Starostwo Powiatowe w Kaliszu

Orkiestra Dęta OSP w Rajsku
ODROBINA HISTORII...
Nasza orkiestra powstała 66 lat po zainicjowaniu przez ówczesnego proboszcza parafii Rajsko ks. Józefa Mężnickiego
oraz Wacława Józefa Niemojewskiego - właściciela majątku w Marchwaczu, powstania w naszej miejscowości
Ochotniczej Straży Pożarnej.
W lipcu 1987 roku Seweryn Gałka, Lucjan Wszędobył oraz Ryszard Anyszewski wpadli na pomysł, aby przy miejscowej
jednostce straży pożarnej funkcjonowała orkiestra dęta. Aby słowom stała się zadość z własnych funduszy zakupiono
instrumenty muzyczne.

KAPELMISTRZOWIE
Nie trzeba było długo czekać na pierwszy występ orkiestry, a miał on miejsce już 15 listopada 1987 r. Od początku
istnienia orkiestry kapelmistrzem był Marceli Jezierski. Orkiestrą kierował do 1992 roku.
Od 1993 do 1999 r. roku batutę przejął Piotr Lenartowicz, a od 2000 do 2012 r. Grzegorz Szwarc.
Aktualnie jako Orkiestra cieszymy się obecnością naszego obecnego Kapelmistrza- Adriana Wałowskiego, który przejął
muzyczne dowództwo w grudniu 2012 roku i pracuje z nami i nad nami do dziś.
Nasza orkiestra od początku swojego koncertowania bierze czynny udział w uroczystościach kościelnych i
środowiskowych. Swoje umiejętności prezentuje na licznych przeglądach i festiwalach orkiestr dętych na terenie
naszego powiatu, jak i poza jego granicami.
Cofając się do dalszej przeszłości orkiestra miała m.in. takie oto osiągnięcia:
- I miejsce na Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Sycowie (1994 r.)
- I miejsce w VI Turnieju Orkiestr Dętych Wielkopolski w Grodzisku Wielkopolskim (1998 r.)
- II miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Kępnie i Łubnicach
- notowała wysokie miejsca podczas Przeglądów Regionalnych w Kutnie i Ciechocinku.

Jednym z ważniejszych faktów w dziejach działalności Orkiestry i najbardziej zapadającym w pamięci wydarzeniem
był koncert podczas pobytu Papieża Jana Pawła II w Kaliszu, który miał miejsce 4 czerwca 1997 r.

PREZESI
Nie możemy pominąć wspomnienia o naszych dotychczasowych prezesach!
Pierwszym i najdłużej piastującym tę funkcję był dh Seweryn Gałka. Rolę prezesa pełnił od początku jej powstania aż
do 2007 r., kiedy działalność przerwała Jego nagła śmierć. Był głównym inicjatorem powstania orkiestry i czynnym
działaczem OSP w Rajsku. Zajmował się organizacją przedsięwzięć
i wydarzeń związanych z orkiestrą, a
także w sposób niezawodny towarzyszył orkiestrze grając na bębnie marszowym oraz czynelach.
Zmarł w wieku 76. Został pochowany z honorami na miejscowym cmentarzu.
W tych smutnych okolicznościach pieczę nad orkiestrą przejął dh Robert Tomaszewski, który przez swoją 3-letnią
kadencję, do 2010 roku zdecydowanie odmłodził skład orkiestry poprzez dobrą współpracę z miejscowym Zespołem
Szkół.
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W 2011 r. prezesem został długoletni wychowanek orkiestry dr Wojciech Woźny. Początki Jego kadencji nie były
proste, z uwagi na reorganizację, zdaje się, że chyba najważniejszego stanowiska
w orkiestrze, czyli
dyrygenta. Poza tym z uwagi na grono młodych ludzi, rządnych rozwoju muzycznego i przekraczania osobistych
granic, musiał sprostać naszym rosnącym wymaganiom.
W okresie urzędowania na tym stanowisku, czyli do początku 2016 roku orkiestra zyskała miano Młodzieżowej
Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Rajsku.
Nasza praca pod czujnym okiem Kapelmistrza Adriana Wałowskiego oraz w ciągu kadencji Prezesa Wojciecha
Woźnego owocowały m.in. takimi oto osiągnięciami:
- Udziałem w VII Międzynarodowym Festiwalu „Gronalia 2014” w Grodzisku Wielkopolskim (2014 r.)
- Udziałem w V Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Puławach (2015 r.)
- zajęciem wysokiego V miejsca podczas II Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP w Kaliszu
zarazem II miejsca w klasyfikacji powiatowej (2015 r.)

i

Ostatnia z powyższych pozycji skutkowała zakwalifikowaniem się do etapu regionalnego Przeglądu Orkiestr
Ochotniczych Straży Pożarnych.
Aktualnym prezesem jest Natalia Miklas, od dzieciństwa związana z naszą Orkiestrą. Jest Ona jednocześnie
instruktorem towarzyszącej nam grupy tanecznej.

GRUPA TANECZNA
W 2014 roku zawiązała się u nas bardzo sympatyczna grupa młodych dziewcząt, które zechciały swoją pracą, tańcem
oraz wiecznym uśmiechem upiększyć nasze koncerty.
Dziewczęta bardzo chętnie angażują się nie tylko w wydarzenia z udziałem Orkiestry. W 2014 roku wzięły czynny
udział w projekcie Flash Mob „Zatańczymy razem”, którego inicjatorem była młodzież niesłysząca należąca do grupy
teatralnej ADO.

MY
Jesteśmy ponad 30-osobową grupą młodych, ambitnych osób, których połączyła sympatia do muzyki i to ona stała
się naszą pasją. Muzyka jest dla nas zagadką, który chcemy odgadnąć- tajemnicą, którą pragniemy odkryć. Jesteśmy
zróżnicowani wiekowo, lecz w grupie dogadujemy się rewelacyjnie.
Poprzez współgranie w orkiestrze uczymy się pracy w zespole, bierzemy odpowiedzialność za nasze osobiście
zrobione fałsze, których staramy się jednak unikać.
Miło nam, gdy widzimy uśmiech i tupanie stóp naszej publiczności; kiedy wzbudzamy podziw i zarazem nutkę
wzruszenia.
Bardzo zależy nam na podnoszeniu naszych umiejętności, na zdobywaniu kolejnych doświadczeń, na czerpaniu
inspiracji od najlepszych.

A tymczasem…

Zapraszamy Państwa serdecznie na nasz profil na Facebook’u: https://www.facebook.com/orkiestra.rajsko
oraz równie muzyczny, a nawet taneczny profil naszych Mażoretek:
https://www.facebook.com/mazoretkiosprajsko

Pozdrawiamy i do usłyszenia!
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Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Rajsku

PS. Zapraszamy do kontaktu e-mail: orkiestra-rajsko@wp.pl oraz mazoretki-osprajsko@wp.pl

Tekst: Natalia Miklas
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