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CHARYTATYWNY KONCERT POLICYJNYCH ORKIESTR
Data publikacji 27.02.2006

W sobotę 25 lutego 2006 roku o godz. 16.00 w Dużym Studiu Polskiego Radia "Wrocław" odbył
się organizowany przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu koncert charytatywny na
rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wspólnie zagrały policyjne
orkiestry: niemiecka i polska, a zaśpiewała Marzena Kipiel - Sztuka. Występ poprowadziła Pani
Wanda Ziembicka.

Dolnośląska policyjna orkiestra powstała w 1974 r. Obecnie funkcję kapelmistrza
pełni asp. Adam Witiw, a tamburmajorem jest st. post. Adam Turłukowski. W 32-letnim dorobku 30-osobowej orkiestry
jest około 3000 różnego rodzaju występów oraz udział w kilkunastu programach telewizyjnych i nagrane 3 płyty CD.
Swoimi koncertami uświetniała imprezy nie tylko w Polsce, ale też we Francji, Danii, Holandii, Włoszech (z audiencją u
Papieża Jana Pawła II) i na Węgrzech oraz kilkanaście razy w Niemczech. W repertuarze orkiestry znajdują się różne
rodzaje muzyki, zarówno marszowa, rozrywkowa jak i poważna.
Początki istnienia Policyjnego Korpusu Muzycznego Dolnej Saksonii sięgają 1909 r., natomiast pod obecną nazwą

funkcjonuje on od 1972 r.
Od 1.07.1990r. kapelmistrzem jest EPHK Ulrich
Brettschneider. Policyjny Korpus Muzyczny Dolnej Saksonii uczestniczył w wielu regionalnych i międzynarodowych
uroczystościach, m.in. brał udział w Światowej Wystawie EXPO 2000. Muzycy wydali 3 płyty CD, w tym jedną pt.
"Pomagać muzyką" na rzecz Fundacji wspierającej leczenie dzieci chorych na raka. W trakcie koncertu można było
usłyszeć m. in. uwerturę z opery "Czarodziejski ﬂet" - W.A. Mozarta, Waltz Nr 2 - D. Szostakowicza oraz Symphonic
arches - J. Williama.
Przedsięwzięcie to zostało wpisane do Kalendarza imprez "Roku Polsko - Niemieckiego 2005/2006".

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach została zarejestrowana 13.11.1997 roku jako
organizacja pożytku publicznego (nr KRS 0000101309). Celem Fundacji jest pomoc wdowom i dzieciom osieroconym
przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby. Renta przysługująca rodzinie jest zbyt niska, aby zapewnić
jej utrzymanie, często nie wystarcza nawet na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, dlatego też fundacja
wspiera swoich podopiecznych ﬁnansowo i rzeczowo.

