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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA

Gra terenowa była przedostatnim punktem tegorocznych wakacji. Uczestnicy podzielili się na dwie drużyny i mieli
do pokonania 6 lokalizacji z zadaniami. Nasi młodzi uczestnicy musieli wykazać się sprawnością fizyczną, sprytem
i kreatywnością. Wspólna zabawa zakończyła się odnalezieniem skarbu pilnowanego przez naszą strażniczkę finansów - panią Grażynę.

Podsumowaniem Wakacji z GOKiem i Biblioteką był Piknik Profilaktyczny współorganizowany z Urzędem Gminy
Werbkowice i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Atrakcji nie było końca: dmuchane zjeżdżalnie, malowanie buzi, wata cukrowa, popcorn, smakowita grochówka palce lizać najlepsza w powiecie i jeszcze
dalej. Odwiedził nas także Sierżant Lew, maskotka Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie, który pozował do
zdjęć z dziećmi… Ze mną też się sfotografował, popatrzcie jaki super duet tworzymy… Pani policjantka objaśniała
nam jak unikać niebezpiecznych sytuacji, a panowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Werbkowicach nauczyli nas
jak udzielić pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia. Dziękujemy Policji i naszym strażakom za przekazanie
wiedzy, którą każdy - „mały i duży” powinien znać. Były też występy dziecięcych grup tanecznych: Mafija z Hrubieszowa i Bąbelki z Podhorzec, zaśpiewał zespół Północ-Południe z Zamościa. A występ zespołu Energy Girls
szaleństwo na scenie! Dziewczyny i Yogi są świetni! Repertuar był tak energetyczny, że o mało nie spadłem z barierki sceny. Dzieciaki uwielbiają ten zespół, nawet śpiewały razem z Paulinką - liderką zespołu. Potem były wspólne
zdjęcia z dziewczynami, autografy na płytach. Z twarzy dzieci nie schodził uśmiech aż do zakończenia imprezy…

Dzień po dniu, tydzień po tygodniu i niestety dobiegły końca letnie wakacje… Z tęsknotą będziemy oczekiwać kolejnych. Do tego jednak czasu towarzyszyć nam będą miłe wspomnienia… zaprzyjaźniliśmy się wszyscy razem podróżując, uczestnicząc w grach nawet rywalizując w przeciwnych drużynach. Każdego dnia odwiedziło nas około 40
dzieci, gościliśmy także dzieci z poza naszej Gminy. Do Krakowa wspomnienia z naszych wakacji zawiózł przesympatyczny Ignaś, teraz to nawet w Krakowie Werbka znają!!! Dziękujemy dzieciom i ich rodzicom, że nie zawiedli nas,
zapraszamy do naszego GOK-u każdego dnia jesteśmy otwarci na wasze propozycje spędzania wolnego czasu z nami!
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ZAPOWIEDZI

WYPRAWKI CZYTELNICZE

Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach bierze udział w Projekcie dla dzieci
w wieku przedszkolnym (3-6 lat) realizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Mała książka - wielki człowiek”. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek
i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat),
które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start. W Wyprawce dzieci znajdą
wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem formy i treści do potrzeb przedszkolaka i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek
dla najmłodszych, a także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę, a po zebraniu dziesięciu zostanie
uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki akcji dziecko pozna
ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa (bibliotekę) i zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego. W Wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – przygotowana dla nich broszura informacyjna przypomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego odwiedzania
biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak również dla dzieci i ich rodziców.
Wyprawki Czytelnicze dla dzieci będzie można odebrać w naszej Bibliotece od września 2019 roku.

NARODOWE CZYTANIE

Gminna Biblioteka Publiczna w Werbkowicach zaprasza do wspólnego czytania w ramach akcji Narodowe Czytanie. W tym roku Para Prezydencka
zaproponowała do czytania Nowele polskie: Dobra pani – Eliza Orzeszkowa;
Dym – Maria Konopnicka; Katarynka – Bolesław Prus; Mój ojciec wstępuje
do strażaków (ze zbioru: Sanatorium pod Klepsydrą) – Bruno Schulz; Orka
– Władysław Stanisław Reymont; Rozdzióbią nas kruki, wrony… – Stefan Żeromski; Sachem – Henryk Sienkiewicz;
Sawa (z cyklu: Pamiątki Soplicy) – Henryk Rzewuski. Jest to wybór tekstów, których wspólnym mianownikiem jest
polskość w połączeniu z treściami uniwersalnymi, refleksją nad człowiekiem i społeczeństwem.
Wspólne czytanie w Werbkowicach odbędzie się 7 września 2019 roku od godz. 9:00 na placu przed Biblioteką.

DOŻYNKI POWIATOWO-GMINNE

Starosta Hrubieszowski Maryla Symczuk oraz Wójt Gminy Werbkowice
Agnieszka Skubis-Rafalska serdecznie zapraszają na Dożynki PowiatowoGminne pod Honorowym Patronatem Wojewody Lubelskiego Przemysława
Czarnka, które odbędą się 15 września 2019 roku w Werbkowicach.
Program uroczystości:
11:30 Zbiórka delegacji wieńcowych przy GOK w Werbkowicach
12:00 Uroczysta Msza Święta przy Zespole Pałacowym w Werbkowicach
13:15 Otwarcie uroczystości:
- Wystąpienia zaproszonych gości
- Wręczenie honorowych odznaczeń i dyplomów
Wydarzenia towarzyszące:
- Pokaz powożenia i wyścigi zaprzęgów
- Wręczenie nagród w konkursach dożynkowych
- Występy zespołów muzycznych i tanecznych
- Atrakcje dla dzieci
- Pokaz firedance w wykonaniu grupy Sparks
- Gwiazda wieczoru zespół Malibu
Patronat medialny nad wydarzeniem objęli: TVP3 Lublin i Kronika Tygodnia
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GOK POLECA

PRZYRODA W POEZJI ANNY WANDY GÓRY

Wiersze Jaśmin, Kaczeńce, Łąka pochodzą z tomiku „Zamknięte w słowie” część dziewiąta - Wspomnienia...
Wspomnienia...

Jaśmin

W nawiesi jaśminowej utonęłam prawie,
chłonąc zapach przecudny
ze słońcem zmieszany.
W prześwitach rozbielonych - lazur nieboskłonu,
a wokół - zieleń liści w tańcu rozedrganym.
Tu mnie nie ma - tu tylko lawina kwitnąca
spływa wiotką gałęzią
wiatrem kolysaną.
Chciałam ukraść i zabrać gałęź zwisającą,
niezliczonymi kwiaty gęsto osypaną.

Łąka
Na łąkę pełną rosy weszłam o świtaniu,
brodząc w trawach wysokich na wietrze tańczących.
A każdy krok pokładał kłosy oszronione
i przygniatał do ziemi źdźbła upadające.
Jestem tutaj, gdzie gęstwa zielona wokoło
płynie, jak morza bezmiar. Fale rozedrgane
zielonością rozbłysły, szmaragdem zalśniły
i ucichły - powiewem lekko kołysane.

Już palce obejmują kiść kwiatów pachnących...
Lecz jakże wyswobodzić je
z gęstwy splątanej?
Sypią się białe płatki - jak łzy padające...
Nic zabiorę do domu gałęzi złamanej.
Pozostawię nietknięte grona woniejące,
by wracać tu od nowa
i tonąc w zachwycie tulić do twarzy mokre, rozchylone pąki,
co wyszeptują obietnic tysiące...
- Słyszycie?

Kaczeńce

Zapłonęły w kropelkach słońca stutysięczne,
zaplątane w sieć gęste pajęczyny osnowy...
I sypały sie perły, jak rozpryski złote,
jak cudne, nieuchwytne skarby sezamowe.

A nad rzeką kaczeńce kwitnące.
Złote słońca zanurzone w błękicie.
Wśród nabrzmiałej soczystej zieleni
krągłych liści - przystanęły w zachwycie...

Jeszcze chwila i wznoszą się trawy zdeptane.
Ale ślad w nich pozostał i ciemne wgłębienie
plamą zielonooką lśni rozdygotane,
chłonąc różnopalce, słoneczne promienie.

Brodzę w wodzie, po łące skoszonej,
gdzie się trawy wokół nóg zaplątały,
zrywam długie mięsiste łodygi,
by napełnić kwiatami dzban cały.

Jeszcze moment - czy widzisz? Trawy zapłakane
podmuchem delikatnym osuszają oczy.
I jaskier złotooki z gęstwy się wychyla,
by spojrzeć, kto o świcie bosą stopą kroczy.

Tyle złota skropionego rosą,
tyle szczęścia w mokrych płatkach lśniących.
Chciałabym je na cały rok schować,
by mieć w domu lato jaśniejące...

