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Zajęcia w 
SOK...
Prezentacja oferty 
zajęć.
Naszym celem jest rozpoznawanie 
i rozbudzanie zainteresowań oraz 
potrzeb kulturalnych dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Wychowywanie przez 
sztukę i tworzenie warunków do 
funkcjonowania amatorskich ruchów 
artystycznych. 
 
 

Informacje dostępne pod: 
tel. 77 4646 222 

email - sokkomprachcice@gmail.com

Warsztaty teatralne

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wszystkich, 
którzy lubią teatr, pragną rozwijać swoje 

zamiłowania, chcą pracować nad sobą, działać 
z innymi twórczymi ludźmi. Grupy teatralne: 
“Akcik” i “Cyrk Osobliwości”.

Zajęcia instrumentalne

Uczymy grać na instrumentach klawiszowych, 
flecie, saksofonie i gitarze.

Zajęcia kierowane są do wszystkich, którzy 
wykazują predyspozycje wokalne. Pracujemy 

nad emisją głosu, dykcją, interpretacją piosenki 
 i ruchem scenicznym.

Zajęcia wokalne

Warsztaty mają charakter otwarty i nie 
tworzą zamkniętego cyklu. Podczas 

spotkań z ceramiką uczestnicy poznają wiele 
sposobów tworzenia.

Ceramika artystyczna

Zajęcia plastyczne Pracownia “Kreatywny 
zakątek” prowadzone są w oparciu o różne 

techniki artystyczne i zabawy twórcze, które mają 
na celu pobudzanie kreatywności.

Pracownia plastyczna

Wprogramie podstawy technik Disco 
Dance, Street Dance Show i Jazz. Zajęcia 

prowadzone przez instruktorów Scorpion Dance 
Team.

Zajęcia taneczne

Zajęcia JUDO

Jest to dyscyplina sportowa o walorach 
wychowawczych. Dyscyplina ta promuje 

kulturę osobistą i konsekwentne dążenie do celu.

Zajęcia prowadzone przez instruktorów 
Akademii Karate Tradycyjnego zrzeszonej 

 w Polskim Związku Karate Tradycyjnego

Zajęcia KArATe

Priorytetową działalnością Klubu jest 
szeroko pojęta aktywizacja seniorów, osób 

nieaktywnych zawodowo czy samotnych. 
Członkiem Klubu może zostać każdy mieszkaniec 
Gminy Komprachcice.

Klub Seniora “Uśmiech Seniorów”

Zajęcia fITNeSS

Zajęcia – Total form, Płaski Brzuch skierowane 
są zarówno do młodzieży jak i dorosłych. 

Zajęcia prowadzone przez wykwalifikowanych 
instruktorów z Oxide fitness Club w Opolu.



 XVII OgólnOpOlskI 
przegląd pIOsenkI 

relIgIjnej

„dObrze jest śpIewać 
naszemu panu”

Przegląd Piosenki religijnej 
odbywa się w październiku, 
ma charakter konkursu. 
Adresowany jest do dzieci, 
młodzieży i dorosłych, 
którzy mają możliwość 
sprawdzenia się 
w III kategoriach:  
I soliści do 13 lat,  
II soliści powyżej 13 lat, 
III zespoły wokalne 
i wokalno instrumentalne.

Celem festiwalu jest popularyzacja kolęd 
i pastorałek. Uczestnicy mają możliwość 
rozwoju własnej kreatywności, wymiany 
doświadczeń oraz spotkania z innymi 
muzykami.

“Hej! kOlęda, kOlęda”

VII OgólnOpOlskI FestIwal 
kOlęd I pastOrałek 
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V Ogólnopolski festiwal Piosenki
Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego

festiwal w 2015 r. obchodził swój  
V jubileusz. Cele, które przyświecały podczas 
jego tworzenia to przede wszystkim 
kształtowanie potrzeby obcowania ze sztuką, 
popularyzacja dorobku artystycznego 
Anny Jantar i Jarosław Kukulskiego oraz 
stworzenie możliwości prezentacji talentu na 
profesjonalnej scenie. 

Wsparcia udzielili: 
Starosta Opolski Henryk Lakwa 
Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka 
SerDeCZNIe DZIęKUJemy
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V festiwal 
Blues i rocka

ByłO mIłO
zapraszamy za rok

Celem festiwalu jest promowanie 

dobrych starych gatunków 

muzycznych, wychodzenie na 

przeciw młodym i ambitnym 

zespołom poszukującym scen, 

wzorców i inspiracji w klasycznych 

brzmieniach bluesa i rocka oraz wymiana doświadczeń ze starszym pokoleniem muzyków.  

Tegoroczną edycję festiwalu rozpoczęły warsztaty gry zespołowej przeprowadzone przez grupę rooster 

- doświadczonych muzyków grających bluesa i rocka z nutą jazzowej fantazji.  

Day Off
Sześć indywidualności, których połączyła miłość do muzyki. 
Inspirują się najwybitniejszymi twórcami bluesa i rocka. 
W chwili obecnej rozpoczynają nową kartę działalności - 
chcąc wyrazić siebie poprzez autorskie utwory.

młodzi ambitni muzycy z wielką pasją i zaangażowaniem 
tworzą własne interpretacje znanych i lubianych utworów 
największych autorytetów bluesowo - rockowych polskiej 
sceny muzycznej jak i swoje autorskie utwory.

Doświadczeni muzycy, grający blues - rocka. Czerpią 
inspiracje zarówno z polskiego jak i amerykańskiego 
rynku muzycznego.

Blues motive Suma Wszystkich Dźwięków Uczestnicy i instruktorzy warsztatów gry zespołowej 
przeprowadzonych w sekcjach:  
instrumenty harmoniczne - Grzegorz Grunwald, 
perkusja - Andrzej eichhorn,  
gitara basowa - Andrzej Wolak.

Główny sponsor
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Koncert  „W jesiennej zadumie”

Koncert dedykowany ku pamięci wieloletniemu Wójtowi Gminy Komprachcice Pawłowi Smolarkowi. 
Przygotowany przez pracowników i uczestników zajęć Naszego Ośrodka przy współpracy ze znakomitymi 

muzykami. W zadumie i refleksji publiczność miała okazję wysłuchać utworów Chopina, Beethovena, Bacha 
oraz innych kompozytorów. Dźwięki muzyki, piękne teksty i słowa poruszyły nie jedną osobę.

Koncerty uczestników zajęć instrumentalnych

To prezentacje muzyczne około 40 uczestników zajęć instrumentalnych. Uczniowie podczas koncertów 
i recitali mają możliwość zaprezentowania publiczności swoich umiejętności.

Koncert  „Na dobry początek …”

Koncert uczestników 
zajęć Samorządowego 

Ośrodka Kultury 
dedykowany odchodzącej 
na zasłużoną emeryturę 
Pani Dyrektor Annie Koszyk. 
 
Dziękujemy za wspólnie 
spędzone chwile.

Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem

W  klimat spotkania przedświątecznego 
skierowanego do wszystkich mieszkańców 

wprowadził nas spektakl teatralny pt.  
“mój Henryk”. Po nim odbyły się warsztaty 
mające na celu przygotowanie ozdób 
choinkowych. Ubieranie choinki rozpoczął Wójt 
Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka po 
czym kolędowaliśmy wraz  z zespołem “Salsa”. 
Wsparcia udzielił marszałek Województwa 
Opolskiego Andrzej Buła. 
SerDeCZNIe DZIęKUJemy.

VIII festiwal Piosenki  „Jesienne nutki”

festiwal kierowany do uczniów szkół 
podstawowych Województwa Opolskiego. 

Uczestnicy wykonują jeden utwór o tematyce 
jesiennej. festiwal ma na celu kształtowanie 
aktywności twórczej dzieci, pomaganie w 
odkrywaniu własnej wartości oraz rozwijanie i 
pobudzanie potrzeby obcowania z muzyką.



NASI
     przedstawiciele
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Zespół w obecnym składzie pracuje od 
września br. Wokalistami są uczestnicy 

zajęć muzycznych i wokalnych SOK. Obecnie 
poszukują swojej ścieżki muzycznej ale mogą 
się już pochwalić kilkoma sukcesami. łączy 
ich radość życia i wielkie poczucie humoru. 
Poprzez muzykę wyrażają siebie i energię, 
która w nich drzemie.

Orkiestra Gminy Komprachcice powstała w 2006 
r. Kapelmistrzem orkiestry jest Andrzej Bojarski, 

kierownikiem muzycznym – Waldemar Wencel. 
Orkiestra liczy 36 orkiestrantów , w dużej części to 
wychowankowie orkiestry. W swoim repertuarze 
posiada ponad 160 różnych utworów, począwszy od 
muzyki marszowej poprzez muzykę rozrywkową.

4 + ON

Orkiestra Dęta

muzyczny wyraz charakteryzujący grupę skłania się 
w kierunku bluesa i rocka. Największym atutem 

zespołu jest dobre przygotowanie muzyczne i obycie 
sceniczne. Bez problemu sami zarządzają sprzętem nie 
gubiąc się w gąszczu kabli i przycisków. Zespół jest dla 
nich zabawą i odskocznią od życia codziennego oraz 
przestrzenią artystyczną, którą lubią zapełniać własnymi 
pomysłami i autorskimi aranżacjami. 

AttonareDay Off

Zespół „ATTONAre” w bieżącym roku 2016 
obchodzi dwudziestolecie swojej działalności. 

Na bazie piosenki religijnej i nie tylko realizował 
wiele przedsięwzięć kulturalnych, które były i są 
ramową wizytówką gminy Komprachcice. Atutem 
zespołu jest stawianie sobie ciągle nowych wyzwań i 
konsekwentne ich realizowanie. Zespół współpracuje 
z wieloma muzykami co zaowocowało nagraniem 
4 płyt w tym jednej autorskiej oraz instytucjami 
charytatywnymi.
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Karolina Gabriel
NAGrODA „KOmPrACHCICKI OrZeł” za osiągnięcia i sukcesy w dziedzinie kultury

II miejsce - festiwal Piosenki religijnej „Corad Cordi” w Brzegu

II miejsce - XXIV Wojewódzki Dziecięcy festiwal Piosenki Korfantów

II miejsce - V Ogólnopolski festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego

marta Surmacz
II miejsce - XVII festiwal Kolęd i Pastorałek Nysa

I miejsce - VIII festiwal Piosenki „Jesienne nutki” robert Klimek
Grand Prix - XX Ogólnopolskie Prezentacje muzyczne TerePACZKÓW

I miejsce - V Ogólnopolski festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego

I miejsce - festiwal Piosenki „młode Opole”

Wyróżnienie - XI Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCeANy

Kinga Dolipska
III miejsce - Ogólnopolski Przegląd Piosenki religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”

I miejsce - XIV eko – Party Gminy Komprachcice

III miejsce - Konkurs młodych Talentów Wrocław

I miejsce - IX festiwal Piosenki Obcojęzycznej „Śpiewajmy razem” Opole

III miejsce - XVII festiwal Kolęd i Pastorałek Nysa

Jan Posor
Wyróżnienie - XXIV Wojewódzki Dziecięcy festiwal Piosenki Korfantów

Linda Wencel
II miejsce - XX Ogólnopolskie Prezentacje muzyczne TerePACZKÓW

Wyróżnienie - XVII festiwal Kolęd i Pastorałek Nysa

Duet Linda Wencel i robert Klimek
III miejsce - XVII festiwal Kolęd i Pastorałek Nysa

Karolina marek
I miejsce - V Ogólnopolski festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego

Zespół Attonare
Nagroda Burmistrza Gogolina „Zwykli nie zwykli”

Nagroda „Komprachcickie Orły” w kategorii działalność charytatywna

Wyróżnienie za X letnią współpracę z Domowym Hospicjum dla Dzieci w Opolu

Sonia Gielnik
II miejsce - V Ogólnopolski festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego

Agata Aniserowicz
III miejsce - VIII festiwal Piosenki „Jesienne nutki”

Orkiestra Dęta Gminy Komprachcice 

Zasłużony dla łowiectwa Opolszczyzny” 

Zwycięzcy XX Opolskiego Konkursu Sygnalistów myśliwskich – Tułowice 2015 eW  

Zakwalifikowani do XXXI międzynarodowego festiwalu muzyki myśliwskiej i Wieżowej w Tucholi 2016

OSIĄGNIęCIA i NAGrODy



Współpraca

Koncerty

Serdecznie dziękujemy

Graliśmy

Partnerzy 

Stowarzyszenie forum dla Gminy Komprachcice

Ośrodek Sportu i rekreacji Komprachcice 

Domowe Hospicjum dla Dzieci w Opolu

Publiczne Przedszkole nr 3 w Gogolinie 

Gminne Centrum Kultury w Gogolinie

łubniański Ośrodek Kultury

Grupa Lokalna BALATON

Sponsorzy

Koncert Day Off - Puchar Polski w Kolarstwie Górskim – Centrum Kultury Biała

Koncert Day Off - Opolskie Szmaragdy – Plac Wolności Opole

Koncert Orkiestry Dętej - Opolskie dni Niepełnosprawnych Opole

Koncert wokalistów Lindy Wencel i roberta Klimka w muzeum Gazownictwa w Paczkowie

Koncert wokalistów SOK na Uniwersytecie Opolski

Koncert wokalistów Lindy Wencel i roberta Klimka „W tonacji Śląska” filharmonia Opolska 

Koncert Attonare w Gminnym Ośrodek Kultury w Gogolinie w ramach „Zwykli-Niezwykli” 

Koncert Attonare podczas Gali finałowej magnolii Powiatu Opolskiego 

Koncert Lindy Wencel “Ze Śląskiem na Ty” łubniański Ośrodek Kultury
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PÓłKOLONIe LeTNIe W SOK

W roku 2015 odbyły się dwa turnusy Półkolonii Letnich w SOK, w których uczestniczyły dzieci w wieku 7-12 lat z terenu Gminy Komprachcice. 

Dzieci miały możliwość spędzać swój czas wolny aktywnie poprzez zabawy i wycieczki tematyczne. Nawiązywały kontakty z innymi ludźmi, 

poznawały kulturę i tradycje swojego regionu oraz rozwijały umiejętności artystyczne i twórcze pod okiem wykwalifikowanych wychowawców i 

pedagogów. W czasie trwania turnusów odbywały się wyjazdy na kręgielnię, do gospodarstw agroturystycznych, Państwowej Straży Pożarnej w Opolu,  

zajęcia rekreacyjno sportowe, kreatywne zabawy artystyczne oraz wiele innych ciekawych projektów.

PÓłKOLONIe
2015

Serdecznie podziękowania dla: 

marszałka Województwa Opolskiego Andrzeja Buły 
Wójta Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka



Co nas czeka 
w 2016 r. 

Kalendarium 
imprez w SOK

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Niemodlińska 2 
46-070 Komprachcice  
 
tel. (77) 4646222 
e-mail: sokkomprachcice@gmail.com 
www.sokkomprachcice.pl

Grafika / Layout / Design 
Kori-Art mateusz Koszyk 

Styczeń 
Koncert kolędowy uczniów zajęć muzycznych w SOK 
VIII Ogólnopolski festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda”  
Koncert Noworoczny Gminnej Orkiestry Dętej 
Koncert Attonare w radiu Opole 
 
Luty 
Zajęcia ruchowe dla grup JUDO 
Warsztaty Handmade „Szalik w 60 min” 
Otwarte warsztaty w ramach pracowni plastycznej “Kreatywny zakątek” 
festiwal gier planszowych i logicznych 
 
marzec 
Spotkanie autorskie 
 

Kwiecień 
IV festiwal Piosenki Przedszkolnej 
Przegląd Gimnazjalnych Grup Teatralnych  
 
maj 
Spektakl teatralny 
Koncert „Nie ma jak u mamy” 
 
Czerwiec 
VI Ogólnopolski festiwal Piosenki Anny Jantar „Tak 
blisko nas”  
Koncert Uczniów zajęć muzycznych SOK 
Piosenka na dobry początek lata: 
“Koncert wspomnień polskich piosenek lat 60-                      

tych i 70-tych” - Darek Bernatek 
 

Lipiec 
Półkolonie dla dzieci 
 
Wrzesień 
V festiwal „W klimatach bluesa i rocka” 
Nabór na zajęcia na rok szkolny 2016/2017 
 
Październik 
XVIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” 
 
Listopad 
IX festiwal Piosenki „Jesienne Nutki” 
Koncert „W jesiennej zadumie”
 
Grudzień 
Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem


