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WILKOŁASKIE TRADYCJE MUZYCZNE

1
Orkiestra dęta i straż pożarna w latach 50-tych wraz z ks. K. Mańkowskim 

i ks. J. Jabłońskim
Orkiestra dęta w Wilkołazie w latach 60-tych

w ówczesnej Diecezji Lubelskiej zajmowała drugie 
miejsce – po Orkiestrze Namysłowskiego z Zamo-
ścia. Po wojnie bolszewickiej 1920 roku w Wilkołazie 
powstała orkiestra dęta z nowymi członkami, a ka-
pelmistrzem orkiestry został Jan Janczarek z Wilko-
łaza Drugiego. Po II wojnie światowej została reak-
tywowana przez Jana Bownika blisko 25-osobowa 
orkiestra dęta. Ze względu na dużą popularność i za-
potrzebowanie na wesela i inne imprezy podzieliła 
się na dwie grupy. Orkiestry dęte dotrwały w Wilko-

łazie do lat 70-tych XX wieku. Powoli zaczęły sie prze-
kształcać w orkiestry i zespoły ludowe i muzyczne. 
Na przełomie kilkudziesięciu lat istniały w Wilkołazie 
takie zespoły jak:
– orkiestra ludowa, prowadzona przez Jana Bownika;
– zespół „Wilkołaziacy”, prowadzony przez nauczy-

ciela Zbigniewa Wilka;
– zespół „Allegro” kierowany przez Jerzego Mulawkę;
– zespół „Echo”, kierowany przez Zbigniewa Tarachę.

Tradycje muzyczne sięgają na ziemi wilko-
łaskiej początku XX  wieku. Ważną postacią 
w Wilkołazie był ksiądz Kazimierz Dębowski 

(proboszcz parafii w latach 1908-1931). W wielkim 
stopniu przyczynił się do rozwoju kulturalnego gmi-
ny – dzięki któremu powstała 36-osobowa orkiestra 
dęta. Kapelmistrzem orkiestry był Wojciech Bedna-
ra z Zalesia, muzyk, grający wcześniej w orkiestrze 
w Moskwie, a później w orkiestrze 24 Pułku Ułanów 
w Kraśniku. Orkiestra osiągała wielkie sukcesy – 
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KULTYWOWANIE TRADYCJI MUZYCZNYCH W WILKOŁAZIE 
– MŁODZIEŻOWA ORKIESTRA DĘTA W WILKOŁAZIE

B iorąc pod uwagę bogate tradycje muzyczne 
w wilkołaskiej gminie, cieszy fakt, że po kilku-
dziesięciu latach ponownie działają tu zespo-

ły i odkrywane są talenty muzyczne m.in. w postaci 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wilkołaza, prezentu-
jącej tradycyjną muzykę ludową oraz współczesną 
muzykę rozrywkową.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza powsta-
ła w lutym 2010 roku. Pomysłodawczynią założenia 
orkiestry dętej była pani Janina Denis wraz ze swo-
im ojcem panem Janem Marcem. Z taką propozycją 
wystąpiła do rodziców z Wilkołaza Drugiego. Pomysł 
się spodobał. Rodzice mobilizowali swoje dzieci do 
nauki gry na instrumentach dętych. Do prowadzenia 
zespołu inicjatorzy założenia orkiestry zaprosili pana 
Kazimierza Kołodzieja.

Grupa rozpoczynająca granie liczyła początkowo 
14 uczniów:
Chapska Sylwia – saksofon,
Chapski Jacek – tenor,
Chapski Krzysztof – tenor,
Dul Aneta – trąbka, 
Gołaś Aleksandra – trąbka,
Kułaczkowska Kamila – klarnet, 
Obyć Aleksandra – klarnet,  
Padała Szymon – bas,
Pelak Sylwia – trąbka,
Rachwał Aleksandra – saksofon,
Serwinek Renata – tenor,
Skrzypek Małgorzata – klarnet, 
Wnuczek Eliza – saksofon,
Wnuczek Patrycja – saksofon.

Próba orkiestry – lipiec 
2010 r.

Ognisko orkiestry – 
październik 2010 r.
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Ognisko orkiestry – październik 2010 r.

Zapał i mobilizacja były ogromne, gdyż zarówno pan 
Kazimierz, jak i członkowie postawili sobie za zada-
nie po raz pierwszy zagrać podczas Mszy Świętej od-
pustowej 24 czerwca 2010 roku. Zachęceni dużymi 
postępami swoich rówieśników, w późniejszym cza-
sie dołączyli do orkiestry:
Biżek Aleksandra – saksofon
Bryda Piotr – saksofon
Czerniak Natalia - trąbka
Dec Anita – klarnet
Dul Kinga – saksofon 
Fac Weronika – saksofon  
Gałat Kamil – saksofon   
Iżycka Natalia – trąbka
Kułaczkowska Dominika – klarnet
Lisiecki Hubert – perkusja
Łebkowska Monika – trąbka  
Matacz Dominika – puzon
Matacz Magdalena – tenor  
Mazurek Kamil – trąbka  
Młynarska Dominika – waltornia
Nowicka Aleksandra – trąbka
Olcha Weronika – klarnet
Padała Michał – trąbka
Pelak Dominika – waltornia
Piwowarski Jakub – saksofon
Rafalski Maciej – tenor
Serwinek Karol – bęben
Sokal Weronika – tenor
Stachowicz Anna – trąbka
Skrabucha Angelika – trąbka
Skrabucha Wojciech – alt
Szczeblewska Monika – saksofon
Szymański Andrzej – trąbka
Tęsna Karolina – flet
†Widomska Kinga – saksofon
Wróbel Barbara – trąbka

Kapelmistrz Kazimierz Kołodziej od początku umie-
jętnie motywował dzieci i młodzież do nauki, zachę-
cał do systematycznej gry na instrumentach. Uczył 
wszystkich gry od podstaw, żadne z nich nigdy wcze-
śniej nie grało na instrumencie.

Miejscem spotkań Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest 
Świetlica Wiejska w Wilkołazie Drugim. Na początku 
budynek był nieogrzewany i nie do końca przysto-
sowany do użytku. Z uwagi na trudne warunki loka-
lowe i zły stan pieca kaflowego rodzice we własnym 
zakresie wykonali naprawę i przywrócili piec do użyt-
ku. Zimową porą przynosili z domu opał i wczesnym 
rankiem rozpalali w piecu, by budynek nagrzać przed 
próbą. Zaniedbane pomieszczenie zostało odświe-
żone – odmalowano bardzo zniszczoną podłogę. 
Dzięki determinacji, pracy rodziców oraz współpra-
cy z Urzędem Gminy warunki ulegały poprawie. Po 
pewnym czasie świetlica wiejska została gruntownie 
wyremontowana ze środków Urzędu Gminy i fundu-
szy unijnych.

Jak zwykle początki były trudne – rodzice pokrywali 
przez kilka miesięcy wydatki związane z funkcjono-
waniem orkiestry, łącznie z wynagrodzeniem kapel-
mistrza. Z wnioskiem o finansowe wsparcie do Rady 
Gminy wystapił w imieniu rodziców ówczesny radny 
Wilkołaza Drugiego – Krzysztof Wnuczek. Rozwijanie 
młodych talentów poprzez muzykowanie przychyl-
nie zostało zaakceptowane przez Wójta Gminy An-
drzeja Łysakowskiego i Radę Gminy, która podjęła 
uchwałę o zatrudnieniu kapelmistrza.  
Przez 10 lat istnienia Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
wiele razy zmieniał się jej skład. Obecnie w zespole 
gra 22 osoby i uczy się gry na instrumentach dętych 
17 nowych członków.



Obecny skład orkiestry:
 1.  Biżek Aleksandra – saksofon
 2.  Bryda Piotr – saksofon
 3.  Czerniak Natalia – trąbka 
 4.  Fac Weronika – saksofon  
 5.  Gałat Kamil – saksofon  
 6.  Gołaś Aleksandra – trąbka 
 7.  Kułaczkowska Dominika – klarnet
 8.  Lisiecki Hubert – perkusja  
 9.  Matacz Dominika – puzon
 10.  Matacz Magdalena – tenor  
 11.  Padała Michał – trąbka
12.  Padała Szymon – bas
13.  Pelak Dominika – waltornia
14.  Pelak Sylwia – trąbka
15.  Serwinek Karol – bęben
16.  Serwinek Renata – tenor
17.  Sokal Weronika – tenor
18.  Skrabucha Angelika – trąbka
19.  Skrzypek Małgorzata – klarnet
20.  Szymański Andrzej – trąbka
21.  Wnuczek Eliza – saksofon
22.  Wnuczek Patrycja – saksofon

Obecnie uczą się:
 1.  Ambrożkiewicz Natalia
 2.  Ambrożkiewicz Karolina
 3.  Biżek Patryk
 4.  Chmielik Jagoda
 5.  Chmielik Kamila
 6.  Chmielik Maja
 7.  Chrzanowska Julia
 8.  Czuryszkiewicz Aleksandra
 9.  Klimek Karolina
 10.  Kozłowska Amelia
 11.  Kozłowska Kamila
 12.  Maciąg Mikołaj
13.  Nagajek Barbara
14.  Padała Karol
15.  Skrabucha Kinga
16.  Włoda Wiktoria
17.  Wnuczek Wiktor

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza wraz z Zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkołaza

Grupa młodsza Młodzieżowej Orkiestry Dętej wraz z Kapelmistrzem 
i Zarządem Stowarzyszenia Przyjaciół Wilkołaza4
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Kazimierz Kołodziej 
– kapelmistrz

Aleksandra Biżek 
– saksofon

Sylwia Pelak 
– trąbka

Weronika Sokal 
– tenor

Natalia Czerniak 
– trąbka

Weronika Fac 
– saksofon

Aleksandra Gołaś 
– trąbka

Renata Serwinek 
– tenor

Angelika Skrabucha 
– trąbka

Eliza Wnuczek 
– saksofon

Patrycja Wnuczek 
– saksofon

Dominika Pelak 
– waltornia



Małgorzata Skrzypek 
– klarnet

Dominika Kułaczkowska 
– klarnet

Dominika Matacz 
– puzon

Magdalenia Matacz 
– tenor
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Karol Serwinek 
– bęben

Piotr Bryda 
– saksofon

Kamil Gałat 
– saksofon

Andrzej Szymański 
– trąbka

Hubert Lisiecki 
– perkusja

Michał Padała 
– trąbka

Szymon Padała 
– bas



DZIAŁALNOŚĆ ORKIESTRY

wie i Międzypowiatowym Festiwalu w Polichnie. 
Koncertuje także podczas: Święta Niepodległości, 
Święta Strażaka, dożynek gminno-parafialnych, Wil-
kołaskiego Pikniku Rodzinnego, Orszaku Trzech Króli, 

Gminnego Dnia Seniora, Koncertu Kolęd i Pastorałek, 
koncertów charytatywnych, jasełek, festynów, imprez 
okolicznościowych o charakterze kulturalnym i religij-
nym na terenie gminy, powiatu i województwa.

Orkiestra reprezentuje gminę na przeglądach 
powiatowych oraz wojewódzkich odno-
sząc liczne sukcesy. Corocznie bierze udział 

w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr w Bycha-

Boże Narodzenie – 2010 r. Dożynki Powiatowe w Wilkołazie – wrzesień 2011 r.
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Gminny Dzień Seniora – styczeń 2012 r.

Parada konna orkiestry ulicami Wilkołaza – maj 2013 r.

Spotkanie opłatkowe - LGD Ziemi Kraśnickiej – grudzień 2012 r.8

Dzień Babci i Dziadka w szkole
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Odpust parafialny – czerwiec 2013 r.

Odpust parafialny – czerwiec 2015 r.

Dożynki gminno-parafialne – 2015 r.

Święto Strażaka – maj 2017 r.



Wilkołaski Piknik Rodzinny – maj 2017 r.
Gminny Dzień Seniora – 2018 r.

Festyn ,,Jak dobrze mieć sąsiada’’ – 2019 r.
Noc Świętego Jana – 2019 r.

10
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Organizacja ta po raz pierwszy zainicjowała pomysł 
zorganizowania dwóch stałych imprez środowisko-
wych na terenie Gminy Wilkołaz – Gminnego Dnia 
Seniora oraz Wilkołaskiego Pikniku Rodzinnego. Od 
2011 roku odbywają się one cyklicznie z licznym 
udziałem mieszkańców gminy i powiatu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza narodziło się 
z aktywności społecznej rodziców członków orkie-
stry, by wspomóc funkcjonowanie i rozwój zespołu, 
ale także wspomagać rozwój kulturalno – społeczny 
Gminy Wilkołaz poprzez m.in. pozyskiwanie fundu-
szy unijnych. Dzieki współpracy z Urzędem Gminy 
Wilkołaz oraz Lokalną Grupą Działania Ziemi Kra-
śnickiej dotychczas udało się zrealizować nastepują-
ce projekty:
• „Zakup strojów galowych dla Młodzieżowej Or-

kiestry Dętej w Wilkołazie” w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013;

• „Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej 
z Wilkołaza w instrumenty muzyczne i niezbędny 
sprzęt” – dotacja z Ministerstwa Kultury i Ochrony 
Dziedzictwa Narodowego – grudzień 2018 rok;

• „Rodzinalia 2018 – wilkołaska integracja poko-
leń” – w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020;

• „Nowoczesne rękodzieło – warsztaty międzypo-
koleniowe” – w ramach Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

• „Kulinarne inspiracje, a tradycje wilkołaskiej 
kuchni” – w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014 – 2020;

• „Jak być atrakcyjnym na rynku pracy” – w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020;

• „Jak dobrze mieć sąsiada – wilkołaska integracja” 
– w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020;

• „Noc Świętego Jana – impreza plenerowa” – w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014 – 2020.

• „W stronę tradycji i kultury wilkołaskiej – Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta” – w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

• „Wilkołaskie smaki” – w ramach Programu Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Koordynatorem zrealizowanych projektów była pani 
Anna Janczarek – Kierownik Referatu ds. pozyskiwania 
środków zewnętrznych i promocji Gminy, która z suk-
cesem napisała i rozliczyła wyżej wymienione projekty.

Przynależność do orkiestry przyczynia się do pozna-
nia kultury i tradycji narodowych, ale również kształ-
tuje wrażliwość i smak estetyczny młodzieży, dając 
możliwość rozwijania zainteresowań i talentów mu-
zycznych. W bardzo bogatym repertuarze orkiestry 
znajdują się utwory pochodzące z różnych gatun-
ków muzyki i z rozmaitych okresów historycznych. 
Uświetniając różne imprezy kulturalne, środowisko-
we, patriotyczne, państwowe i regionalne orkiestra 
sięga często do starych utworów, przypominających 
dawne dziedzictwo i obrzędy naszego regionu i kra-
ju. Kultywuje w ten sposób tradycje, a w słuchaczach 
i młodzieży grającej wzmacnia poczucie swojej toż-
samości i dumy narodowej.

Aby orkiestra mogła dobrze funkcjonować i osiągać 
sukcesy potrzebne było wsparcie, nie tylko finanso-
we, ale także ciągła mobilizacja, motywacja i kreatyw-
ność. Początkowo spoczęło to na rodzicach młodych 
muzyków. Dwukrotnie zakupili stroje dla orkiestry, 
a wielu z nich także instrumenty muzyczne. Orga-
nizowana była też zbiórka pieniężna po koncercie 
w kościele parafialnym w Wilkołazie i Rudniku Szla-
checkim. Finansowe wsparcie otrzymywała również 
od lokalnych sponsorów i budżetu gminy. Z inicjaty-
wy Wójta Gminy członkowie Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej w 2011 i 2012 roku w ramach wsparcia finan-
sowego z funduszy Unii Europejskiej otrzymali nowe 
instrumenty muzyczne.
W związku z dużą potrzebą wspierania działalności 
orkiestry narodził się wśród rodziców pomysł za-
łożenia stowarzyszenia. Działające od 2011 roku 
Stowarzyszenie Przyjaciół Wilkołaza objęło pa-
tronat nad Młodzieżową Orkiestrą Dętą. W skład 
Zarządu wchodzą: 
Renata Wnuczek – prezes, 
Barbara Mazurek – zastępca prezesa, 
Mieczysława Padała – skarbnik, 
Jolanta Chapska – członek zarządu, 
Andrzej Skrabucha – członek zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia 
Przyjaciół Wilkołaza
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WYDARZENIA

P rzynależność do orkiestry to nie tylko cało-
roczna praca, ale również przyjemności. Każ-
dego roku na rozpoczęcie wakacji członko-

wie orkiestry mają możliwość wyjazdu na wycieczki 
i zwiedzania niezwykle pięknych miejsc w Polsce i za 
granicą.

Pielgrzymka do Rzymu i Watykanu 
(2016 rok)
 
Pielgrzymka odbyła się z inicjatywy proboszcza 
ks. kan. Janusza Świtaja.
Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkołaza brała czyn-
ny udział we Mszy Świętej, zapewniając oprawę 
muzyczną i dając koncert w Kościele św. Alfonsa na 
Eskwilinie (Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej 
Pomocy na Via Merulana). Wzięła także udział w mo-
dlitwie Anioł Pański wraz z papieżem Franciszkiem, 
dała krótki koncert utworów marszowych i pieśni 
patriotycznych na Placu Św. Piotra. Dla pielgrzymów 
był to czas modlitwy, głębokich przeżyć, ale też po-
znawania i podziwaniania piękna oraz bogactwa 
zabytków Rzymu, Wenecji, Florencji i Watykanu. 
W drodze na Plac Św. Piotra młodzież z orkiestry 
udzieliła wywiadu dla TVP Wiadomości, reklamując 
swój zespół i region, z którego przyjechała. Grupa 
pielgrzymów, towarzysząca orkiestrze, wyposażona 
w biało-czerwone chorągiewki i transparent „Parafia 
Wilkołaz – Lublin” wyraźnie zaznaczyła swoją obec-
ność i przynależność narodową. Cały występ był 
oglądany przez wypełniony pielgrzymami z całego 
świata Plac Św. Piotra. Wspaniałe stroje orkiestry 
i elementy narodowe wyróżniały naszą grupę z tłu-
mu wiernych.
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Międzypowiatowy Przegląd Orkiestr 
Dętych w Polichnie
 
Stałym elementem w kalendarzu imprez orkiestry 
jest udział w festiwalu orkiestr dętych w Polichnie. 
Kilkukrotnie orkiestra odnosiła sukcesy zajmując II 
i III miejsce oraz wyróżnienia i nagrody publiczności. 
W festiwalu rywalizowały orkiestry z dużym dorob-
kiem muzycznym. Z inicjatywy ówczesnego wójta 
i dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców udało się 
zorganizować uroczystą paradę konną orkiestry. 
Podczas festiwalowego przemarszu orkiestr, wilko-
łaska orkiestra wjechała na stadion wypełniony pu-
blicznością bryczką i wozem specjalnie dla nich przy-
gotowanym.
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Międzynarodowa Gala Młodzieżowych 
Orkiestr Dętych w Bychawie
 
Impreza ta gromadzi orkiestry dęte z całego woje-
wództwa oraz innych państw. Corocznie prezentuje 
się również  Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Wilkoła-
za. W trakcie imprezy odbywa się przemarsz ulica-
mi Bychawy na plac przy Zespole Szkół w Bychawie, 
uroczyste otwarcie i popisy artystyczne orkiestr oraz 
wręczenie nagród, dyplomów i pucharów dla wszyst-
kich uczestników.
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Spotkanie z zespołem Golec uOrkiestra 
podczas Dożynek Gminno-Parafialnych 
w Wilkołazie – 24.08.2014 r.
 
Członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej mieli przy-
jemność spotkać się z artystami zepołu „Golec uOr-
kiestra”. Poznali kulisy pracy znanych muzyków, ich 
drogę do kariery. Zostali pozytywnie zmotywowani 
do kontynuowania wybranej pasji do muzykowa-
nia. Na pamiątkę po spotkaniu muzycy pozostawi-
li członkom orkiestry autografy ze zdjęciami zespołu. 
Spotkanie to na długo utkwiło w pamięci młodzieży.
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60-lecie kapłaństwa księdza kanonika 
Jerzego Jabłońskiego – 24.06 2012 r.
 
Dla parafii ważnym wydarzeniem był jubileusz ka-
płaństwa księdza kanonika. W uroczystości brali 
udział dostojnicy kościelni i władze gminne. Ponie-

18

waż jubilat darzył wielką sympatią orkiestrę, nie mo-
gło jej zabraknąć w tak ważnym dniu. Przed Mszą 
Świętą odbył się koncert orkiestry, a później przy 
dźwiękach marsza, w asyście wielu księży nastąpiło 
uroczyste wejście do kościoła. Oprawę Mszy Świętej 
zapewniła orkiestra wraz z chórem parafialnym.
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Koncert pieśni patriotycznych w Sali Błę-
kitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 
podczas obchodów Dni Żołnierzy Wyklę-
tych – 21.03.2017 r.
 
Na zaproszenie Urzędu Wojewódzkiego w Lubli-
nie orkiestra wystąpiła z repertuarem patriotycz-
nym podczas obchodów „Dni Żołnierzy Wyklętych”. 
Otrzymała podziękowanie z rąk Wojewody Lubel-
skiego Przemysława Czarnka i wicekuratora Oświaty 
Eugeniusza Pelaka.
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Obchody 100-tnej rocznicy Odzyskania 
Niepodległości w Gminie Wilkołaz – 2018 r.

Występ na Festiwalu Kulinariów i Sztuki 
Ludowej w Kraśniku – 02.07.2017 r.
 
Na zaproszenie prezes LGD Ziemi Kraśnickiej – Wio-
letty Wilkos orkiestra zagrała koncert na festiwalu 
w Kraśniku. Występ zakończył się wspólnym zdję-
ciem z gwiazdą telewizji Paulo Cozza.
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Koncert podczas Europejskiego Festiwalu 
Smaków w Lublinie – 06.09.2015 r.
 
Orkiestra wystąpiła na scenie obok znanych osób 
ze świata kulinariów, muzyki i programów telewi-
zyjnych. Występ został ciepło przyjęty przez publicz-
ność.

Festyn na Placu Litewskim w Lublinie 
z okazji Dnia Matki pod hasłem „Mamo, 
tato dbaj o zdrowie”, zorganizowany 
przez miasto Lublin – 27.05.2011 r.
 
Orkiestra wystąpiła na festynie, prowadzonym przez 
Ewę Dados – dziennikarkę Radia Lublin.
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WYCIECZKI I WYJAZDY

N agrodą dla młodzieży są corocznie organizowane wyciecz-
ki w ciekawe miejsca w Polsce i za granicą. Wyjazdy te 
integrują grupę, poszerzają wiedzę i budzą zainteresowa-

nia przyrodą, kulturą i obyczajami naszego kraju oraz sąsiednich 
państw. Wspólnie spedzony czas daje wiele radości i niezapo-
mnianych wrażeń. Dotychczas zorganizowane były wyjazdy w Pie-
niny, Tatry, do Kotliny Kłodzkiej, Wrocławia, Kazimierza Dolnego, 
Sandomierza, Janowa Lubelskiego, na Słowację, do Skalnego Mia-
sta Adspach i Zoo Safari w Czechach oraz pielgrzymka do Włoch.

Janów Lubelski – 2011 r.

Pieniny – 2012 r. Zakopane – Słowacja – 2015 r.
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Zakopane – Słowacja – 2015 r.

Czechy – Skalne Miasto Adspach – 2017 r.Złoty Stok 2017 r.
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 Czechy – Skalne Miasto Adspach – 2017 r.

Góry Stołowe – 2017 r.

Góry Stołowe – 2017 r.



25Sandomierz – 2019 r.

Sandomierz – 2019 r.
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5-LECIE MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ

D nia 15 lutego 2015 r. odbył się benefis z oka-
zji piątej rocznicy powstania Młodzieżowej 
Orkiestry Dętęj z Wilkołaza. Uroczystości ju-

bileuszowe rozpoczęły się Mszą Świętą. Dalsza część 
spotkania miała miejce w Świetlicy w Wilkołazie Dru-
gim. Młodzież przedstawiła całą dotychczasową hi-
storię orkiestry, prezentując ciekawe, często śmiesz-

Kazimierza Kołodzieja. Była to ułożona przez nich 
piosenka, którą wspólnie odśpiewali przy akom-
paniamencie w swoim wykonaniu. Ta chwila długo 
utkwi w pamięci wszystkich biorących udział w uro-
czystości, zarówno rodziców, jak i zaproszonych go-
ści.

ne i wzruszające momenty. Był czas podziękowań 
osobom, które przyczyniły się do powstania i roz-
woju zespołu. Miłym gestem było wręczone podzię-
kowanie przez Wójta Gminy Pawła Głąba, Skarbnika 
Gminy Marię Gołoś oraz byłego Wójta Gminy An-
drzeja Łysakowskiego. Członkowie orkiestry zakoń-
czyli oficjalną część niespodzianką dla Kapelmistrza 
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Przegląd Orkiestr Dętych w Garbowie – 
2019 r.
 
„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła” – przegląd 
i wspólny występ orkiestr dętych z Wilkołaza, Woj-
ciechowa i Garbowa.

Wojewódzkie Spotkanie Pszczelarzy 
w Kraśniku – 2012 rok
 
Muzycy uświetnili część oficjalną uroczystości, pre-
zentując różnorodne utwory muzyczne. Wcześniej 
uczestniczyli w przemarszu głównymi ulicami Kra-
śnika z udziałem pocztów sztandarowych i zapro-
szonych gości.
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Orszak Trzech Króli w Lublinie – 
06.01.2020 r.
 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta uczestniczyła w Orsza-
ku Trzech Króli w Lublinie. Po uroczystej Mszy Świę-
tej zagrała koncert kolęd w Archikatedrze Lubelskiej.
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OSTATNIE POŻEGNANIE

W historii orkiestry miały miejsce i smutne 
wydarzenia. Jednym z nich była tragiczna 
śmierć koleżanki śp. Kingi Widomskiej 

(lat  17). Jako członkini swoimi zdolnościami aktyw-
nie wspierała Młodzieżową Orkiestrę Dętą. Z należy-
tym szacunkiem i ogromnym smutkiem członkowie 
orkiestry odprowadzili swoją koleżankę na miejsce 
wiecznego spoczynku. Zawsze pozostanie w ich pa-
mięci i sercach jako zdolna saksofonistka i wspaniała 
koleżanka.
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PODSUMOWANIE

Dzisiaj nikt nie wyobraża sobie naszej gminy bez orkiestry 
dętej. Stała się ona nieodłącznym elementem lokalnej 
kultury muzycznej, promującym kulturowy potencjał spo-

łeczności ziemi wilkołaskiej. Uświetnianie niemal każdej imprezy 
na terenie gminy i poza nią daje młodemu człowiekowi nie tylko 
satysfakcję, ale także wzbogaca jego rozwój emocjonalny i spo-
łeczny. Dla członków orkiestra to nie zwykły zespół muzyczny, lecz 
sposób na relaks i przyjemność, a także szczególne obowiązki 
związane z próbami, występami i doskonaleniem umiejętności. 
Jest to sposób na wzbogacanie swojej osobowości, podnoszenie 
samooceny, dodanie pewności siebie, zapewniając lepszy start 
w dorosłość. Umiejętność gry na instrumencie to dodatkowy atut, 
liczący się na rynku pracy.
Publikacja ta z pewnością przyczyni się do promowania wartości 
kulturowych gminy Wilkołaz. Zachęci także mieszkańców do roz-
wijania swoich talentów muzycznych i zdolności, być może w przy-
szłości przyczyni się do poszerzenia grona członków orkiestry lub 
innych zespołów muzycznych. Dla osób, które nie mają pomysłów 
na dalszą przyszłość wskaże, jak ważnym w rozwoju człowieka 
jest realizowanie swoich marzeń i wykonywanie w pracy zawodo-
wej tego, co się kocha. Trzeba podkreślić, że muzyka i działalność 
kulturalna to w obecnych czasach dobry pomysł na działalność 
zawodową.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaanga-
żowanym w powstanie, rozwój i działalność Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej z Wilkołaza. Bezinteresowna pomoc, wsparcie finanso-
we, okazana życzliwość i owocna współpraca przyczyniły się do 
rozwoju kulturalnego i pielęgnowania tradycji ludowych naszego 
regionu.
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