Wieczór Grecki

W sobotę, 20 kwietnia 2013r. w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
odbył się „Wieczór Grecki”. Pomysł na zorganizowanie tego wydarzenia pojawił się dość
spontanicznie. Młodzi ludzie z zespołu taneczno – wokalnego FUEGO wraz ze swoimi
instruktorami Danutą i Panagiotisem Stogidis pomyśleli, że dobrze byłoby przygotować
spotkanie tematyczne dla lokalnej społeczności. Próby trwały od wielu tygodni, ponieważ
wszyscy chcieli zaprezentować sztukę „Piękna Helena” w taki sposób, aby spodobała się
wszystkim uczestnikom spotkania. Autorką, reżyserką, scenografką była Paulina Żeromińską,
która zadbała również o charakteryzację całego zespołu FUEGO. Mimo, że początek „Wieczoru
Greckiego” zaplanowany został na godzinę 16:30, przygotowania rozpoczęły się w sobotę, z
samego rana. „Wieczór Grecki” zaczął się od powitania zaproszonych gości i przedstawienia
krótkiej historii zespołu FUEGO przez dyrektor GPCKiE w Plichtowie – Renatę Niedzielską.
Ważnym punktem programu był wywiad z polsko – greckim małżeństwem (instruktorami
zespołu) Danutą i Panagiotisem Stogidis, którzy opowiedzieli o sobie, swoim życiu, greckich
tradycjach, obyczajach i greckiej kulturze. Wywiad podzielony był na dwie części. Po pierwszej
części przyszła pora na przedstawienie związane z mitologią grecką, choć zaprezentowane w
dość nowoczesny sposób, z lekkim przymrużeniem oka. Sztuka rozpoczęła się od prezentacji
wszystkich postaci, tak, by widzowie mogli w łatwy sposób zorientować się, kto wciela się w
daną rolę. Ważnym elementem przedstawienia była również oprawa muzyczna. Zajęła się nią
grająca na harfie (od dwóch lat) Oliwia Patora Sztuka zakończyła się greckim tańcem wojennym
w wykonaniu mężczyzn z zespołu oraz naszego wolontariusza – Mariana Cipriana Sarbea – do
których na końcu dołączył kobiety. Po zakończeniu sztuki nadszedł czas na drugą część
wywiadu z Państwem Stogidis.Po części artystycznej nastąpiła przerwa połączona z degustacją
greckich specjałów. Na stole pojawiła się między innymi: sałatka grecka z bagietką, winogrono,
kourambiedes – greckie ciasteczka migdałowe, melomakarona – greckie ciasteczka w syropie
miodowym, kormos – grecki blok czekoladowy. Wszystkie te specjały cieszyły się dużym
zainteresowaniem i przybliżyły mieszkańcom naszej gminy smaki kuchni greckiej.Po degustacji
rozpoczęła się druga część wieczoru, bardziej aktywna dla wszystkich zgromadzonych gości.
Jako wprowadzenie do części warsztatowej, zespół FUEGO zaprezentował trzy tańce: Kritiki
cumbia, Jasas, Zorbę. A potem wszyscy razem zatańczyli kolejnych 7 tańców przygotowanych
specjalnie do nauki. Trzeba przyznać, że ludzie, którzy przyszli do GPCKiE bardzo chętnie
przyłączali się do tańców, wykazują duże zainteresowanie nauką nowych kroków. Wieczór
zakończył się wykonaniem greckich piosenek. Mamy nadzieję, że to wydarzenie przyczyniło się
do kształtowania świadomości europejskiej, do poznania innej kultury, odmiennych tradycji i do
poczucia wspólnoty z innymi narodami.
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