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SAHRYŃ KULINARNIE
Grupa nieformalna Aktywny Sahryń ma już za sobą realizację w 2018
roku projektu pt.: „Integracja międzypokoleniowa poprzez dziedzictwo
kulinarne” w ramach I części programu "Aktywne Pogranicze". W tym roku
w ramach II części programu grupa realizowała projekt pt. „Sahryń ku-
linarnie”. Panie z KGW Sahryń uczestniczyły w kursie gastronomicznym
i carvingu. Dodatkowo w ramach projektu grupa zakupiła doposażenie
do świetlicy oraz zorganizowała na zakończenie biesiadę dla mieszkań-
ców Sahrynia a przygotowane potrawy były ucztą dla podniebienia i oczu.
Wszystkie działania miały na celu rozwój grupy i podniesienie poziomu
kulinarnych kompetencji członków.

Z DAWNYCH KRONIK

Zródło: https://www.facebook.com/KGW-Sahry%C5%84-352293122329833/
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WANDALOWIE W BISKUPINIE
Relację i foto. przygotowała: Natalia Bednarczuk
Prezes Stowarzyszenia Wandalowie - Wandalska Zagroda w Kotorowie
Stowarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda w Kotorowie we wrze-
śniu 2019 roku uczestniczyło w XXV Jubileuszowym Festynie Archeolo-
gicznym w Biskupinie.
„Dla nas, dość młodej organizacji w świecie rekonstrukcji historycznej, było

wielkim zaszczytem i przyjemnością otrzymanie zaproszenia na podsumowanie i celebrację 25-letniej historii jednej
z najstarszych takich imprez w Polsce, w tak wyjątkowym miejscu pod względem dziedzictwa historycznego Polski,
jakim jest Muzeum w Biskupinie” - podkreśla Prezes Stowarzyszenia.
Podczas 3-dniowej wizyty Stowarzyszenie Wandalowie promowało Gminę Werbkowice i jej dziedzictwo history-
czne. Zaprezentowano stroje ludu kultury przeworskiej bytujących na terenie Gminy Werbkowice w II w.n.e. oraz
wykonywane rzemiosła i elementy codziennego życia. Wojownicy uczestniczyli w potyczkach barbarzyńców z le-
gionem rzymskim. Nie zabrakło degustacji kuchni antycznej przygotowanej przez wandalskie kobiety przy ognisku.
Była to nietypowa edycja biskupińskiego Festynu Archeologicznego, gdyż zazwyczaj poświęcony jednemu wybra-
nemu zagadnieniu, tym razem połączono wątki tematyczne z 25 lat organizacji festynu. Zwiedzający mogli odwie-
dzić Japonię, starożytny Egipt, Grecję i Rzym oraz wioskę indiańską. Posłuchać o Celtach, Wikingach i Bałtach.
„Wśród różnych epok i kultur świętowaliśmy srebrny jubileusz Festynu Archeologicznego w Biskupinie. Niezwykłe do-
świadczenie i nauka na dalszą działalność Stowarzyszenia Wandalowie” - mówi Prezes Stowarzyszenia.

WIZYTA UCZESTNIKÓW WARSZTATU TERAPII ZAJĘCIOWEJ Z ALOJZOWA
Relację i foto. przygotowała: Diana Duliban – instruktor terapii zajęciowej w pracowni preorientacji zawodowej
W dniu 8 października 2019 roku grupa uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Alojzowie pod opieką instruk-
torów: Pani Diany Duliban i Pani Joanny Skotnickiej uczestniczyła w spotkaniu z Panią Marią Knap – Dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Werbkowicach w ramach zajęć preorientacji zawodowej. Głównym celem spotkania było
zapoznanie uczestników ze specyfiką pracy w Gminnym Ośrodku Kultury w Werbkowicach oraz w Gminnej Bibliote-
ce Publicznej w Werbkowicach obejmujące:
• poznanie specyfiki zawodu dyrektora GOK w Werbkowicach, instruktora ds. plastyki, instruktora ds. muzyki i aku-
styki, instruktora do spraw rozwoju i promocji, instruktora ds. aktywizacji dzieci i młodzieży, bibliotekarza;
• zapoznanie z kalendarzem imprez w GOK w Werbkowicach;
• zapoznanie z rodzajem zajęć prowadzonych przez GOK w Werbkowicach;
• zapoznanie z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich;
• zapoznanie z działaniami istniejących grup i zespołów przy GOK w Werbkowicach.
Kolejnym punktem spotkania była możliwość zadawania pytań na nurtujące uczestników zagadnienia z zakresu pro-
wadzonej edukacji kulturalnej, działań animacyjnych oraz organizacji spotkań i wydarzeń kulturalnych proponowa-
nych przez Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach. Pani Maria Knap z dużym zaangażowaniem odpowiadała na
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WYNIKI II POWIATOWEGO KONKURSU
POETYCKIEGO „MAGIA SŁOWA”
W dniu 14.10.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach
odbyło się wręczenie nagród w II Powiatowym Konkursie Poetyckim „Magia
Słowa”. Na konkurs nadesłano 6 prac. Po wcześniejszym zapoznaniu się
z pracami uczestników, komisja w składzie: Marzanna Muzyczuk, Daniel
Buchowiecki, Maria Knap, postanowiła przyznać nagrodę Pani Janinie
Mazur z Trzeszczan za wiersz „Radość” oraz wyróżnienie Pani Janinie
Czyrce z Alojzowa za wiersz „Rzeka smutku”. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminny
Ośrodek Kultury w Werbkowicach.

każde pytanie. Natomiast osoby z niepełnosprawnością z wielkim zaciekawieniem wsłuchiwały się w przedstawiane
możliwości spędzania czasu wolnego oraz rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień pod okiem instruktorów
pracujących w tej instytucji kultury. Spotkanie to okazało się świetną okazją do inspirujących rozmów, wymiany do-
świadczeń oraz podjęcia dalszej współpracy.

RADOŚĆ

Oddycham i nie braknie mi tchu,
dlatego przeżyłam wiele lat tu,
gdzie szczególny jest kolor nieba
i ten zapach pieczonego chleba…

Ta cisza i pogoda, co następuje po burzy,
ten świergot ptasząt na kwitnącej róży
i wiewiórka, co z orzeszkiem pomyka,
to wszystko mnie tutaj spotyka…

Doktor – dzięcioł, co leczy drzewa
I kotek, co na progu się wygrzewa,
Wysokie malwy i słoneczniki przy płocie,
A wokół pracowitych pszczółek krocie…

W zielonych trawach dywanie
Biel stokrotek na pierwszym planie
i w słońca promieniach (tuż za ogrodem),
malowane ule, napełnione miodem…

A dalej, zbóż rozległe zagony
I ziemia, co wydała najbogatsze plony
Objęte rękoma Pani Jesieni,
I jabłuszko w koszu, co się czerwieni…

Wiem, że co roku Zima przybywa
I jak matka wszystko płaszczem pokrywa,
Delikatnie, by niczego nie zakłócić,
By z Wiosną radość mogła znów powrócić.

RZEKA SMUTKU

Otulone beztroską młodości
Niosłeś radość bliskim
Miły chłopcze
Lipowe skrzypce w twoich dłoniach
Wdzięczny wygrywały
         Mazurki
       Polki
              Oberki
A melodia niosła się hen pod gwiazdy…

Wojenna zawierucha
Przerwała szczęśliwe dni
Śmiertelna kula banderowców

  Z n i w e c z y ł a

Twą radość i nadzieję
Kiedy wolność już stała u progu
Kirem żalu spowiły się serca bliskich …

Często siadam nad rzeką smutku
A w jej nurcie widzę tragiczne losy przodków

  Pamięci mojego wujka Józefa Kiszki
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ZAPOWIEDZI

NOWOŚCI WYDAWNICZE
Zapraszamy do Gminnej Biblioteki Publicznej w Werbkowicach po najnowsze pozycje książkowe: w ofercie best-
sellery wydawnicze dla dorosłych i dla dzieci.
Biblioteka w Werbkowicach w b.r. uzyskała w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czy-
telnictwa Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, dotację w wysokości 4.938,00 zł
za zakup nowości wydawniczych. Program realizowany jest przez Bibliotekę Narodową ze środków MKiDN a jego
celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez stały dopływ nowości wydaw-
niczych a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.  W 2019 roku na zakup no-
wych książek do biblioteki w Werbkowicach została przeznaczona kwota 10.000,00 zł środków organizatora.

NA R O D OW Y
P R O G R AM
R O Z WO J U
C Z Y T E L N I C T WA

WYPRAWKI CZYTELNICZE
Pierwsze wyprawki czytelnicze w ramach projektu „Mała Książka – Wielki Człowiek”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Werbkowicach już rozdane! Czekamy na kolejnych
przedszkolaków urodzonych w latach 2013 – 2016 po odbiór Wyprawek Czytelniczych,
na które składają się:
- Karta Małego Czytelnika oraz książki „Pierwsze czytanki dla…”
- "Książką połączeni, czyli przedszkolak idzie do biblioteki"
przygotowanej specjalnie przez Instytut Książki.

BABSKI COMBER
Drogie Panie z Kół Gospodyń Wiejskich z naszej
gminy! Już 26 listopada 2019 specjalnie dla Was
w Gminnym  Ośrodku Kultury w Werbkowicach
odbędzie się po raz pierwszy „Babski Comber”.
Prosimy nie zapomnieć koszyczka z przekąskami
i małym „co nieco”. Obowiązuje strój wieczorowy.
Spotykamy się żeby się pośmiać, potańczyć i…
Imprezę poprowadzi DJ Maro.


