
Historia Orkiestry Dętej „Sygnał” 

Orkiestra Dęta „Sygnał” powstała w 1950 roku z inicjatywy mieszkańców Radziszowa. Pierwszym 

kapelmistrzem, który podjął się trudu tworzenia orkiestry z samych amatorów, był Aleksander 

Remiszewski. Początkowo podczas zajęć ćwiczono wyłącznie śpiew, gdyż na zakup instrumentów w 

trudnych powojennych czasach niewielu było stać. Po raz pierwszy Orkiestra wystąpiła publicznie, z 

użyciem wypożyczonych instrumentów, 10 sierpnia 1950 roku podczas odpustu, w czasie którego 

poświęcono obraz Miłosierdzia Bożego w radziszowskim kościele.  

W 1952 roku Orkiestra Dęta „Sygnał” zagrała na dożynkach powiatowych w Krakowie. Po śmierci 

Mieczysława Remiszewskiego kapelmistrzem został Mariusz Gajewski. Pod jego batutą Orkiestra 

wystąpiła w 1958 roku na Ogólnopolskich Dożynkach z udziałem Bolesława Bieruta oraz po raz 

pierwszy stanęła do konkursu orkiestr dętych -  w swoim debiucie na Festiwalu Orkiestr Dętych w 

Nieborowie zajęła drugie miejsce. Od tego też roku datuje się tradycja corocznego towarzyszenia 

„Sygnału” pielgrzymce radziszowskiej  do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej.  

W 1963 roku pracę z zespołem rozpoczął kapelmistrz Mieczysław Poprawa, dzięki któremu Orkiestra 

wystąpiła z sukcesem na wielu festiwalach, m. in. zajmując I miejsce na Festiwalu Amatorskich 

Orkiestr Dętych Polski Południowej w Kozienicach (1969).  

Z końcem lat 80. opiekę nad Orkiestrą objął Gminny Ośrodek Kultury w Skawinie, który – pod nazwą 

Centrum Kultury i Sportu w Skawinie - sprawuje ją do dziś. Kolejnymi kapelmistrzami byli: Tadeusz 

Pozowski, Tadeusz Paciorek, Adam Sowa i Jarosław Ignaszak, pod którego dyrygenturą w 2000 roku 

odbył się uroczysty koncert z okazji 50-lecia istnienia Orkiestry. W uznaniu dla jej twórczego dorobku 

Rada Miasta Krakowa nadała Orkiestrze złotą odznakę za zasługi dla Ziemi Krakowskiej. W roku 2005 

członkowie „Sygnału” zostali również wyróżnieni odznakami Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. W 

roku 2014, podczas uroczystej sesji poświęconej jubileuszowi 650-lecia Skawiny, najbardziej 

zasłużony członek orkiestry, pan Kazimierz Ścibor został nagrodzony Odznaką Honorową „Zasłużony 

dla Kultury Polskiej” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Orkiestra bierze udział w wielu festiwalach i konkursach, zdobywając czołowe miejsca, wyróżnienia i 

nagrody. Jednym z najważniejszych osiągnięć było zdobycie „Złotej Liry” w VI Niepołomickim 

Konkursie Orkiestr Dętych im. Edwarda Maja (2004), a także III miejsce na Międzypowiatowym 

Przeglądzie Orkiestr w Wieliczce i II miejsce na XXIX Festiwalu Orkiestr Dętych „Echo Trombity” w 

Nowym Sączu (2006). Orkiestra koncertowała na Słowacji (2005) oraz, w wyniku współpracy powiatu 

krakowskiego i monachijskiego, trzykrotnie  (w roku 2003, 2005 i 2018) w powiecie monachijskim. W 

roku 2011 Orkiestra Dęta „Sygnał” zdobyła II miejsce w Małopolskim Konkursie Orkiestr Dętych 

Michałowice – Więcławice. W kolejnych latach, 2012 oraz 2013, uplasowała się na III i II miejscu w 



Międzypowiatowym Konkursie Orkiestr Dętych w Wieliczce. W 2014 roku po raz kolejny zajęła III 

miejsce w XVI Małopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych Michałowice – Więcławice, a w roku 2016 

zdobyła II miejsce w 58. Konkursie Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej.  W 2018, roku obchodów 

stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,  ukazała się pierwsza płyta Orkiestry.  

Orkiestra Dęta „Sygnał” jest nieodłączną częścią historii Radziszowa, współtworząc jego kulturę i 

upowszechniając tradycję gry na instrumentach. Orkiestra od lat jest wizytówką Gminy Skawina, 

uczestnicząc w życiu środowiska lokalnego, stanowi oprawę muzyczną wielu uroczystości 

państwowych, kościelnych, a także imprez kulturalnych. W swoim repertuarze ma szeroki wachlarz 

muzyki marszowej, poważnej, filmowej, rozrywkowej oraz hity z list przebojów, jak również pieśni 

kościelne i kolędy. 


