
Qlturalna Niedziela 
 

Na spotkaniu pod 
nazwą „Qlturalna Niedziela” 
w dniu 24.10.br. salę Gmin-
nego Ośrodka Kultury zapeł-
niono  w 1/3. Jednak żadna z 
osób, które zdecydowały się 
na przyjście ani przez  chwilę 
nie żałowała swej decyzji. 
Program półtoragodzinnego 
występu został skomponowany 
na zasadzie „dla każdego coś 
miłego”. Do udziału zaproszo-
no zarówno profesjonalną wy-
konawczynię - Żanetę Plotnik, 
jak i lokalnego twórcę – Zdzis-
ława Barglika. Oczywiście nie 
mogło zabraknąć inicjatora 
imprezy Pana Jana Sitka.  

Pan Zdzisław ze swo-
jego, bogatego już dorobku 
poetyckiego, wybrał garść sa-
tyr i humoresek. Pan Jan wraz 
z zespołem wykonał liczne 
własne ballady. Pani Żaneta 
wraz z towarzyszącymi jej mu-
zykami wybrała do prezentacji 
standardy jazzowe, a także ut-
wory muzyki rozrywkowej. 

Spotkaniem tym roz-
poczęto cykl miesięcznych im-
prez. W ich trakcie wystąpią 
liczni w naszej gminie artyści, 
dla których różne domeny 
sztuki są sposobem na życie 
lub pasje, którym oddają się w 
wolnych chwilach. Jeżeli ro-
zejrzymy się dobrze wokół, 
okaże się, że nie brak i u nas 
zdolnych ludzi, którzy poza 
telewizją, grami komputero-
wymi czy też spędzaniem 
czasu nad kufelkiem mogą i 
chcą coś tworzyć. Warto 
zatem dać im możliwość 
zaprezentowania się szerszej 
publiczności. A spędzenie nie-
dzielnego popołudnia w kon-
takcie z kulturą i sztuką to 
całkiem dobry pomysł na 
wyjście z domu  całej rodziny. 
Bez dalekiej podróży, bez 
nakładów finansowych – za to 
miło, przyjemnie i pożytecz-
nie.  

W kolejnych odsło-
nach Qlturalnej Niedzieli 
zaprezentują się: Tolek Glensk 
i jego goście (28.11br. g.16) 
oraz Krystian Wojtala 
(19.12br. g.16). 

Jeśli chciałbyś zapre-
zentować swoje artystyczne 
dokonania z różnych dziedzin 
sztuki to zapraszamy do 
Gminnego Ośrodka Kultury. 

Umożliwimy ci publiczne za-
prezentowanie się, pomożemy 
zorganizować występ, koncert, 
wystawę.   
Żaneta Plotnik reprezentantka 
opolszczyzny podczas 47 Kra-
jowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu w konkursie 

Debiuty 2010. 
Nagrodzona za 
najlepszy de-
biut  podczas 
KFPP 2010 w 
plebiscycie słu-
chaczy Radia 

Opole. Od zawsze śpiewa, 
kocha muzykę i scenę.   W 
niedzielne popołudnie wystą-
piła z zespołem w składzie.: 
Kuba Mitoraj (gitara), 
Radosław Wocial (klawisze),  
Grzegorz Posłuszny (bas) i 
Michał Piotrowski (perkusja). 
 
Zdzisław Barglik. Jest 
człowiekiem pogodnym i we-
sołym, dlatego aby nie popaść 
w zgorzknienie, pisze fraszki i 
humoreski. Są dla niego  swo-
istym rodzajem odtrutki, a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
także komentowania życia co-
dziennego. Autor w swoich 
utworach dzieli się z czytel-
nikami własnymi uwagami, 
przemyśleniami i odczuciami 
na temat życia, przedstawia 
sytuacje i świat czasem serio, 
innym razem przewrotnie. 
 
Jan Sitek z zespołem. Od 
dawna pisze muzykę i teksty o 
życiu. Po wielu przejściach  
doszedł do siebie i rozpoczął 
nowe życie. Ostatnio wydał 
płytę ze swoimi piosenkami. 
Przez wiele osób jest uważany 
za jednego z najzdolniejszych 
bardów Opolszczyzny. 
 

Gminny Ośrodek Kultury 
serdecznie dziękuje  

Panu Józefowi Mateja  
za dofinansowanie wyjazdu 

uczestników warsztatów 
fotograficznych  

„Moja Kraina Moje Miejsce” 
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KONCERT PERKUSYJNY 
 

W ramach XIX Mię-
dzynarodowego Festiwalu Per-
kusyjnego  do Opola  przyje-
chał zespół perkusyjny Percu-
ssion-Enseble z Herrenberg. 
Wystąpił w wielu szkołach na 
terenie Opolszczyzny, w tym 
także 13 października w na-
szym Gminnym Ośrodku Kul-
tury dla młodzieży gimnaz-
jalnej oraz 6 klas szkoły pod-
stawowej. Wraz z grupą mu-
zyczną z Niemiec na scenie 
zagrała także Opolska Grupa 
Perkusyjna ze Szkoły Muzycz-
nej w Opolu. Zespół zapre-
zentował się w różnorodnym 
repertuarze. Prowadzący kon-
cert, a zarazem dyrygent gru-

py, bardzo ciekawie opowiadał  
o instrumentach perkusyjnych, 
których używali w danym 
utworze – a było ich bardzo 
dużo. Największym naszym  
zaskoczeniem było to, że moż-
na wykonać utwór perkusyjny 
bez użycia instrumentów. Tak 
się właśnie stało na tym 
koncercie. Młodzi muzycy wy-
konali utwór perkusyjny za 
pomocą dłoni, nóg i swoich 
głosów. Publiczność była 
zachwycona. Jednak najwięk-
szym uznaniem cieszył się 
utwór, który młodzież mogła 
wykonać razem z muzykami. 
To była wspaniała zabawa i 
przeżycie. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejny koncert. 

Uczennice PG Tarnów Op. 

Wróżby tuż tuż 
 
Obecnie Andrzejki kojarzą 
nam się wyłącznie z zabawami 
tanecznymi urządzanymi z tej 
okazji i ewentualnie przelewa-
nym woskiem przez ucho pa-
pierowego klucza. Ale czy 
słusznie? Geneza tego święta 
jest bardzo ciekawa i niegdyś 
miało ono całkiem inną formę 
niż obecnie. Kiedyś  wróżby 
andrzejkowe miały charakter 
wyłącznie matrymonialny i 
skierowane było do  niezamęż-
nych dziewcząt. Było to bar-
dzo poważne święto, a 
wszystkie obrzędy miały cha-
rakter bardzo osobisty i wyko-
nywane były w cichym zakąt-
ku domu z dala od innych do-
mowników. Ewolucja święta 
spowodowała jego bardziej 
oficjalny, zbiorowy i koeduka-
cyjny charakter. W kwestii 
pochodzenia Andrzejek jest 
wiele niejasności, ale jedno 
jest pewne, że ma pogańskie 
korzenie. Wśród zabiegów ma-
gicznych czynionych tego dnia 
popularne było wysiewanie 
przez kobiety ziarna konopi, 
które okrywano męskimi spod-
niami, co miało sprowadzić do 

domu kandydata na męża. 
Zwyczaj ten bardzo popularny 
był na kresach wschodnich. 
Powszechne było również 
poszczenie dziewczyn i gorli-
wa modlitwa przez cały dzień 
św. Andrzeja. Dzięki tej asce-
zie kobieta mogła ujrzeć we 
śnie przyszłego męża. Dziew-
częta ucinały również w An-
drzejki gałązkę wiśni lub cze-
reśni. Jeżeli ta zakwitała w 
wigilię Bożego Narodzenia, 
dziewczyna mogła się spodzie-
wać szybkiego wesela.  Odpo-
wiednikiem Andrzejek dla 
chłopców było kiedyś święto 
Katarzynek. Wtedy oni starali 
się przewidzieć swoje przyszłe 
życie matrymonialne. Obecnie 
najbardziej popularnym sposo-
bem wróżb oprócz wosku jest 
użycie do nich butów, które są 
bardzo istotnym elementem 
zabawy andrzejkowej.  Istnieje 
ciekawy przesąd, który wielu 
bardzo by się spodobał a 
innym trochę mniej. Podobno 
sklepy, które przystroją swoje 
witryny w akcenty bożona-
rodzeniowe przed 30 listopada, 
czekają w nadchodzącym roku 
kłopoty finansowe a nawet 
plajta. 

Z A P R O S Z E N I E 
 

Dnia 23 listopada 2010 roku o godzinie 16.00 do Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przyworach odbędzie się prelekcja  

dr Dymitr Słęziona pt.„Afryka południowa”. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszam. 

Monika Silarska 


