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Tegoroczny Festiwal również odbył
się w formie zdalnej...

5FESTIWAL ŚPIEWACZY

Kapela Podwórkowa „STAH”z Werbkowic oraz Zespół Śpiewaczy „Górzanki” z Gozdowa obchodzili w tym
roku 20-lecie istnienia. Przedstawiamy wspomnienia pani Wandy Góry wieloletniego kierownika i założy-
ciela zespołu „Górzanki” oraz Wiesława Majewskiego kierownika i założyciela kapeli „STAH”...
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JUBILEUSZ 20-LECIA DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU „GÓRZANKI” I KAPELI „STAH”
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MINĘŁO 20 LAT DZIAŁALNOŚCI ZESPOŁU „GÓRZANKI” I KAPELI „STAH”
 Kapela Podwórkowa „STAH”
z Werbkowic oraz Zespół Śpiewa-
czy „Górzanki” z Gozdowa obchodzili
w tym roku 20-lecie istnienia. Przed-
stawiamy wspomnienia pani Wandy
Góry wieloletniego kierownika i założy-
ciela zespołu „Górzanki” oraz Wiesła-
wa Majewskiego kierownika i założy-
ciela kapeli „STAH”, a także kierowni-
ka muzycznego zespołu „Górzanki”.

Pani Wanda Góra:
 …„Górzanki” mają 20 lat… I tak,
jak w tej piosence można powiedzieć:
20 lat minęło - jak jeden dzień… Nie-
stety - nie wszystkie Panie, które roz-
poczęły tę wspólną podróż, dojecha-
ły do dzisiejszej stacji - którą nazywa-
my „Dwudziestolecie Górzanek”. To
była długa droga, a szczególnie trud-
ne były ostatnie - prawie 3 lata… Ale
z dumą możemy stwierdzić, że do dzi-
siejszej stacji - od samego początku
- od pierwszych tygodni istnienia ze-
społu - „jechało” kilka Pań i wytrwały… 
 …Zespól przez te wszystkie la-
ta zgromadził cały stos dyplomów, pu-
charów, statuetek oraz przeróżnych
nagród, listów pochwalnych i podzię-
kowań. Szczególnie cenimy sobie nie-
które z nich - np.: „Srebrny Różaniec”
z Górecka Kościelnego i kilkakrotnie
zdobyte I miejsca w Przeglądzie Ze-
społów Ziemi Hrubieszowskiej, 2 razy
I miejsce w Wojewódzkim Przeglądzie
Twórczości Seniorów w Dęblinie, tam
też pani Wanda góra zdobyła Grand
Prix w kategorii „Recytacja Tekstów
Własnych” i 3 razy – I miejsce…
…Dlaczego te właśnie są wymienione?
Bo w tych Przeglądach brało udział
bardzo wiele zespołów i nie lada wy-
czynem było pokonać te grupy, które
są młode wiekiem i wspaniale śpie-
wają. Gdy wygrywaliśmy w Dęblinie
- mieliśmy do pokonania ok. 100. ze-
społów z całego województwa, w Gó-
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recku Kościelnym - ponad 50. Nigdy
nie jedziemy po nagrody, czasem aż
trudno nam uwierzyć, że wygraliśmy…
 …Tak mijały kolejne lata. Gdy
powstawał zespół nie wiedzieliśmy
ile lat będzie istniał. Po prostu śpiewa-
liśmy…
 …I przyszły te ostatnie miesią-
ce i lata, gdy nas „zamknięto” w do-
mach. Nie było prób, nie było wystę-

pów. W ub. roku nagraliśmy nasz wy-
stęp i w takim przeglądzie zdobyliśmy
wyróżnienie. W tym roku było tak sa-
mo, ale czekamy dopiero na wyniki.
Podobnie w recytacji własnej - pani
Wanda Góra też zdobyła wyróżnienie
w ubiegłym roku i też czeka na wyni-
ki tegorocznego przeglądu…
 …W obecnej chwili nasz ze-
spół wzbogacił się o kilka nowych

„Górzanki” w 2013 roku

„Górzanki” w 2021 roku
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pań… Życzymy im i całej grupie wspa-
niałych osiągnięć. Dziękujemy panu
Wiesławowi Majewskiemu za pracę
z nami. Dziękuję też osobiści pani Zeni
Zosik - za przyjęcie funkcji kierownika
zespołu „Górzanki”, który pełni już nie-
oficjalnie od jakiegoś czasu…
 …Niech Wam się szczęści. Pra-
cujcie nadal na podkładzie hasła - ja-
kie przyjęliśmy na początku pracy: 
„Gdzie słyszysz śpiew – tam wstąp…
Tam ludzie dobre serca mają… Bo wie-

Pan Wiesław Majewski:
 Kapela Podwórkowa „STAH”
powstała w 2001 roku na bazie kape-
li „SUTKI” z Hrubieszowa, gdyż Stani-
sław Czarnecki i ja byliśmy członka-
mi tej kapeli. Mając wspaniałych mu-
zyków na terenie gminy Werbkowice
postanowiłem - będąc dyrektorem
GOK Werbkowice - założyć kapelę.
Skład kapeli na początku tworzyli:
Wiesław Majewski, Stanisław Czar-
necki, Kazimierz Siudak, Zbigniew Do-
mienik i Krzysztof Lisowski.
 Nazwa powstała od imienia
„STACHU” - jeden z kolegów wołał go
twardojęzycznie: „STAHU” i tak zosta-
ło.
 Do najważniejszych sukcesów
naszej kapeli należą: dwa wyróżnie-
nia na Festiwalu Kapel Podwórko-
wych w Przemyślu, trzy razy 3 miej-
sce na Festiwalu Kapel Podwórko-
wych w Łęcznej, trzy wyróżnienia za
najlepszą piosenkę jarmarczną rów-
nież w Łęcznej, drugie miejsce na Fe-

rzaj mi - źli ludzie nigdy nie śpiewają”.
Życzenia specjalne składam księżom:
- ks. Stanisławowi Solilakowi - dzięki
inicjatywie księdza powstał zespół
i istnieje. Ksiądz był jego ojcem ducho-
wym przez wiele lat.
- ks. Piotrowi Spyrze - który był w ze-
spole - jeszcze jako uczeń ostatnich
lat szkoły podstawowej w Gozdowie
- akompaniatorem i solistą zespołu
oraz śpiewał w duecie z Anią Zosik-
Lisowską…

„STAH” w 2017 roku

„STAH” w 2021 roku
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 Dziękuję też wszystkim, którzy
z Górzankami współpracowali: panu
Mirosławowi Żyła, panu Zbyszkowi
Skowyra i dyrekcji Gminnego Ośrodka
Kultury w Werbkowicach oraz wszyst-
kim ludziom o dobrych sercach, na-
szym paniom, które pełniły funkcję
sołtysów. Wszystkim, którzy poma-
gali, przemiłemu panu Krzysztofowi
Lisowskiemu. Serdecznie dziękuję za
te 20 lat, których z całą pewnością
nie zapomnę.
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