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Aktywacja edukacji Orkiestrowej 

projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie 
 

Orkiestra Dęta z Krasocina (woj. świętokrzyskie, pow. włoszczowski) jest jedną 

z najstarszych orkiestr dętych województwa świętokrzyskiego. Powstała w 1905 roku 

z inicjatywy proboszcza tamtejszej parafii - ks. Teodora Urbańskiego. W 1926 roku patronat 

nad orkiestrą objęła Straż Ogniowa. Od 2005 roku przy Orkiestrze działa grupa taneczna 

„Aplauz” prowadzona od samego początku przez Iwonę Duszę. 

Największe sukcesy: 

- laureatka Ogólnopolskich Festiwali orkiestr OSP (II miejsce w konkursie głównym i I w 

konkursie musztry paradnej w Płocku w 2015r., III miejsce w Wiśle w 2013r. i Częstochowie 

w 2017r. w konkursach głównych) 

- Grand Prix XLII Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w 

Inowrocławiu w 2014r. 

- I miejsce (w 2013r., 2015r, 2018r.) i III (w 2010r.) na Ogólnopolskim Przeglądzie 

Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach 

- nagroda publiczności w pokazie musztry paradnej na Międzynarodowym Festiwalu 

Młodzieżowych Orkiestr FIJO 2012 w Cheb w Czechach i II miejsce w konkursie musztry na 

tym festiwalu w 2016r. 

 

Orkiestra występuje zarówno lokalnie, regionalnie, jak i ogólnopolsko. Od 2011 roku 

uczestniczy w europejskich festiwalach. Krasocińscy muzycy koncertowali już w Czechach, 

Słowacji, Niemczech, Francji, Bułgarii. 

 

Od 2017r. funkcję kapelmistrza orkiestry pełni Leopold Kwapisz. 

Edukacja muzyczna w Orkiestrze miała różne etapy. Najbliższa szkoła muzyczna jest w 

oddalonych o 50km Kielcach, stąd nauka członków zespołu w szkołach muzycznych była 

śladowa. Przez długie lata nauczanie opierało się więc na kapelmistrzach (w tym Adam i 

Czesław Nowakowscy, Stanisław i Stefan Rak). W latach ’80 i ’90 z uwagi na brak 

nominalnego, stałego dyrygenta, ciężar wymiany pokoleniowej wzięli na siebie najbardziej 

doświadczeni i zaangażowani członkowie Orkiestry. Dobrze sprawdził się duży nabór 

uczniów na przełomie 1993r. i 1994r. prowadzony przez Mariana Robaka – ówczesnego 

prezesa OSP Krasocin. Zapewnił kadry orkiestrantów na dekadę. W 2000r. pracy z 

pierwszymi uczniami podjął się późniejszy kapelmistrz - Bartłomiej Robak. Skład 

sukcesywnie się odmładzał. Ważnym etapem w Orkiestrze była realizacja z grupą młodzieży 

projektu pn. „Z muzyką lepszy start!” w ramach programu „Równać szanse 2007”. Odbyły się 
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wówczas pierwsze warsztaty z instruktorami poszczególnych sekcji instrumentalnych. W 

kolejnych latach, dzięki kolejnym środkom zewnętrznym oraz rozwojowi artystycznemu i 

organizacyjnemu Orkiestry, udało się wpoić w środowisku potrzebę i modę na dętą edukację 

muzyczną. Praca u podstaw została doceniona przez Samorząd Gminy Krasocin, który 

poprzez wójta (jednocześnie muzyka) Ireneusza Gliścińskiego, od 2014r. przeznacza na 

działania krasocińskiej Orkiestry min. 100tys. zł rocznie. Duża część z tej puli jest 

przeznaczona stricte na edukację muzyczną, co daje Orkiestrze dużą stabilizację. 

Z kolejnym przełomem mieliśmy do czynienia w 2018r. Ochotnicza Straż Pożarna w 

Krasocinie zrealizowała nowatorskie przedsięwzięcie edukacyjne pn. „Aktywacja edukacji 

Orkiestrowej” dofinansowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków 

Funduszu Promocji Kultury.  

Projekt realizowany był w okresie maj-grudzień 2018r. Polegał na organizacji szeregu 

warsztatów muzycznych integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 

OSP Krasocin. Wykorzystywał potencjał doświadczonych członków Orkiestry, którzy 

kontynuują edukację muzyczną formalną (studium kapelmistrzowskie, akademie muzyczne). 

Ich umiejętności, wiedza, znajomość specyfiki edukacji i ludzi w Orkiestrze, środowiska 

lokalnego jest niebywałym atutem do prowadzenia zajęć zarówno z uczniami Orkiestry, 

adeptami wchodzącymi do składu oraz wieloletnimi członkami Orkiestry. Zajęcia w ramach 

projektu prowadzili absolwenci studium dla kapelmistrzów i tamburmajorów orkiestr dętych 

w Nowym Sączu -  Leopold Kwapisz i Krystian Pawłowski, studenci Akademii Muzycznej w 

Łodzi – Adrian Malicki i Adrian Rajek oraz Tomasz Dąbrowski (PWSZ w Nysie, Akademia 

Muzyczna we Wrocławiu). Poza projektem, lecz mające bezpośredni wpływ na niego, zajęcia 

z innymi sekcjami prowadzili nasi członkowie: Piotr Kuśmierczyk i Dawid Malicki. 

Zewnętrznymi instruktorami byli m.in. Jan Dobrowolski i Tomasz Hadrian.  

Przeprowadzona na potrzeby projektu ewaluacja pozytywnie oceniła koncept projektu oraz 

samą jego realizację. Ankietowani ankiety podstawowej (członkowie Orkiestry z min. 

rocznym stażem) oceniali wpływ projektu na prowadzoną skuteczność edukacji muzycznej. 

Na podstawowe pytanie, czy instruktorzy wewnętrzni (jednocześnie wywodzących się i 

grających stale w orkiestrze) lepiej wprowadzają uczniów do Orkiestry, wszyscy ankietowani 

odpowiedzieli twierdząco (22 osoby). Za szczegółowe atuty tego modelu edukacji wskazano 

m.in. za stałą opiekę nad uczniami podczas występów i prób (82% ankietowanych), 

komunikację z pozostałą grupą Orkiestry (77%), a także znajomość charakteru gry i 

działalności w Orkiestrze dętej (68%). Ponad 50% osób doceniło też znajomość potrzeb 

Orkiestry, w tym repertuaru. Rzadziej wskazywano chęć zatrudniania „swoich” (jedynie 

niespełna 14%), lepszą „asymilację” uczniów w Orkiestrze (27%), motywacji instruktorów, 
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żeby nie zawieźć grupy (23%). 41% wskazało jako atut wskazało lepszą dyspozycyjność niż 

osób z zewnątrz, 46% poziom muzyczny i edukacyjny. 

Obok zajęć z instruktorskich odbyły się również warsztaty eksperckie, prowadzone przez 

wysokiej klasy specjalistów w danej dziedzinie. Warsztaty z całą Orkiestrą przeprowadził 

Paweł Joks – dyrygent Reprezentacyjnej Orkiestry Wojsk Lotniczych w Poznaniu, sekcję 

trąbek inspirował Jakub Waszczeniuk – wykładowca Uniwersytetu Muzycznego im. F. 

Chopina w Warszawie, klarnety i saksofony przeszkolili wykładowcy Akademii Muzycznej 

im. G. K. Bacewiczów w Łodzi – odpowiednio dr Mariusz Barszcz i dr Łukasz Wójcicki. Po 

przeprowadzeniu warsztatów Orkiestry m.in. Pawłem Joksem uczestnikom rozdano kupony 

ewaluacyjne. Ich wyniki był jednoznacznie pozytywny, bez większego sensu przybliżania 

szczegółowych wyników w niniejszym miejscu (najniższe pozytywne wskazanie wyniosło 

32/34 zwrócone kupony). W przypadku ankiet odpowiadający często powoływali się na dobre 

efekty zajęć z Jakubem Waszczyniukiem i chęć jego ponownego zaproszenia.  

W piątek 26 października 2018r. odbył się popis niniejszego projektu. Wzięli w nim udział 

uczniowie Orkiestry wspólnie z samą Młodzieżową Orkiestrą Dętą OSP Krasocin. Koncert 

zorganizowany we włoszczowskim domu kultury składał się z dwóch części. W pierwszej, 

pod okiem swoich instruktorów, zaprezentowały się sekcje instrumentalne, w szczególności 

złożone z uczniów i osób wchodzących do składu orkiestry. Młodzi instrumentaliści wystąpili  

indywidualnie, grupowo, ale również Orkiestra złożona z uczniów zagrała dwa wspólne 

utwory marszowe.  

Podczas przeprowadzonej ewaluacji największą korzyścią projektu wskazano właśnie 

powiększoną szkółkę muzyczną, większe możliwości finansowe edukacji (73% 

ankietowanych), a także lepsze wprowadzanie do Orkiestry młodych adeptów (64%). Samą 

formułę koncertu, mimo obaw ewaluatora, oceniono bardzo pozytywnie. Niemal wszyscy 

ankietowani wyrazili potrzebę organizowania tego typu koncertu/popisu co roku (20/22), a 

nawet poszerzając szczegółowość prezentacji na poszczególne grupy uczniów i ich 

wnikliwsze przedstawienie (18/22). 

Wkład własny do projektu stanowiły dotacja Gminy Krasocin, wpłaty rodziców uczniów oraz 

środki własne OSP. Całość projektu wyniosła 51tys. zł, przy dotacji MKiDN 41tys. zł. 

W projekcie wzięło udział ponad 70 osób, w tym członkowie Orkiestry i jej uczniowie. 

Zrealizowano ponad 340h warsztatów, zorganizowano popis projektu (koncert Orkiestry i 

uczniów) oraz wydano niniejszy raport ewaluacyjny. 
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WNIOSKI 

- edukacja artystyczna oparta na własnych zasobach kadrowych zdaje egzamin w stopniu 

dobry. Wszelkie atutu, które można było wykorzystać w edukacji Orkiestry są dobrze 

zaimplementowane 

- członkowie Orkiestry dostrzegli pozytyw w angażowaniu „swoich” instruktorów, jednak 

dali czytelny sygnał, że ich angażowanie musi dawać dodatni bilans korzyści do kosztów (np. 

znajomość specyfiki Orkiestry nie może odbyć się kosztem jakości nauczania) 

- edukacja w Orkiestrze powinna podnosić poziom m.in. dzięki takim wydarzeniom, jak 

regularne przeprowadzanie popisu uczniów, dobre zbalansowanie jakości artystycznej sekcji 

instrumentalnych i grup uczniów, a także poszerzanie oferty edukacyjnej o zajęcia mogące 

zwiększyć efektywność nauki gry i jakość samej Orkiestry (np. kształcenie słuchu).  

- Zestawiając jednak pozytywne oceny panelu eksperckiego projektu z trudnościami 

związanymi z kalendarzem Orkiestry, samych ekspertów i cyklem nauczania, należy w 

przyszłości rozważyć intensywność warsztatów eksperckich. 

 

 


