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W  podtrzymywaniu lokalnych tradycji dużą rolę odgrywają orkiestry dęte. 
Najlepsze z nich możemy poznać, dzięki rozstrzygniętemu konkursowi Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. Przed nami jeszcze finał zmagań na liderkę obszarów 
wiejskich.

Piotr Marzec, Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny 

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Trzy pytania do…
zastępcy dyrektora Mazo-
wieckiego Instytutu Kul-
tury, przewodniczącej jury 
w konkursie na najlepszą 
orkiestrę dętą Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich, 
Izabeli Bednarczyk

Co takiego jest w orkiestrach dętych, 
że przeżywają dziś swój renesans?
Na sukces orkiestr dętych składa się wiele ele-
mentów. Musi być mocno zaangażowany lider, 
organizator, kapelmistrz, który potrafi skupić 
wokół siebie innych i zmotywować ich do pra-
cy. Trzeba być również zdecydowanym na po-
święcenie orkiestrze wolnego czasu. Bez grupy 
uzdolnionych muzyków gotowych na próby 
i  koncerty niczego nie udałoby się osiągnąć. 
I wreszcie potrzebny jest dobry gospodarz gmi-
ny, powiatu czy Ochotniczej Straży Pożarnej. 
Wszystkie te czynniki w połączeniu z dobranym 
repertuarem, ciekawymi strojami i dodatkowy-
mi atrakcjami w  postaci solistów lub mażore-
tek sprawiają, że orkiestra staje się bohaterem 
programów artystycznych, świąt, pokazów czy 
koncertów. To bardzo cieszy, bo przecież orkie-
stra dba o tradycję, propaguje kulturę i odciąga 
młodzież od komputerów i telewizorów.

Jak przebiegał finał konkursu 
na najlepszą orkiestrę dętą? 
Czy trudno było wybrać 
zwycięzcę?
Ocenić i wyróżnić najlepsze z trzynastu orkiestr, 
które przyjechały do Grodziska, nie było łatwo. 
Każda charakteryzowała się czymś niepowta-
rzalnym, każda miała zaskakujący element, 
każda dała z  siebie wszystko. Postanowiliśmy 
indywidualnie przyznawać od 0 do 10 punk-
tów i  wyliczać średnią arytmetyczną. Siłą rze-
czy po naszym werdykcie byli i  zadowoleni, 
i rozczarowani. Zdradzę małą tajemnicę – żad-
na z orkiestr nie dostała od nikogo 0 punktów, 
a  różnice między nagrodzonymi (z wyjątkiem 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej Miasta Zwolenia, 
która zajęła I miejsce) były znikome. 

Jak można pomóc orkiestrom, by 
mogły rozwijać swoją działalność? 
Orkiestrom potrzebna jest życzliwość władz lo-
kalnych i regionalnych oraz wsparcie finansowe. 
Nieodzowna jest też pomoc przy promocji, dla-
tego takie konkursy, jak ten, są dla nich bardzo 
ważne. Orkiestry mogą pokazać się szerokiej pu-
bliczności i zdobyć nowych fanów, a przy okazji 
zyskują wsparcie w formie nagród finansowych. 

ZA NAMI

Dzień konkursu był wielkim świętem muzyki. 
Przez blisko siedem godzin ocenialiśmy trzy-
naście z piętnastu orkiestr dętych zgłoszonych 
do drugiej edycji konkursu. Mundury i  unifor-
my, utwory muzyki poważnej i  aranżacje roz-
rywkowe, koncerty na scenie i  parady musz-
try. Każda z  orkiestr starała się pokazać z  jak 
najlepszej strony. Walczono nie tylko o prestiż 
i  uznanie, ale również o  nagrodę 10  tys. zł, 
którą zwykle przeznacza się na instrumenty, 
sprzęt, nuty czy stroje. Przegląd, wielką prze-
wagą punktową nad pozostałymi orkiestrami, 
wygrała Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta 
Zwolenia. W  dwudziestominutowym progra-
mie pokazała radość z muzyki, kunszt, zgranie 
oraz wspaniałe umiejętności tamburmajorki 
i mażoretek. Ich występ otrzymał nie tylko naj-
wyższe noty jurorów, ale także ogromne brawa 
grodziskiej publiczności.
Różnica punktowa między pozostałymi orkie-
strami była bardzo niewielka. Niestety komisja 
konkursowa nie mogła wyróżnić wszystkich 
i  ostatecznie zdecydowała o  przyznaniu dru-
giego miejsca i  kwoty 6 tys. zł dla Parafialnej 

Orkiestry Dętej ze Szczutowa, a  trzecią lokatę 
i 3 tys. zł Orkiestrze Moderato z Warki. Kolejne 
trzy miejsca nagrodzono kwotami po 1 tys. zł, 
a zdobyły je orkiestry z Bogatego (IV miejsce), 
Starej Białej (V miejsce) i  Jońca (VI miejsce). 
Członkowie jury ze Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych, Mazowieckiego Instytutu 
Kultury, Ośrodka Kultury Gminy Grodzisk Ma-
zowiecki i  Urzędu Marszałkowskiego Woje-
wództwa Mazowieckiego w  Warszawie pod-
kreślali, że wszystkie orkiestry były wspaniałe 
i wszystkie zasługują na podziw i uznanie. Ma-
my nadzieję, że jeszcze nieraz spotkamy się na 
mazowieckich scenach i w kolejnych edycjach 
naszego przeglądu. 

PRZED NAMI 

Najlepszą liderkę obszarów wiejskich po-
znamy na przełomie października i  listopada, 
a  już 24 października proponujemy konkurs 
wiedzy z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej Unii 
Europejskiej, Polityki Spójności oraz ekolo-
gii i  przedsiębiorczości. W  listopadzie będzie 
można sprawdzić swoją wiedzę o  wiejskim 
gospodarstwie domowym, przedsiębiorczości 
i ekologii podczas olimpiady wojewódzkiej, zaś 
w  grudniu – startując w  Olimpiadzie Wiedzy 
Rolniczej. Dwie ostatnie propozycje organizuje 
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
we współpracy z KSOW.
Szczegóły na stronie www.mazowieckie.ksow.pl .
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Dobrany, ciekawy repertuar i jednolite stroje zadecydowały o zwycięstwie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
Miasta Zwolenia
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