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Aerobik dla dorosłych 

Utworzono: czwartek, 30, październik 2014 11:31 | | | Odsłony: 9756 

Od miesiąca października 2014 roku w 

Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach prowadzony jest aerobik. Wszystkie Panie zapraszamy 

w każdy wtorek i czwartek na godzinę 17.30. Odpłatność – 30z 

 

Andrzejki 2014 

Utworzono: czwartek, 30, październik 2014 11:27 | | | Odsłony: 1277 

Dzieci i młodzież szkolną zapraszamy na 

Andrzejki w dniu 21.11.2014, godz.16.00-20.00 w Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach. 
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Wróżby te były znane, jako „jędrzejki lub „jędrzejówki” we wszystkich rejonach Polski, a 

także w innych państwach Europy, przede wszystkim Środkowej i Zachodniej. Tak jak Polki, 

odprawiały je pragnące wyjść za mąż dziewczęta z terenu obecnych Niemiec i Szwajcarii 

Niemieckiej, Słowacji i Czech, Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Rumunii. Znane były również 

w krajach śródziemnomorskich. Pomimo tak szerokiego zasięgu występowania, pochodzenie 

wróżb andrzejkowych nie jest dokładnie wyjaśnione. Wiadomo jednak, że w Europie na 

dobre przyjęły się w XII wieku. 

  

Do Polski przywędrowały w XVI wieku. Istnieje hipoteza, że zwyczaj ten ma związek z 

przedchrześcijańskimi, jesienno-zimowymi obchodami ku czci zmarłych. Wierzono, że w tym 

okresie dusze zmarłych mogły łatwiej nawiązać kontakt z żywymi ludźmi. Sądzono, że duchy 

błąkające się po Ziemi w długie jesienne i zimowe wieczory, dzięki swej nadprzyrodzonej 

mocy i wiedzy mogły przed śmiertelnikami uchylić rąbka tajemnicy związanej z ich 

przyszłością. Według niektórych uczonych kolebką tych wróżb jest starożytna Grecja 

(wskazuje na to pochodzenie imienia Andrzej, od greckiego Andress i słów „aner” oraz 

„andros”- co oznacza mąż, mężczyzna). Według innych źródeł kult św. Andrzeja wywodzi się 

z wierzeń niemieckich, gdzie świętego uważano za najlepszego ze wszystkich. W kościele 

katolickim dzień św. Andrzeja zamyka rok kościelny, zaraz po nim następuje adwent - czas 

pokory, postów i modlitw w oczekiwaniu na narodzenie Syna Bożego. 

Pomysłowość dziewcząt w wyszukiwaniu sposobów, aby poznać swoją przyszłość, 

szczególnie tę uczuciową, była niewyczerpana. Wszystkim zabiegom magicznym patronował 

św. Andrzej, opiekun panien na wydaniu, zwłaszcza tych cnotliwych i pobożnych. Pomagał w 

poznaniu imienia przyszłego męża, jego pochodzenia i stanu posiadania. Był również 

uważany za najlepszego powiernika i orędownika dziewczęcych pragnień i modlitw 

dotyczących dobrego zamążpójścia oraz starań o odwzajemnioną miłość. Dziewczęta 

wszystkich stanów, bogate i biedne, mieszkające na wsiach i w miastach wierzyły, że wróżąc 

sobie w ten wieczór poznają swoje dalsze losy i zapewnią sobie pomyślność w miłości. 

  

Do tego typu praktyk początkowo dopuszczane były wyłącznie panny. Z biegiem lat zaczęło 

się to zmieniać. Obecnie obok panien, rozwódek i wdów wróżą sobie także mężatki, chcące 

sprawdzić, czy jest im sądzony jakiś związek pozamałżeński. Do wróżb dołączają mężczyźni 

pragnący towarzyszyć swym ukochanym i poznać również własną uczuciową przyszłość. 

Jednakże najlepiej będzie, jeśli ten wieczór spędzimy w towarzystwie samych kobiet, wtedy 

to będziemy mieć pewność, że św. Andrzej zechce przemówić do nas poprzez świat symboli. 

Wszyscy ciekawi swej przyszłości mężczyźni powinni sobie wróżyć w wigilię św. Katarzyny, 

która przypada na 24 listopada i od jej imienia zwana jest potocznie „katarzynkami”. 

 

 

 

 



Biżuteria sutasz 

Utworzono: czwartek, 30, październik 2014 11:17 | | | Odsłony: 3610 

Gminny Ośrodek Kultury zaprasza do udziału 

w warsztatach rękodzieła artystycznego. Podczas listopadowych spotkań uczestnicy będą 

wykonywać biżuterię techniką sutasz. Zajęcia odbywać się będą w każdy poniedziałek i 

czwartek w godzinach 15.00-18.00. 

 

 

Florystyka nagrobna 

Utworzono: czwartek, 30, październik 2014 11:08 | | | Odsłony: 1258 

Warsztaty ,,Florystyka nagrobna” cieszą się 

dużym zainteresowaniem. Organizowane są  w GOK-u od kilku lat. Tegoroczne  odbędą się 

w dniach 27, 29, 30 listopada  w godzinach 15.00-18.00 w Świetlicy Wiejskiej w 

Snochowicach. 
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Warsztaty wiklinowe  

Utworzono: czwartek, 30, październik 2014 10:56 | | | Odsłony: 1347 

W miesiącu październiku realizowaliśmy 

warsztaty wyplatania w wiklinie okorowanej i świeżej.  W warsztatach wzięło udział ogółem 

11 osób. 

Efektem tych spotkań jest duży kosz wiklinowy, usytuowany przed budynkiem Świetlicy 

Wiejskiej w Snochowicach. Wiosną posadzimy w nim krzewy zimozielone. 

Kosz powstał przy udziale pań: 

1)      Marty Smolarczyk 

2)      Marii Krajewskiej 

3)      Joanny Bałasińska 

4)      Lucyny Paszowskiej 

5)      Agnieszki Sztandery 

6)      Marzanny Wojdy 

7)      Bożeny Pichety 

8)      Jolanty Pięty 

9)      Małgorzaty Soboń 

10)    Barbary Pawelczyk 

11)    Doroty Smolarczyk 
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Otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Snochowicach 

Utworzono: sobota, 06, wrzesień 2014 14:10 | | | Odsłony: 5012 

24 sierpnia 2013 roku odbyło się otwarcie 

świetlicy wiejskiej w Snochowicach.  

Oficjalnego otwarcia placu i budynku dokonali: wójt gminy Łopuszno - Zdzisław 

Oleksiewicz, przewodnicząca Rady Gminy – Danuta Łukasik. 

Kolejno nastąpiło poświecenie budynku, przez Proboszcza łopuszańskiej parafii – Ireneusza 

Jakusika.  

Goście przybyli, a także mieszkańcy wsi mogli zwiedzać wykończone pomieszczenia, w 

których można znaleźć „coś dla siebie”, poczynając od sali komputerowej, a kończąc na 

pomieszczeniu do gry w tenisa stołowego. 
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