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Orkiestra Wieniawa to 45 muzyków amatorów, 
którzy grają utwory na najwyższym - 

profesjonalnym poziomie. Wieniawa to my - 45 
młodych, ambitnych ludzi, dla których muzyka 
jest w życiu najważniejsza. Gramy w Wieniawie 
utwory zarówno tradycyjne, jak i nowoczesne, 

podejmujemy się chętnie nowych wyzwań 
i ciekawych aranżacji. Graliśmy dla Prezydenta, 

Papieża, dla publiczności nie tylko w Polsce, 
a w tym roku, z okazji naszego 20 lecia, 
przygotowaliśmy niezwykły koncert “Ku 

Krakowowi”. Gramy bo muzyka to nasza pasja, 
jednocześnie rozwijamy działalność orkiestry 

tworząc stowarzyszenie non profit, dzięki 
któremu nasze muzyczne dokonania mają szansę 

zaistnieć dla szerszego grona odbiorców.



Jak zaczęliśmy?

Nasza historia zaczęła się już w 1994 
roku. Zaczynaliśmy jako mała, zaledwie kilku-
osobowa grupka muzyków, którzy spotykali 
się na cotygodniowych próbach i uroczystoś-
ciach sakralnych parafii Raciborowice. 
Z czasem zaczęliśmy tworzyć coraz większy 
zespół, a dzięki zapałowi, uporowi i wielkiej 
pasji, powstała Orkiestra, w skład której 
wchodzi teraz wielu uzdolnionych muzyków. 

Od 2003 roku pozostajemy pod Patro-
natem Gminy Michałowice. Jednak nasza 
orkiestra to nie tylko muzycy, w 2010 pow-
stało Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych 
„Wieniawa”, które zarządza naszymi działani-
ami, wyznacza śmiałe cele i kierunki rozwoju. 

Na uwagę zasługuje fakt, że zarówno 
działając pod patronatem gminnym, jak 
i w ramach stowarzyszenia, działamy całko-
wicie non profit.



Młodymi, zdolnymi ludźmi, dla 
których muzyka jest częścią życia. 
Mamy energię, zapał, pasję i chcemy 
się rozwijać. Każdy z nas jest inny  
mamy różnie historie, różne zaintere-
sowania i różne życie. Gdy jednak spo-
tykamy się na koncercie, czy próbie, 
stanowimy zwartą 45 os. grupę, która 
ma jeden jasny, muzyczny cel  grać! 
grać na najwyższym poziomie i czerpać 
z tego jak największą satysfakcję.

Kim jesteśmy?



Jaki jest nasz repertuar?

Nasz repertuar jest taki, jak nasz dyrygent – 
wierny tradycji, a jednocześnie nowoczesny 
i odważny. Śmiało podejmujemy się trudnych 
wyzwań, wymagających utworów, nowatorskich 
aranżacji. Dzięki temu rozwijamy swoją pasję, 
będąc jednocześnie jedną z najbardziej 
cenionych orkiestr w naszym rejonie (świadczą 
o tym liczne nagrody i wygrane konkursy). Pod 
batutą tak uzdolnionego człowieka, jak Jarosław 
Ignaszak gramy z energią i zaangażowaniem nie 
tylko klasykę, ale również muzykę rozrywkową, 
filmową oraz sakralną. 

Sami stawiamy przed sobą coraz trudniejsze 
wyzwania, podejmujemy się trudnych aranżacji, 
lubimy łączyć style, zaskakiwać, bawić
i wzruszać. Zaczynaliśmy jako orkiestra dęta, 
w wyniku ciężkiej, 10  letniej pracy, doskonalimy 
sie teraz jako concert band.



Z kim i gdzie zagraliśmy?

Nasz pierwszy wyjazd zagraniczny to Monachium, a potem koncerty 
w Finlandii, dwukrotnie we Włoszech, gdzie jako pierwsza orkiestra dęta mieliśmy 
zaszczyt zapewnić muzyczną oprawę�mszy św. przy głównym ołtarzu Bazyliki św. 
Piotra. Koncertowaliśmy nie tylko dla wybitnych postaci, mieliśmy także 
przyjemność grać z wielkimi gwiazdami polskiej muzyki  z Ewą Urygą, Alicją 
Majewską, Krystyną Prońko czy Zbigniewem Wodeckim. Na Raucie Krakowskim 
pośród ważnych słuchaczy znalazł się sam Prezydent RP – Bronisław Komorowski, 
dla którego wykonaliśmy hejnał mariacki w niespotykanej interpreatcji  na 40 trąb. 
W naszym dorobku mamy równiez występy wymagające i nietypowe  dwukrotnie, 
prezentowaliśmy w Irlandii musztrę paradną z okazji dnia św. Patryka. 

Każdego roku organizujemy również koncerty kolęd, na które tłumnie 
przychodzą setki osób. Nasz świąteczny repertuar to nie tylko kolędy polskie, ale 
również bardzo ciekawe aranżacje kolęd zagranicznych. W podziękowaniu 
za wsparcie i pomoc, również co roku, organizujemy koncerty dla naszych 
przyjaciów, partnerów i darczyńców.

W roku 2014 obchodzimy jubileusz naszej działalności – z tej okazji 
przygotowaliśmy niezwykłe widowisko koncertowe. Będą utwory w ciekawych, 
nowych aranżacjach, występy gwiazd, efekty pirotechniczne i audiowizualne. Nasz 
jubileuszowy koncert stanowi pewnego rodzaju hołd oddany Krakowowi  miastu, 
w którym kształciliśmy się muzycznie, w pobliżu którego żyjemy i rozwijamy swoje 
pasje, w końcu miastu bez którego nasza muzyczna świadomośc nie byłaby na tak 
wysokim poziomie.



Jak działamy?

Od 2010 roku orkiestrą zarządza Stowarzyszenie Inicjatyw 
Kulturalnych „Wieniawa”. Stowarzyszenie z powodzeniem działa 
na dwóch, z pozoru niemożliwych do pogodzenia, poziomach  kultywuje 
muzyczne tradycje, będąc jednocześnie jedną z najnowocześniejszych 
i najszybciej rozwijających się orkiestr w Polsce. 

Jesteśmy jedyną niezawodową orkiestrą w Polsce, która działa tak 
profesjonalnie i rozwija się tak dynamicznie. Stowarzyszenie dba 
o środki i możliwości rozwojowe dla młodych, uzdolnionych muzyków 
tworząc “mała Wieniawę” i mając nadzieję, że w przyszłości Ci młodzi 
muzycy zasilą szeregi Wieniawy. Stowarzyszenie dba tez przede 
wszystkim o wizerunek i warunki pracy muzyków  pozyskuje środki na 
instrumenty, stroje, materiały graficzne, ale przede wszystkim 
inwestuje w najlepszej klasy instrumenty, aby Orkiestra Wieniawa 
brzmiała coraz piękniej. 

Stowarzyszenie z powodzeniem realizuje coraz odważniejsze 
projekty dzięki swojej działalnosci fundraiserskiej i projektowej, skupia 
się na działalności promocyjnej i marketingowej, jak równiez bardzo dba 
o stronę wizualną Orkiestry. Logo, które od kilku lat jest symbolem 
naszej grupy, łączy w sobie szacunek do tradycji i naszych korzeni, 
wielką miłość do muzyki, jak również nowoczesnego podejścia do 
muzyki i naszych działań.
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