
LISTOPAD 2021 NR 16

Gazetka o tym co słychać w Gmine Werbkowice, o tym co się wydarzyło i wydarzy, artykuły i wywiady.

KULTURALNIK

Zespół redakcyjny: Dyrektor i pracownicy GOK Werbkowice
Gminny Ośrodek Kultury w Werbkowicach, ul. J. Piłsudskiego 2, 22-550 Werbkowice
gok.werbkowice.pl tel. 84 657 20 32, e-mail: gokwerbkowice@gmail.com

Babski Comber to okazja dla płci pięk-
nej żeby spotkać się wyłącznie w ko-
biecym gronie...

6BABSKI COMBER
KGW „Orliki” z Wilkowa zdobyły I miej-
sce w kategorii Ziołowe skarby kulinar-
ne podczas Gali Finałowej III edycji...

7SUKCES KGW WILKÓW
Wrzesień i październik w Klubie Se-
nior+ były czasem na spotkania o te-
matyce prozdrowotnej...

8ZDROWY SENIOR

Noc z 9 na 10 października w naszej bibliotece była pełna wrażeń a wszystko to za sprawą akcji
Noc Bibliotek. Wśród wielu atrakcji znalazły się m.in.: gra terenowa, warsztaty kulinarne, teatrzyk...

PEŁNA ATRAKCJI NOC W BIBLIOTECE I GOKU
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OBCHODY 82. ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
 Uroczyste obchody 82. Rocznicy wybuchu II Wojny
Światowej rozpoczęły się od Mszy świętej w kościele para-
fialnym pw. Św. Michała Archanioła w Werbkowicach w in-
tencji Ojczyzny oraz o błog. Boże dla środowiska szkolnego
w kolejnym roku zdobywania wiedzy, której przewodniczył
ks. Konrad Zalewski.
 Po Mszy świętej uczestnicy przeszli pod Pomnik Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego gdzie odbyły się dalsze uroczy-
stości z udziałem Wojskowej Asysty Honorowej wystawionej
przez 6 kompanię rozpoznawczą pod dowództwem por. Piotra
Wiśniewskiego.
 Po podniesieniu flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt
i odegraniu Hymnu Państwowego przemówienie okolicznościo-
we wygłosiła Wójt Gminy Werbkowice Pani Agnieszka Skubis-
Rafalska. Apel Pamięci odczytał ppor. Łukasz Szymański.
 W ceremonii złożenia wieńców i wiązanek kwiatów
udział wzięły następujące delegacje:
- delegacja władz samorządowych Gminy Werbkowice w oso-
bach: p. Agnieszka Skubis-Rafalska - wójt Gminy Werbkowice,
p. Sławomir Bednarczuk - inspektor ds. oświaty, kultury i spor-
tu, Radni Gminy Werbkowice;
- delegacja 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im.
mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala” w osobach: mjr Artur
Gosiewski, ks. prałat ppłk Andrzej Puzon, ppor. Kamil Mikuła;
- delegacja Służb Mundurowych Garnizonu Hrubieszów w oso-
bach: mjr Mariusz Bosowski, st. kpt. Tomasz Zwolak, plut. Er-
nest Wołos, asp. sztab. Waldemar Piotrowski;
- delegacja Nadleśnictwa Strzelce w osobie Patrycji Jakubow-
skiej;
- delegacja Komunalnego Zakładu Oczyszczania w Werbko-
wicach w osobach: p. Andrzej Kurzepa - kierownik, p. Grażyna
Domagała;
- delegacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowi-
cach w osobach: p. Małgorzata Majewska-Tkaczuk - dyrektor,
uczniowie;
- delegacja Przedszkola w Werbkowicach w osobach: p. Anna
Kolenda, dzieci;
- delegacja Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Nie-
pełnosprawnością Intelektualną Koło w Werbkowicach w oso-
bach: p. Marta Piotrowska-Lackowska - wiceprzewodnicząca
zarządu PSONI, p. Monika Ścibak - dyrektor ORWE w Alojzo-
wie, p. Leszek Teterycz - uczestnik WTZ w Alojzowie;
- delegacja Gminnego Ośrodka Kultury w Werbkowicach
w osobach: p. Maria Knap – dyrektor, p. Agnieszka Pawlos;
- Sołtys Wsi Werbkowice p. Stanisław Stachniuk.
 Na zakończenie została odegrana „Pieśń Reprezenta-
cyjna Wojska Polskiego”.
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WYSTAWA SEBASTIANA KONOPY
 Na przełomie września i paź-
dziernika w Gminnym Ośrodku Kultury
w Werbkowicach można było obejrzeć
wystawę malarską Sebastiana Konopy,
wnuka znanego poety ludowego Sta-
nisława Buczyńskiego, syna poetki ze
sporym dorobkiem wydawniczym Lili
Buczyńskiej.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

 Artysta urodził się w 1974 roku
w Hrubieszowie. Malarstwem zajmuje
się od wczesnej młodości, początkowo
malował portrety, pejzaże oraz sceny
rodzajowe, do których natchnienie czer-
pał z otaczającej go rzeczywistości.
Jego najnowsze kompozycje tworzone
są głównie metodą pouringu (jest to

 Gminny Ośro-
dek Kultury w Werbko-
wicach zorganizował
2 cykl Konkursu foto-
graficznego dla mło-
dzieży z terenu Gminy
Werbkowice „W KRA-
INIE ABSTRAKCJI”.
Uczestnicy mieli za za-
danie skoncentrować
się na cieniach, kolo-
rze, fakturze - tak aby
zbudować ciekawą,
abstrakcyjną pracę.
 Organizatorzy
postanowili przyznać
2 nagrody, które trafiły
do:
- Aleksandry Bieńko,
- Piotra Byry,
oraz podziękowanie
dla Mikołaja Karpiuka.
Wszystkim serdecznie
gratulujemy!

technika tak zwanego „wylewania”).
Sebastian Konopa nie jest artystą
z wykształceniem akademickim, ostat-
nie jego prace powstały metodą prób
i błędów oraz na zasadzie wymiany
spostrzeżeń dotyczących technik ma-
larskich z innymi twórcami.

PODZIĘKOWANIE - Mikołaj KarpiukNAGRODA - Piotr Byra

NAGRODA - Aleksandra Bieńko
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 Noc z 9 na 10 października
w bibliotece i domu kultury była pełna 
wrażeń a wszystko to za sprawą ak-
cji Noc Bibliotek. Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Werbkowicach pierwszy raz
brała udział w tym wydarzeniu.
 Pierwszym punktem programu
była gra terenowa „Śladami Stanisła-
wa Buczyńskiego”, której głównym ce-
lem było odszyfrowanie wspomnień
bohatera poprzez rozwiązywanie róż-
nych zadań i zdobycie historyjek z je-
go życia.
 Następnie odbyły się warszta-
ty kulinarne, które zabrały uczestni-
ków do Francji i Japonii.
 Po posiłku przyszedł czas na
rozrywkę: były gry, które pamiętają
czasy Imperium Rzymskiego (popro-
wadzone przez członków stowarzy-
szenia Wandalowie z Kotorowa), fami-
liada, tajemnice skrzyni, teatrzyk cieni,

projektowanie i malowanie poduszek
oraz wspólne czytanie książek.
 Na dobranoc został wyświe-
tlony film „Operacja Człowiek w czer-
ni” udostępniony w ramach tegorocz-

nej akcji Noc Bibliotek.
 Po tych wszystkich atrakcjach
w planach było spanie… nad którym
czuwały: Panda, Kangur, Minionek,
Krówka i Pantera.

NOC BIBLIOTEK - „CZYTANIE WZMACNIA”


