
17 kwietnia o godz. 18.00 Wojewódzki Dom Kultury i Dom Środowisk Twórczych 

serdecznie zapraszają Państwa do Sali Widowiskowej WDK na koncert "Wołosatek" i 

zespołu The Beatlmen. Zaraz po nim – o godz. 20.30 – do Sali Lustrzanej WDK na 

dancing "Szalone lata 60.". 

Bilety na ten wieczór w cenie 30 zł są do kupienia w Impresariacie WDK, nr tel.: 41 36 

55 144, nr kom.: 665 202 306, w godz. 7.30–15.30, oraz w DŚT w godz. 14.00–20.00. 

 

 

Zespół THE BEATLMEN to czwórka utalentowanych i doświadczonych 

muzyków, która do złudzenia przypomina słynnych Beatlesów z Liverpoolu. 

 

THE BEATLMEN tworzą: 

 

Grzegorz Markocki jako John Lennon 

Marcin Wojtowicz jako Ringo Starr 

Jan Samołyk jako George Harrison 

Paweł Jaworski jako Paul McCartney 

 

Profesjonalizm (garnitury szyte na miarę, buty prosto z Liverpoolu, oryginalne beatlesowskie 

gitary i wzmacniacze), uśmiech i charyzma to atuty zespołu. 

 

The Beatlmen występował w takich programach jak: "Kawa czy herbata", "Pytanie na 

śniadanie", "Familiada" oraz w TV Polonia. Grupa ma bardzo duże doświadczenie w graniu 

koncertów plenerowych (dni Miast i Gmin), występów dla Ośrodków Kultury, a także wielu 

imprez firmowych i klubowych. Potwierdzeniem wielkiej klasy zespołu był udział w 

trasie "Lato z radiem 2011 i 2012". 

 

The Beatlmen wykonuje piosenki grupy The Beatles oraz polskiego Big-bitu (Czerwone 

gitary, Skaldowie, Niebiesko-Czarni). Bardzo ważnym elementem udanych koncertów, jest 

wspaniały kontakt z publicznością, połączony z ogromną pasją grania. 

 

Serdecznie zapraszamy do poznania niesamowitych Beatlesów z Wrocławia. 

 

 

 

 

Wołosatki - harcerski zespół wokalno-instrumentalny - powstał w 1974 roku. 



 Prezentuje i popularyzuje walory turystyczne kraju, a zwłaszcza Bieszczadów. Zespół 

wpisuje się swoją twórczością i akustycznym brzmieniem w nurt piosenki turystycznej i 

poezji śpiewanej. 

 Grupa prezentuje przeważnie utwory własne, kultywując ideę śpiewania wielogłosowego, 

łącząc jednocześnie tradycję ze współczesnymi kierunkami muzyki. 

Muzycznie porusza się w stylistyce ballady, bossanowy, bluesa, reggae, country, rock`n rolla. 

 Zespół Wołosatki wylansował wiele przebojów śpiewanych przez całą harcerską i 

turystyczną Polskę. Nagrał i wydał dwadzieścia płyt. Premiera najnowszej płyty pt. Inaczej 

miała miejsce w styczniu tego roku. Przez 40 lat działalności Wołosatki dopracowały się 

własnego, rozpoznawalnego stylu. Koncerty prezentowane w kraju i za granicą oparte są na 

szerokim, nie tylko turystycznym repertuarze. W tym wyjątkowym koncercie przybliżającym 

„Szaleństwo lat 60-tych” zespół zaśpiewa najpopularniejsze piosenki tego okresu. 

www.wolosatki.pl 

 


