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W wakacyjnym sezonie artystycznym, 02.08.2015 w Amfiteatrze Faktoria, 

Orkiestra Miasta Pruszcz Gdański wykonała wspaniały koncert „Anna German dla 

Pruszczan”. Specjalnie zaaranżowane przez Piotra Jędrzejczyka utwory tej piosenkarki 

zostały odtworzone w wykonaniu zaproszonej śpiewaczki musicalowej – Marzeny 

Nieczui-Urbańskiej. Koncert był dużym sukcesem zarówno dla orkiestry, jak i solistki, 

jak również dla aranżera. Muzycy otrzymali wiele telefonów z gratulacjami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 1. Koncert „Anna German dla Pruszczan” 02.08.2015 

 

 

 

Fot. 2, 3.  

Koncert „Anna German dla Pruszczan” 

 02.08.2015 
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Dnia 12.09.2015 nastąpił przemarsz sekcji dętej 

Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański ulicami Trąbek 

Wielkich. Przemarsz rozpoczął całą uroczystość. 

 

Fot. 4, 5, 6.  

Przemarsz sekcji dętej orkiestry podczas festynu  

w Trąbkach Wielkich, 12.09.2015 

 

 

Przez cały weekend 19 i 20 września mieszkańcy Gdańska 

dzielnicy Ujeścisko mogli uczestniczyć w „Święcie Południa 

Gdańska”. Była to impreza kulturalno-rekreacyjna, 

organizowana przez Radę Dzielnicy Ujeścisko-Łostowice.  

Było mnóstwo atrakcji dla młodzieży, dzieci oraz całych rodzin, 

m.in. biegi w 14 kategoriach z głównym biegiem „Czyste miasto 

Gdańsk”. Punktem kulminacyjnym tego wydarzenia był koncert 

Orkiestry Miasta Pruszcz Gdański „Tańce Świata”.  

Koncert odbył się dnia 19 września o godzinie 16.30. 

Publiczność usłyszała przeróżne walce, polonezy, tanga, 

kujawiaki, oberki i mazury. Wszystkie były odpowiednio 

przedstawione i zapowiedziane.   

 

 

 

 

 

Fot. 7, 8, 9, 10.  

Koncert „Tańce Świata” 

na gdańskim Ujeścisku, 

19.09.2015 
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Z okazji święta narodowego, 14 listopada 2015 można było usłyszeć utwory 

polskich kompozytorów w koncercie zatytułowanym „Grajmy po polsku”.  

Koncert tym razem zapowiadała Prezes Stowarzyszenia Miłośników Hymnu Polskiego 

– pani Urszula Wysokińska. 

 
 

 

 

Fot. 1, 2, 3.  

Koncert „Grajmy po polsku”   

02.08.2015 

 

Publiczność usłyszała wiele utworów 

polskich kompozytorów, m.in.: Fryderyka 

Chopina Preludium; Wojciecha Kilara Poloneza z filmu Pan Tadeusz oraz Walca z 

filmu Ziemia Obiecana; oberek Koraliki Matuś Dała Anatoliusza Horbowskiego;  

Tango Nocą Władysława Szpilmana. Również zostały zaśpiewane pieśni Chopina – 

Życzenie oraz Moniuszki Złota Rybka. Grane były również przepiękne wiązanki 

ludowe. Znalazły się tam chyba wszystkie nasze tańce narodowe, przeplecione fragmentami 

ludowych utworów śpiewanych.  

Podczas koncertu wyświetlane były slajdy, zmieniane  

przy każdej zmianie zapowiedzi, przy każdym utworze. 

 

Fot. 11, 12, 13, 14, 15.  

Przykłady slajdów prezentowanych podczas koncertu „Grajmy po polsku” 14.11.2015 
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Pod koniec koncertu publiczność 

zaśpiewała razem z orkiestrą patriotyczne 

pieśni – Rotę oraz Przybyli Ułani  

Pod Okienko. 

 

Fot. 16. Slajd prezentowany przy śpiewaniu 

pieśni patriotycznej Przybyli Ułani,  

podczas koncertu „Grajmy po polsku”  

14.11.2015 
 

 

29 listopada 2015 roku odbył się wesoły, „andrzejkowy” koncert zatytułowany  

„Pląsy, harce i swawole”. W całości poświęcony został tańcom. Jak sam tytuł mówi – 

było pląsowato, harcowano i swawolnie. Koncert zapowiadała Przewodnicząca Rady 

Miasta Pruszcza Gdańskiego – pani Małgorzata Czarnecka. 

Mamy nadzieję że – zarówno osoby zgromadzone na widowni – 

jak i muzycy dobrze się bawili. Bo taki był cel koncertu. 

Publiczność usłyszała mnóstwo oberków, mazurków, 

kujawiaków, marszy, tango, poloneza, ale również  

w żartownym tonie i z udziałem publiczności zaśpiewane 

walce. Dla rozbawienia publiczności muzycy wykonali również 

słynną Arię ze śmiechem z operetki Offenbacha – La Pericola 

oraz „Przetańczyć całą noc” Federica Loewe z musicalu  

My Fair Lady.  

Orkiestra bisowała, a po koncercie otrzymała wiele gratulacji. 

 

Fot. 17, 18, 19, 20. Koncert andrzejkowy „Pląsy, harce i swawole”, 29.11.2015 


