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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA

„Niemożliwe nie istnieje” to motto Koła Gospodyń Wiejskich w Łysej Górze. Jest to grupa aktywnych kobiet, która
posiada duże doświadczenie w działaniach dla swojej wsi oraz integracji jej mieszkańców. Dziewczyny ciągle szu-
kają nowych możliwości i inspiracji. Dzięki projektowi „Rekreacja=Integracja” ze środków programu Aktywne
Pogranicze pod patronatem Stowarzyszenia Wandalowie 23 lipca br. panie miały możliwość wyjazdu  do Lublina
do Ogrodu  Botanicznego UMCS oraz do Muzeum Wsi Lubelskiej gdzie uczestniczyły w warsztatach z tworzenia
słowiańskich lalek tzw. motanek. W ramach projektu zakupiona została również huśtawka i dwie ławeczki oraz
wykonano duży grill. Nowe wyposażenie sprawi, że spotkania „pod chmurką” dla mieszkańców Łysej Góry będą bar-
dziej atrakcyjne. „Magicne Babki” nieustannie szukają nowych wyzwań na nowe pomysły. Życzymy powodzenia!

KGW „Magiczne Babki” z Łysej Góry inicjują nowe działania

PIKNIKI RODZINNE W RAMACH DNIA DZIECKA
Można śmiało powiedzieć, że Dzień Dziecka w gmine Werbkowice trwał kilka miesięcy a wszystko to za sprawą
pikników rodzinnych. Pierwszy taki piknik odbył się już w maju w Łysej Górze (26.05). Kolejne pikniki odbyły się
w Konopnem (01.06), Werbkowicach (16.06), Malicach (20.06), Sahryniu (23.06),  Peresołowicach (28.07) i Koto-
rowie (28.07). Był to wspaniały czas na wspólne świętowanie a frajdę z animacji miały nie tylko dzieci ale również
i dorośli.



Kapela Podwórkowa  „Stah” z Werbkowic powstała w 2000 roku. Od początku istnienia
bierze czynny udział w imprezach gminnych, powiatowych i wojewódzkich; występuje
na licznych festynach, dniach miejscowości, jarmarkach, piknikach oraz  imprezach oko-
licznościowych. W ramach wymiany Kulturalnej Kapela Koncertowała także kilka razy za
granicą. W roku 2010 Kapela wzięła udział w I Wojewódzkim Festiwalu Kapel Ulicznych
i Podwórkowych w Werbkowicach zajmując  II miejsce. W lipcu 2012 rok pod nazwą
„Dixilend Stah”, kapela wzięła udział w zamojskim festiwalu „Jazz na kresach” prezentując
muzykę nowoorleańska. W roku 2013 kapela zajęła III miejsce na Ogólnopolskim Festiwa-
lu Kapel Podwórkowych w Łęcznej, a rok później zdobyła Puchar Prezesa PGKiM za naj-
lepszą piosenkę o tematyce jarmarcznej. W 2014 roku kapela wzięła udział w festiwalu 
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KAPELA PODWÓRKOWA STAH po raz kolejny z Pucharem Prezesa PGKiM

muzyki folkloru miejskiego, który odbywa się w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie otrzymała podziękowanie za kilku-
nastoletni wkład w popularyzację piosenki podwórkowej w małych  środowiskach lokalnych. W roku 2016 Kapela
brała udział w trzech festiwalach piosenki podwórkowej - w Przemyślu dostała wyróżnienie, a w Werbkowicach
i Łęcznej zajęła trzecie miejsce. W 2017 roku po raz kolejny zdobyła Puchar Prezesa PGKiM za najlepszą piosenkę
o tematyce jarmarcznej na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel Podwórkowych w Łęcznej. W roku 2018 na tym samym
festiwalu kapela zajęła III miejsce. W roku 2019 dostała wyróżnienie oraz statuetkę dla najlepszego wokalisty pod-
czas X Wojewódzkiego Festiwalu Kapel Ulicznych i Podwórkowych w Werbkowicach. W lipcu 2019 roku po raz
kolejny zdobyła Puchar Prezesa PGKiM za najlepszą piosenkę o tematyce jarmarcznej na Ogólnopolskim Fe-
stiwalu Kapel Podwórkowych w Łęcznej. W skład kapeli wchodzą: Wiesław Majewski, Krzysztof Lisowski, Zyg-
munt Domienik, Stanisław Czarnecki i Kazimierz Siudak.

Z uwagi na wieloletnią współpracę i przyjaźń ze Stowarzyszeniem Wioska Gotów w Masłomęczu członkowie Stowa-
rzyszenia Wandalowie uczestniczyli gościnnie w dniu 28 lipca 2019 r. w 16 Biesiadzie Archeologicznej w Masłomęczu.
W obozowisku barbarzyńców pod wandalskimi kramami zwiedzający mogli posłuchać historii o artefaktach kultury
przeworskiej znalezionych na terenach dzisiejszej Polski m.in. na terenie gminy Werbkowice i powiatu hrubieszow-
skiego, o kontaktach i walkach między Wandalami i Gotami z początków naszej ery. Można było obejrzeć zrekonstru-
owane na podstawie wykopalisk archeologicznych uzbrojenie, stroje, biżuterię, przedmioty z życia codziennego lu-
dów kultury przeworskiej oraz skosztować placków robionych starożytnym sposobem. Na stanowisku można było
również spróbować swoich sił w tkaniu na bardku, wyplataniu lucetą czy w potyczce z wojownikiem przeworskim.
Grupa rekonstrukcyjna podczas Biesiady brała aktywny udział w prezentacjach m.in. porównanie wyposażenia wo-
jowników gockich i wandalskich, walkach między barbarzyńcami, scenkach rodzajowych oraz w kulminacyjnej bitwie
z legionem rzymskim. Stowarzyszenie Wandalowie uczestniczyło już po raz piąty w Biesiadzie w Masłomęczu.

Wandalowie uczestniczyli w 16 Biesiadzie Archeologicznej w Masłomęczu 
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ZAPOWIEDZI
DRUGA POŁOWA WAKACJI

Za nami półmetek
Wakacji. Zaprasza-
my na drugą poło-
wę, a czekają nas:
- zajęcia kulinarne,
- wyjazd do Chełma
(podziemia kredo-
we i park wodny),
- mały konstruktor
(zajęcia manualne
+ gry i zabawy),
- gry i zabawy w bi-
bliotece,
- gra terenowa,
- piknik na zakoń-
czenie wakacji.
Przypominamy, że
zajęcia skierowa-
ne są do dzieci od
6 roku życia (młod-
sze pod opieką ro-
dziców).

Dodatkowo we wtorek 13.08.2019 o godz. 13:00 w sali widowiskowej GOK Werbkowice odbędzie się przedsta-
wienie dla dzieci  pod tytułem „Zaczarowany Medalion” w wykonaniu Teatru Blaszany Bębenek.
Ten spektakl o smerfach to opowieść, w której wiedźma Hogata przez nieroztropność gubi zaczarowany medalion
i w konsekwencji traci swą czarodziejską moc. Odnajdują go smerfy, po czym w wiosce następuje szereg dziwnych
sytuacji: Maruda przestaje narzekać, Ważniak przechwalać swoich umiejętności, a Zgrywus zamiast psocić staje się
poważny. Aby odnaleźć medalion, Hogata prosi o pomoc Gargamela. Razem wyruszają do lasu, gdzie czekają ich za-
bawne i pouczające przygody. Podczas przedstawienia dzieci będą mogły wziąć udział w różnego rodzaju zabawach. 

Zachęcamy rózwież do udziału w Rajdzie Rowerowym do Zagrody Wandalskiej w Kotorowie, który
odbędzie się 14.08.2019 (środa). Na rajd zapraszamy nie tylko dzieci ale również dorosłych. Startujemy o godz.
9:00 spod GOKu. Na miejscu na uczestników będą czekać zabawy oraz ognisko z kiełbaskami. Zapisy na rajd w bi-
bliotece do 12.08.2019. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców/opiekunów (druki pozwolenia w bibliotece).
Przy złej pogodzie rajd odbędzie się w innym terminie.
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ZAPOWIEDZI
WYSTAWA MALARSTWA STEFANII WÓJCIK

Od 12 sierpnia br. zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury w Wer-
bkowicach do oglądania wystawy malarstwa pani Stefanii Wójcik.
Stefania Wójcik jest nauczycielem dyplomowanym z wyróżnieniem.
Od 15 lat jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Plasty-
ków. Jest zasłużonym popularyzatorem sztuki  włączając  uczniów, ro-
dziców i środowisko w kontakt ze sztuką poprzez aktywny udział w wy-
stawach, wernisażach i plenerach.
Swoją wiedzą zdobytą na warsztatach m.in. ,,Pisania ikon” i ,,Batiku”
w Domu Służebnym Polskiej Sztuki w Nadrzeczu dzieliła się wiedzą
i we współpracy z JOK organizowała społeczne warsztaty dla nauczy-
cieli a także dla uczniów.
Prowadziła zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Sama również odnosi sukcesy zdobywając  nagrody i wyróżnienia m.in.:
Nagrody Kuratora, Medal Kuratora, wielokrotnie Nagrody Burmistrza,
Tytuł Najsympatyczniejszego Nauczyciela, Antka Roku, Wyróżnienie
Prezesa PSNP, 2-krotnie Statuetka na Festiwalu Twórczości, nagroda
Muzeum 2-krotnie, wyróżnienie na Ogólnopolskim Biennale 2016, na-
grody na Przeglądach Ogólnopolskich np.; Rzeszów 2017, 2018, itd.
Pracuje w technice olejnej, akwareli, pasteli i batiku. Uczestniczy w wy-
stawach indywidualnych oraz w wystawach zbiorowych.
Jej prace znajdują się w kolekcjach w wielu domach w kraju i za granicą (Belgia, Niemcy, Wielka Brytania, Kanada,
USA). 

2. POWIATOWY KONKURS POETYCKI „MAGIA SŁOWA”
Zapraszamy do udziału w 2. Powiatowym Konkursie Po-
etyckim "Magia Słowa". Konkurs skierowany jest do dzieci
i  młodzieży oraz dorosłych z powiatu hrubieszowskiego.
Tematyka prac dowolna. Mile widziane wiersze inspiro-
wane pięknem ziemi powiatu hrubieszowskiego. 
Cele konkursu:
- pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej
w dziedzinie poezji,
- ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów literackich,
- możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami z ota-
czającej rzeczywistości,
- możliwość spotkania twórców, wzajemnego poznania
i doskonalenia warsztatu.

Prace można składać w bibliotece do 31.08.2019. Więcej szczegółów w Regulaminie dostępnym na stronie GOK. 
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GOK POLECA
ZABYTKOWY CMENTARZ
Pałac, drewniany kościół, przydrożne krzyże i figury – zabytki naszej wsi oraz okolicznych miejscowości na ogół
znamy. Wiemy jak wyglądają, obcujemy z nimi na co dzień. Nieco inaczej jest ze starym cmentarzem położonym
niemal za Werbkowicami, w miejscu trudno dostępnym, po drodze donikąd.
Jeszcze kilka lat temu był tak zarośnięty, że nie dało się go zwiedzić, nie mówiąc o przeczytaniu nagrobnych inskryp-
cji. Dopiero z końcem 2015 roku rozpoczęto prace porządkowe, dzięki którym odzyskuje dawny kształt. Przez
lata niszczony w sposób naturalny przez przyrodę, ale zapewne także przez ludzi, o czym świadczą rozkawałko-
wane kamienie, został przez nas zapomniany.
Cmentarz położony na wzgórku u końca ul. Sikorskiego powstał najprawdopodobniej w XIX wieku. Tak przynaj-
mniej można sądzić po źródłowych przekazach pisanych jak i zachowanych nagrobkach. Pierwotnie służył uni-
tom, czyli katolikom obrządku wschodniego (bizantyjskiego), którzy od 1690 r. posiadali swoją parafię obejmują-
cą Werbkowice, Konopne i Kotorów. Z czasem został przejęty przez Rosyjską Cerkiew Prawosławną w 1875 r.,
po tym jak diecezję unicką, uważaną przez carat za zbyt „zachodnią”, „łacińską”, czy też „polską”, zlikwidowano.
Ci którzy z biegiem lat pozostali przy obrządku wschodnim jako prawosławni, korzystali z cmentarza aż do II po-
łowy lat 40., gdy już jako Ukraińcy zostali wysiedleni przez komunistów. Cmentarz został z czasem zamknięty
i z braku wiernych popadł w ruinę i niepamięć. A warto zauważyć, że pochowani są na nim nie jacyś odlegli „ruscy”,
czy w najlepszym wypadku „Rusini”, bądź „Ukraińcy”, ale przede wszystkim miejscowi chłopi, niejednokrotnie nasi
przodkowie. Wystarczy przeczytać wypisane na nagrobkach w języku rosyjskim lub polskim nazwiska: Dudosz
(Duduś), Witer (Wiatr), Godlewski, Harasymiuk. Na cmentarzu spoczywa m.in. ks. Roman Rogalski, który był pro-
boszczem unickiej parafii Werbkowice w latach 1837-1856. Niedaleko jego grobu leży ks. Albin Michał Żelechowski,
duchowny prawosławny, wraz z trzema kilkuletnimi synami i teściową (księży obrządku wschodniego nie obo-
wiązuje celibat). Swój grób ma tam również 19-letnia Anastazja Staszuk z Werbkowic, która zmarła w 1909 r.
Kilkanaście dni później odszedł jej miesięczny synek Iwan (Jan). Miejsce to związane jest więc ze łzami, cierpie-
niem, dramatami i modlitwą mieszkańców naszej okolicy, którzy tworzyli lokalną społeczność, pracowali na tych
samych polach co my, czy zbudowali drewniany kościół.
Mając świadomość bogactwa kulturowego wspomnianej nekropolii, jej walorów poznawczych (historycznych),
artystycznych (formy nagrobków), czy językowych (inskrypcje) oraz uznawszy go za „swój” rozpoczęliśmy prace
porządkowe. Wpierw zajęliśmy się żmudnym odkrzaczaniem, potem odszukiwaniem nagrobków, stawianiem ich
do pionu i wywożeniem zgromadzonych na cmentarzu śmieci. Przed nami ostatni etap, czyli klejenie popękanych
kamieni, w tym krzyży. Prace przy wsparciu Urzędu Gminy prowadzi Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina.
Współdziałamy z mediami (prasa, telewizja). Prowadzimy na facebooku stronę cmentarza (https://www.facebook.
com/Cmentarz-prawosławny-w-Werbkowicach-1731362123751939/). Jeszcze w tym roku ukaże się książeczka
poświęcona cmentarzowi – decyzją Pani Wójt Agnieszki Skubis-Rafalskiej sfinansowana przez Urząd Gminy.
Najbliższe prace przewidziane są w dniach 12-14 sierpnia. Przyda się każda para rąk. Zapraszamy. 
              tekst i foto. Mariusz Sawa


