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PROMOCJA KSIĄŻKI
„100-lecie bitwy Polsko-Bolszwickiej oraz miejscowości Hostynne Kolonia”

          26 września 2020 roku przed
pomnikiem ku czci poległych żołnie-
rzy 30 Pułku Strzelców Kaniowskich
znajdującego się na terenie Publicz-
nej Szkoły Podstawowej w Hostyn-
nem  Kolonii  odbyła  się  Promocja
książki  „100-lecie  bitwy  Polsko-
Bolszewickiej  oraz  miejscowości
Hostynne Kolonia”.
           Podczas uroczystości zostały
poświęcone nowe krzyże nad mogi-
łami poległych i złożone wieńce pod

RUBIENALIA
Tegoroczne  Rubie-
nalia połączone by-
ły z obchodami 620.
rocznicy  uzyskania
praw miejskich przez
Hrubieszów i odby-
wały  się  w  dniach
19-20.09.2020.
Wśród  atrakcji  przygotowanych
przez organizatorów znalazł się Jar-
mark  Hrubieszowski  (niedziela),
w którym udział wzięło wielu wy-

stawców, twórców ludowych i rze-
mieślników. Nie zabrakło też przed-
stawicieli Gminnego Ośrodka Kultu-
ry w Werbkowicach w postaci pani

Marii  Galant - malarki  z  Konop-
nego.  Na  scenie  natomiast  zapre-
zentował się nasz zespół Górzanki
z Gozodwa.

pomnikiem.  Następnie  Pani  mgr
arch. Maria Gmyz wygłosiła prele-
kcję nawiązującą do wydarzeń opi-
sanych w książce „100-lecie bitwy
Polsko-Bolszewickiej oraz miejsco-
wości  Hostynne  Kolonia”.  Każdy
z uczestników miał możliwość otrzy-
mania książki z indywidualną dedy-
kacją  pani  Marii Gmyz.  Nie  zabra-
kło też pieśni patriotycznych, które
pięknie  wykonał  zespół  Górzanki
z Gozdowa.

          W  tym  dniu  zostały  też  wrę-
czone nagrody w konkursie plastycz-
no-literackim "100-lecie Bitwy Pol-
sko-Bolszewickiej".
          Wydawnictwo  książki  „100-
lecie  bitwy  Polsko-Bolszewickiej
oraz miejscowości Hostynne Kolo-
nia”  bierze  udział  w  Programie
„Warto być Polakiem”, którego or-
ganizatorem jest Samorząd Woje-
wództwa Lubelskiego. Celem Pro-
gramu jest pielęgnowanie polsko-
ści i wartości patriotycznych przez
mieszkańców województwa lubel-
skiego.
          Patronat Honorowy nad wy-
darzeniem objęli:
- Marszałek Województwa Lubelskie-
go Jarosław Stawiarski,
- Wojewoda Lubelski Lech Sprawka,
- Światowy Związek Żołnierzy Armii
Krajowej Okręg Zamość.
          Partnerami wydarzenia byli:
- Urząd Marszałkowski Wojewódz-
twa Lubelskiego Lubelskie,
- Program „Warto być Polakiem”,
- Wójt Gminy Werbkowice Agnieszka
Skubis-Rafalska,
- Zarząd Stowarzyszenia i Dyrekcja
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DOŻYNKI GMINNO-PARAFIALNE W WERBKOWICACH
Konkurs na wieniec dożynkowy
          W tym roku Dożynki Gminno-
Parafialne połączone były z odpus-
tem ku czci św. Michała Archanioła
w  parafii  Werbkowice.  Uroczysta
Msza  Święta  z  błogosławieństwem
wieńców  odbyła  się  27.09.2020,
przewodniczył jej ks. Andrzej Ciapa
- proboszcz parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Ho-
niatyczach.
          Starostami Dożynek byli: pani
Aneta Cymborska-Baran z Dobro-
mierzyc i pan Stanisław Słomiany
z Turkowic.

Publicznej Szkoły Podstawowej w Ho-
stynnem Kolonii im. 30 Pułku Strzel-
ców Kaniowskich i AK,
- Przewodnicząca Komisji Edukacji
Kultury i Sportu Sejmiku Wojewódz-
twa  Lubelskiego  mgr  arch.  Maria

Gmyz.
          Patronat  Medialny  nad  wy-
darzeniem sprawowali:
- TVP3 Lublin,
- Polskie Radio Lublin,
- Tygodnik Zamojski.

          Organizatorem wydarzenia był
Gminny Ośrodek Kultury w Werbko-
wicach.
          Książkę można nabyć w GOK
Werbkowice.

I miejsce - Sołectwo Strzyżowiec

Na uroczystość przybyły delegacje
wieńcowe z sołectw: Wilków Kolo-
nia, Kotorów, Łysa Góra, Strzyżowiec,
 Podhorce i Konopne. 
          Konkurs na wieniec dożynko-
wy, na który zgłoszonych zostało 9
wieńców,  odbył  się  zdalnie  (2.09).
Komisja  po  obejrzeniu  wieńców
w poszczególnych miejscowościach
(Wilków Kolonia, Podhorce, Gozdów,
Strzyżowiec, Łysa Góra, Turkowice,
Honiatycze, Kotorów, Konopne) po-
stanowiła  nagrodzić  poszczególne
sołectwa:

I miejsce – Sołectwo Strzyżowiec,
II miejsce – Sołectwo Podhorce,
III miejsce – Sołectwo Konopne,
oraz przyznać 2 wyróżnienia dla So-
łectwa Kotorów i Wilków Kolonia.
       
        Gratulujemy zwycięzcom.



STR. 9

O OSTATNICH WYDARZENIACH SŁÓW I ZDJĘĆ KILKA
KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH W MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
          12 października panie z Kół Go-
spodyń Wiejskich z gminy Werbko-
wice miały możliwość uczestnicze-
nia w wyjeździe do Muzeum Wsi Lu-
belskiej. Oprócz zwiedzania muzeum
nasze gospodynie brały udział w war-
sztatach. Poznały historię wieńca do-
żynkowego i obrzędów z nim zwią-
zanych, zasadę działania młyna typu
holenderskiego a w ciepłej, drewnem
opalanej chacie słuchały o tradycyj-
nych i obrzędowych wypiekach z pie-
ca  chlebowego.  Trzaskający  ogień
przywołał  wspomnienia  z  dzieciń-
stwa, gdyż większość z pań pamięta,
jak ich mamy i babcie w takich pie-
cach wypiekały pachnące chleby i bu-
łeczki… Po wysłuchaniu historii ob-
rzędu dożynkowego panie wcieliły
się w role żniwiarek, właścicieli ziem-
skich oraz rządcy i odegrały scenkę
rozpoczynającą święto plonów.

WYSTAWA PAWŁA TRYBALSKIEGO

Wyjazd zorganizowany został przez AK Zamość w ramach projektu „Kieru-
nek Kultura”.

          Od połowy października w Ga-
lerii  GOK  Werbkowice  można  było
objerzeć  wystawę  Pawła  Trybal-
skiego nazywanego także polskim
Salvadorem Dali.
          Artysta  urodził  się  w  Hostyn-
nem. Tu uczęszczał do szkoły pod-
stawowej. Swoją edukację w Szkole
Podstawowej w Hostynnem Mistrz
Paweł wspomina tak: „W szkole pod-
stawowej  musiałem  malować  Stali-
na do gazetek ściennych i tak się moje

„staliny” podobały, że zostałem w pod-
stawówce etatowym człowiekiem od
malowania. I potem systematycznie
rozwijałem „swoją pasję, talent.”
(Gazeta wrocławska 12 XI 2010r.).
          Od  1989 r.  mieszka  i  tworzy
w Karkonoszach, w Michałowicach
koło Jeleniej Góry.
          Paweł Trybalski to wybitny pol-
ski malarz sytuowany w przestrzeni
między  koloryzmem,  malarstwem
metaforycznym a baśniowym surre-

alizmem. Jego sztuka jest gloryfika-
cją wszelkich przejawów życia i na-
tury, wizualizowaną fantastycznym
światłem wyobraźni czerpiącej mo-
tywy z kosmosu, botaniki, geologii
połączonej z perfekcyjnie precyzyj-
nym warsztatem. Artysta zaskakuje
pomysłowością, umiejętnością prze-
miany rzeczy, grą skojarzeń. Jego ob-
razy charakteryzują się niezwykłym
bogactwem kolorów i ogromem de-
tali (cyt. Za Danielska).


