
Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica

XII Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

Złota Trąbka

5-7.06.2015



Przed osiemnastu laty los zetknął ze sobą ówczesne-
go prezesa bielskiego oddziału Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr, nieżyjącego już Kazimierza 

Fobera, z Jackiem Falfusem, sprawującym wtedy urząd 
Wójta Gminy Kozy. Spotkanie to zaowocowało zorga-
nizowaniem imprezy, która zgromadziła na estradzie 
w Kozach dziesięć zespołów orkiestrowych z pobli-
skich miejscowości. Tak rozpoczęła się historia przeglą-
du, który stopniowo rozszerzał swój zasięg, a z czasem 
dorobił się dumnej nazwy Festiwalu Orkiestr Dętych 
„Złota Trąbka”.

Międzynarodowe ramy wyznaczył imprezie kolej-
ny prezes bielskiego oddziału PZChiO – Piotr Jakóbiec. 
Dzięki temu od jedenastu lat na estradach festiwalo-
wych (w Kozach, Bielsku-Białej i gminach powiatu biel-
skiego) oprócz polskich stawały orkiestry z Niemiec, 
Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

Liczny udział młodzieży w składach występujących 
zespołów i naturalna żywiołowość tych grup nadały fe-
stiwalowi niepowtarzalny styl. Równocześnie konkur-
sowe prezentacje charakteryzował wysoki poziom ar-
tystyczny, co wielokrotnie podkreślali jurorzy.

W tym roku festiwal odbędzie się w:
• Bielsku-Białej – konkurs estradowy, parada orkiestr, 

koncerty plenerowe;
• Kozach – warsztaty orkiestrowe, Powiatowy Prze-

gląd Orkiestr, koncerty plenerowe;
• Jasienicy – konkurs musztry orkiestrowej, koncerty 

plenerowe,
• Jaworzu, Rudzicy i Godziszce – koncerty plenerowe.

Programową nowością jest Powiatowy Przegląd Or-
kiestr, skierowany do zespołów działających na tere-
nie powiatu bielskiego, dobrą tradycją festiwalu stały 
się natomiast zajęcia warsztatowe, prowadzone przez 
wybitnych specjalistów.

Organizatorom zależy nie tylko na tym, by impreza 
była świętem muzyki, gromadzącym tysiące widzów. 
Bardzo ważne jest również, by Złota Trąbka sprzyja-
ła szlachetnej artystycznej rywalizacji, by pomagała 
podnosić umiejętności uczestniczącym zespołom, ka-
pelmistrzom i dyrygentom, a także, by stanowiła do-
brą okazję do promowania młodych muzyków i nawią-
zywania kontaktów.

Historia GRAND PRIX Festiwalu 
Orkiestr Dętych Złota Trąbka
2014 – nie przyznano
2013 – Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta 

z Wręczycy Wielkiej 
Kapelmistrz Bartłomiej Pięta

2012 – Dechový orchestr mladých ZUŠ Přibor 
Kapelmistrz Ivo Lacný

2011 – Orkiestra Dęta OSP w Konopiskach 
Kapelmistrz Damian Bogacz

2010 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice 
Kapelmistrz Piotr Olearczyk

2009 – Dechový orchestr mladých ZUŠ Přibor 
Kapelmistrz Ivo Lacný

2008 – Orkiestra Dęta OSP Wilamowice 
Kapelmistrz Mariusz Płonka

2007 – Bekton Concert Band (Węgry) 
Kapelmistrz Gyula Bekker

2006 – Orkiestra Dęta OSP Wilamowice 
Kapelmistrz Mariusz Płonka

2005 – Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Pisarzowice 
Kapelmistrz Piotr Olearczyk

2004 – Orkiestra Dęta OSP Wilamowice 
Kapelmistrz Mariusz Płonka

PATRONAT:
Jacek Falfus 
Poseł na Sejm RP
Jacek Krywult 
Prezydent Bielska-Białej
Andrzej Płonka 
Starosta Bielski
Krzysztof Fiałkowski 
Wójt Gminy Kozy
Janusz Pierzyna 
Wójt Gminy Jasienica
Patronat artystyczny:
Łukasz Golec i Paweł Golec 
Golec uOrkiestra
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Uczestnicy festiwalu

Blach Kapela z Jasienicy
Kierownicy: Tadeusz Rozumek i Krzysztof Uchyła
Zespół powstał w 2012 roku z inicjatywy Tadeusza Ro-
zumka i Krzysztofa Uchyły. Działa przy Gminnym Ośrod-
ku Kultury w Jasienicy z siedzibą w Międzyrzeczu. Składa 
się z kilkunastu muzyków z pobliskich miejscowości, któ-
rych połączyła pasja i zamiłowanie do muzyki czeskich 
orkiestr dętych, z którymi członkowie kapeli mają bezpo-
średni kontakt. W repertuarze zespołu można usłyszeć 
pol ki, walczyki, tanga, utwory taneczne, biesiadne oraz 
światowe przeboje. Kapela wystąpi w 12–osobowym skła-
dzie muzyków z dwoma wokalistami: Eweliną Wójcik oraz 
Markiem Brychcym.
Zespół usłyszymy w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych. 
 Będzie oceniany w kategorii B – pokrewne formacje instrumental-
ne (big-bandy, dechowki, itp.)

Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra 
Dęta Gminy Żytno
Kapelmistrz Krzysztof Jabłoński
Orkiestra powstała w kwietniu 2010 r. z inicjatywy wójta 
Janusza Czapli oraz radnych gminy Żytno. Działa pod pa-
tronatem Gminnego Ośrodka Kultury, swą grą uświetnia 
wszelkie uroczystości lokalne, kościelne oraz państwo-
we. Na swoim koncie posiada pierwsze nagrody oraz wy-
różnienia zdobyte na festiwalach oraz przeglądach or-
kiestr dętych.
Zespół zaprezentuje się w kategorii orkiestr dętych w konkursie 
 estradowym oraz konkursie musztry.

4



Bielsko-Biała, Kozy, Jasienica

Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Gminy Dołni Cziflik – Bułgaria
Kapelmistrz Dimo Koritarov
Została założona w roku 2011. Jest swoistą wi-
zytówką miasta, gminy i miejscowości z regionu 
nadmorskiego w okolicach Warny. W bogatym 
repertuarze ma m.in. marsze oraz znane przebo-
je muzyki bułgarskiej i zagranicznej. Zespół czę-
sto uczestniczy w różnego rodzaju koncertach, 
przemarszach, festynach, uroczystościach jubi-
leuszowych. Jest stałym uczestnikiem Festiwalu 
Orkiestr Dętych „Diko Iliew”, Przeglądu Orkiestr 
Szkolnych i zespołów mażoretek w Warnie, Fe-
stiwalu Orkiestr Dętych „Rytm Morza Czarnego”, 
Asparuhovo Śpiewa i Tańczy.
Zespół wystąpi w pozakonkursowych koncertach festi-
walowych.

Gödöllői Városi Fúvószenekar 
(Gödöllő Symphonic Band) 
– Węgry
Kapelmistrz Attila Ella
Gödöllő Symphonic Band powstał w 1991 roku 
w miejscowej szkole muzycznej. Od czternastu lat 
zespół jest orkiestrą symfoniczną miasta Gödöl-
lő. Obecnie liczy 60 członków, utalentowanych 
amatorów. W 2008 i 2013 roku orkiestra wygra-
ła konkurs organizowany przez Węgierskie Sto-
warzyszenie Orkiestr Symfonicznych. Zespół kon-
certował w takich krajach jak: Włochy, Słowenia, 
Austria, Chorwacja, Czechy i Belgia.
Zespół zaprezentuje się w konkursie estradowym festi-
walu, w kategorii orkiestr dętych.
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Kapelmistrz Sławomir Szafrański
Istnieje od 1995 roku, powstała z inicjatywy samorządu 
gminnego. Jej założycielem i dyrygentem jest Sławomir 
Szafrański. Jest laureatem wielu konkursów ogólnopol-
skich i międzynarodowych. W dorobku posiada nagrania 
radiowe oraz dwie płyty: nagraną w 2002 roku multime-
dialną płytę ukazującą dotychczasowy dorobek orkiestry 
i – wydaną z okazji 10-lecia zespołu – prawie godzinną pre-
zentację utworów muzycznych od Haendla po mniej lub 
bardziej znane standardy swingowe i piosenki rockowe. 
Każdego roku orkiestra bierze udział w koncertach nowo-
rocznych i wigilijnych, akademiach i uroczystościach oko-
licznościowych oraz w festynach (Dni Kleszczowa oraz 
gminne dożynki).
Orkiestrę zobaczymy w festiwalowym konkursie musztry.

Kapelmistrz Tomasz Janusz
Powołana do życia w roku 1950 na wniosek Zarządu OSP. 
Przed dziesięciu laty znacznie odmłodziła swój skład 
i zdecydowanie unowocześniła repertuar. Od tej właśnie 
pory występuje pod patronatem Miejskiego Domu Kultu-
ry w Czechowicach-Dziedzicach jako Młodzieżowa Orkie-
stra Dęta. Bierze udział w licznych konkursach i przeglą-
dach muzycznych w kraju i za granicą (Włochy, Francja).
Zespół zaprezentuje się w kategorii orkiestr dętych w konkursie 
 estradowym oraz Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta MDK Czechowice-Dziedzice

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy 
Kleszczów

Młodzieżowa Orkiestra Dęta Miasta 
Zwolenia
Kapelmistrz Piotr Bąbolewski
Powstała w 1992 roku, pierwszy koncert – pod batutą ka-
pelmistrza Aleksandra Nadolskiego – dała w grudniu tego 
samego roku podczas pasterki. MOD była i jest zespołem, 
który uświetnia niemal wszystkie uroczystości w swoim 
mieście i powiecie oraz promuje rodzinną ziemię w całym 
kraju. Współczesność stawia nowe wyzwania przed mło-
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dymi muzykami, zespół musi się stale rozwijać i doskona-
lić umiejętności, wyrazem tego jest wprowadzenie do re-
pertuaru musztry paradnej z udziałem mażoretek oraz 
tamburmajorki.

Niezależny Zespół Miłośników 
Muzyki z Kóz
Powstał dwa lata temu z inicjatywy grupy przyjaciół, któ-
rych łączy wspólna pasja muzykowania. Zespół tworzą 
w większości amatorzy, których inspiruje czesko-słowac-
ka muzyka folkowa. Członkowie grupy są otwarci na nowe 
wyzwania i z chęcią wykonują również utwory innych ga-
tunków muzycznych. Tradycją stały się cotygodniowe spo-
tkania po próbach, na których analizują swoje interpretacje 
i dyskutują o muzyce. Grupa koncertowała na kilku prze-
glądach na terenie Podbeskidzia.
Zespół usłyszymy w konkursie estradowym oraz Powiatowym Prze-
glądzie Orkiestr Dętych. Będzie oceniany w kategorii B – pokrewne 
formacje instrumentalne (big-bandy, dechowki, itp.)

Orkiestra zaprezentuje się w konkursie estradowym w kategorii or-
kiestr dętych oraz w konkursie musztry.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Kóz
Kapelmistrz Stanisław Wróbel
Została założona w 1992 roku. Skupia dzieci i młodzież ko-
ziańską. Repertuar orkiestry jest zróżnicowany, obejmuje 
muzykę poważną, klasyczną, marszową oraz taneczną. Ze-
spół uświetnia uroczystości gminne i środowiskowe, jest 
kulturalną wizytówką gminy Kozy. Wielokrotnie stawał 
na podium różnych imprez konkursowych, m.in. Ogólno-
polskiego Festiwalu Orkiestr Dętych w Inowrocławiu, Wo-
jewódzkiego Przeglądu Zespołów Artystycznych w Bren-
nej, Międzynarodowego Festiwalu Orkiestr Dętych Złota 
Trąbka. Ponadto brał udział w zagranicznych festiwalach 
muzycznych w Kristianstad (Szwecja), Koptendorf (Niem-
cy) oraz Kenderes (Węgry).
Zespół wystąpi w Powiatowym Przeglądzie Orkiestr Dętych.
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Orkiestra Dęta OSP 
Mazańcowice
Kapelmistrz Mieczysław Orlicki
Została założona w 1983 roku. Osobą odpo-
wiedzialną za jej powstanie jest Władysław 
Kopoczek, jednocześnie pierwszy kapelmistrz 
zespołu. Następnie dyrygentem został Mieczy-
sław Orlicki. Od 2013 roku prezesem jest To-
masz Kłaptocz. Obecnie orkiestra liczy 30 osób. 
Swą grą uświetnia m.in. gminne wydarzenia, 
uroczystości kościelne oraz święta strażackie. 
Do sukcesów zapisanych w historii zespołu na-
leżą zdobycie brązowego (2000 r.) i srebrnego 
dyplomu (2003) festiwalu Złota Trąbka.
Zespół zaprezentuje się w Powiatowym Przeglądzie 
Orkiestr Dętych w kategorii orkiestr dętych.

Orkiestra Dęta OSP Roczyny
Kapelmistrz Roman Marczyński
Orkiestra obchodzi w tym roku 145-lecie ist-
nienia. Jej kapelmistrzem od siedmiu lat jest 
Roman Marczyński. Corocznie koncertuje po-
nad 90 razy, zarówno w miejscowościach regio-
nu, jak i poza nim. W repertuarze ma muzykę 
klasyczną, rozrywkową, marszową, taneczną, 
jazzową, ludową i kościelną. Do jej najważniej-
szych osiągnięć należą: złoty dyplom na Mię-
dzynarodowym Przeglądzie Orkiestr Dętych 
Złota Trąbka w 2011 roku, I miejsce w katego-
rii orkiestr strażackich w XXXIII Małopolskim 
Festiwalu Orkiestr Dętych Echo Trombity w No-
wym Sączu oraz wyróżnienie w 53. Festiwalu 
Orkiestr Ziemi Krakowskiej w Michałowicach.
Zespół zaprezentuje się w konkursie estradowym fe-
stiwalu, w kategorii orkiestr dętych.
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Orkiestra Dęta Silenzio z Woli
Kapelmistrz Piotr Olearczyk
Powstała w styczniu 1997 roku z inicjatywy 
Henryka Odrobińskiego. Początkowo wystę-
powała podczas uroczystości religijnych, ale 
koncertowała (2006) też w Sejmie. Od czte-
rech lat pod kierunkiem nowego kapelmistrza 
orkiestra często występuje, gra muzykę po-
ważną, filmową i rozrywkową. Prezentuje się 
na wszystkich uroczystościach gminnych i po-
wiatowych, a także w innych regionach kraju. 
Obecnie liczy 50 członków i 12 uczniów. W 2013 
roku wzięła udział w Wojewódzkim Przeglą-
dzie Orkiestr Dętych w Tąpkowicach, kwalifi-
kując się do Międzywojewódzkiego Przeglądu 
Orkiestr Dętych w Ciechocinku, gdzie zdobyła 
17 miejsce w Polsce.
Zespół zaprezentuje się w konkursie estradowym fe-
stiwalu, w kategorii orkiestr dętych.

Kapelmistrz Rene Weidner
Marszowa orkiestra Komptendorf została zało-
żona w 1979 roku i przez 28 lat działała jako or-
kiestra klubu piłkarskiego SV Wacker. W 2007 
roku jej członkowie utworzyli niezależne sto-
warzyszenie, które skupia 35 osób pochodzą-
cych z Komptendorf i okolicznych gmin. Orkie-
stra corocznie bierze udział w najważniejszych 
wydarzeniach w regionie. Koncertuje również 
za granicą: w Szwecji (Międzynarodowy Festi-
wal Muzyczny w Kristianstad), Polsce (Kozy 
i Białystok), Hiszpanii (Festiwal Miejski w Mal-
grat de Mar), Irlandii (Cork Rebel Week) oraz 
Stanach Zjednoczonych.
Zespół zaprezentuje się w kategorii orkiestr dętych 
w konkursie estradowym oraz konkursie musztry.

Spielmannszug Komptendorf e.V. – NIEMCY
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Jury XII Międzynarodowego 
Festiwalu Orkiestr Dętych  
Złota Trąbka
Konkurs estradowy i musztry orkiestrowej
prof. dr hab. Zdzisław Stolarczyk – puzonista, 

prof. Akademii Muzycznej w Krakowie
dr Orlin Bebenow – instrumentalista, śpiewak, 

dyrygent, aranżer i kompozytor, prezes Polskiego 
Związku Chórów i Orkiestr Oddział  w Bydgoszczy

płk dr Paweł Lewandowski – inspektor orkiestr 
wojskowych w Ministerstwie Obrony Narodowej

mgr Wiesława Kobiela – sekretarz jury

Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych
dr hab. Wacław Mulak – adiunkt Akademii Muzycznej 

w Krakowie, I trębacz Filharmonii Krakowskiej
dr Bogusław Jan Bemben – dyrygent, menadżer 

i pedagog, adiunkt w Instytucie Muzyki na Wydziale 
Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 
kierownik studiów podyplomowych z zakresu 
dyrygentury orkiestr dętych i big-bandów

mgr Andrzej Kucybała – dyrektor Zespołu 
Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej

mgr Piotr Żółty – sekretarz jury

Kierownictwo artystyczne i organizacyjne: 
Krzysztof Przemyk – prezes Polskiego Związku  

Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
Marek Małecki – dyrektor Domu Kultury w Kozach

Biuro XII Międzynarodowego Festiwalu  
Orkiestr Dętych Złota Trąbka 2015
Dom Kultury w Kozach
ul. Krakowska 2
43-340 Kozy
tel. 33-8174232
e-mail: festiwal@kozy.pl
www.festiwal.kozy.pl
www.domkultury.kozy.pl

PROGRAM FESTIWALU
Piątek, 5 czerwca
KOZY
15:00-19:00 – warsztaty orkiestrowe  

(Dom Kultury)
Sobota, 6 czerwca
BIELSKO-BIAŁA
10:00-14:00 – konkurs estradowy 

(park Słowackiego)
16:00 – koncert plenerowy (Rynek)
16:30-17:30 – parada orkiestr 

(Rynek, ul. Słowackiego, BCK)
18:00 – koncert plenerowy (park Słowackiego)
KOZY
13:30-16:00 – Powiatowy Przegląd  

Orkiestr Dętych (plac targowy, ul. Szkolna)
18:30 – koncert galowy  

(plac targowy, ul. Szkolna)
MIEJSCOWOŚCI POWIATU BIELSKIEGO
koncerty plenerowe 

18:00 – Jaworze (amfiteatr) 
18:30 – Rudzica (amfiteatr)

Niedziela, 7 czerwca
KOZY
koncerty plenerowe 

przy kościołach: 10:20 – centrum,  
11:30 – Gaje, 12:30 – Małe Kozy
11:30 i 16:00 – plac targowy, ul. Szkolna

GODZISZKA
15:00 – koncert plenerowy  

(teren rekreacyjny przy ul. Lipowej)
JASIENICA
amfiteatr Drzewiarz
14:00 – konkurs musztry orkiestrowej
15:00 – koncert orkiestr
18:00 – koncert finałowy festiwalu 
18:30 – ogłoszenie wyników i koncert 

zdobywcy Grand Prix
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Zadanie współfinansują:

Organizatorzy: 

Samorząd 
Województwa Śląskiego

Gmina Bielsko-Biała

Dom Kultury  
w Kozach

Gminny Ośrodek Kultury 
w Jasienicy 

Bielskie  
Centrum Kultury

Polski Związek  
Chórów i Orkiestr  

Oddział w Bielsku-Białej

Regionalny Ośrodek Kultury  
w Bielsku-Białej

Starostwo Powiatowe 
w Bielsku-Białej

Gmina KozyGmina Jasienica

Sponsorzy:

 

 

P.U. MONTER 
Edward Stroński

SW – „KUBUŚ” 
Sławomir Wencel



Wydawcy: Regionalny Ośrodek Kultury
Polski Związek Chórów i Orkiestr Oddział w Bielsku-Białej
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