
Historia    Gminnej  Orkiestry  Dętej  z   Woli  Mędrzechowskiej. 

Wystąpienie  Pani   Joanny  Mączka -  na  uroczystości  Jubileuszu  30.lecia  Orkiestry  

Dętej  z  Woli  Mędrzechowskiej. 

Orkiestra finansowana jest z budżetu Gminy Mędrzechów  ,  założona  została  w  roku  1989  

z  inicjatywy   ówczesnego  Proboszcz  Parafii  Wola  Mędrzechowska  ks. Zygmunta  

Wojciecha. 

Orkiestra liczy około 45 osób czynnie grających oraz wielu uczniów. Członkami są 

uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół średnich , a także studenci oraz osoby 

pracujące. Od kilkunastu lat w Orkiestrze gra ojciec i jego pięciu synów, grają ojcowie z 

córkami, ojcowie z synami, rodzeństwa.  W Woli Mędrzechowskiej chyba nie ma domu z 

którego nie wyszedłby jakiś muzyk. Ważne jest to, że członkami Orkiestry  są nie tylko 

mieszkańcy Woli Mędrzechowskiej, ale także okolicznych wsi z gminy Mędrzechów a nawet 

z gminy Dąbrowa Tarnowska. W Orkiestrze nie ma zawodowych muzyków, wszyscy uczyli 

się gry na instrumentach dzięki pomocy dyrygentów, którzy prowadzili i prowadzą Orkiestrę 

od 30 lat. Dzięki ich wytężonej pracy każdy nowo przybyły członek z chęcią przybywa na 

próby, wytrwale uczy się gry oraz poświęca wolny czas rozwijając swój talent.  Najstarszym 

członkiem Orkiestry jest pan Henryk Borek basista z Kupienina, najmłodszym, Basia 

Kryczka i Kasia Stachura, uczennice 2 i 3 klasy SP z Woli Mędrzechowskiej grające na 

instrumentach perkusyjnych. Jedyną osobą grającą od samego początku jest pan Piotr 

Dzięgiel-puzonista. Od roku 2011 dyrygentem i autorem ciekawych aranżacji oraz 

artystycznych poszukiwań repertuarowych jest  Andrzej Komorowski, orkiestrą opiekuje się 

Gminna Biblioteka Publiczna w Mędrzechowie pod kierownictwem j pani dyrektor Edyty 

Jurczyk . 

W swoim repertuarze orkiestra posiada utwory z muzyki regionalnej i poważnej, utwory 

patriotyczne, religijne, rozrywkowe , oraz muzykę marszową. Uczestniczyła w koncercie w 

Budapeszcie na zaproszenie polonii węgierskiej. Przez wiele lat wprowadzała Pieszą 

Pielgrzymkę Tarnowską na Jasną Górę. Wielkim zaszczytem było koncertowanie dla papieża 

Jana Pawła II w Rzeszowie podczas jego kolejnej pielgrzymki do Polski, oraz dla Prezydenta 

RP Andrzeja Dudy, który gościł w Dąbrowie Tarnowskiej w 2015 roku.  

Za sukcesem Orkiestry stoją jej dyrygenci : Antoni Brzezina, Jan Skuza, Krzysztof Dzięgiel, 

Andrzej Komorowski. Myślę, że popełniłbym wielki nietakt nie wymieniając pierwszego, 

nieocenionego dyrygenta: ks. Wojciecha Zygmunta, zmarłego w roku 2016. I w tym 

wydarzeniu uczestniczyła nasza Orkiestra. Historii orkiestry  nie da się opowiedzieć w kilku 

zdaniach.W wielu  ciekawych, radosnych ale i smutnych wydarzeniach nasza Orkiestra brała 

udział rozsławiając Wolę Mędrzechowską ale również naszą Gminę.  Tym razem pozwolą 

państwo, że nie skupimy się na datach i wydarzeniach ale na gorących  podziękowaniach  za 

to wszystko co miało miejsce i było udziałem wielu osób . 

 Orkiestranci chcieli złożyć serdeczne podziękowania:  



            Wspaniałemu człowiekowi w osobie ks. Wojciecha Zygmunta za to ,że w tak małej 

parafii, dzięki swojej  pracy i wysiłkowi stworzył Orkiestrę. Mimo że większość z nas nie 

pamięta tych czasów, każdy wie kim był i czego dokonał. Dziękujemy za wszystko co zrobił, 

do końca pobytu tutaj oddany sprawie i zaangażowany do granic. Powierzamy Jego duszę 

opiece Matki Bożej, na pewno dołączył już do niebiańskiej Orkiestry. Dzięki pomocy 

ówczesnego wójta, pana Jerzego Mleczki, udało się zakupić mnóstwo instrumentów, strojów, 

a Orkiestra pokazywała się w wielu miejscach już wtedy rozsławiając naszą Gminę. 

             Z tego miejsca w imieniu wszystkich orkiestrantów dziękuje byłym dyrygentom za 

upowszechnianie i kształtowanie wrażliwości na piękno muzyki. 

Obecnym tutaj, panu Janowi Skuzie za łącznie 14 lat i panu Antoniemu Brzezinie za 4 lata, 

panu Krzysztofowi  Dzięglowi  za 2 lata  wspaniałej współpracy. Pod waszym okiem 

rozwijaliśmy się każdego dnia. 

            Dziękujemy Urzędowi Gminy na ręce pana Wójta Krzysztofa Korca, i byłego pana 

Wójta Jerzego Mleczki, Radzie Gminy na ręce pani przewodniczącej za wszelką pomoc 

materialną i nie tylko dzięki której mogliśmy podnosić jakość naszej gry i naszych 

występów. Orkiestra finansowana jest z budżetu Gminy Mędrzechów. 

Serdeczne podziękowania należą się  pani Edycie Jurczyk, Dyrektor Gminnej Biblioteki 

Publicznej w Mędrzechowie, która bardzo wspiera nas i pomaga w każdej sprawie, szukając 

funduszy na zakup instrumentów, możemy zawsze liczyć na dobrą radę i wszelką pomoc o 

którą poprosimy. 

            Naszym sponsorom, darczyńcom i przyjaciołom, słuchaczom i wiernym fanom 

Orkiestry za wsparcie, wiarę w sukces i w pokładane nas nadzieje również składamy gorące 

podziękowania. 

Księżom z sąsiednich parafii, za miłą współpracę podczas różnych uroczystości i możliwość 

wystąpienia, księdzu Tomaszowi Majchrzakowi, oraz Księdzu Józefowi Janusowi za 

wszelkie dobro, które przez 14 lat czynił dla Orkiestry, za każde miłe słowo, uśmiech i 

wsparcie w różnych jego formach. 

 Nie sposób nie podziękować naszemu obecnemu kapelmistrzowi, człowiekowi niezwykle 

cierpliwemu i profesjonalnemu, zawsze uśmiechniętemu,  pod którego okiem rozwijamy się 

ciągle, i który wydobywa z nas to co najcenniejsze. 

Naszym rodzinom podziękowania za pomoc, wsparcie i wielką cierpliwość w latach nauki 

gry oraz wyrozumiałość za częste nieobecności . 

Byłym orkiestrantom, a było was bardzo  wielu, dziękujemy za mile wspólnie spędzone 

chwile, każdy z was, nie ważne w jakim okresie działalności Orkiestry do niej należał , był 

zawsze  potrzebny i zauważalny, mamy nadzieję, że również jesteście dziś z nami. Myślę, że 

należy wspomnieć również osobę, śp. Józefa Machaja, orkiestranta do końca oddanego 

Orkiestrze, zaangażowanego bez granic, zawsze wierzącego w sukces mimo przeciwności 

losu, bez niego wiele nie miałoby miejsca. 

Obecnym tu  mieszkańcom, dobroczyńcom i tym  którzy w jakikolwiek sposób przyczynili 

się do naszego powstania, rozwoju i do naszych sukcesów a których nie sposób wymienić 



chcemy wyrazić ogromne podziękowania.  Mamy nadzieję na kolejne Jubileusze również z 

Waszym udziałem. 


