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O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
WRĘCZENIE NAGRÓD W KONKURSIE „ŚWIĄTECZNA BAJKA” 
Tradycyjnie w okresie bożonarodze-
niowym Gminny Ośrodek Kultury or-
ganizuje Gminny Konkurs Plasty-
czny dla dzieci i młodzieży.
W tym roku na konkurs ph. „Świąte-
czna Bajka” wpłynęło 150 prac pla-
stycznych z 7 szkół podstawowych
i 4 przedszkoli z terenu gminy Wer-
bkowice.

Prace oceniła komisja w składzie:
- Sławomir Bednarczuk,
- Agnieszka Pawlos,
- Elżbieta Swatek – Wańczycka, 
która po obejrzeniu
wszystkich prac na-
desłanych do konkurs,
biorąc pod uwagę po-
mysły związane z te-
matem konkursu,
wykorzystanie róż-
nych technik plasty-
cznych, samodziel-
ność oraz estetykę
pracy postanowiła
nagrodzić:
w kategorii przedszkole:
- Patrycję Pogorzelską
(lat 6, PSP Malice)
- Oskara Dolaka
(kl. 0, PSP Gozdów)
- Anastazję Łappo
(lat 6, Przedszkole
Samorządowe „Bajka”
w Werbkowicach)
- Kornelię Węgorek
(kl. 0, PSP Gozdów)
- Elenę Emerle (kl. 0, PSP Honiatycze)
w kategorii I – III klasa:
- Klaudię Sirko (kl. I, SP Werbkowice)

- Karolinę Pacak (kl. I, SP Werbko-
wice)
- Dominika Czarneckiego (lat 7, SP
Werbkowice)
- Natalię Grzyb (kl. II, SP Werbkowice)
- Weronikę Dominik (kl. II, PSP Ho-
niatycze)
- Sandrę Łygas (kl. III, SP Malice)
- Maję Gil (kl. III, PSP Malice)
- Błażeja Nieczyporowskiego (kl. III,
SP Werbkowice)
w kategorii IV – VI klasa:
- Anitę Siudak (kl. VI, SP Sahryń)

- Kasię Jurek (kl. V, SP Werbkowice)
- Piotra Byrę (kl. VII, PSP Hostynne
Kolonia)

- Mateusza Deca (kl. VI, PSP Podhorce)
- Zofię Szlązak (kl. IV, SP Werbkowice)
w kategorii VII – VIII klasa:
- Sebastiana Bednarza (kl. VII, SP
Werbkowice)
- Eryka Nogę (kl. VII, SP Werbkowice)
Prace Roksany i Mai Bałakut (kl. I,
SP Werbkowice) zostały wybrane
i nagrodzone przez dyrektora GOK
Werbkowice panią Marię Knap.
Karolinie Pacak (lat 6, SP Werbko-
wice) dodatkową nagrodę ufundo-
wali pracownicy GOK Werbkowice.

Oficjalne wręczenie nagród odbyło
się 16.12.2019 r.
Dziękujemy wszystkim uczestikom!
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     Tegoroczne gminne spotkanie Wi-
gilijne odbyło się 22.12.2019 r. 
W GOKu przybyłych gości i mieszkań-
ców gminy przywitały pani Maria
Knap dyrektor GOK Werbkowice
i pani Agnieszka Skubis-Rafalska
wójt Gminy Werbkowice.

SPOTKANIE WIGILIJNE

MAŁY KONSTRUKTOR I KUCHARZ - cykl zajęć dla dzieci
     W każdy czwartek w GOKu odby-
wają się warsztaty dla najmłodszych
mieszkańców gminy Werbkowice.
     Możemy obserwować jak krok po
kroczku rozwijają się umiejętności
naszych małych twórców. Każdy z nich
ma inne zdolności - bezbłędnie wyci-
nają nożyczkami, kleją, malują i lepią
a wszystko to z dużą dozą dziecięcego
śmiechu. Nikt i nic nie może powstrzy-
mać małych artystów - to co stworzą
u nas jest wspaniałe a dziecięca wy-
obraźnia podpowiada im najśmielsze
pomysły i rozwiązania. Praca przepla-
tana jest zabawą. Nie ma sztywnych
reguł. Tutaj przychodzi się też po to,
żeby spotkać się z rówieśnikami a każ-
dy następny czwartek przynosi no-
we niespodzianki. 
     Podczas zajęć angażują się też rodzi-
ce, oczywiście na tyle  na ile pozwolą
im dzieci! Pozytywnym nastawieniem
dzieci zarażają rodziców jak i instruk-
torów. Zawsze jest czas na herbatkę
i rozmowy. Staramy się stworzyć
naszym młodziutkim uczestnikom
sprzyjające warunki do rozwoju twór-
czego w każdej dziedzinie dlatego też

zajęcia są o zróżnicowanej tematyce:
od malowania do gotowania.

     W tym roku podczas Spotkania
Wigilijnego zaszczycili nas swoją obe-
cnością zacni goście Premier Jacek
Sasin, Poseł na Sejm RP Sławomir
Zawiślak, Marszałek Województwa
Lubelskiego Jarosław Stawiarski,
Wicemarszałek WL Michał Mulawa,

Na stołach natomiast zagościły prze-
pyszne potrawy wigilijne przygoto-
wane przez panie z Kół Gospodyń
Wiejskich z terenu gminy Werbkowice
i Klubu Seniora z Werbkowic. Dodat-
kowo w tym dniu odbył się kiermasz
ozdób świątecznych przygotowanych
przez KGW Wilków, KGW Kotorów
i GOK Werbkowice.

Starosta Hrbieszowski
Maryla Symczuk i wielu
innych.
     Na scenie z najpiękniej-
szymi kolędami wystąpiły
solistki Aleksandra Bieńko
i Marika Drożdżak oraz
zespoły Melodyjki, Lotos,
Górzanki i zespół z ka-
pelą z Honiatycz.
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MIĘDZY KSIĄŻKAMI
23. JESIENNY KONKURS RECYTATORSKI - eliminacje gminne

Gminna Biblioteka Publiczna w Wer-
bkowicach 7.11.2019 przeprowadzi-
ła eliminacje gminne 23. Jesiennego
Konkursu Recytatorskiego.
W konkursie uczestniczyło 22 recy-
tatorów (uczniów szkół z terenu gmi-

ny Werbkowice), których oceniła ko-
misja w składzie:
- Marzanna Muzyczuk (przewodniczą-
ca) - bibliotekarz, instruktor ds. te-
atru i recytacji;
- Zofia Dragan - dyrektor, bibliotekarz

GBP w Uchaniach;
- Sylwia Heś - dyrektor, bibliotekarz
PBP w Hrubieszowie.
Za interesującą i właściwą interpreta-
cję tekstu, wybór i dobór tekstu, do-
stosowanie tekstu do możliwości wy-
konawczych i interpretacyjnych recy-
tatora, kulturę słowa i ogólny wyraz
artystyczny komisja postanowiła na-
grodzić:
- Maję Dobrzyńską z SP Werbkowice,
- Emilię Gnasiuk z SP Werbkowice,
- Veronikę Mazurek z PSP Malice,
- Annę Mojsym z PSP Podhorce,
- Adriana Rewrowskiego z PSP Ma-
lice.
                                           Gratulujemy!

WYSTAWA POŚWIĘCONA
STANISŁAWOWI MONIUSZCE
W pierwszej połowie grudnia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wer-
bkowicach można było obejrzeć wystawę poświęconą Stanisławowi
Moniuszce w związku z 200 rocznicą urodzin kompozytora.
Wystawa została przygotowana przez Wojewódzką Bibliotekę Publi-
czną im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

PIERWSZE WYPRAWKI CZYTELNICZE ROZDANE
Pierwsze Wyprawki Czytelnicze w ra-
mach projektu „Mała Książka - Wielki
Człowiek” w Gminnej Bibliotece Pu-
blicznej w Werbkowicach już rozdane!
Czekamy na kolejnych przedszkola-

ków urodzonych w latach 2013-2016
po odbiór Wyprawek Czytelniczych,
na które składają się: Karta Małego
Czytelnika oraz książki: „Pierwsze
czytanki dla…” i "Książką połączeni,
czyli przedszkolak idzie do biblioteki"
przygotowanej specjalnie przez In-
stytut Książki.
                   Serdecznie zapraszamy !!!
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Z DAWNYCH KRONIK

ZAPOWIEDZI
W TANECZNYM RYTMIE
Nowy rok rozpoczynamy w tanecz-
nym rytmie. Najpierw czeka nas Kar-
nawałowy Bal Seniora, który odbę-

dzie się 30.01.2020 r. Głównym or-
ganizatorem Balu jest nowopowstały
Klub Seniora + „Nasza Jesień”.

Następnie 22.02.2020 r. odbędzie
się RERTO Party.
          Serdecznie zapraszamy!

WIELKI KARNAWAŁOWY BAL CUKROWNIKA

Tak kronikarz opisał Bal... „Dnia 10
lutego 1968 w sali widowiskowej ZDK
odbył się Bal Cukrownika. W powodzi
serpentyn i wiszących gron balonów

w strumieniach barwnych świateł
reflektorów bawili się cukrownicy do
białego rana. Do tańca grał zespół in-
strumentalny domu kultury „RYTMY” –

śpiewały refrenistki. Bal poprowadzili:
Jan Bochemski i Janusz Słomianowski.
Doskonała impreza.”


