
Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń 

Orkiestra powstała w maju 1928 r. Założycielem orkiestry, przy życzliwym poparciu inicjatywy 

przez dyrektora Cukrowni Pana Zygmunta Psarskiego, był pracownik tejże Cukrowni - Pan 

Kazimierz Mayer. Był on zarazem pierwszym jej dyrygentem aż do 1974 r. Spadkobiercy 

pierwszego kapelmistrza to Zygmunt Kołakowski, Henryk Lewek a także Ignacy Bień. Orkiestra 

przez okres prawie 80 lat działalności przyjmowała różne nazwy. Zwana była ,,Orkiestrą Mayera", 

następnie działała pod nazwą "Orkiestra Dęta Cukrowni Gostyń S.A.", a od grudnia 2000 r. jest 

stowarzyszeniem o nazwie "Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń". Stowarzyszenie liczy obecnie 

40 członków. Siedzibą orkiestry do 2000 r. była Cukrownia Gostyń, a obecnie Państwowa Szkoła 

Muzyczna I Stopnia w Gostyniu. Orkiestra znana jest nie tylko w samym Gostyniu, ale też w innych 

miastach województwa. Brała udział w przeglądach orkiestr i chórów, na których odnosiła wiele 

sukcesów. Do najważniejszych należy zaliczyć zajęcie 1 miejsca i zdobycie nagrody głównej pod 

nazwą "Złoty Róg" podczas Międzywojewódzkiego Przeglądu Orkiestr w Grodzisku Wlkp., oraz 1 

miejsca podczas Wojewódzkiego Święta Pieśni i Muzyki w Gostyniu w czerwcu 1987 r. Ponadto 

orkiestra otrzymywała wiele innych nagród i wyróżnień na różnego rodzaju przeglądach i 

pokazach. Również najmłodsi instrumentaliści orkiestr biorą udział w konkursach i przeglądach na 

terenie kraju, gdzie zajmują zaszczytne miejsca. Do najważniejszych zaliczyć można zajęcie przez 

Leszka Kaczora drugiego miejsca na międzynarodowym konkursie w Szczecinku oraz przez 

Krzysztofa Mayera pierwszego miejsca na międzynarodowym konkursie klarnecistów w Poznaniu 

w 1981 r. W dziedzinie upowszechniania kultury została przyznana orkiestrze zbiorowa nagroda 

twórcza "Laur Gostynia''. Wielu wychowanków orkiestry pracuje dzisiaj w znanych instytucjach 

kulturalnych naszego województwa. Krzysztof Mayer i Tomasz Kaczor są zatrudnieni w Teatrze 

Wielkim w Poznaniu, Henryk Rzeźnik w Filharmonii Poznańskiej, natomiast Tomasz Burzyński i 

Leszek Kaczor w reprezentacyjnych orkiestrach wojskowych. Ponadto 7 muzyków ukończyło 

Akademię Muzyczną w Poznaniu, a 2 następnych ukończy ją w roku przyszłym. W 2008 r. 

orkiestra będzie obchodziła jubileusz 80- lecia swego powstania. Tak długi okres działalności 

wpisał się na stałe w karty historii miasta Gostynia i powiatu gostyńskiego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


