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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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BABSKI COMBER
26 listopada 2019 roku sala kinowa
w Gminnym Ośrodku Kultury zamie-
niła się w rzeczpospolitą babską.
Była to impreza skierowana do Kół
Gospodyń Wiejskich...
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STR .  2 BYŁO LUDOWO I KOLOROWO

„Każdego roku w listopadzie Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach staje się miejscem spotkań zespołów
folklorystycznych. W dniach 9-10.11.2019 odbył się IX Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych...”

„ŚWIĄTECZNA BAJKA” 5
Tradycyjnie w okresie bożonarodze-
niowym GOK Werbkowice organizuje
Gminny Konkurs Plastyczny dla dzieci
i młodzieży. W tym roku na konkurs
ph. „Świąteczna Bajka” wpłynęło...

SPOTKANIE WIGILIJNE 6
Tegoroczne gminne spotkanie Wigi-
lijne odbyło się 22.12.2019 r. 
W GOKu przybyłych gości i miesz-
kańców gminy przywitały pani Maria
Knap dyrektor GOK Werbkowice...



STR. 2

WERBEK RELACJONUJE
BYŁO LUDOWO I KOLOROWO...
9 Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych 

Każdego roku w listopadzie Gminny
Ośrodek Kultury w Werbkowicach,
staje się miejscem spotkań zespołów
folklorystycznych.
W dniach 9, 10 listopada 2019 roku
przybyło do nas ponad 300 osób -
muzyków, twórców ludowych, którzy
zaprezentowali publiczności swój do-
robek artystyczny. Ja mały Werbek
przyglądałem się bacznie ze sceny tym
wydarzeniom, ażeby je skrzętnie opi-
sać dla naszych drogich czytelników.
Ależ był to wesoły czas! Budynek GOK
opanowały kolorowe stroje ludowe,
skoczna muzyka, wesoła biesiadna
atmosfera, obfitująca w zabawę, śpiew
oraz wartości, których trudno szukać
w zgiełku codzienności. 
Na holu zbiegały się dźwięki żywioło-
wej muzyki, przepiękne głosy śpiewa-
ków dochodzących z góry (biesiado-
wały tam przy gorącym poczęstunku
uczestnicy po występach) jak i ze sce-
ny, gdzie trwały przesłuchania. Nie-
samowita dawka folkloru!
Pierwszego dnia na scenie zaprezen-
towało się 30 zespołów i 1-na solistka,
natomiast drugiego dnia mogliśmy
wysłuchać 3 solistów i 12 zespołów.
Tematyka prezentowanych pieśni lu-

dowych obejmowała
wszystkie aspekty na-
szego życia: miłość,
pracę, zabawę, obrzędy
i wiele innych.
W sobotę komisja po-
stanowiła przyznać
następujące nagrody,
wyróżnienia i tytuły:
• w kategorii soliści
i duety nagród nie przyznano
• w kategorii zespoły a'capella, z akom-
paniamentem akordeonu, instr. klawi-
szowych, podkład cd:
I miejsce - ex aequo Zespół śpiewaczy
ROSA i Zespół GÓRZANKI z Gozdowa,
II miejsce - ex aequo Zespół wokalny
ZORZA i Zespół UDRYCZANKI,
III miejsce - Zespół ARABESKA z Mircza,

• w kategorii zespoły z kapelą:
I miejsce - Zespół KRESOWIANKI
z Żabcza,

II miejsce - Zespół CZERWONA JA-
RZĘBINA z Rozęcina,
III miejsce - ex aequo Zespół Ludowy
STASZICOWIACY z kapelą i Zespół
OSTROWIACY,
• wyróżnienie dla KLUBU ZŁOTEGO
WIEKU z Hrubieszowskiego Domu
Kultury,
• Najlepszym instrumentalistą został
          pan Wiesław Skiba z Ze-
          społu KRESOWIANKI,
           • Najlepszą wokalistką
          została pani Renata Górka
          z Zespołu ROSA.
          W niedzielę natomiast
          komisja nagrodziła:
          • w kategorii soliści i duety:
I miejsce - Miłosz Lipczuk z kapelą
zespołu Cudawianki,
II miejsce - Emilia Gryniuk
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III miejsce - Agnieszka Bandosz
• w kategorii zespoły a'capella, z akom-
paniamentem akordeonu:
I miejsce - Chór ZORZA,
II miejsce - Zespół RAKOŁUPIANKI,
III miejsce - nie przyznano,
• w kategorii zespoły z kapelą ludową:
I miejsce – Zespół śpiewaczy LOTOS
z Werbkowic,
II miejsce – Zespół KORAL
III miejsce – ex aequo Zespół SIEDLI-
SZCZANIE znad Wieprza i ZESPÓŁ
ŚPIEWACZY Z HONIATYCZ,
• wyróżnienia dla Dziecięcego Ze-
społu Ludowego RECZKA i Zespołu
TEOSINKI z Teosina,
• tytułu Najlepszego instrumentalisty
nie przyznano
• Najlepszymi wokalistkami zosta-
ły Patrycja Tomaszewska i Eliza
Korneluk z Zespołu SIEDLISZCZANIE
znad Wieprza.

W trakcie przerw zespoły zabawiały
publiczność utworami pozakonkurso-
wymi m in. zespół Arabeska z Mircza,
kapela Cudawianki z Dorohuska, praw-
dziwy ładunek energii i dobrego hu-
moru porwał wielu gości do tańca,
a moje wielkie, czerwone buty same
unosiły się w rytm radosnych dźwię-
ków… można było by się bawić przez
całą noc! Muszę przyznać, że moja

skromna osoba budziła zaintereso-
wanie wśród uczestników festiwalu,
którzy chcieli mieć pamiątkowe zdję-
cie z redaktorem Werbkiem.
Dzięki temu wydarzeniu przyczyniamy
się corocznie do kultywowania pięknej
tradycji ludowej, różnorodności folk-
loru naszego regionu, bo to nasz naj-
większy skarb, siła i tożsamość.

i rozważań nad sensem życia i prze-
mijaniem. A chłodne, szare i deszczo-
we dni sprzyjają zadumie.
W taki listopadowy wieczór w GOK
w blasku świec przy filiżance herbaty,
w klimacie jesiennej nostalgii odbył
się wyjątkowy koncert I Zaduszki
Liryczne. 
Wykonawcy  koncertu Marika Droż-
dżak i Waldek Kondraciuk wpro-
wadzili liryczny nastrój, wywołali
wspomnienia, tęsknotę oraz sprawili,
że czas stanął na chwilę w miejscu…
w zgiełku codzienności takie chwile
są bezcenne…
          dziękujemy Marice i Waldkowi!

ZADUSZKI LIRYCZNE
Listopad to miesiąc szczególny, zwią-
zany z Dniem Wszystkich Świętych

i obchodzonym zaraz później świętem
Niepodległości. To miesiąc refleksji
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     Comber, jak czytamy w Encyklopedii
Popularnej PWN z 1982 r. to "Mięso
z kością z części lędźwiowej grzbietu
zwierząt rzeźnych i łownych". Może
więc być comber zajęczy lub króliczy
ale babski?!!! 
     Comber Babski to staropolska tra-
dycja, której nazwa pochodzi z języka
niemieckiego. Współcześnie Babskim
Combrem określa się różnego rodzaju
spotkania organizowane w gronie ko-
biecym, które mają na celu przede
wszystkim zacieśnianie więzi między
zgromadzonymi kobietami, wspólne
żarty i plotki. „Combrzyć”, w innym

O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA

znaczeniu tego słowa to tyle samo co
swawolić. 
     26 listopada 2019 roku sala ki-
nowa w Gminnym Ośrodku Kultury
zamieniła się w rzeczpospolitą babską.
Była to impreza skierowana do Kół
Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy.
Na co dzień panie pracują, prowadzą
gospodarstwa domowe a w wolnym
czasie zajmują się działaniami na rzecz
integracji lokalnej społeczności.

Ostatnio nie było okazji do wspólnych
spotkań tym chętniej panie przybyły
na Babski Comber. Przyniosły ze sobą
koszyczek z małym „conieco” i bawiły
się podczas wesołej biesiady przy
akompaniamencie muzyki.
Dzielne amazonki „combrzyły” w tra-
dycyjnym tańcu w kole trzymając się
za ręce przebrane w barwne stroje.
Imprezę poprowadził jedyny męż-
czyzna na sali DJ Maro.


