
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROK 2010, LUTY – powstanie orkiestry 

Pomysłodawczynią założenia Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 

Wilkołazie była pani Janina Denis wraz ze swoim ojcem panem 

Janem Marzec. 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. 

Już na pierwszym spotkaniu – 19 lutego 2010 roku młodzież nabrała zapału do nauki i wytężonej pracy. Grupa 

rozpoczynająca granie liczyła początkowo 14 uczniów: 

Dul Aneta   Padała Szymon 

Chapski Jacek   Pelak Sylwia 

Chapski Krzysztof  Rachwał Aleksandra 

Chapska Sylwia              Serwinek Renata 

Gołaś Aleksandra  Skrzypek Małgorzata   

Kułaczkowska Kamila  Wnuczek Eliza 

Obyć Aleksandra  Wnuczek Patrycja 

Zachęceni dużymi postępami swoich rówieśników dołączyli stopniowo do orkiestry: 

Dul Kinga   Młynarska Dominika 

Fac Weronika   Padała Michał 

Gałat Kamil   Szczeblewska Monika 

Iżycka Natalia   Serwinek Karol 

Matacz Dominika  Skrabucha Angelika 

Mazurek Kamil   Skrabucha Wojciech 

Miejscem spotkań Młodzieżowej Orkiestry Dętej jest Dom Wiejski w Wilkołazie Drugim. Pan kapelmistrz Kazimierz 

Kołodziej od początku umiejętnie mobilizował dzieci i młodzież do nauki, zachęcał do systematycznej gry na 

instrumentach.  

 

Na efekty nie trzeba było długo czekać. Pierwszy występ 

publiczny miał miejsce 24 czerwca 2010 roku w czasie Mszy Św. 

odpustowej. Już po czterech miesiącach nauki orkiestra miała 

bardzo udany debiut.  

Pierwszy plenerowy występ odbył się 22 sierpnia 2010 roku - 

mieszkańcy gminy Wilkołaz mogli usłyszeć koncert i oprawę 

muzyczną Mszy Św. dożynkowej na stadionie w Wilkołazie. 

Publiczność przyjęła orkiestrę bardzo dobrze, młodzi muzycy 

jeszcze bardziej byli zmotywowani do dalszej pracy i do osiągania 

większych sukcesów. 

 

Inne występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej: 

29.08.2010 rok – Dożynki Powiatowe w Kraśniku 

11.11.2010 rok – Msza Święta z okazji Święta Odzyskania  

                              Niepodległości 

21.12.2010 rok – występ w Zespole Szkół w Wilkołazie  - Jasełka 

21.01.2011 rok – Dzień Babci i Dziadka w Domu Wiejskim w  

                            Wilkołazie Drugim 

10.02.2011 rok – uświetnienie uroczystości Dnia Babci i Dziadka w  

                           Zespole Szkół  w Wilkołazie 

03.03.2011 rok – występ na spotkaniu partnerów handlowych firmy  

                           „Wilkołaziak” w Kraśniku; 

27.05.2011 rok – występ na festynie w Lublinie na Placu 

Litewskim z okazji  Dnia Matki, pod hasłem „Mamo, tato dbaj o zdrowie”.   

        Imprezę prowadziła pani  Ewa Dados; 

15.06.2011 rok – występ w Domu Pomocy Społecznej w Popkowicach; 

 



17.07.2011 rok – występ na IX Międzypowiatowym Festiwalu Orkiestr Dętych  

                             w Polichnie –   zdobyli wyróżnienie i nagrodę pieniężną; 

11.09.2011 rok – Dożynki Powiatowe w Wilkołazie - oprawa Mszy Świętej i  

       imprezy na stadionie w Wilkołazie; 

21.12.2011 rok – występ podczas Jasełek w Szkole Podstawowej w  

                             Rudniku  Szlacheckim; 

22.12.2011 rok – występ podczas Jasełek w Zespole Szkół w Wilkołazie; 

21.01.2012 rok – II Gminny Dzień Babci i Dziadka w Wilkołazie – występ 

    podczas gminnej imprezy środowiskowej;  

19.03.2012 rok – występ z okazji 15-lecia firmy „Wilkołaziak” w Kraśniku; 

03.05.2012 rok – oprawa Mszy Świętej w intencji Ojczyzny i Święta Strażaka; 

20.05.2012 rok – Wilkołaski Piknik Rodzinny – koncert Orkiestry w czasie  

jazdy na bryczkach i wozach na trasie Wilkołaz 

Pierwszy-   Wilkołaz Drugi- Wilkołaz Trzeci, 

występ podczas imprezy na stadionie w 

Wilkołazie; 

17.06.2012 rok – koncert na Pikniku Rodzinnym przy Szkole  

                             Podstawowej w  Ostrowie; 

24.06.2012 rok – oprawa Mszy Świętej odpustowej w Wilkołazie, 60-     

                              lecie  kapłaństwa  ks. kan. Jerzego Jabłońskiego; 

15.07.2012 rok – udział w X Festiwalu Orkiestr Dętych w   

                             Polichnie – wyróżnienie; 

26.08.2012 rok – występ na Dożynkach w Dzieżkowicach; 

30.09.2012 rok – występ na Festynie Rodzinnym w Bychawie; 

03.10.2012 rok – uroczyste otwarcie i poświęcenie Budynku  

                            Wiejskiego w Wilkołazie Drugim – miejsca prób MOD; 

07.10.2012 rok – występ na Wojewódzkim Spotkaniu Pszczelarzy w Kraśniku; 

14.12.2012 rok – spotkanie opłatkowe Lokalnej Grupy Działania w Kraśniku; 

26.01.2013 rok – występ podczas III Gminnego Dnia Babci i Dziadka. 

 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta to grupa dzieci i młodzieży, która aktywnie włącza się w życie swojej gminy i 

promuje ją w powiecie i województwie. Duże zaangażowanie rodziców, Pana Wójta oraz profesjonalizm i dobry 

kontakt z młodzieżą kapelmistrza pana Kazimierza Kołodzieja sprawił, że młodzież  bardzo szybko nauczyła się grać, 

poszerzając swój repertuar o coraz trudniejsze utwory.  

Dzięki zaangażowaniu Urzędu Gminy zakupione zostały nowe instrumenty dęte. Rodzice i sponsorzy zakupili także 

stroje dla grającej młodzieży. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta to jednocześnie nie tylko zgrana grupa młodych ludzi. Wszyscy się wzajemnie szanują, 

pomagają sobie. We współpracy z rodzicami organizowane są  spotkania opłatkowe, wielkanocne, ogniska 

integracyjne. Co roku organizowana jest wspólna wycieczka – 2011 rok - Janów Lubelski, 2012 rok – 2-dniowy 

wyjazd w Pieniny. 

W roku 2013 liczba dzieci i młodzieży grających i uczących się grania przekroczył już liczbę 40 osób.  

 

              
Występ na Wojewódzkim Spotkaniu Pszczelarzy w Kraśniku      Występ na Festynie Rodzinnym w Bychawie 

 

 

 



 
Występ na Dożynkach w Dzieżkowicach                Spotkanie opłatkowe Lokalnej Grupy Działania w Kraśniku 

 

     
Udział w X Festiwalu Orkiestr Dętych w                     Oprawa muzyczna Dożynek Gminnych w Wilkołazie 

                             Polichnie – wyróżnienie; 

 

      
Spotkanie opłatkowe członków orkiestry i rodziców               Wspólne śpiewanie podczas wycieczki w Pieniny 

 

             
Członkowie orkiestry i rodzice na spływie Dunajcem       Wspólne wędrówki po górach wraz z kapelmistrzem      

                                                                                                 panem   Kaziem 


