Гміна вербковіце запрошує

Gmina Werbkowice to malowniczy zaką
tek wschodniej Polski, bogaty w żywą tra
dycję miejscowej ludności. Atrakcyjność
kulturalna skoncentrowana jest na wielu
wydarzeniach i przedsięwzięciach kulturalnych.
Głównym inicjatorem i prowadzącym działal
ność kulturalną na obszarze gminy jest Gminny
Ośrodek Kultury, który od momentu powstania
inicjuje, organizuje i koordynuje wydarzenia kul
turalne oraz różne działania w zakresie kultury
i sztuki, podtrzymuje i pielęgnuje lokalne dziedzictwo kulturowe oraz wspiera lokalnych ar
tystów.

Гміна Вербковіце це мальовничий куто
чок східної Польщі, багатий живою тра
дицією місцевого населення. Культурне
життя охоплює багато культурних подій
та проектів.
Головним ініціатором та організатором куль
турних заходів на території гміни є Гмінний
Культурний Центр, який з моменту свого засну
вання ініціює, організовує та координує куль
турні заходи та різні дії в галузі культури і мис
тецтва, дбає про місцеву культурну спадщину
та підтримує місцевих митців.
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гміні Вербковіце, при Гмінному Культурному Цент
рі (ГКЦ) діють ансамблі, які донині зберігають тра
диції народного музикування. Найстарішому з них вже
більше 40 років.
Співочий колектив з ансамблем з Хонятич – народна
музика; репертуар: народні пісні та пісеньки, а також за
стольні, солдатські, партизанські, релігійні та патріотичні;
колектив складається з 9 чоловік.
Співочий колектив «Лотос» з Вербковіц – народна
музика; репертуар: народні пісні та пісеньки, а також за
стольні (весільні), солдатські, партизанські, релігійні та
патріотичні; колектив складається з 12 чоловік.
До ансамблів та колективів, які виконують інструмен
тальну музику, міський фольк, а також стилізованих гур
тів, які беруть активну участь у культурних заходах та по
діях гміни належать:
Гурт «Ритми» – інструментальна музика, репертуар:
марші, свінг музика, солдатські, релігійні, патріотичні,
розважальні, застольні, естрадні, концертні пісні; на сьо
годні колектив складається з 7 чоловік.
Гурт «Стах» – вуличний оркестр, репертуар: пісні жар
тівливого характеру, розважальні, живі та ритмічні; місь
кий «фольк»; колектив складається з 5 чоловік.
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тилізований гурт «Гужанкі» з Гоздова – музика різна, репертуар: релігійні
пісні, колядки та пасторальки, патріотичні,
військові, партизанські, народні, застоль
ні пісні, а також пісні відомих польських
виконавців починаючи з другої половини
ХХ ст. аж до сучасних. Свої виступи зба
гачують декламаціями (В. Гора – власні
вірші, М. Mуха – сатиричні пісні); колектив складається з 14 чоловік.
У гміні Вербковіце діють численні фор
мальні і неформальні групи, які беруть активну участь у культурному житті гміни.
Передусім, це членкині КСД (клубів сіль
ських домогосподарок), літні люди, по
жежники, діти та молодь, котрі беруть
участь у різних видах занять.
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gminie Werbkowice, przy Gminnym Ośrodku Kul
tury, istnieją zespoły, które do dnia dzisiejszego
podtrzymują tradycję ludowego muzykowania. Najstarszy
działa już ponad 40 lat.
Zespół Śpiewaczy z Kapelą z Honiatycz – muzyka ludo
wa; repertuar: pieśni i piosenki ludowe oraz biesiadne, żoł
nierskie, partyzanckie, religijne i patriotyczne; obecnie ze
spół liczy 9 osób.
Zespół Śpiewaczy Lotos z Werbkowic – muzyka ludowa;
repertuar: pieśni i piosenki ludowe oraz biesiadne (wesel
ne), żołnierskie, partyzanckie, religijne i patriotyczne; obec
nie zespół liczy 12 osób.
Do zespołów i kapel wykonujących muzykę instrumental
ną, folk miejski oraz zespołów stylizowanych, które aktyw
nie uczestniczą w wydarzeniach i przedsięwzięciach kultu
ralnych gminy należą:
Zespół Rytmy – muzyka instrumentalna, repertuar: utwo
ry marszowo-swingowe, żołnierskie, religijne, patriotyczne,
rozrywkowe, biesiadne, estradowe, koncertowe; obecnie
zespół liczy 7 osób.
Kapela STAH – kapela podwórkowa, repertuar: piosenki
w charakterze żartobliwym, rozrywkowym, skoczne i ryt
2 miczne; tzw. «folk» miejski; obecnie zespół liczy 5 osób;

tylizowany Zespół Górzanki z Gozdo
wa – muzyka różnorodna, repertuar:
pieśni i piosenki religijne, kolędy i pasto
rałki, pieśni patriotyczne, wojskowe i par
tyzanckie, pieśni ludowe i biesiadne oraz
piosenki znanych polskich wykonawców
II połowy XX wieku do lat współczesnych.
Swoje występy wzbogaca recytacją (W. Gó
ra – wiersze własne, M. Mucha – utwory sa
tyryczne); obecnie zespół liczy 14 osób.
W gminie Werbkowice działają liczne
grupy formalne i nieformalne, aktywnie
uczestniczące w życiu kulturalnym gminy.
Wśród nich są przede wszystkim członkinie
KGW, seniorzy, strażacy, młodzież i dzieci
działające w różnego typu stałych formach
zajęciowych.
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oła Gospodyń Wiejskich – w gminie Werbkowice za
rejestrowanych jest 17 Kół. Kobiety czynnie uczest
niczą we wszelkich imprezach i wydarzeniach kulturalnych.
Działalność swą prowadzą we własnych środowiskach lo
kalnych, z zaangażowaniem włączają się do pomocy pod
czas imprez gminnych. Z powodzeniem reprezentują gminę
– prezentując własne rękodzieło i kulinaria na różnych wy
stawach, targach, kiermaszach i festiwalach. Kobiety z KGW
spotykają się w kuchni GOK, wymieniają się doświadczenia
mi i przepisami, biorą udział w konkursach, chętnie uczest
niczą również w szkoleniach i warsztatach, chcąc podnosić
własne kwalifikacje. Wolny czas przeznaczają na wspólne
spotkania i wyjazdy. Każde Koło Gospodyń Wiejskich posia
da własną, oryginalną nazwę oraz kolor, charakterystyczny
dla danego koła. Członkinie kół prowadzą kroniki pamiątko
we, gdzie uwieczniają ważne wydarzenia związane z własną
4 działalnością.
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луби сільських домогосподарок – в гміні Вербко
віце зареєстровано 17 таких клубів. Жінки беруть
активну участь у всіх подіях та культурних заходах. Діють
у своїх місцевих громадах, активно допомагають під час
гмінних урочистостей. Вони успішно представляють гмі
ну – демонструючи свої вироби та кулінарний талант під
час різних виставок, на ярмарках, виставках-продажах
та фестивалях. Жінки з КСД зустрічаються на кухні ГКЦ,
щоб обмінятись досвідом та рецептами, беруть участь
у конкурсах, охоче навчаються на тренінгах та семінарах,
з метою підвищення своїх кваліфікацій. Вільний час при
свячують на спільні зустрічі та поїздки. Кожний клуб має
свою власну оригінальну назву та колір, характерний
для нього. Членкині клубів ведуть хроніки, де записують
основні події, пов’язані з їх діяльністю.
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луб літніх людей, який діє при Гмін
ному Культурному Центрі у Вербко
віцах, на сьогодні нараховує 25 членів,
пенсіонерів з території гміни Вербковіце.
Зустрічі проводяться два рази на тиждень,
у вівторок і четверг, з 9:00 до 11:00. Зав
дяки ним, багатьом перестала дошкуляти
самотність, вони мають можливість при
ємно та цікаво провести час, дискутуючи
або слухаючи спогади. Загальний нарис
діяльності: зустрічі та обмін досвідом з ін
шими клубами літніх людей, організація
спільних поїздок, екскурсій, активна участь
в гмінних заходах (підготовка традиційних
страв), участь в кулінарних курсах, музич
них фестивалях (як колектив «Лотос»).
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Угнів запрошує
гміна вербковіце
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lub Seniora – działający przy Gmin
nym Ośrodku Kultury w Werbkowicach zrzesza obecnie 25 członków, emery
tów i rencistów z terenu gminy Werbkowice.
Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki w godzinach 9:00–
11:00. Wielu osobom dzięki tym spotkaniom
przestała dokuczać samotność, mogą miło
i ciekawie spędzić czas, dyskutując i słucha
jąc wspomnień. Ogólny zarys działalności:
spotkania i wymiana doświadczeń z innymi
kubami seniora, organizacja wspólnych
wyjazdów, wycieczek, czynne uczestnictwo
w wydarzeniach gminnych (przygotowanie
potraw tradycyjnych), udział w kursach ku
linarnych, przeglądach śpiewaczych (jako
zespół LOTOS).
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rupa kuglarska «Iluzja» – grupa powstała w roku 2009
przy GOK Werbkowice. Inspiracją do założenia takiej
formacji były działania realizowane w 2008 roku w ramach
projektu Warsztat Działań Twórczych PARADIZO. Podczas
wszelkiego rodzaju warsztatów (teatralnych, muzycznych,
z ruchu scenicznego, plastyki teatralnej) dziewczyny pozna
ły też różnorodne techniki kuglarskie. Najbardziej przypadła
im do gustu sztuka poi połączona z ogniem dlatego skupiły
się głównie na rozwijaniu swoich zdolności w dziedzinie tańca
z ogniem. Dziewczyny starają się tworzyć układy tematyczne,
które charakteryzują się odpowiednim strojem, makijażem
i oprawą muzyczną z podziałem na pokazy nocne (tzw. fire
show) z użyciem sprzętu typu: poi (różne rodzaje), wachlarze,
pazurki, skrzydła, kije, levistick i drobnych elementów piro
technicznych oraz pokazy dzienne z użyciem sprzętu typu:
veil poi, flagi, poi treningowe. Obecnie grupa liczy 16 dziew
cząt, które według stopnia umiejętności i doświadczenia dzie
lą się na Dużą (7 os.) i Małą (9 os.) Iluzję.
онглерська група «Іллюзія» заснована в 2009
році при Гмінному Культурному Центрі у Верб
ковіцах. Джерелом натхнення для створення колективу був
проведений в 2008 році Семінар творчих дій «Парадізо».
У ході семінару, окрім різних видів занять (театральних,
музичних, сценічного руху, театральної пластики), дівчата
ознайомились також з різними методами жонглювання. Їм
найбільш сподобалось мистецтво, поєднане з вогнем, тому
зосередились на розвитку своїх здібностей в галузі танцю
з вогнем. Дівчата намагаються створити тематичні схеми,
з відповідним нарядом, макіяжем та музичним супроводом,
ділячи їх на нічні шоу («фаєр-шоу») з використанням при
ладів типу ПOI (різних видів), віял, когтиків, крил, палиць,
левістків, дрібних піротехнічних засобів та денні шоу з ви
користанням вуалі поі, прапора, навчальних поі. Колектив
складається з 16 дівчат, які, зважаючи на досвід, поділя
ються на велику (7 чол.) та малу (9 чол.) «Іллюзію».
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towarzyszenie Wandalowie – Wandalska Zagroda
w Kotorowie – zrzesza osoby zainteresowane zdo
bywaniem i pogłębianiem wiedzy z życia Wandali, oraz ich
odtwarzaniem (prezentacją). Plemiona Wandalskie ucieka
jąc przed nadchodzącymi z północy Gotami, przemieszczały
się przez krainę zamieszkaną przez pierwszych osadników
gockich między Huczwą a Bugiem. Wydarzenia te miały
miejsce na przełomie II i III wieku naszej ery. Areną pre
zentującą wydarzenia z burzliwego okresu starć Wandalów
z Gotami jest Zagroda składajaca się z chaty, chaty biesiad
nej, szopy, traktu drewnianego z mostkiem i kładką oraz
ogrodzenia plecionkowego wraz z wyposażeniem.
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овариство «Вандали» – вандальське поселення
в Kоторові – об’єднує людей, зацікавлених у здо
бутті та поглибленні знань про життя вандалів, та їх від
творення (презентація). Вандальські племена рятуючись
від наближаючихся з півночі Готів, рухались по території
між Гучвою та Бугом, на якій жили перші готські посе
ленці. Ці події відбувалися на рубежі другого і третього
століття нашої ери. Місцем, де представлено бурхливі
події періоду сутичок між вандалами та готами, є Посе
лення, яке складається з хати, бенкетної хатини, сараю,
дерев’яної доріжки з мостом та містком і плетеного тину
7
разом з оснащенням.
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брядовий гурток в Вербковіцах – об’єднує дітей
та молодь з території гміни Вербковіце; Метою
гуртка є: здобуття та поглиблення знань про обряди, тра
диції, звичаї, вірування, ритуали тощо, пов’язані зі свят
куванням релігійних, національних, шкільних, обрядо
вих, сімейних свят, розвиток інтересів в галузі культурної
спадщини Польщі, ознайомлення з методами праці акто
ра, розвиток інтересів, тренування для виконання ролей
в обрядових виставах (підготовка та інсценізація під час
гмінного свята врожаю в 2014 році «Народний обряд
печення хліба»).
Важливим елементом культурної спадщини регіону
є традиційні продукти. Гміна Вербковіце є лідером в повя
ті з точки зору реєстрації кулінарних виробів, включених
до Списку традиційних продуктів люблінського воєвод
ства. З 2012 року може похвалитися трьома традицій
ними продуктами Вербковіцької землі: «кришталевою
варенкою», подхорецькою старопольською випічкою,
вербковицькими пляцками з сочевиці».
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ультурне життя в гміні Вербковіце охоплює багато по
дій та проектів, які мають не тільки місцеве значення. Це дозволяє назвати їх туристичним продуктом. Вони
включають в себе:
Дні Вербковіц та День Цукровика (липень) дводенний
масовий захід; серія концертів, шоу та інших мистецькорозважальних подій, презентація традиційних продуктів
Вербковіцької землі підготовлених KСД та Клубом літніх лю
дей з Вербковіц.
Воєвудський фестиваль вуличних оркестрів (червень)
фестиваль-конкурс; пісні з репертуару характерного для
вуличних оркестрів, міський «фольк»;
Міжповятовий фестиваль пісні та Марійної пісні для мо
лоді, який відбувається в старому костелі приходу Святого
Архангела Михаїла в Вербковіцах (травень), вокально-ін
струментальний фестиваль-конкурс; презентація релігій
них пісень.
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ółko Obrzędowe w Werbkowicach – zrzesza dzieci
i młodzież z terenu gminy Werbkowice; celem Kółka
Obrzędowego jest: zdobywanie i pogłębianie wiedzy z za
kresu obrzędów, tradycji, zwyczajów, wierzeń, rytuałów itp.
związanych z obchodami świąt kościelnych, narodowych,
szkolnych, obyczajowych, rodzinnych, rozwijanie zaintere
sowań z zakresu dziedzictwa kulturowego Polski, zapoznanie
z technikami pracy aktora, rozwijanie zainteresowań, ćwicze
nia z zakresu odgrywania ról w inscenizacjach obrzędowych
(przygotowanie i wystawienie inscenizacji podczas dożynek
gminnych w 2014 r. pt.: «Ludowy obrzęd pieczenia chleba»).
Ważnym elementem stanowiącym o dziedzictwie kul
turowym regionu są produkty tradycyjne. Gmina Werbko
wice jest pionierem w powiecie pod względem rejestracji
produktów kulinarnych na Liście Produktów Tradycyjnych
Województwa Lubelskiego. Od 2012 r. może się pochwalić
3 produktami tradycyjnymi Ziemi Werbkowickiej: warzonką
kryształówką, ciastem staropolskim podhoreckim, werbko
8 wickimi plackami z soczewicy.

trakcyjność kulturalna w gminie Werbkowice skon
centrowana jest na wydarzeniach i przedsięwzię
ciach. Wiele z nich posiada utrwaloną markę, ponadlokalny
zasięg, co pozwala określić je jako produkty turystyczne. Na
leżą do nich:
Dni Werbkowic i Dzień Cukrownika (lipiec) dwudniowa im
preza masowa; cykl koncertów, pokazów i innych wydarzeń
artystyczno-rozrywkowych, prezentacja produktów tradycyj
nych Ziemi Werbkowickiej przygotowanych przez KGW i Klub
Seniora z Werbkowic.
Wojewódzki Festiwal Kapel Ulicznych i Podwórkowych (czerwiec) festiwal w formie konkursu; prezentacja repertuaru cha
rakterystycznego dla kapel podwórkowych/ulicznych, tzw.
Folk miejski.
Międzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej dla
Młodzieży odbywający się w starym kościółku Parafii Świętego
Michała Archanioła w Werbkowicach (maj), festiwal wokalno-instrumentalny w formie konkursu; prezentacja pieśni religijnych.
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gmina werbkowice zaprasza гміна вербковіце запрошує

iędzypowiatowy Festiwal Pieśni i Piosenki Maryjnej
(maj) Festiwal wokalno-instrumentalny w formie
konkursu; prezentacja pieśni Maryjnych dla zespołów śpie
waczych.
Międzypowiatowy Festiwal Zespołów Śpiewaczych (listo
pad) Festiwal śpiewaczy promujący i prezentujący ludową
twórczość zespołów (w tym duetów, solistów) z różnych po
wiatów; forma konkursu.
Artystyczne Kolędowanie odbywające się w nowym ko
ściele Parafii Świętego Michała Archanioła w Werbkowicach
(styczeń) wydarzenie o charakterze religijnym; wykonanie
kolęd i pastorałek w kościele parafialnym przez zaproszo
nych muzyków i wokalistów.
Spotkania kabaretowe w Werbkowicach (luty) przegląd
kabaretów – forma konkursu.
Dożynki (sołeckie i gminne) (wrzesień) wydarzenie o charakterze religijno-świeckim; ludowe święto połączone z ob
rzędami dziękczynnymi, towarzyszą temu występy zespołów
ludowych, pokazy, degustacja potraw, itp.
Nasza Wigilia (grudzień) uroczystość opłatkowa z udzia
łem mieszkańców całej gminy (wspólna modlitwa, kolędo
wanie, część artystyczna, przygotowanie potraw wigilijnych
przez KGW i Klub Seniora).
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іжповятовий фестиваль пісні та Марійної пісні
(травень) вокально-інструментальний фестиваль-конкурс співочих колективів; презентація Марійних пісень.
Міжповятовий фестиваль співочих колективів (листо
пад) фестиваль-конкурс, який проводиться для підтрим
ки та з метою показання творчості фольклорних колекти
вів (у тому числі дуетів, солістів) з різних повятів.
Артистичне колядування – відбувається у новому кос
телі приходу Святого Архангела Михаїла в Вербковіцах
(січень) подія релігійного характеру; виконання колядок
та пасторалок в парафіяльному костелі запрошеними му
зикантами та вокалістами.
Кабаретні зустрічі в Вербковіцах (лютий) фестивальконкурс розважальних колективів (кабаретів)
Свято врожаю (солецьке та гмінне) (вересень) подія
релігійно-світського характеру; народне свято поєднане
з обрядами подяки, яке супроводжується виступами на
родних колективів, шоу, дегустацією страв тощо.
Наш Святвечір (грудень) оплаткова зустріч за участю
мешканців всієї гміни (спільна молитва, співання коля
док, артистична частина, приготування різдвяних страв
КСД та Клубом літніх людей).
Гміна Вербковіце... Гміна, яка поєднує минуле з сьогоденням

