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 Oficjalne spotkanie jubileuszo-
we odbyło się 24.11.2021 w Gminnym
Ośrodku Kultury w Werbkowice.
W uroczystościach oprócz jubilatów
udział wzięli dawni członkowie zespo-
łu oraz zaproszeni goście. Po gratula-
cjach i upominkach, ufundowanych
przez GOK Werbkowice i Gminę Werb-
kowice, przyszedł czas na wspomnie-
nia, występy i wspólną zabawę.
 Życzymy kapeli i zespołowi
kolejnych jubileuszy.

stiwalu Kapel Podwórkowych w Wer-
bkowicach, wyróżnienie na Festiwalu
Kapel Podwórkowych w Piotrkowie
Trybunalskim.
 W naszym repertuarze mamy
własne piosenki jarmarczne, gramy
kowery  innych kapel, robimy przerób-
ki starych piosenek.

WERBKOWE ROZMOWY
 Pracuję też jako kierownik mu-
zyczny z zespołem śpiewaczym „Gó-
rzanki” z Gozdowa, jest to jeden z naj-
bardziej utalentowanych zespołów
wokalnych. Moja praca jest moją pas-
ją, muzyka to najwspanialsza forma
relaksu, odpoczynku, bardzo lubię,
grać, śpiewać…

 W piątkowy wieczór (5.11.2021) w sali
widowiskowej GOK Werbkowice odbyły się Za-
duszki Liryczne. W pełen refleksji nastrój wi-
dzów wprowadził swoim występem Waldek
Kondraciuk - instrumentalista, wokalista, aran-
żer oraz autor teksów.
 Koncert podzielony był na dwie części,
pomiędzy którymi wystąpił Krzysztof Lisowski
z GOK Werbkowice
 Całość koncertu była relacjonowana na
żywo na fanpage GOK Werbkowice.

ZADUSZKI LIRYCZNE
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WYNIKI MIĘDZYPOWIATOWEGO FESTIWALU ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH
 

 Ze względu na sytuację epide-
miologiczną XI Miedzypowiatowy Fe-
stiwal Zespołów Śpiewaczych - Wer-
bkowice 2021 odbył się w formie zdal-
nej. Na festiwal wpłynęły 23 zgłosze-
nia (materiały multimedialne), które
w dniu 2 grudnia oceniło jury w skła-
dzie:
- przewodniczący Adam Szabat - wo-
kalista, kompozytor, autor tekstów, po-
mysłodawca i współzałożyciel hrubie-
szowskiego Teatru Piosenki „Młyn”;

 W niedzielę (21.11.2021) z ini-
cjatywy p. Agnieszki Skubis-Rafalskiej
- wójt Gminy Werbkowice w GOK Wer-
bkowice odbył się koncert zespołów
wojskowych, biorących udział XXV

KONCERT ZESPOŁÓW WOJSKOWYCH
Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religij-
nej w Hrubieszowie.
Na naszej scenie zaprezentowały się
zespoły: HUBAL działający przy Klubie
2. Pułku Rozpoznawczego w Hrubie-

szowie, WILAW Lotniczej Akademii
Wojskowej w Dęblinie, PRZASNYSCY
ORELOWCY działający przy 2. Ośrod-
ku Radioelektronicznym w Przasnyszu.

- Sylwia Hrycuniak - instruktor tań-
ca przy Hrubieszowskim Dom Kultury,
prowadząca grupy taneczne dziecię-
ce: rytmika i balet oraz taniec ludowy,
klasyczny, tancerka Zespołu Pieśni
i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej;
- Andrzej Pachla - muzyk, wicepre-
zes Hrubieszowskiego Towarzystwa
Muzycznego.
 Po przesłuchaniu nagrań w ka-
tegorii zespoły śpiewacze nie posia-
dające strojów ludowych bądź tylko
na nie stylizowane, śpiewające a’ca-
pell lub z dowolnym akompaniamen-
tem muzycznym, jury przyznało:
- I miejsce – Zespół UNISONO (MOK
Dworek Rejowiec),
- II miejsce – Zespół KRESOWIANKI
z Żabcza (GOK Dołhobyczów),
- III miejsce – Zespół REMEDIUM

fot. Artur Wąsik fot. Artur Wąsik

fot. Artur Wąsik fot. Natalia Bednarczuk
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 W piątkowy wieczór (03.12)
w sali widowiskowej GOK Werbkowice
odbył się niezwykły koncert piosenki
autorskiej Adama Szabata przy akom-
paniamencie Waldemara Korzeniow-
skiego. Widzowie przy świetle świec,
dźwiękach gitary i niezwykłym woka-

KONCERT ADAMA SZABATA

ludową, jury przyznało:
- I miejsce – Zespół RAKOŁUPIANKI
(SOK Leśniowice),
- II miejsce – Zespół KORAL z Kamie-
nia (Gmina Kamień),
- III miejsce – Zespół GALICJANKI
z Roztocza (GOK Narol).

lu zostali wprowadzeni w nostalgicz-
ny klimat, którego istotnym elementem
były mądre i chwytające za serce tek-
sty.
Adam Szabat - wokalista, kompozytor,
autor tekstów, pomysłodawca  i współ-
założyciel Hrubieszowskiego Teatru

Piosenki „Młyn”, laureat i finalista mię-
dzynarodowych i ogólnopolskich kon-
kursów piosenki autorskiej.
Waldemar Korzeniowski – gitarzysta,
wokalista, kocha jazz, swing, poezję
śpiewaną.

(GOK Białopole).
 W kategorii zespoły śpiewa-
cze, ludowe, występujące w komplet-
nych regionalnych strojach ludowych
(również kapele im akompaniujące),
wykonujące utwory a’capella, z akom-
paniamentem akordeonu lub z kapelą

 Wymienione zespoły zostały
nagrodzone nagrodami finansowymi
ufundowanymi przez GOK Werbkowi-
ce. Zwycięzcom gratulujemy a wszyst-
kim zespołom serdecznie dziękujemy
za udział.

 W dniu 8 grudnia odbyło się
rozstrzygnięcie konkursu plastyczne-
go na kartkę i zabawkę świąteczną
dla dzieci i młodzieży szkolnej z gminy
Werbkowice pt. „Świąteczna Bajka”.
W tym roku na konkurs wpłynęło 146
prac plastycznych z 7 szkół podsta-
wowych z terenu gminy Werbkowice
oraz przedszkola „Bajka” z Zespołu

WYNIKI KONKURSU „ŚWIĄTECZNA BAJKA”


