
 

 

 

Zespół HARD GOCK działa przy Gminnym Centrum Kultury z siedzibą w Kobylanach, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, 21-540 Małaszewicze 

Kontakt: (83) 411 20 60 lub bezpośrednio z instruktorem: Andrzej Maziejuk – mobile: 502 714 997 

 

Zespół HardGock powstał w 2009 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Koroszczynie. Początkowo był 
to zespół wokalny, którego trzon stanowiły: Gabriela Głuch, Anna Dejneko, Sylwia Zambrzuska, Beata 
Pietraszuk.  

Wszyscy uczestnicy zajęć byli uczniami Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach, gdzie w ramach 
zajęć artystycznych powstał zespół instrumentalny w składzie: Katarzyna Czerwińska - perkusja,  Bartłomiej 
Wojewoda - perkusja, Grzegorz Maryniuk - bas, Mateusz Głuch - bas,  Emilia Jawtoszuk - gitara, Weronika 
Klebaniuk - gitara, Zuzanna Stefaniuk - śpiew.  

 Potrzebując więcej czasu na ćwiczenia zespół zadomowił się na dobre w GOK Koroszczyn. Zmienił się 
częściowo skład zespołu, który coraz śmielej pokazywał się na różnych imprezach plenerowych i kameralnych; 

jednocześnie ucząc się gry na wybranych instrumentach oraz poznając nowy repertuar. HardGock w składzie: 
Michał Mazur - perkusja, Kamil Kopciuszuk - bas, Weronika Klebaniuk - gitara, Emilia Jawtoszuk - gitara, 
Weronika Stoma - śpiew koncertował z powodzeniem na różnego rodzaju uroczystościach, festynach, 
konkursach itd. Młodzi muzycy starali się być bardzo elastyczni repertuarowo, grając na imprezach szkolnych, 
gminnych i powiatowych. Występowali również z koncertami kolęd w okolicznych kościołach i świetlicach  
z towarzyszeniem wokalistek: Wiktorii Korycińskiej, Aleksandry Nowickiej, Klaudii Peszuk, oraz Wojtka 

Grunwalda na gitarze. Zwieńczeniem koncertów było nagranie płyty z kolędami. 

  W 2013 roku HardGock został laureatem  "Bialskiego Talentu". W nagrodę odbyła się sesja zdjęciowa 
oraz nagrana w bialskim BCK płyta demo, która ostatecznie ujrzała światło dzienne w 2015 roku. Płyta 

powstała w składzie: Weronika Stoma - śpiew, Julia Daniluk - gitara, Łukasz Patrejko - gitara, Kamil Kopciuszuk 
- bas, Michał Mazur - perkusja. Jesienią 2014 roku zorganizowano warsztaty dla zespołu z muzykami: Mateusz 

Krautwurst - wokal, Piotr Badalski - gitara, Jan Wierzbicki - bas, Rafał Dutkiewicz - perkusja. 

  Od początku 2015 roku zespół coraz intensywniej uczestniczy w życiu muzycznym regionu. 

Odzwierciedleniem tego jest trzecie miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów Rockowych 
„ROCKwMOK” w Międzyrzecu Podlaskim (marzec 2016). Przegląd poprzedziły warsztaty zorganizowane 

przez Gminne Centrum Kultury z muzykami: Janusz Maleńczuk - wokal, Marek Jakubiak - gitara, Łukasz Osypiuk 
- bas, Dariusz Kirczuk - perkusja. 

 Repertuar grupy to nie tylko utwory rockowe. Zespół występuje w różnych konfiguracjach wokalno - 

instrumentalnych dzięki czemu jest w stanie zaspokoić oczekiwania nawet najbardziej wymagających słuchaczy 
m.in. piosenkami Anny Jantar, Raya Charlsa, Alicii Keys, Kayah i wielu innych artystów polskich i zagranicznych. 

 Obecnie HardGock działający przy Gminnym Centrum Kultury w Kobylanach (Gmina Terespol), ciągle 
koncertuje (Kultura Bez Granic, Dni Białej Podlaskiej, Dni Zalesia, Dni Konstantynowa, Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy, Gala Super Sołtys, Otwarcie sezonu motocyklowego itd.) . Gitarzysta Łukasz Patrejko, 
jako najstarszy w grupie przeszedł na zasłużoną "emeryturę". Jego miejsce zajął Mikołaj Bochenek. Dodatkowo 

przy mikrofonie usłyszycie Aleksandrę Daniluk, która swoim brzmieniem będzie "uspokajać" rockowy charakter 
Weroniki Stomy :) 

 
Pozdrawiamy, do usłyszenia! 

 HardGock 

Andrzej Maziejuk, Kamil Kopciuszuk, Weronika Stoma, Aleksandra Daniluk, Julia Daniluk,  
Mikołaj Bochenek, Michał Mazur

 


