Henryki 2018 za nami

Henryki 2018 za nami! Atrakcji było wiele, tak samo niezapomnianych wrażeń, o które
zadbali organizatorzy - Gmina Lubań i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu. 7-8 lipca
Henryków Lubański stał się miejscem licznych atrakcji scenicznych, muzycznych i
rozrywkowych.
Sobotnie popołudnie rozpoczęliśmy akcentem lokalnym. Na scenie wystąpiły uczestniczki Konkursu
Przyśpiewki o Henrykowie, Henryku i Cisie, dzieci i młodzież z grupy wokalnej Gminy Lubań oraz
Helena Owsiak ze skeczem o naszej miejscowości i jej mieszkańcach. Kolejny punkt programu to
występ Mistrza Świata, Europy i Polski we Freestyle Football- Pawła Skóry, który dał pokaz swoich
umiejętności, wzbudzając podziw nie tylko fanów piłki nożnej.
Wieczór natomiast to duża dawka muzyki, tańca i śpiewu, a zapoczątkowała go Kapela Pieczarki
serwując przeboje folk-rockowe i skoczne góralskie rytmy. Następnie henrykowską sceną zawładnął
MARKUS P, jeden z najpopularniejszych w Polsce twórców Dance i Disco, zdobywając serca
publiczności humorem i niesamowitą energią koncertową. Klimat świetnej zabawy podtrzymał DJ
Lets Twist Again - Paweł Kmiecik, który przejął muzyczne stery i do późnych godzin nocnych
serwował największe taneczne hity. To było prawdziwe dyskotekowe szaleństwo, publiczność bawiła
się wspaniale. Kto nie był, niech żałuje.
Niedzielne świętowanie rozpoczęliśmy przy cisie Henryku, najstarszym drzewie w Polsce, gdzie
swoje drzewka posadzili tegoroczni goście - Marzena Kipiel-Sztuka, mieszkańcy Henrykowa z Gminy
Ziębice oraz przedstawiciele Henrykowa Lubańskiego, a wszystko to z udziałem przezabawnych
Kiepskich z Cisowej Krainy. Dalsze uroczystości odbyły się na placu rekreacyjnym, a rozpoczął je
oficjalnym powitaniem wójt Zbigniew Hercuń. Na scenie zaprezentował się zespół folklorystyczny
Cisowianki oraz grupa wokalna Gminy Lubań. Do tradycji już należy Turniej Sołectw między
mieszkańcami Henrykowa Lubańskiego oraz zaprzyjaźnionego Henrykowa z Gminy Ziębice, więc nie
mogło zabraknąć i tego punktu w programie. Następnie odbył się pokaz walki na miecz i tarczę w
wykonaniu naszych gości - Bractwa Rycerskiego Chorągwi Księstwa Ziębickiego.
Muzyczny wieczór rozpoczął zespół The Rockabilly Band. Podczas koncertu mogliśmy podziwiać
taniec w wykonaniu pięknie wystylizowanych tancerek oraz pośpiewać wraz z zespołem największe
rock’n’rollowe hity m.in. piosenki Elvisa Presleya, Chucka Berry’ego, Billa Haleya, Czerwonych
Gitar.
Kobiety są gorące, Nie zaczepiaj mnie, Chcemy bawić się to tylko niektóre niezapomniane przeboje
jakie usłyszeliśmy w wykonaniu NORBIEGO i zespołu Coolers, którzy nie tylko rozkołysali naszą
publiczność, ale także rozbawili poczuciem humoru i dystansem do samych siebie. Występy
sceniczne zakończyła formacja WEEKEND. Hity zespołu, a zwłaszcza Ona tańczy dla mnie oraz
świetny kontakt z publiką zachwyciły licznie zgromadzoną widownię, która korzystając ze wspaniałej
niedzielnej pogody, po raz kolejny tłumnie stawiła się w Henrykowie Lubańskim.
Podczas tegorocznych Henryków mieliśmy okazję bliżej poznać Marzenę Kipiel-Sztukę, znaną
wszystkim jako Halinka Kiepska z serialu Świat według Kiepskich. Aktorka z dużą dozą humoru

opowiadała o sobie, o kulisach nagrań serialu i swej roli żony jełopa czyli Ferdka Kiepskiego.
Jak co roku Imieniny Henryka zakończył niesamowity, widowiskowy pokaz sztucznych ogni Fireshow.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli organizację tegorocznej
imprezy, a szczególnie sponsorowi Zakładowi Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu.
Do zobaczenia w przyszłym roku na Henrykach 2019 w dniach 6-7 lipca 2019 !
Zapraszamy na nasz Facebook`owy fanpage HENRYKI 2018
https://pl-pl.facebook.com/Henryki-2018-215813302334134/

