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Aktywacja edukacji Orkiestrowej II 

projekt Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie 
raport ewaluacyjny 

 

O orkiestrze 

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 Ogólnopolskiego Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu 

(2014, 2019) 
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- 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. 

Historia edukacji muzycznej 

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 

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.  

Aktywacja Edukacji Orkiestrowej II 
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W 2019r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, doceniając efekty projektu 

„Aktywacja Edukacji Orkiestrowej” dofinansowało w kwocie 30tys. zł drugą edycję zadania. 

Wkład własny w kwocie 10tys. zł przekazała Gmina Krasocin, 1,6tys. zł pochodziło z wpłat 

rodziców, 822zł pochodziło ze środków własnych 

OSP Krasocin. 

Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów 

muzycznych integrujących różne pokolenia 

w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin 

oraz poszerzających ofertę edukacyjną o nowe 

elementy, tj. oprócz nauki gry na instrumencie 

również kształcenie słuchu i musztrę. 

Projekt realizowany był w okresie maj-grudzień 

2019r. 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 przeprowadzili absolwenci studium dla kapelmistrzów i tamburmajorów orkiestr 

dętych w Nowym Sączu – Leopold Kwapisz (wszystkie sekcje) i Krystian Pawłowski (trąbki, 

sakshorny), absolwent/student Akademii Muzycznej w Łodzi – Adrian Malicki (klarnety, 

saksofony). Część zajęć dla tubistów i sakshornistów poprowadził Krzysztof Gajda - 

nauczyciel szkół muzycznych, filharmonik. Kształcenie słuchu prowadził Jan Dobrowolski, 

natomiast musztrę dla początkujących i orkiestrę uczniów - Leopold Kwapisz. W sumie 

odbyło się ponad 344h warsztatów i zajęć z musztry dla początkujących, kształcenia słuchu. 

W całym projekcie udział wzięło udział 76 osób. 
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Poza projektem, lecz mające bezpośredni wpływ na niego, zajęcia z innymi sekcjami 

prowadzili nasi członkowie Piotr Kuśmierczyk (sakshorny, tuby, puzony) i Dawid Malicki 

(perkusja), Tomasz Gawron (puzony), Adrian 

Rajek (tuby), Marcin Czajkowski (waltornie). 

Część z tych zajęć finansowała Gmina 

Krasocin bezpośrednio ze swojego budżetu. 

W sobotę 21 grudnia 2019r. odbył się popis 

niniejszego projektu. Wzięli w nim udział 

uczniowie Orkiestry oraz grający 

instruktorzy. Popis zorganizowany został w 

remizie OSP (a dużej scenie Orkiestra i 

uczniowie wystąpią 7 marca 2020r. - 

Filharmonia Świętokrzyska). W popisach 

sekcji mogliśmy usłyszeć m.in. fragment 

ćwiczenia, etiudy, a także repertuar 

świąteczny i bieżący dużej orkiestry. 

Wspólnie ze stałymi kilkoma stałymi 

członkami orkiestry uczniowie i osoby 

wchodzące do składu wykonały m.in. kolędy 

oraz marsze pochodowe. W wydarzeniu, jako 

widownia, uczestniczyło ok. 50 osób - 

rodziny wykonawców. Wstęp na koncert był bezpłatny. 

 

Metodologia i przeprowadzenie ewaluacji 

Najważniejszym elementem ewaluacji było przeprowadzenie ankietyzacji wśród członków 

Orkiestry z min. 4-letnim stażem. Ta grupa osób jest najbardziej miarodajna z uwagi na 

doświadczenie i świadomość edukacji w Orkiestrze. Ankieta w formie internetowej, 

anonimowej w formularzu google. Dodatkowo odbyło się spotkanie ewaluacyjne kadry  (24 

listopada 2019r.), analizujące pod względem projekt pod względem mocnych i słabych stron 

oraz projektowania oferty w kolejnych latach. Oddzielnie odbyła się również analiza 

wniosków z obserwacji popisu projektu (progresu uczniów, efektywności prowadzących) 
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Analiza SWOT 

Mocne strony Słabe strony 
- Poszukiwanie i rozwój instruktorów-

wychowanków Orkiestry. Znają potrzeby i 

specyfikę orkiestry oraz charakter grania w 

orkiestrze (po 71% odpowiedzi 

ankietowanych), są z uczniami podczas 

występów i prób, opiekują się nimi (78% ), 

są bardziej związani z Orkiestrą niż 

instruktorzy zewnętrzni (57%) 

- kontynuowanie form integracji w orkiestrze 

poprzez "mieszanie" się różnych pokoleń na 

próbach i występach 

- funkcjonowanie orkiestry uczniów, która 

może praktycznie niezależnie od "seniorów" 

dawać koncerty i oprawiać uroczystości 

- sprzęt muzyczny. Obecnie bardziej 

wymieniamy i uzupełniamy sprzęt, niż 

budujemy instrumentarium. Konieczne duże 

i niezbędne zakupy czekają nas dopiero w 

przypadku nowej siedziby. 

- infrastruktura do ćwiczeń. Dysponujemy 

małą (ok. 50m2) salą prób. Do prób 

sekcyjnych wykorzystujemy dostępne 

pomieszczenia w budynku lub poza nim. 

Utrudnia to planowanie kalendarza prób, ale 

także jakość zajęć, zarówno indywidualnych, 

sekcyjnych, jak i grupowych.  

- Napięty kalendarz projektu. Wiąże się to 

nie tylko z datą podpisania umowy dotacji, 

ale również kalendarzem występów 

Orkiestry.  

- małe zaangażowanie rodziców w 

działalność Orkiestry. Jest to od lat nasza 

pięta Achillesa, mimo przypadków związania 

się z nami nawet na dłuższy okres kilkorga 

osób.  

- zbyt duża odpowiedzialność za edukację 

spoczywa na kapelmistrzu 

Szanse Zagrożenia  
- powiększona szkółka Orkiestry (78% 

ankietowanych wskazało taką odpowiedź) 

- poszerzenie kadry instruktorskiej oraz 

podniesienie ich umiejętności (kadra rozrasta 

się zarówno o wychowanków - 1 osoba), jak 

i zewnętrznych instruktorów (1 osoba); 

permanentnie poszerza swoje umiejętności 

(edukacja, inne zespoły i orkiestry) 

- projekt rozbudowy remizy OSP w celu 

adaptacji na cele orkiestry 

- wiązanie się instruktorów odpłatnie z 

innymi zespołami, co wpływa na ich 

dyspozycyjność i określenie priorytetów 

- niska frekwencja na próbach i występach 

najstarszych muzyków (praca, studia, 

rodzina). 

 

Ankietowanych spytano o ocenę instruktorów wywodzących się spoza Orkiestry. Zostali 

ocenieni dobrze, a za podstawowe ich atuty wskazano przygotowanie merytoryczne, dobry 

kontakt z uczniami i dobry kontakt z kadrą (po 64% najwyższych ocen). Wpływ na ogólny 

rozwój orkiestry oraz skuteczność w edukacji został oceniony przez 42% ankietowanych jako 

„optymalny”. Słabsze oceny mają jednak w integracji różnych pokoleń w orkiestrze (aż 35% 

ankietowanych określiło ich wpływ jako przeciętny lub niewystarczający).  
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Ankietowanych spytano również o opinię co do organizacji popisu projektu. 71% sugeruje, 

aby organizować go co roku, bardziej skupić się na charakterystyce ucznia (wiek, długość 

nauki itp. 57%). 

Wywiady po przeprowadzeniu popisu sugerują jednoznacznie, że instruktorzy i uczniowie 

szkółki podnieśli swoje umiejętności. Jedyną sekcją, która wymaga szczególnej, dodatkowej 

uwagi są waltornie. 

Wnioski 

- edukacja artystyczna oparta na własnych zasobach kadrowych przy wsparciu zewnętrznych 

nauczycieli zdaje egzamin w stopniu dobrym. W porównaniu z rokiem 2018 widać progres 

jakości nauczania oraz ciągłości pokoleniowej.  

- wyraźnie spadająca frekwencja na próbach najstarszych muzyków spowodowana jest 

innymi zobowiązaniami (praca, studia). Ta grupa członków stoi przed odpowiedzią na pytania 

o swoją przyszłość w orkiestrze.  

- wyraźnie podczas ewaluacji widać potrzebę zwiększenia efektywności prowadzenia zajęć - 

zajęcia teoretyczne (kształcenie słuchu, rytmika, zasady muzyki) wymagają spójnego, 

obowiązkowego przedmiotu dla uczniów, niezależnie od zajęć z instrumentu. Nauka musztry 

(zarówno podstaw maszerowania jak i elementów choreograficznych) wymaga również 

oddzielnych zajęć. 

 

 


