
Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Kw
ie

ci
eń

 2
01

6 
N

um
er

 2

1

Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Kwiecień 2016 - Numer 02 Podsumowanie I kwartału 2016 r.

Wydarzenia          str. 4 - 7

Zajęcia, warsztaty       str. 8  - 11

Koncerty, występy, nagrania    str. 12 - 14

Inne             str. 15



Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Kw
iecień 2016 N

um
er 02

Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Kw
ie

ci
eń

 2
01

6 
N

um
er

 2

2 3

Wyzwania współczesnego świata są źródłem różnych form aktywności jednostki, z których jedną 
jest aktywność kulturalna, pozwalająca często przekroczyć samego siebie, wydobyć największą 

część swego człowieczeństwa zmienić nastawienie z „mieć” na „być”. Złożoność tej aktywności polega na 
tym, że zawiera w sobie zarówno podłoże psychologiczne obejmujące myślenie, wyobraźnię, doznania 
w kontaktach z dobrami kultury, jak też stymuluje i rozwija postawy twórcze a działania w ramach tej 
aktywności pozwalają kształcić osobowość jednostki.

Uznając fakt, iż aktywność kulturalna jest bardzo ważną formą działania, wpływającą na jakość życia 
jednostki należy wskazać uwarunkowania, które umożliwiają człowiekowi udział w życiu kulturalnym. 
Należą do nich zarówno determinanty społeczno-kulturowe a więc czynniki instytucjonalne, techniczno-
organizacyjne, edukacja kulturalna, środowisko rodzinne i społeczne jak i czynniki indywidualno-
podmiotowe takie jak zainteresowania, zamiłowania, wrażliwość estetyczna, oraz potrzeby kulturalne, 
które pobudzają ciekawość poznawania świata a przede wszystkim samego siebie, wzbogacają człowieka 
duchowo, rozbudzają potrzeby kształtowania nie tyle doznań i rozrywki ale potrzebę  twórczości 
artystycznej.

Istnienie w centrum Gminy Komprachcice  Samorządowego Ośrodka Kultury z szerokim zapleczem 
technicznym i bogatą ofertą różnorodnych zajęć artystycznych oraz imprez rozrywkowych umożliwia 
wszystkim udział w życiu kulturalnym. Ważnym zadaniem spoczywającym na środowisku rodzinnym, 
społecznym, placówkach oświatowych jest rozbudzanie świadomości kulturalnej naszego społeczeństwa.

Zapraszam więc do zapoznania się z ofertą naszych zajęć oraz imprez artystycznych zarówno jednostki 
indywidualne, grupy, przedszkola, szkoły, każdego do współpracy i realizowania nowych pomysłów 
mających na celu bierne lub czynne uczestnictwo w kulturze.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje. Zapewniam, iż nasz Ośrodek realizując swoje zadania 
kształtowania aktywnego uczestnictwa w kulturze dołoży wszelkich starań do rozbudzania zainteresowań 
i potrzeb kulturalnych w środowisku a  uczestnicy naszych zajęć obcując ze sztuką kształtować będą 
swoją osobowość i uczyć się postrzegania piękna we wszystkim co nas otacza.

„Człowiek rodzi się ludzki
a pełnię swego człowieczeństwa osiąga dopiero dzięki społeczeństwu.(…)

Tylko więc życie w społeczeństwie pozwala ludziom tworzyć i pomnażać kulturę,
pozwala osiągnąć pełnię człowieczeństwa”

J. Turowski

Dyrektor 
Samorządowego Ośrodka Kultury 

Renata Gliniorz

12.04. Konkurs recytatorski w języku niemieckim “Młodzież recytuje  
   poezję” dla uczniów PSP

12.04. Spektakl “Dziewczynka z księżyca”
15.04. IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej Komprachcice 2016 
19.04. Warsztaty HANDMADE +16
21.04. Warsztaty ceramiczne

Kwiecień

01-15.05. Zapisy - Półkolonie Letnie 2016
10.05. Warsztaty HANDMADE +16
17.05. Konkurs Profilaktyczny dla uczniów PSP
19.05. Warsztaty ceramiczne
22.05. Koncert “Dla Mam i nie tylko”

04-08.07. I Turnus Półkolonii Letnich
11-15.07. II Turnus Półkolonii Letnich
18-22.07. III Turnus Półkolonii Letnich
25-29.07. IV Turnus Półkolonii Letnich

Maj

Lipiec

01.06. “Dzieci rodzicom” program artystyczny PSP Komprachcice
07.06. Warsztaty HANDMADE +16
11.06.  V Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława  

   Kukulskiego “Wciąż blisko nas...”
26.06. Z cyklu imprez “Na dobry początek lata”
   Koncert Dariusza Bernatka “Wspomnienie” 

Czerwiec

Kalendarz 2016 r.

Więcej informacji: 
tel. 77 4646 222, 796 250 007, 510 463 461 

email - sokkomprachcice@gmail.com 

www.sokkomprachcice.pl
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W      czasie koncertu uczniowie 
sekcji muzycznej SOK 

wystąpili z repertuarem  
świąteczno-noworocznym. 
W ich wykonaniu mogliśmy 
wysłuchać tradycyjnych kolęd 
i piosenek świątecznych  
w aranżacjach na instrumenty 
klawiszowe, gitarę, flet 
i saksofon. Koncerty te 
umożliwiają młodym artystom 
prezentować swoje talenty 
szerszemu gronu publiczności 
jak i pozwalają wykonawcom 
zdobywać umiejętność obycia 
scenicznego oraz radzenia sobie 
z tremą, co w przyszłości dla 
niektórych wybierających drogę 
muzyczną będzie miało wielkie 
znaczenie.

Koncert Świąteczno-Noworoczny Uczniów Sekcji Muzycznej SOK 
2.01.2016 r.

Karnawałowy Koncert Gminnej Orkiestry Dętej 
31.01.2016 r

KARNAWAŁOWY KONCERT już za nami. Piękne 
standardy muzyki rozrywkowej wybrzmiały 

w niedzielne popołudnie w sali widowiskowej 
Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach. Orkiestra zaprezentowała utwory 
z różnych stron świata. Koncertem tym muzycy 
rozpoczęli  świętowanie jubileuszu 10-lecia istnienia 
orkiestry, który przypada właśnie w tym roku.

VII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, kolęda…” 
16.01.2016 r.

T  o już VII edycja festiwalu, w którym zaprezentowała się 
rekordowa liczba uczestników (43 podmioty). Wspaniałą 

muzyczną ucztą cieszyć się mogli zarówno uczestnicy jak 
i słuchacze. Laureaci I-szych miejsc i nagrody specjalnej 
otrzymali statuetki- rękodzieła wykonane przez artystę 
plastyka Katarzynę Urbaniak.  
Pierwsze miejsce w swoich kategoriach wyśpiewali:  
Dawid Bac – PSP Chrząstowice, Martyna Antoniewicz – SOK 
Komprachcice, Julia Dota – Gimnazjum Nr 1 Ozimek.

Nagrodę specjalną otrzymała: Karolina Szarpak z Zespołu 
Szkół w Ozimku.
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Festiwal Gier Planszowych i Logicznych 
10.02.2016 r.

W SOK odbył się I Festiwal Gier Planszowych 
i Logicznych. W festiwalu wzięły udział całe 

rodziny. Głównym celem pomysłodawców imprezy 
było stworzenie uczestnikom możliwości zagrania 
z przyjaciółmi, poznania nowych gier oraz co 
ważne, poddanie własnego umysłu treningowi. 
Organizatorami wydarzenia byli - Anna Bodzioch, 
Agnieszka Zyzik oraz główny pomysłodawca 
Krzysztof Szopa. Nagrody sfinansował 
Samorządowy Ośrodek Kultury natomiast 
poczęstunkiem zajął się Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Komprachcicach. Wysoka frekwencja 
uczestników wskazała na potrzebę organizacji 
kolejnej edycji o czym poinformujemy niebawem. Seniorzy z naszej Gminy obchodzili 9 marca Dzień Kobiet i Mężczyzn. Kilkadziesiąt odświętnie 

ubranych osób, głównie pań, przybyło do Samorządowego Ośrodka Kultury, aby wspólnie i na 
wesoło uczcić to święto. Przy kawce, pysznym cieście i ciepłej kolacji seniorzy rozmawiali i podziwiali 
przygotowane występy: pokaz mody oraz układy taneczne zespołu Scorpion. Z rąk Wójta Gminy 
Leonarda Pietruszki oraz kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Waldemara Chmiela 
panie otrzymały piękne kwiaty.

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora 
12.03.2016 r.

Spotkanie autorskie „Opowieści w bajkach” 
18.03.2016 r

Sala widowiskowa 
ku uciesze naszych 

pracowników wypełniła 
się po brzegi. W ramach 
programów autorskich, 
odbyło się spotkanie 
z teatrem wyobraźni pt. 
”Opowiadania w bajkach”. 
Autorami prowadzącymi 
byli dziennikarze Radia 
Opole Marzena i Jacek 
Mielcarkowie. Dzieci 
miały okazje posłuchać 
opowiadań na temat 
pięknych baśni i bajek, oraz 
stworzyć swoją własną. 
Dziennikarze zachęcali 
uczniów do napisania 
swojej bajki i wysłania 
na adres rozgłośni Radia 
Opole w celu odczytania  
na antenie w programie 
„Radiowniczek”.



Warsztaty ceramiczne
21.01 / 25.02 / 10.03.2016 r.

Cykliczne warsztaty ceramiczne, 
które odbywają się raz w miesiącu, 
pozwalają obcować z naturalnym 
materiałem jakim jest glina. Zajęcia 
prowadzone są przez artystę plastyka 
Katarzynę Urbaniak.

Podczas ferii zimowych odbyły się 
warsztaty plastyczne pracowni 
„Kreatywny zakątek” . Uczestnicy 
zajęć mogli pracować  
z nietypowymi materiałami, 
takimi jak chrypki kukurydziane, 
mąka ziemniaczana, ziarna itp. 

OtWarte Warsztaty plastyczne W ramach 
pracOWni „KreatyWny zaKąteK” 

2.02 / 4.02.2016 r. 

Warsztaty Kulinarne dla dzieci
11.02.2016 r.

W SOK zorganizowano warsztaty kulinarne dla dzieci prowadzone 
przez Bank Żywności w Opolu przy współpracy z GOPS
w Komprachcicach. Mali kucharze przy pomocy pani dietetyk 
przyrządzali między innymi tortille owocowo-warzywne, kanapki 
w kształcie zwierzaków, soki owocowo-warzywne, placuszki owsiane, 
krem czekoladowy oraz zdrowe snickersy.  Efektem dobrego pomysłu
i wyobraźni był zdrowy posiłek, który uczestnicy mogli skonsumować 
po zakończeniu szkolenia.

Warsztaty dla rodziców dzieci w wieku do 6 lat, które 
obejmowały tematykę komunikacji z dzieckiem, jak mówić 
do dziecka i jak go słuchać, żeby chciało mówić. Pomoc 
w odkrywaniu i panowaniu nad emocjami oraz  
wspomaganie emocjonalnego rozwoju dziecka. Zajęcia te 
prowadzone były przez Dorotę Kudosz - mamę, pedagoga 
i praktyka.

Warsztaty dla rOdzicóW „KOmuniKacja 
z dziecKiem i WspOmaganie jegO rOzWOju” 

24.02.2016 r. 
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Warsztaty handmade dla dOrOsłych
16.02 / 18.0.03.2016 r.

Nowa oferta zajęć organizowanych przez SOK, 
na których dowiesz się jak zrobić piękny dywan, 
podkładkę pod talerz, koszyki i wiele innych 
przydatnych w domu przedmiotów. Warsztaty 
odbywają się raz w miesiącu i skierowane są dla osób 
kreatywnych, pomysłowych, chcących zajmować się 
szeroko rozumianym rękodziełem. Na pierwszym 
spotkaniu można było własnoręcznie wykonać szalik 
z włóczki, natomiast podczas drugiego warsztatu 
panie wspólnie wykonały “przytulną ścianę”.

KreatyWne Warsztaty WielKanOcne dla ucznióW szKół pOdstaWOWych
15.03.2016 r.

Zajęcia odbyły się 15 marca w trzech grupach warsztatowych, w których udział wzięli uczniowie
Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Komprachcicach. Zajęcia zostały
zorganizowanie przez SOK  i poprowadzone przez instruktor pracowni plastycznej “Kreatywny Zakątek” 
Lindę Wencel. Swoje pracę uczestnicy zajęć mogli zabrać ze sobą a był to “świąteczny zajączek”. 
Dziękujemy za współpracę Dyrektor PSP w Komprachcicach Anicie Jesse. Mamy nadzieję na realizację 
jeszcze wielu wspólnych przedsięwzięć mających na celu włączenie dzieci i młodzieży do czynnego 
uczestnictwa w kulturze. Zapraszamy do odwiedzania naszego ośrodka.

Zajęcia ruchowe dla wszystkich, bez względu na wiek 
czy płeć. Energetyczne połączenie tańca i fitness, 
które angażuje całe ciało. 

ruszyły nOWe zajęcia zumba fitness 
30.03.2016 r. 
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Koncert Kolęd i Pastorałek zespołu ATTONARE na rzecz 
Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” w Opolu 

Muzycy zespołu ATTONARE rozpoczęli cykl koncertów z okazji 20-lecia istnienia. Jak zapowiadają 2016 
rok będzie dla nich szczególny i bardzo pracowity. W planach mają wiele koncertów, projektów 
muzycznych i nagrań. 
Pierwszy koncert odbył się 9 stycznia w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Opolu i jako wydarzenie 
zakończył opolską edycję Kampanii „Hospicjum to też Życie”, organizowaną przez Stowarzyszenie 
Hospicjum Opolskie na Opolszczyźnie. Kampania trwała od października 2015 do stycznia 2016r. 
Podczas koncertu na rzecz Centrum Opieki Paliatywnej „Betania” zespół wykonał tradycyjne polskie 
kolędy, pastorałki oraz utwory o tematyce bożonarodzeniowej własnego autorstwa i aranżacji.

Na zaproszenie władz Gminy i Centrum Kultury w Białej zespół bluesowo – 
rockowy Day Off z naszego ośrodka zagrał jako Gwiazda Wieczoru podczas 
tegorocznej edycji WOŚP. Koncert miał miejsce w sali Urzędu Miasta przy 
licznie zgromadzonej publiczności. Miłym akcentem perkusisty zespołu 
było przekazanie do licytacji finałowej pałek perkusyjnych, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem. Występ wzbudził ogromną sympatię 
mieszkańców Białej, czego dowodem były rozdane po koncercie autografy 
i wiele miłych słów. Koncert w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy był kolejnym zaproszeniem władz Gminy Biała.

XXIV Finał WOŚP zespół DAY OFF z charytatywnym koncertem w Białej
10.01.2016 r.

Zespół Attonare gościem 
Radia Opole  

w ramach audycji  
„Rewiry kultury” 

15.0.01.2016 r.

Koncert Kolęd i Pastorałek rejestrowany 
i emitowany 15 stycznia br. na antenie 
Radia Opole podczas audycji „Rewiry 
kultury” zakończył cykl koncertów 
świątecznych w wykonaniu zespołu 
Attonare. 
W nowej odsłonie poszerzona sekcja 
instrumentalna złożona z muzyków 
współpracujących od lat z zespołem 
pozwoliła wydobyć prawdziwą 
osobowość członków grupy. Z wielkim 
uznaniem gości przybyłych do Studia M 
spotkały się nowe własne kompozycje 
jak również tradycyjne kolędy
w bogatych aranżacjach wokalno - 
instrumentalnych.  
Wokalistom zespołu towarzyszyli:  
gitara akustyczna i flet Lechosław Mól, 
fortepian Łukasz Gliniorz, saksofon Jacek 
Mielcarek, kontrabas Jakub 
Mielcarek, gitara elektryczna Michał 
Gliniorz i na perkusji Jarosław Korzonek.  
Wielkie podziękowania składamy 
Rozgłośni Radia Opole za zaproszenie
i możliwość zagrania koncertu na żywo, 
dziennikarzom i pomysłodawcom 
koncertów pani Marzenie i Jackowi 
Mielcarkom, jak również 
realizatorom programu panu 
Andrzejowi Czubińskiemu i Marcinowi 
Kobzie. Koncertowa płyta ukaże się pod 
koniec bieżącego roku. Będzie ona 
jednym z wielu efektów  
podsumowujących dwudziestoletnią 
pracę zespołu.



Powrót do teatru „Szalone nożyczki” w reżyserii Tomasza Koniny 
Spektakl w oczach naszych Seniorów 

19.02.2016 r.

Pierwsza płyta koncertowa zespołu Attonare 
25.02.2016 r.

Wyjazd członków Klubu Seniora działającego przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach 
do Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na spektakl „Szalone nożyczki” w reżyserii Tomasza Koniny 
dostarczył wielu wrażeń oraz wspomnień seniorom, którzy byli w teatrze przed wieloma laty. Wyjazd 
zorganizowany i sfinansowany przez nasz ośrodek, miał na celu umożliwienie uczestnictwa w kulturze 
osobom starszym, poprzez tę formę sztuki jaką jest teatr. Ta komedia kryminalna w formie  
interaktywnego przedstawienia pozwoliła na czynny udział widzów w spektaklu. Publiczność  
- seniorzy uważnie śledząc akcję próbowali rozwikłać zagadkę kryminalną wspólnie z aktorami. Spektakl 
ten dostarczył naszym seniorom świetnej rozrywki. 

Attonare pracuje nad piątym 
krążkiem z okazji 20-lecia 
działalności artystycznej. Na płycie  
koncertowej znajdą się kolędy 
tradycyjne i pastorałki w nowych 
aranżacjach oraz autorskie utwory
o tematyce bożonarodzeniowej. 
Wraz z zespołem Attonare
w nagraniach koncertowych 
uczestniczyli Jarosław Korzonek, 
Jakub Mielcarek, Jacek Mielcarek, 
Michał Gliniorz i Robert Klimek.

Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Kw
iecień 2016 N

um
er 02

Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Kw
ie

ci
eń

 2
01

6 
N

um
er

 2

14 15

Lokalni artyści mieszkańcom 
21.02.2016 r.

Koncert charytatywny naszych artystów Lindy Wencel i Roberta Klimka w Ziębickim Centrum Kultury 
„Lokalni artyści mieszkańcom” organizowany przez Ziębickie Centrum Kultury oraz Rotary Club Ziębice. 

Nasi artyści zaprezentowali się 
podczas „Koncertu nocnego” 
XXI Ogólnopolskich prezentacji 
muzycznych TEREPACZKÓW, 
jako ubiegłoroczni laureaci tego 
festiwalu.

„Koncert nocny” Lindy Wencel i Roberta Klimka podczas 
XXI Ogólnopolskich Prezentacji Muzycznych TEREPACZKÓW

27.02.2016 r.



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