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Gazetka o tym co słychać w Gmine Werbkowice, o tym co się wydarzyło i wydarzy, ciekawe artykuły i wywiady.
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SUKCES NASZEGO ZESPOŁU 6
CZY WIESZ,  ŻE... 3

Około 2300 owiec pasło się na wer-
bkowickich łąkach …!!! zali nie
znajdziesz ci u nas hal pełnych so-
czystych traw to jednak tu w Wer-
bkowicach powstała najstarsza,
najlepsza i największa...

„Mam zaszczyt przedstawić Państwu RedaktoraWerbka - naszą redakcyjną
maskotkę. Jego imię pochodzi od nazwy naszej miejscowości...” 

Zespół Śpiewaczy z Kapelą z Honia-
tycz zajął II miejsce w V Edycji Roz-
toczańskiej Listy Przebojów Ludo-
wych Katolickiego Radia Zamość...

JUBILEUSZ KAPEL 5
W tym roku obchodziliśmy Jubile-
uszowy X Wojewódzki Festiwal
Kapel Ulicznych i Podwórkowych,
w którym udział wzięło 9 kapel...

KULTURALNIK

Zespół redakcyjny: M. Knap, E. Pomykała, K. Lisowski
Kontakt: Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach
ul. J. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice, gok.werbkowice.pl
tel. 84 657 20 32, e-mail: gokwerbkowice@gmail.com
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KILKA SŁÓW WSTĘPU

O CZYM BĘDZIE GAZETKA
Drodzy Państwo! 
Niezmiernie miło mi, że pomysł redagowania przez GOK
naszego czasopisma urzeczywistnił się. Dzisiaj wraz
z moimi pracownikami stanowimy zgrany zespół redak-
cyjny i oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer naszej
gazetki.
Pragniemy w niej przedstawić Państwu efekty naszej pra-
cy ostatnich dwu miesięcy – maj i czerwiec 2019 roku, na
miejscu w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach
i w terenie. Na łamach czasopisma będziemy systematy-
cznie przedstawiać sylwetki ludzi, którzy wpisali się w hi-
storię naszego regionu i tych, którzy dziś swoimi działa-
niami, pasjami kształtują i promują naszą Gminę.
Znajdziecie też w niej ciekawostki historyczne związane
z Gminą Werbkowice i inne interesujące artykuły. 
Zachęcamy do współredagowania jej z nami poprzez zgła-
szanie swoich uwag, propozycji, ciekawych pomysłów.
      Życzymy miłej lektury!

OPOWIADA DYREKTOR
GOK MARIA KNAP

REDAKTOR WERBEK „Mam zaszczyt przedstawić Państwu Redaktora
Werbka - naszą redakcyjną maskotkę.” 

Jego imię pochodzi od nazwy naszej miejscowości. Pomysłodawcą postaci
Werbka jest Pani Elżbieta Swatek-Wańczycka (Starszy instr. ds. plastyki GOK
Werbkowice). Pani Ela perfekcyjnie z dużą dozą serca szyła, plotła i kleiła na-
szego Werbka… Musicie przyznać Państwo, że przystojniak z niego.
Nasz nowy kolega - Redaktor, będzie razem z nami podczas każdego wyda-
rzenia  realizowanego przez GOK Werbkowice. Mamy za sobą już pierwszą
wycieczkę krajoznawczą po terenie parku przyległego do GOK i IUNG Werb-
kowice. Proszę spojrzeć jak on świetnie prezentuje się na zdjęciach, prawdzi-
wy fotomodel.
Dla naszego Werbka stworzyliśmy rubrykę pt. „Werbek relacjonuje”, gdzie

będziemy wraz z nim relacjonować na łamach naszej gazetki mniejsze i większe wydarzenia kulturalne
GOK Werbkowice. Mam nadzieję, że nasz Redaktor Werbek wspaniale sprawdzi się w swojej roli, a jego
relacje umilą Państwu czas.
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CIEKAWOSTKI

CZY WIECIE, ŻE...

„Smutny jesienny dzień, deszczowy i mglisty. Wokół do-
mu kultury ludzie i parasolki – bardzo dużo parasolek.
Dzieci. Ich jest jeszcze więcej. Zbliża się od tak dawna ocze-
kiwana chwila otwarcia Zakładowego Domu Kultury w Wer-
bkowicach. W drzwiach frontowych biało-czerwona wstę-
ga oczekuje na moment przecięcia. (…) Czteroletnia Mo-
nika Słomianowska podaje na tacy nożyczki. Zespół instru-
mentalny kończy część oficjalną „Mazurkiem Dąbrowskiego”.

Z DAWNYCH KRONIK

Przecięta wstęga wpuszcza do środka zaproszonych gości oraz zmokniętych i zziębniętych przyszłych użyt-
kowników” – tak w listopadzie 1965 roku kronikarz opisywał uroczyste otwarcie Zakładowego Domu Kultury
(ZDK) w Werbkowicach. Budynek zaczęto stawiać w 1961 roku – w ramach inwestycji towarzyszących budo-
wie cukrowni. Według ówczesnych cen, koszt budowy zamknął się kwotą 3,5 mln zł, a kolejne 540 tys. zł
wydano na wyposażenie, w tym m.in. urządzenia niezbędne do uruchomienia kina. Zlokalizowany w centrum
Werbkowic ZDK pomieścił nie tylko pracownie, zaplecze sceny i salę widowiskową na 250 miejsc, ale również
pierwszą w gminie bibliotekę z czytelnią i kawiarnię. Kierownikiem placówki został Janusz Słomianowski.

Pieniądz zastępczy z dóbr w Werbkowicach

Około 2300 owiec pasło się na werbkowickich
łąkach …!!! zali nie znajdziesz ci u nas hal peł-
nych soczystych traw to jednak tu w Werbkowi-
cach powstała najstarsza, najlepsza i największa
w Królestwie Polskim owczarnia. W roku 1848
liczyła 1945, a w 1860 – 2267 owiec. „Sprawcą”
całego zamieszania był nie kto inny jak Antoni
Szydłowski, syn Adama Szydłowskiego, który
odziedziczył po ojcu majątek bardzo zaniedbany lecz w krótkim czasie doprowadził gospodarstwo do ro-
zkwitu. Członek Towarzystwa Rolniczego w Królestwie Polskim, w środowisku włościańskim znany jako
”dobry gospodarz”, dzięki swoim pomysłom, głębokiej wiedzy rolniczej i hodowlanej, sprawił że Werbko-
wice rozkwitły na nowo. W tym okresie utworzono w Werbkowicach Szkołę Początkową oraz Urząd Gmi-
ny, a na obszarze folwarku powstała gorzelnia oraz dwa młyny: amerykański i zwyczajny (wodny), prowa-
dzono także wydobycie torfu. Wieś liczyła 62 domy i około 800 mieszkańców. Co do samej owczarni, to
poszczycić się ona mogła owcami najszlachetniejszej rasy, a sprzedaż wełny w 1848 roku przyniosła Szy-
dłowskiemu 10,200 zł a w 1860  - 30,274 zł. W okresie swojej świetności Werbkowice miały się na tyle
dobrze, że (co nie wszyscy wiedzą) posiadały nawet swoje własne pieniądze zastępcze zwane żetonami,
wybijane prawdopodobnie dla pracowników prężnie działającej tu owczarni oraz całego folwarku.
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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
Spotkanie autorsk ie z Pawłem Beręsewiczem
Spotkanie odbyło się 6 maja b.r. w GBP w Werbkowicach. Paweł Beręsewicz
jest autorem książek dla dzieci i młodzieży. Pisarz spotkał się z uczniami
kl. IV-VI. W trakcie spotkania pisarz zaprosił uczestników do ciekawych,
literackich dyskusji związanych z jego książkami przy „herbacie lub kawie”.
Był ciekaw jakiego gatunku książki najbardziej lubią czytać dzieci. Opowiadał
o swoich książkach zachęcając jednocześnie do wypożyczenia ich w bibliotece.
Na koniec spotkania autor rozdawał autografy i wpisywał dedykacje do książek.

El iminacje gminne 38.  Małego Konkursu Recytatorsk iego
W dniu 09.05.2019 w GOKu w Werbkowicach odbyły się eliminacje gminne
38. MKR. Do konkursu przystąpiło 11 recytatorów – uczniów Szkół Podsta-
wowych Gminy Werbkowice. Komisja w składzie: Marzanna Muzyczuk,
Zofia Dragan i Agnieszka Pawlos po przesłuchaniu wszystkich recytatorów
przyznła nagrody następującym uczniom: - w kategorii klas I-III: Emilii
Gnasiuk, Honoracie Miranowskiej i Zofii Szlązak z SP Werbkowice;
- w kategorii klas IV-VI: Emilii Jarosz z PSP Malice.

IX Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i  Piosenk i Maryjnej

Wiosenne Spotkanie Seniorów
W dniu 16 maja 2019 roku w GOKu w Werbkowicach odbyła się integracja
seniorów pod hasłem "Wiosenne Spotkanie Seniorów". Przybyłych gości
powitała pani Maria Knap - p.o. Dyrektora GOK Werbkowice oraz pani Danuta
Muzyczka - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Hrubieszowskiego. W wydarze-
niu udział wzięło około 80 seniorów z 5 klubów, w tym z: Werbkowic (gospodarze),
Hrubieszowa, Dołhobyczowa, Trzeszczan i Grabowca. Kolejny raz seniorzy
udowodnili, że bawić się można w każdym wieku i że takie spotkania są potrzebne.

Pierwszego dnia (11.05.2019) prezentowały się dzieci i młodzież, które oce-
niała komisja w składzie: Iwona Niewczas, Piotr Czyryk, Andrzej Pachla.
Komisja po wysłuchaniu 6 zespołów oraz 15 solistów przyznała następujące
nagrody i wyróżnienia: - w kategorii soliści/duety szkoła podstawowa:
I miejsce - Aleksandra Wójtowicz z Tomaszowa Lubelskiego, II miejsce
- Zuzanna Kusiak z SP Mieniany, III miejsce -Krzysztof Gągoł z Parafii Buśno
oraz wyróżnienia dla: Jagody Musur z SP Werbkowice, Duetu Bartek i Jakub
Korol z SP Gozdów; - w kategorii zespół szkoła podstawowa: I miejsce - Zespół
Słodziaki z GOK Werbkowice, II miejsce - Zespół K4 z GOK Mircze, III miejsce
- Schola Wojsławice z Parafii Wojsławice oraz wyróżnienia dla: Zespołu Promyki
z GCKSiT Wojsławice, Dziecięcego Zespołu Ludowego Reczka z SP Rejowiec,
Zespołu Wesołe Nutki ze Ślipcza; w kategorii soliści/duety młodzież szkolna:
I miejsce - nie przyznano, II miejsce - Marika Drożdżak z GOK Werbkowice,
III miejsce - Dorota Kruk z Czumowa.
Drugiego dnia (12.05.2019) na scenie prezentowali się dorośli. Komisja
w składzie: Barbara Rabiega, Andrzej Pachla i Sławomir Bednarczuk po wysłu-
chaniu 30 zespołów oraz 3 solistów przyznała następujące nagrody i wyróż-
nienia: - w kategorii zespół: I miejsce - Zespół wokalny Mada-Bis z GCKSiT
Wojsławice, ex aequo II miejsce - Zespół Na Granicy z NOSG PSG w Hrubie-
szowie i Zespół wokalny „HUBAL” z Hrubieszowa, ex aequo III miejsce
- Zespół Wrzos z PCKiR Dołhobyczów i Zespół Ostrowiacy z GOK Trzeszczany
oraz wyróżnienia dla: Klubu Złotego Wieku z Hrubieszowa, Zespołu Nadbużańskie
Echo z Mircza, Zespołu Górzanki z Gozdowa, Zespołu Zuzanki z Moniatycz;
w kategorii soliści/duety komisja postanowiła wyróżnić: Żanetę Cieśluk z Teptiukowa.
Organizator: GOK Werbkowice.
Współorganizatorzy: Wójt i Rada Gminy Werbkowice, WOK Lublin, Parafia
św. Michała Archanioła w Werbkowicach.


