


Kim jesteśmy?
Jesteśmy pierwszą w Polsce filharmonią dętą!

Połączyła nas pasja, profesjonalizm, doświadczenie,  
nieodparta potrzeba łamania schematów pod batutą  
Mariusza Dziubka.

Nasi muzycy mają za sobą dziesiątki występów  
w tradycyjnych orkiestrach symfonicznych. W Narodowej 
Orkiestrze Dętej  instrumenty otrzymały nowe role i dzięki 
nim odkrywamy nieznane światy muzycznych przygód! 
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Co robimy?
Zajmujemy się upowszechnianiem muzyki 
poprzez organizowanie koncertów orkiestrowych, 
koncertów kameralnych, festiwali czy koncertów 
muzycznych. 

Do naszych zadań jako instytucji kulturalnej należy 
również zapewnianie oprawy muzycznej wydarzeń 
kulturalnych, społecznych, prowadzenie edukacji 
muzycznej dzieci i młodzieży, uczestniczenie  
w nagraniach fonograficznych, radiowych  
i telewizyjnych. 

A co najważniejsze, łamiemy schematy!
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Gdzie to robimy?

4

Siedziba Narodowej Orkiestry Dętej mieści się 
w Lubinie na Dolnym Śląsku. Jednak w dobie 
powszechnie dostępnych nowych technologii, 
docieramy do każdego zakątka Polski!

www.facebook.com/nodlubin/

www.instagram.com/nodlubin/

www.nod.lubin.pl

http://www.facebook.com/nodlubin/
http://www.instagram.com/nodlubin/


Mariusz Dziubek 
- człowiek kontrastów
Doktor sztuk muzycznych, aranżer, kompozytor, producent.  
Absolwent Uniwersytetu Muzycznego w Warszawie, Akademii  
Muzycznej w Gdańsku, Wrocławiu i Bydgoszczy. Podpułkownik 
rez. Wojska Polskiego. Przez dziennikarzy muzycznych nazywany  
latającym dyrygentem!

Od dzieciństwa zafascynowany instrumentami dętymi, 
które przenikając partytury jego projektów, budzą w nim 
charyzmatycznego showmana dyrygentury. Na koncie ma 
aranżacje ponad 150 utworów na big-band i orkiestrę dętą,  
z gatunku classic, jazz, pop music. 
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Lubi się bawić muzyką i jej gatunkami, 
wyrażać przez nią emocje, dzielić się 
radością i energią, którą daje mu granie. 

Od 2019 roku dyrektor pierwszej w Polsce 
Narodowej Orkiestry Dętej.



Dla kogo?
Pasją do muzyki orkiestrowej zarażamy wszystkich  
- całe pokolenia: dzieci, młodzież, dorosłych!

W naszym repertuarze znajdują się hity muzyki klasycznej, 
filmowej, rozrywkowej oraz popowej, wykonywanej 
w aranżacjach na instrumenty dęte. 
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Miasto Lubin
Narodowa Orkiestra Dęta w Lubinie powstała z inicjatywy 
prezydenta miasta Roberta Raczyńskiego. 

NOD z założenia swoimi występami miała uświetniać 
ważne wydarzenia odbywające się w mieście. Działalność 
orkiestry przerosła oczekiwania gospodarzy Lubina  
i stała się jego wizytówką. 

Wydarzenia muzyczne pod batutą Mariusza Dziubka, 
promują Lubin, jego historię oraz nowoczesne podejście  
do sztuki w całej Polsce.
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Najpiękniejsze
kolędy
   - dla 
 17 grudnia 2019 roku w Kościele pw. Matki Bożej 
Częstochowskiej w Lubinie. Niepowtarzalne 
aranżacje najpiękniejszych polskich kolęd na 
orkiestrę dętą, zostały zaśpiewane głosami 
wspaniałych polskich wokalistów. 

W koncercie wystąpili:
Narodowa Orkiestra Dęta pod batutą Mariusza 
Dziubka, Edyta Górniak, Kayah, Justyna 
Steczkowska, Joanna Jakubas,  Aleksandra 
Gintrowska, Golec uOrkiestra, Andrzej Piaseczny, 
Michał Szpak, Sławek Uniatowski.
Wydarzenie poprowadził: Olivier Janiak.

NASZE SUKCESY
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Koncert 
charytatywny
z Narodową
14 lutego 2020 “Charytatywny Koncert z Narodową”. 
W „Walentynki” okazaliśmy serca najbardziej 
potrzebującym. Dochód z wydarzenia wyniósł około 
77tyś. złotych i został w całości przekazany trzem 
lubińskim organizacjom -  Stowarzyszeniu “Równe 
Szanse”, Stowarzyszeniu “Palium” oraz Fundacji 
Centrum Psychoonkologii “Vivre”. 

Wystąpili: Narodowa Orkiestra Dęta pod batutą 
Mariusza Dziubka oraz zaproszeni goście - Krzysztof 
Ibisz, Rafał Brzozowski, Ada Nasiadka, Liliana Iżyk, 
Marta Kołodziejczyk, Zbyszko Tuchołka, Ladies of 
Power, Szymon Urbanowicz, Szymon Lichuta, Kamil 
Matuszewski, Anna Łukaszów, Anna Wołoszyn, 
Natalia Rosa, DJ GAMBIT, Karolina Ziemlicka, Joanna 
Szymczak.
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Wind(s) on the Hill
29 Sierpnia 2020 roku na dziedzińcu siedziby 
Narodowej Orkiestry Dętej w Lubinie odbyła 
się pierwsza edycja koncertu „Wind(s) on the 
Hill”. To wyjątkowe widowisko, przygotowane 
i wyreżyserowane przez Dyrektora Mariusza 
Dziubka, zapoczątkowało nową tradycję  
prezentacji znanych dzieł w nowatorskich 
aranżacjach i instrumentarium. 

W wykonaniu Narodowej Orkiestry 
Dętej zabrzmiała muzyka filmowa m.in.  
z Harry’ego Pottera, „Gry o tron”, „Ojca 
chrzestnego”, „Gladiatora”. Koncert nawiązał 
również do rocznicy Zbrodni Lubińskiej, a także 
setnej rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. 

Wystąpili:
Narodowa Orkiestra Dęta pod batutą Mariusza 
Dziubka oraz zaproszeni goście, wśród nich 
Mateusz Ziółko.
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Totus tuus
11 Października 2020, w ramach VIII Lubińskiego 
Wieczoru Papieskiego, w kościele pw. św. Jana 
Bosko w Lubinie odbył się wyjątkowy koncert 
„Totus Tuus”. Wspólnie z Narodową Orkiestrą 
Dętą wystąpił chór, który specjalnie na tę 
okazję wyłoniony został w ramach castingu. 
Dzięki temu, przy wsparciu profesjonalistów, 
w koncercie wzięli udział również amatorzy. 
Dyrektor Orkiestry, Mariusz Dziubek przygotował 
nowe aranżacje utworów bliskich sercu św. Jana 
Pawła II. 

Wystąpili: Narodowa Orkiestra Dęta pod batutą 
Mariusza Dziubka.
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Korzyści ze współpracy z nami
1. Budowa wspólnych projektów medialnych, 
których fundamentem jest profesjonalna filharmonia 
dęta, w sposób nowatorski łącząca style muzyczne.

2. Możliwość korzystania z zasobów NOD jako 
pierwszej w Polsce Filharmonii Dętej o bogatym 
repertuarze klasycznym, filmowym oraz POP.

3. Profesjonalni oraz elastycznie dopasowujący się 
do warunków artystycznych projektów, muzycy.

4. Możliwość uczestniczenia w nowatorskich 
przedsięwzięciach zgodnych ze światowymi trendami 
muzycznymi.

5. Możliwość budowy platformy komunikacyjnej 
opartej o wspieranie młodych talentów jako 
inwestycja w przyszłość.

12


