 

na nowo wybrzmiewa w przestrzeni z całą swoją potęgą i mocą... 

 

Tragedia, samotność, śmierć bliskich, rozpacz, rozłąka, cierpienie, brak nadziei to 

jedna z dwóch części medalu naszego życia. Jakie to szczęście, gdy po drugiej 

stronie możemy znaleźć miłość, pomocną dłoń, schronienie, otuchę, szczęście i 

nadzieję na lepsze jutro. 

https://kultura.andrychow.eu/kategoria/fotorelacje/
https://kultura.andrychow.eu/img/pryvitukraina-2022_fot.-jaroslaw-skupien_ckiw-w-andrychowie-19.jpg


Taką właśnie nadzieję na lepsze jutro chcieliśmy podarować naszym sąsiadom – 

społeczności ukraińskiej mieszkającej w naszej Gminie w związku z aktualnymi 

wydarzeniami, mającymi miejsce w ich kraju. 

Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak oraz Centrum Kultury i Wypoczynku w 

Andrychowie zaprosili uchodźców wojennych z Ukrainy oraz mieszkańców Gminy 

Andrychów do udziału w wydarzeniu integracyjnym #PryvitUkraina. W spotkaniu 

uczestniczył Konsul Generalny Ukrainy w Krakowie – Wiaczesław Wojnarowskyj. 

Impreza prowadzona była w dwóch językach: polskim i ukraińskim, dzięki 

konferansjerkom – Agnieszce Kołacz i Mericie Bierczak. 

Burmistrz Andrychowa – Tomasz Żak rozpoczął spotkanie słowami: 

Panie Konsulu, Szanowni, zebrani na tej sali Goście. Chciałbym bardzo serdecznie 

Was przywitać i zachęcić do wspólnego spędzenia czasu, wzajemnego zapoznania się i 

spróbowania czegoś dla ducha i czegoś dla ciała. Poznajmy swoją kulturę, poznajmy 

się nawzajem, bądźmy tak, jak pokazaliśmy to – przyjaciółmi dla siebie. Życzę Wam 

wszystkim wiele spokojnego czasu. Chciałbym tutaj bardzo serdecznie podziękować 

wszystkim mieszkańcom naszej gminy za otwarte serca, za pomocną dłoń, którą w 

tych trudnych czasach do naszych przyjaciół z Ukrainy wyciągnęliście. Chciałbym 

podziękować wszystkim wolontariuszom, sponsorom, osobom, które angażują się w 

idee pomocy. Bez Was nie byłoby możliwości tak wspaniałego zorganizowania 

pomocy. Przypomnę, że od 24 lutego, od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, działa 

u nas sztab kryzysowy – powiązanie wszystkich działań, wszystkich ludzi dobrej woli, 

którzy działają i robią wszystko na rzecz naszych przyjaciół u nas – tu, na miejscu, jak 

i z drugiej strony, czyli na terenie Ukrainy. Przypomnę, bo może nie wszyscy wiecie – 

mamy dwa miasta partnerskie w Ukrainie: Izium na wschodzie Ukrainy – bardzo… tu 

ciężko znaleźć słowa – miasto, które najboleśniej zostało doświadczone podczas 

wojny, zniszczone, otoczone, bez możliwości wyjazdu mieszkańców, z którego tylko 

trzem osobom udało się dotrzeć do nas. Z tego miejsca bardzo serdecznie ich witam i 

cieszę się, że są z nami, i drugie miasto partnerskie: Storożyniec, które jest na 

zachodzie Ukrainy, które przyjęło na siebie rolę pomocową dla tych mieszkańców 

Ukrainy, i dla tej części, która jest najbardziej narażona na działania wojenne. Jeszcze 

raz przyjmijcie moje podziękowania. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy się spotkać, 

że gościmy tutaj Pana Konsula, który zaszczycił tę imprezę swoją obecnością. 

Dziękując za gościnę tak licznej grupy uchodźców w naszym mieście, Konsul 

Generalny Ukrainy w Krakowie – Wiaczesław Wojnarowskyj – powiedział, 

m.in.: 

Wielce Szanowny Panie Burmistrzu, Wielce Szanowni Radni, Wielce Szanowni 

Państwo, drodzy Ukraińcy. W imieniu narodu Ukrainy, jako konsul Generalny 

chciałbym, Panie Burmistrzu, na Pana ręce złożyć serdeczne podziękowania za 



wsparcie mego kraju w tak trudnej chwili. Tak, jak mówiłem wcześniej na spotkaniu – 

nie są to słowa kurtuazyjne, lecz płynące z serca. Bardzo miło było zobaczyć dzisiaj 

przy wjeździe do Andrychowa – pierwsze, co zobaczyłem – flagi mego kraju i tabliczki 

punktu pomocy moim rodakom. Każdy Ukrainiec jest niezmiernie wdzięczny 

Prezydentowi RP, rządowi, parlamentowi, władzom lokalnym, każdej Polce i każdemu 

Polakowi za wsparcie na niesłychaną skalę. Jesteśmy wdzięczni za to, jak szeroko 

zostały otwarte drzwi do Polski dla naszych kobiet i dzieci, które mężczyźni przywożą 

do granicy z tym, aby wrócić i bronić swej ojczyzny. Nigdy tego nie zapomnimy. 

Szczególnie dziękuję, Panie Burmistrzu, każdemu mieszkańcowi Gminy, ekipie sztabu 

kryzysowego oraz administracji gminy za ciężka pracę 24/7 – naprawdę – widzimy to i 

bardzo sobie cenimy. W tej chwili Ukraina walczy. Walczy bardzo mocno i chodzi tutaj 

nie tylko o ochronę suwerenności i integralności terytorialnej. Chodzi o wybór 

cywilizacyjny. Jesteście bardzo dumnym narodem – Polską – walczycie razem z 

Ukrainą, ramię w ramię. Ja dzisiaj na spotkaniu powiedziałem, że w moim ojczystym 

Lwowie w ciągu ostatnich ośmiu lat wojny, bo ta wojna trwa już osiem lat, a nie 

ostatni miesiąc – zginęło w obronie Ukrainy wielu etnicznych Polaków, obywateli 

Ukrainy. W tej chwili wielu ochotników dołącza do szeregów obrony terytorialnej 

Ukrainy. Jesteśmy za to bardzo wdzięczni, jak również za broń, nowoczesną, którą 

Ukraina dostaje w tej chwili z Polski i która pomaga w tej chwili naszym żołnierzom na 

froncie. Dlatego, Panie Burmistrzu, jeszcze raz serdecznie dziękuję! 

Konsul zwrócił się również ze słowami uznania i podziękowaniami dla roczyńskiej 

orkiestry, która przygarnęła w swoje szeregi młodego muzyka z Ukrainy. I dodał: 

Ta orkiestra jest symbolem przyszłości. Taką orkiestrą będzie wspólna przyszłość 

narodów Polski i Ukrainy w Unii Europejskiej. Sława Ukrainie! Chwała Rzeczypospolitej 

Polskiej! 

Po owacjach, Orkiestra Dęta z Roczyn odegrała hymny Ukrainy i Polski. Zanim 

jeszcze orkiestra zaprezentowała oba hymny na scenie – wcześniej, przed 

powitaniami – podczas próby dźwięku, gdy muzycy grali hymn Ukrainy, pierwsi 

uczestnicy wydarzenia, zgromadzeni w holu MDK, powstali i z ręką na sercu 

wysłuchali jego dźwięków. Wzruszająca i symboliczna chwila… 

Jak wspomnieliśmy – jako pierwsza na scenie zaprezentowała się znakomita, 

zdobywająca wiele nagród podczas konkursów i przeglądów Orkiestra Dęta OSP 

w Roczynach, która w ubiegłym roku obchodziła 150-lecie istnienia. W jej 

szeregach zagrał 12-letni muzyk z Ukrainy – Witalij, który zgłosił się tam po 

lekturze ogłoszenia, że Orkiestra z chęcią przyjmie przybyłych Gości. Młodzieniec 

od miesiąca szlifuje formę pod skrzydłami Kapelmistrza – Romana 

Marczyńskiego. Co warte podkreślenia – otrzymał od Orkiestry saksofon i 

umundurowanie galowe! 



Po pięknie zagranych hymnach Ukrainy i Polski – orkiestra pokazała swoje 

niewątpliwe umiejętności, grając ukraiński przebój „Czerwona Ruta” z rep. Sofii 

Rotaru i wiele ciekawych aranżacji znanych przebojów. Usłyszeliśmy, m.in. 

utwory: „Lubię wracać” Zbigniewa Wodeckiego, „Pod Papugami” Czesława 

Niemena, „Hej Sokoły”, „Fascinating drums”, evergreen „My Way”, „Hello Dolly”, 

„Marynarską Serenadę”, „Marsz Tiger Rag” – podczas których świetne partie 

solowe zagrali: kapelmistrz – na trąbce i flugelhornie, Tomasz Kinecki – na 

perkusji, Piotr Jurczak i Łukasz Górkiewicz – na trąbkach, Ewa Kowalska – na 

saksofonie oraz na bis… młody muzyk z Ukrainy na saksofonie. 
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Orkiestra z Roczyn z dwoma złotymi 
medalami! 
Informacje, 06 czerwca 2021 12:40 

WIELKI SUKCES – PODWÓJNE ZŁOTO - odniosła ORKIESTRA DĘTA OSP 
w ROCZYNACH. Stało się to podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu 
Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA 2021 w Konkursie Estradowym i w drugim 
Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego. 

 

W dniach 5-6 czerwca 2021 odbył się XVII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr 
Dętych ZŁOTA TRĄBKA Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica. 

W najbardziej prestiżowym Festiwalu wzięło udział rekordowa liczba 
Orkiestr, bo aż 19 zespołów z całej Polski. Orkiestra Dęta OSP w Roczynach 
pod batutą mgr Romana Marczyńskiego wzięła udział w Konkursie 
Estradowym w ramach XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych 
ZŁOTA TRĄBKA i otrzymała ZŁOTY DYPLOM !!! Jest to najważniejsze 
osiągnięcie Orkiestry w 150-letniej działalności! 

Natomiast w drugim Konkursie Orkiestr o Puchar Starosty Bielskiego 
Orkiestra Dęta OSP w Roczynach zdobyła również ZŁOTY DYPLOM !!! 
Niesamowite osiągnięcie! 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 



Obchody rocznicowe. Orkiestra z 
Roczyn na medal 
Informacje, 11 listopada 2015 11:19 

Oficjalne obchody 97. Rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości już za 
nami. Po mszy w kościele parafialnym św. Macieja delegacje i poczty 
sztandarowe, w towarzystwie Orkiestry działającej przy OSP w Roczynach i 
Szwadronu Ułanów im. 21. Ułanów Nadwiślańskich, przemaszerowały pod 
Urząd Miejski w Andrychowie, by pod tablicą poświęconą pamięci żołnierzy 
Legionów Polskich złożyć wiązanki kwiatów. 

 



 

 



 

Tego dnia nadano także medal „Zasłużony dla Gminy Andrychów” Orkiestrze 
Dętej działającej przy OSP w Roczynach. Medal z rąk posła Marka Polaka, 
przewodniczącego Rady Miejskiej w Andrychowie Romana Babskiego i burmistrza 
Tomasza Żaka odebrali prezes stowarzyszenia Zbigniew Janosz i kapelmistrz 
orkiestry Roman Marczyński. Po oficjalnych uroczystościach Orkiestra z Roczyn, 
która w tym roku obchodziła jubileusz 145-lecia istnienia, zagrała krótki koncert. 
Muzyków, jak zwykle, nagrodzono gromkimi brawami. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Dni Andrychowa dzień trzeci… 
ostatni [fotorelacja] 
Fotorelacje  23 sierpnia 2021 

https://kultura.andrychow.eu/kategoria/fotorelacje/


 

Znakomite koncerty, mnóstwo atrakcji dla każdego i wspaniała pogoda sprawiły, 

że tegoroczne Dni Andrychowa pozostaną niezapomniane! W ostatnim dniu 

świętowania (22 sierpnia, niedziela) na muzycznej scenie zlokalizowanej w 

urokliwym Parku Miejskim podziwiać mogliśmy fantastyczne występy Kapeli 

Góralskiej NA OBYRTKE, Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca ANDRYCHÓW, 

ORKIESTRY DĘTEJ OSP Roczyny oraz zespołu OSTATNI W RAJU. Dziękujemy 

andrychowianom za liczne przybycie – frekwencja dopisała! 

Zobaczcie zdjęcia! Fotorelacja Jarosław Skupień: 
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Koncert Pieśni Patriotycznych 
[fotorelacja] 
Fotorelacje  10 listopada 2021 

 
7 listopada 2021 r. w wypełnionym do granic możliwości Wiejskim Domu Kultury 

im. Romana Prystackiego w Zagórniku odbył się Koncert Pieśni Patriotycznych. 

Wystąpili: Orkiestra Dęta OSP Roczyny, Ludowy Zespół Pieśni i Tańca 

„Andrychów” oraz Chór Misericordias Domini z Zagórnika. 

Współorganizatorem koncertu była Rada Sołecka w Zagórniku. 

Zobaczcie jak było! 

https://kultura.andrychow.eu/kategoria/fotorelacje/
https://kultura.andrychow.eu/img/koncert-piesni-patriotycznych_07112021_wdk-zagornik_fot.-ckiw-w-andrychowie-2.jpg
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Orkiestra Dęta OSP Roczyny… 
poznajcie ich bliżej! /koncert w 
ramach Dni Andrychowa 2021/ 
Dni Andrychowa  12 sierpnia 2021 

 

Dni Andrychowa, dzień trzeci cd. (22 sierpnia). Po występie LZPiT „Andrychów” na 

scenie pojawi się Orkiestra Dęta OSP Roczyny! Ich koncert rozpocznie się o 

godzinie 17.00 (scena zlokalizowana w andrychowskim Parku Miejskim, przy 

fontannie). 

Orkiestra w programie koncertu zaprezentuje muzykę klasyczną, popową, 

rozrywkową i jazzową na najwyższym poziomie, w tym m.in.: „Bałkanicę” z rep. 

zespołu Piersi; „Lubię wracać tam gdzie byłem”, „Rzuć to wszystko co złe” z rep. 

Zbigniewa Wodeckiego; „Miłość w Zakopanem” z rep. Sławomira; „Gonna fly now” 

z filmu „Rocky”; „My Way” z rep. Franka Sinatry; „Mieszankę melodii filmowych” 

(„Stawka większa niż życie”, „Czarne chmury”, „Polskie drogi”, „Kariera Nikodema 

Dyzmy”, „Przygody Pana Michała”); „ABBA Gold” z rep. zespołu ABBA; „Register 

Show” – parada solistów; „Marsz Radetzky’ego” (komp. Johann Strauss); „Hey 

Brother” z rep. AVICI; a także: motyw muzyczny z „Janosika”, „Moment for 

Morricone”, „Hawaii Five-0”, „Wiązankę walców Straussa”, „Just A Gigolo” / „I Ain’t 

Got Nobody” i inne ciekawe aranżacje, znane z radia i telewizji. 

https://kultura.andrychow.eu/kategoria/imprezy/dni-andrychowa/
https://kultura.andrychow.eu/aktualnosci/lzpit-andrychow-znani-i-lubiani-koncert-w-ramach-dni-andrychowa-2021/
https://kultura.andrychow.eu/img/da21_roczyny.jpg


 

Więcej o Orkiestrze… 

Orkiestra Dęta OSP Roczyny liczy 45 osób. W 2020 roku obchodziła 150-lecie 

swojego istnienia. Zapewnia oprawę muzyczną prawie wszystkich uroczystości 

państwowych, patriotycznych, gminnych, kościelnych na terenie Gminy 

Andrychów. Często występuje również na terenie powiatu wadowickiego i w 

sąsiednich powiatach. Zespół występował poza granicami Polski, m.in.: na 

Ukrainie, w Niemczech oraz w Holandii. W 2010 roku zostało założone 

Stowarzyszenie Orkiestra Dęta OSP w Roczynach, którego Prezesem został 

Zbigniew Janosz. Orkiestra w 2020 r. wydała I płytę DVD oraz planuje wydać 

swoją II płytę CD i Kronikę Orkiestry, która będzie pamiątką dla następnych 

pokoleń. 

Orkiestrę Roczyny można często usłyszeć w radiu RMF FM, w piątki o godzinie 

14:00 na rozpoczęcie programu „Lepsza połowa dnia”. Bandleaderem, 

kapelmistrzem Orkiestry jest jej wychowanek, trębacz, znany pedagog muzyczny 

mgr Roman Marczyński. Absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie na Wydziale 

Instrumentalnym – Muzyka Współczesna i Jazz. 

Ostatnie osiągnięcia Orkiestry to, m.in.: Złoty Dyplom podczas 17. 

Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych „Złota Trąbka” (2021) oraz I 

miejsce podczas 43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w 

Nowym Sączu (2021). 

Zapraszamy na stronę: www.orkiestra.roczyny.pl 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

KULTURAlna, muzyczna 
niespodzianka! ORKIESTRA 
ROZRYWKOWA ROCZYNY „ER 
BAND” (20 sierpnia 2020 r.) 
Fotorelacje  21 sierpnia 2020 

http://www.orkiestra.roczyny.pl/
https://kultura.andrychow.eu/kategoria/fotorelacje/


 
W słoneczne popołudnie, 20 sierpnia, w Parku Miejskim w Andrychowie 

zaprezentowała się ORKIESTRA ROZRYWKOWA ROCZYNY „eR Band”. 

To muzycy składający się z Orkiestry Dętej OSP Roczyny, która działa jako 

Stowarzyszenie od 10 lat. W tym roku obchodzi 150-lecie swojego istnienia. 

Muzyczna maestria, sznyt, brawurowo wykonywane utwory przez Orkiestrę 

Rozrywkową Roczyny zapewnią Państwu niezapomniane artystyczne wrażenia i 

świetną zabawę. W programie usłyszeć można będzie utwory rozrywkowe (rock, 

pop, big band) znane z radia i telewizji oraz z największych sal koncertowych 

świata, jak również utwory tradycyjne o charakterze wirtuozowskim z repertuaru 

Vlado Kumpana. Artyści zaprezentują są w nowych kamizelkach i koszulach z 

pięknymi naszywkami w kolorze złota i bieli. 

Szefem orkiestry, bandleaderem i inspiratorem jest doświadczony, utalentowany 

i wykształcony muzycznie trębacz, kapelmistrz mgr Roman Marczyński, 

absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie, pedagog muzyczny, nauczyciel gry 

na trąbce w Szkole Muzycznej w Suchej Beskidzkiej i prowadzący w Szkole Big 

Band. W swoim dorobku ma wiele występów z gwiazdami polskiej sceny 

muzycznej transmitowanych w Telewizji Polskiej. Jest pierwszym trębaczem 

znanych Big Bandów w Polsce m. in.: eM Band Jaworzno, Big Band Małopolski, 

Big Contest Band Tarnów. 

Zobaczcie zdjęcia! Foto: Jarosław Skupień 
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>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Muzycy z Roczyn wrócili z 

nagrodami z prestiżowego 

festiwalu 
, Kultura - Rozrywka, MAGAZYN, Wiadomości, 01.10.2021 17:10, NEWSY 

CZYTELNIKÓW 

Orkiestrę Roczyny często możemy usłyszeć w radiu RMF FM w 

piątki o godzinie 14:00 na rozpoczęcie programu "Lepsza połowa 

Dnia". 

Podziel sięFacebookTwitterEmail 

 

 

25 września 2021 w sali im. Lucjana Lipińskiego w ramach Koncertu z 

cyklu MY, MAŁOPOLANIE odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród 

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mamnewsa.pl%2Fkultura-rozrywka%2Fmuzycy-z-roczyn-wrocili-z-nagrodami-z-prestizowego-festiwalu&title=Muzycy%20z%20Roczyn%20wr%C3%B3cili%20z%20nagrodami%20z%20presti%C5%BCowego%20festiwalu%20-%20mamNewsa.pl
https://www.mamnewsa.pl/#facebook
https://www.mamnewsa.pl/#twitter
https://www.mamnewsa.pl/#email


Laureatom 43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO 

TROMBITY. 

 

Na zakończenie Gali wystąpił Laureat I miejsca w grupie Big Bandów i 

orkiestr rozrywkowych, zdobywcy pucharu Prezydenta Miasta Nowego 

Sącza Ludomira Handzla - Roman Marczyński Big Band z Roczyn. 

 

Podczas uroczystej Gali wręczenia dyplomów i pucharów nagrodę 

otrzymała Orkiestra Dęta OSP Roczyny, która jako jedyna Orkiestra 

Dęta z gminy Andrychów, powiatu wadowickiego pomyślnie przeszła 

eliminacje i reprezentowała nasz Powiat Wadowicki w Finale 43. 

Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMIBTY w Nowym 

Sączu. W Finale wystąpiło 28 NAJLEPSZYCH ORKIESTR Z MAŁOPOLSKI 

wyłonionych w eliminacjach. 

 

 

 



Orkiestra Dęta OSP Roczyny zdobyła I miejsce w kategorii orkiestr 

działających przy domach kultury i stowarzyszeniach społeczno-

kulturalnych oraz orkiestry zakładowe., otrzymała również dyplom, 

nagrodę oraz Puchar Dyrektora Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ 

w Nowym Sączu – Andrzeja Zarycha. 

Nagrodę odebrała sekretarz Stowarzyszenia Justyna Janosz-

Marczyńska. 

 

Orkiestra Dęta OSP Roczyny w tym roku obchodzi 150-lecie swojego 

istnienia (rok założenia 1870). Działa jako Stowarzyszenie od 10 lat, a 

Prezesem jest Zbigniew Janosz. 

 

Natomiast zespół Roman Marczyński Big Band w kategorii Big Bandów 

i orkiestr rozrywkowych zdobył I miejsce, nagrodę i Puchar Prezydenta 

Miasta Nowego Sącza – Ludomira Handzla. 

 

Roman Marczyński Big Band na zakończenie Gali wystąpił z Koncertem 

wykonując 12 utworów muzyki popowej, rozrywkowej, jazzowej na 

najwyższym poziomie. 

 



 

 

Z zespołem zaprezentował się wokalista Kamil Franczak - jeden ze stu 

jurorów znanego programu telewizyjnego „Śpiewajmy razem. All 

Together Now”. Jest m.in. aktorem i wokalistą Teatru Rozrywki w 

Chorzowie. Kamil z Big Bandem wystąpił także w Finale 43. 

Małopolskiego Festiwalu Orkiestry w dniu 23.06.2021. 

Roman Marczyński Big Band powstał w 2020 roku w Roczynach i ma już 

na swoim koncie wydanie pierwszej płyty CD oraz DVD. Zespół składa się  

z muzyków, którzy ukończyli m.in. Akademię Muzyczną w Krakowie lub 

Katowicach. Członkami zespołu są także wychowankowie Orkiestry Dętej 

OSP w Roczynach. 



 

- Jury wyjątkowo zgodnie oceniło występy licznie zgromadzonych w finale 

orkiestr. ECHO TROMBITY to wieloletnia - niezwykle cenna inicjatywa 

Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ, służąca upowszechnianiu dokonań 

w dziedzinie edukacji i popularyzacji kultury muzycznej Małopolski. Festiwal 

imponował młodością, radością i miłością do muzyki wszystkich wspaniałych 

muzyków – czytamy na stronie mcksokol.pl. 

 

 

foto: Bartłomiej Wawrzyniak / MCK Sokół 

 

 

 

W czerwcu 2021 r. podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr 

Dętych w Bielsku Białej Roman Marczyński Big Band zdobył wszystkie, 

najwyższe trofea w swojej kategorii, zarówno w Konkursie Estradowym o 

Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała, jak i w Konkursie o Puchar 

Starosty Bielskiego otrzymując dwukrotnie maksymalną ilość pkt 100 na 

100 i dwukrotnie I miejsca oraz Puchar Prezydenta Miasta Bielsko-Biała i 

Puchar Starosty Bielskiego. W tym roku zespół został również finalistą 



43. Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych ECHO TROMBITY, na 

którym zdobył I miejsce w grupie Big Bandów i Orkiestr Rozrywkowych 

oraz puchar Prezydenta Miasta Nowego Sącza. 

 

Zapraszamy do wysłuchania nagrań z Koncertu, podczas którego 

usłyszeć można m.in.: 

1. All Blues z rep. Miles Davis - arr. Michael Sweeney, Solo: Trąbka 

Roman Marczyński 

2. Za Tobą pójdę jak na bal z rep. Krzysztofa Krawczyka - arr. W. 

Nowakowski - Wokal Kamil "Franek" Franczak 

3. Bądź moim natchnieniem - Andrzej Zaucha - arr. W. Nowakowski, 

Wokal Kamil "Franek" Franczak, Solo: Saksofon Tenorowy : Leszek 

Nowotarski 

4. The Chicken - Pee Wee Ellis - arr. Kris Berg, Solo: Saksofon Tenorowy : 

Leszek Nowotarski, Trąbka: Roman Marczyński 

5. Sing, Sing, Sing - Louis Prima/ arr. D. Wolpe - Solo Sax Sopran - Leszek 

Nowotarski 

6. In the Mood - Joe Garland - arr. Jeff Tyzik - Solo: Sax Alt Antoni 

Zygmunt Kuzak, 

Sax Tenor Leszek Nowotarkia, Trąbka: Erwin Żebro, Roman Marczyński 

7. Sway - Pablo Ruiz - Michael Buble version - Wokal Kamil "Franek" 

Franczak 

8. Feeling Good - Michael Buble - arr. Matt Amy - Wokal Kamil "Franek" 

Franczak, 

Solo: Piano Bartosz Kalicki 

9. Gonna fly Now z filmu "ROCKY" - solo na trąbce Roman Marczyński, 

sax alt Bartek Noszka, 10. "HAPPY"-Pharrell Williams, Vocal: "Kamil 

"Franek" Franczak 

 

 



Bandleader Roman Marczyński: Absolwent Akademii Muzycznej w 

Krakowie na Wydziale Instrumentalnym - Muzyka Współczesna i Jazz. 

Aktualnie pracuje jako nauczyciel gry na trąbce w Szkole Muzycznej I 

stopnia w Suchej Beskidzkiej. Współpracuje m.in. z eM Band Jaworzno, 

Big Band Małopolski, jak również z Teatrem Witkacego w Zakopanem, a 

także z zespołem Czerwie. Uczestniczył w Koncercie pod kierunkiem 

Adama Sztaby podczas Światowych Dni Młodzieży 

w Krakowie w 2016 roku, a także w I edycji Wodecki Twist Festival pod 

batutą Krzysztofa Herdzina. 

 

Muzycy z Roczyn obiecali godnie reprezentować swoją małą Ojczyznę, 

Sołectwo Roczyny, Gminę Andrychów, Powiat Wadowicki i podwójne I 

miejsca w swoich kategoriach jest ukoronowaniem ich ciężkiej pracy, 

podsumowaniem 150-lecia istnienia jednej z najstarszych Orkiestr w 

Polsce – Orkiestry Roczyny. 

 

W tym roku zdobyli najwyższe nagrody podczas XVII Międzynarodowego 

Festiwalu Orkiestr Dętych ZŁOTA TRĄBKA Kozy, Bielsko-Biała 5-6 czerwca 

2021 roku. Wśród kilkudziesięciu uczestniczących w przeglądzie orkiestr 

ponownie orkiestra w Roczynach wśród najlepszych. Orkiestra Dęta z 

OSP w Roczynach pod batutą Romana Marczyńskiego otrzymała "Złoty 

Dyplom" w Konkursie Estradowym. Orkiestra z Roczyn w Konkursie o 

Puchar Starosty Bielskiego zdobyła również Złoty Dyplom. To podwójne, 

najważniejsze osiągnięcie w jednym roku w ponad 150-letnej 

działalności Orkiestry w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr. 

 



 

foto: Bartłomiej Wawrzyniak / MCK Sokół 

 

Przy Orkiestrze działa również Młodzieżowa Szkółka gry na 

instrumentach dętych. Chętnych zapraszają do nauki, a później do 

wstąpienia w szeregi muzycznych formacji działających przy 

Stowarzyszeniu. 

 

Orkiestra liczy 45 osób. Zapewnia oprawę muzyczną prawie wszystkich 

uroczystości państwowych, patriotycznych, gminnych, kościelnych na 

terenie gminy Andrychów. Często występuje również na terenie powiatu 

wadowickiego i w sąsiednich powiatach. Zespół występował poza 

granicami Polski m.in. na Ukrainie, w Niemczech oraz w Holandii. 

 



 

 

W swoim repertuarze Orkiestra z Roczyn posiada utwory klasyczne, 

rozrywkowe, popowe, jazzowe, znane z radia i telewizji, jak również 

utwory tradycyjne o charakterze wirtuozowskim z repertuaru Vlado 

Kumpana, polki, marsze. Orkiestrę Roczyny często możemy usłyszeć w 

radiu RMF FM w piątki o godzinie 14:00 na rozpoczęcie programu 

"Lepsza połowa Dnia". 

 



 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

ałkanica w wykonaniu Orkiestry 

Dętej w Roczynach w ramach 

GaszynChallenge [VIDEO] 
, MAGAZYN, Wiadomości, 27.06.2020 11:20, 

Kolejna odsłona popularnej akcji. 

Podziel sięFacebookTwitterEmail 

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mamnewsa.pl%2Fmagazyn%2Fbalkanica-w-wykonaniu-orkiestry-detej-w-roczynach-w-ramach-gaszynchallenge-video&title=Ba%C5%82kanica%20w%20wykonaniu%20Orkiestry%20D%C4%99tej%20w%20Roczynach%20w%20ramach%20GaszynChallenge%20%5BVIDEO%5D%20-%20mamNewsa.pl
https://www.mamnewsa.pl/#facebook
https://www.mamnewsa.pl/#twitter
https://www.mamnewsa.pl/#email


 

Od pewnego czasu informujemy o akcji GaszynChallenge, do której w 

całej Polsce przyłączają się kolejne osoby. Tutaj chodzi nie tylko o 

wykonanie pompek, ale także o wpłatę pieniędzy na chore dzieci. Do 

akcji przyłączają się kolejne osoby, a my prezentujemy Orkiestrę Dętą 

z Roczyn. 

Orkiestra z Roczyn działa jako Stowarzyszenie od 10 lat. Liczy 35 osób. 

Zapewnia oprawę muzyczną prawie wszystkich uroczystości 

państwowych, patriotycznych, gminnych, kościelnych na terenie gminy 

Andrychów. Często występuje również na terenie powiatu wadowickiego 

i w sąsiednich powiatach. W swoim repertuarze ma utwory klasyczne, 

rozrywkowe, jazzowe, jak i marsze i polki. 

Przy Orkiestrze działa Młodzieżowa Szkółka gry na instrumentach dętych 

oraz zespół rozrywkowy eR Band. Dyrygentem, Kapelmistrzem Orkiestry 

jest znany pedagog muzyczny mgr Roman Marczyński. 

Orkiestra Dęta OSP w Roczynach w tym roku obchodzi 150-lecie swojego 

istnienia. Więcej informacji znajdziecie na stronie 

Orkiestry: ww.orkiestra.roczyny.pl lub https://m.facebook.com/Orkiestra

Roczyny 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 
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Orkiestra zaproszona do „Mam 

Talent!” 
, Kultura - Rozrywka, Wiadomości, 26.04.2011 16:00, (red) 

Znana w regionie orkiestra dęta przy OSP Roczyny została 

zaproszona do popularnego programu „Mam Talent!” w TVN. Ale 

nie wiadomo, czy skorzysta z zaproszenia. 

Podziel sięFacebookTwitterEmail 

 

Orkiestra przy OSP Roczyny należy do najbardziej znanych w regionie. 

Wielokrotnie była nagradzana na różnych ogólnopolskich przeglądach 

orkiestr dętych. Niedawno została zaproszona do udziału w w 

eliminacjach popularnego programu w TVN „Mam Talent!”. To spore 

wyróżnienie, bo zwykle to osoby i grupy zainteresowane uczestnictwem 

w tym programie, z własnej inicjatywy przystępują do castingów. 

Orkiestra została zaproszona. 

 

Jeszcze jednak nie wiadomo, czy skorzysta z oferty na zaistnienie z 

ogólnopolskiej telewizji. 

„Orkiestra na nadchodzące tygodnie ma zaplanowane wiele występów, 

dlatego jeszcze nie została podjęta decyzja w sprawie jej udziału. Dla nas 

wszystkich jest to wielkie wyróżnienie, ponieważ sami zostaliśmy 

https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mamnewsa.pl%2Fkultura-rozrywka%2Forkiestra-zaproszona-do-mam-talent-&title=Orkiestra%20zaproszona%20do%20%E2%80%9EMam%20Talent!%E2%80%9D%20-%20mamNewsa.pl
https://www.mamnewsa.pl/#facebook
https://www.mamnewsa.pl/#twitter
https://www.mamnewsa.pl/#email


wybrani do uczestnictwa w tym programie” - czytamy na stronie 

internetowej Orkiestry przy OSP Roczyny. 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Jak oni grają 
, Kultura - Rozrywka, Wiadomości, 16.06.2011 08:00, (NAT) 

W ostatnim czasie Orkiestra OSP z Roczyn święci coraz większe 

triumfy. Tym razem muzycy z sukcesem pokazali się na 53. 

Festiwalu Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej Michałowice-

Więcławice. 

Podziel sięFacebookTwitterEmail 

 

Wbrew pozorom, konkurs orkiestr dętych w Michałowicach ma rangę 

międzynarodową. Jest zarazem najstarszą i najbardziej prestiżową 

imprezą tego typu w województwie. Wśród 31 zespołów biorących udział 

w festiwalu, oprócz małopolskich orkiestr zaprezentowały się nawet 

formacje z Niemiec. 

 

Mimo sporej konkurencji, Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w 

http://www.orkiestra.roczyny.pl/
https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fwww.mamnewsa.pl%2Fkultura-rozrywka%2Fjak-oni-graja&title=Jak%20oni%20graj%C4%85%20-%20mamNewsa.pl
https://www.mamnewsa.pl/#facebook
https://www.mamnewsa.pl/#twitter
https://www.mamnewsa.pl/#email


Roczynach została wyróżniona w składzie średnim przez jury. - Jest to 

wielki sukces, ponieważ mogliśmy konkurować z orkiestrami z różnych 

stron Polski. Było to niesamowite doświadczenie, a zarazem wspaniale 

spędzony czas - mówią muzycy. 

 

Dodajmy, że Orkiestra OSP z Roczyn, swego czasu jako jedyna w regionie 

została zaproszona do programu „Mam Talent”. 

  

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Nagrania: 

Kanał YOUTUBE: 

Orkiestra Rozrywkowa Roczyny - YouTube 

Roman Marczyński Big Band - YouTube 

Filmy: 

KONCERT JUBILEUSZOWY z okazji 150-lecia istnienia ORKIESTRA DĘTA OSP 

ROCZYNY - LIVE 2020 - YouTube 

II CZĘŚĆ KONCERTU - KONCERT JUBILEUSZOWY 150-lecia ORKIESTRY DĘTEJ 

OSP w ROCZYNACH - YouTube 

Stowarzyszenie ORKIESTRA DĘTA OSP ROCZYNY - GASZYN CHALLENGE 2020 - 

BAŁKANICA - BĘDZIE ZABAWA ! - YouTube 

GONNA FLY NOW "ROCKY" - ORKIESTRA ROZRYWKOWA ROCZYNY solo na 

trąbce Roman Marczyński - YouTube 

LUBIĘ WRACAĆ TAM GDZIE BYŁEM ZBIGNIEW WODECKI - ORKIESTRA 

ROZRYWKOWA ROCZYNY solo ROMAN MARCZYŃSKI - YouTube 

BAŁKANICA z rep. PIERSI - ORKIESTRA ROZRYWKOWA ROCZYNY - vocal Oliwia 

Ćwiąkała - YouTube 

Orkiestra Dęta OSP Roczyny-Przemarsz podczas Finału 43 Małopolskiego Festiwalu Orkiestr 

Dętych 2021 - YouTube 

STOWARZYSZENIE ORKIESTRA DĘTA OSP w ROCZYNACH - ECHO TROMBITY 

NOWY SĄCZ 2021 - YouTube 

KONCERT LIVE 2021 - Roman Marczyński Big Band - YouTube 

https://www.youtube.com/user/OrkiestraOSPRoczyny/videos
https://www.youtube.com/channel/UC-k0PzM43uELPC8DgPi2a1w
https://www.youtube.com/watch?v=HHK6lYLdyjA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=HHK6lYLdyjA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=F37zvQcmWIo&t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=F37zvQcmWIo&t=185s
https://www.youtube.com/watch?v=tVeTCWRzVlM
https://www.youtube.com/watch?v=tVeTCWRzVlM
https://www.youtube.com/watch?v=FJNwWMEpzTk
https://www.youtube.com/watch?v=FJNwWMEpzTk
https://www.youtube.com/watch?v=PVt1iqH0i8s
https://www.youtube.com/watch?v=PVt1iqH0i8s
https://www.youtube.com/watch?v=0t3xkmJvQ7E
https://www.youtube.com/watch?v=0t3xkmJvQ7E
https://www.youtube.com/watch?v=FiFcF14CbLM
https://www.youtube.com/watch?v=FiFcF14CbLM
https://www.youtube.com/watch?v=6AmozVNgWvY
https://www.youtube.com/watch?v=6AmozVNgWvY
https://www.youtube.com/watch?v=lrsXJTOM3XE&t=5s


Hymn Ukrainy - Orkiestra Roczyny Solidarnie z Ukrainą 🇺🇦❤️🇵🇱 💛💙 - Гімн України - 

YouTube 

PARADA SOLISTÓW - "REGISTER SHOW" - ORKIESTRA ROZRYWKOWA 

ROCZYNY - SESJA ZDJĘCIOWA 2022 - YouTube 

"JANOSIK" - ORKIESTRA ROZRYWKOWA ROCZYNY 2022 - utwór z najnowszej płyty 

Orkiestry! - YouTube 

MOMENT FOR MORRICONE - ORKIESTRA ROZRYWKOWA ROCZYNY - utwór z 

najnowszej płyty Orkiestry! - YouTube 

ORKIESTRA ROZRYWKOWA ROCZYNY-Melodie z Bajek: Mickey Mouse, SMERFY i 

Tijuana Taxi - BAJKOLANDIA 2022 - YouTube 

GORE GWIAZDA JEZUSOWI - ORKIESTRA ROZRYWKOWA ROCZYNY 2020, Vocal: 

Oliwia Ćwiąkała - ZDZ Wadowice - YouTube 

CHRISTMAS MEDLEY - Roman Marczyński Big Band - LIVE 2020 - YouTube 

JINGLE BELLS - Roman Marczyński Big Band - LIVE 2020 - YouTube 

Orkiestra Dęta OSP w Roczynach - ZŁOTA TRĄBKA 2021 - YouTube 

Roman Marczyński Big Band - ZŁOTA TRĄBKA 2021 - YouTube 

ROMAN MARCZYŃSKI BIG BAND - PREZENTACJA - YouTube 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=DyybFXD6yPs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=DyybFXD6yPs&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=dziim3uM5dM
https://www.youtube.com/watch?v=dziim3uM5dM
https://www.youtube.com/watch?v=4Eohp17hwS0
https://www.youtube.com/watch?v=4Eohp17hwS0
https://www.youtube.com/watch?v=aagndW1PiHU
https://www.youtube.com/watch?v=aagndW1PiHU
https://www.youtube.com/watch?v=TLgj4h6eRsM&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=TLgj4h6eRsM&t=290s
https://www.youtube.com/watch?v=k-xqdphNuzA
https://www.youtube.com/watch?v=k-xqdphNuzA
https://www.youtube.com/watch?v=MPvedVOg5rw
https://www.youtube.com/watch?v=Qi6GmgYhUj8
https://www.youtube.com/watch?v=YijWYYYiuYU
https://www.youtube.com/watch?v=eio55mtHF1M
https://www.youtube.com/watch?v=Es8mh33R8uc

