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Zespół Attonare na przestrzeni 23 lat swojej działalności skupia się przede wszystkim na niesieniu pomocy 
innym m.in. Hospicjum Betania. Tak też stało się w tym roku – zespół miał okazję, kolejny raz przyczynić się 
swoim koncertem do zbiórki pieniędzy dla podopiecznych opolskiej Betanii. Koncertem kolęd zakończyła 
się kolejna edycja kampanii “Hospicjum to też życie” organizowanej przez Stowarzyszenie Hospicjum 
Opolskie. W kościele p.w. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Opolu – Nowej Wsi Królewskiej zabrzmiały 
najpiękniejsze kolędy i pastorałki. 

6.01.2019 r.
Koncert Attonare dla Betanii

W Sali Widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach można było posłuchać efektów 
pracy 27 młodych artystów grających kolędy i pastorałki na pianinie, keyboardzie, flecie, gitarze oraz 
saksofonie. Rokrocznie z początkiem stycznia widownia gromadzi się bardzo licznie. Bożonarodzeniowy 
repertuar jest bardzo uniwersalny, kolędy tradycyjne są powszechnie znane dlatego każdy z uśmiechem 
nucił ich melodię. Aranżacje do większości wykonanych utworów napisał prowadzący Sekcję Instrumentalną 
instruktor Lechosław Mól. 

5.01.2019 r.
Koncert świąteczno-noworoczny sekcji instrumentalnej
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Tegoroczna edycja festiwalu zgromadziła rekordową liczbę wykonawców. Do festiwalu zgłosiło się ponad 
80 artystów w tym 14 zespołów. Uczestnicy przyjechali z czterech województw: Opolskiego, Dolnośląskiego, 
Śląskiego oraz Małopolskiego. Rozbrzmiewały kolędy tradycyjne ale także pastorałki  nie tylko w języku polski ale   
w języku niemieckim a także francuskim. W czasie obrad Jury, na scenie zaprezentowała się Grupa 
Teatralna AKCIK ze spektaklem „Stara Bombka”. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wyśpiewali: Natalia 
Ochmańska – Kłobuck, Ida Szebla – Bielawa, Zofia Sydor – Kraków oraz ZESPÓŁ FAMA – Bielawa. Nagrodę 
za wyraz sceniczny powędrowała do ZESPOŁU GWIAZDECZKI – Reńska Wieś, Nagrodę Wójta Gminy 
Komprachcice Leonarda Pietruszki otrzymała Paulina Knapik – Chorzów, Nagrodę Specjalną Sponsora 
wręczono Marta Surmacz – Komprachcice. 

12.01.2019 r.
XI Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej! Kolęda, Kolęda…”

Komprachcice 2019 

5.01.2019 r.
Koncert świąteczno-noworoczny sekcji instrumentalnej
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Dzień Babci i Dziadka to ważna uroczystość, która jest obchodzona także przez członków Klubu Seniora. 
Tradycyjne spotkanie miało kilka miłych akcentów. Niektórzy z członków klubu przebrani w stroje  
z poprzedniej epoki, czyli takie, w których chodziły nasze babcie. Swoje występy – tańce i wierszyki, 
zaprezentowały również dzieci z Publicznego Przedszkola w Komprachcicach. Jeden z uczniów PSP  
w Komprachcicach wraz z członkiem Klubu Seniora wykonał skecz pt. „Relacje dziadka z wnukiem”. 

25.01.2019 r.
Dzień Babci i Dziadka w Klubie Seniora

Noworoczne koncerty zespołu Attonare i Gminnej Orkiestry Dętej z Prószkowa stały się tradycją 
i na dobre zagościły w kalendarzu muzyków. W tym roku miejscem koncertu była piękna 
świątynia w Chrząszczycach. W niedzielne popołudnie kościół był wypełniony po brzegi a 
akustyka tego miejsca pozwoliła na wypełnienie go wspaniałymi dźwiękami. Usłyszeć można 
było akustyczne brzmienia gitary, pianina oraz fletu wraz z czterogłosowymi opracowaniami 
kolęd oraz autorskich pastorałek zespołu Attonare a także światowe bożonarodzeniowe przeboje   
w energetycznych aranżacjach Orkiestry Dętej. 

20.01.2019 r.
Koncert Noworoczny Attonare z Gminną Orkiestrą Dętą z Prószkowa 
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Pierwszy tydzień ferii zimowych upłynął podczas zabaw integracyjnych, seansów kina sferycznego, 
warsztatów kulinarnych oraz ciekawych wycieczek. 
Odwiedziliśmy part trampolin “Odskocznia” w Opolu i Izbę Edukacyjną Nadleśnictwa Opole. Odbył się też 
wyjazd do Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, na spektakl “Książe i prawda”.

Zespół Attonare kolejny raz zawital w studio nagraniowym - tym razem aby zapisać  utwór „Dzisiejszy 
świat”. Historia tego utworu rozpoczyna się od pewnego chłopca, którym jest Paweł Bil. Chłopca chorego 
na adrenoleukodystrofię, chłopca inteligentnego, wrażliwego, chłopca który napisał słowa tej piosenki. 
Ten tekst stał się impulsem  do realizacji projektu „Niepełnosprawni  w kulturze”, który w 2016 roku 
był realizowany przez Samorządowy Ośrodek Kultury  w Komprachcicach. W trakcie trwania projektu

Zima w SOK 2019 r.

Dzień Babci i Dziadka to ważna uroczystość, która jest obchodzona także przez członków Klubu Seniora. 
Tradycyjne spotkanie miało kilka miłych akcentów. Niektórzy z członków klubu przebrani w stroje  
z poprzedniej epoki, czyli takie, w których chodziły nasze babcie. Swoje występy – tańce i wierszyki, 
zaprezentowały również dzieci z Publicznego Przedszkola w Komprachcicach. Jeden z uczniów PSP  
w Komprachcicach wraz z członkiem Klubu Seniora wykonał skecz pt. „Relacje dziadka z wnukiem”. 

Noworoczne koncerty zespołu Attonare i Gminnej Orkiestry Dętej z Prószkowa stały się tradycją 
i na dobre zagościły w kalendarzu muzyków. W tym roku miejscem koncertu była piękna 
świątynia w Chrząszczycach. W niedzielne popołudnie kościół był wypełniony po brzegi a 
akustyka tego miejsca pozwoliła na wypełnienie go wspaniałymi dźwiękami. Usłyszeć można 
było akustyczne brzmienia gitary, pianina oraz fletu wraz z czterogłosowymi opracowaniami 
kolęd oraz autorskich pastorałek zespołu Attonare a także światowe bożonarodzeniowe przeboje   
w energetycznych aranżacjach Orkiestry Dętej. 

20.01.2019 r.
Koncert Noworoczny Attonare z Gminną Orkiestrą Dętą z Prószkowa 

2-3.03.2019 r. 
Nagrania Attonare w Ozimku – „Dzisiejszy Świat”
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Festiwal dedykowany najmłodszym wokalistom, po rocznej przerwie spowodowanej remontem Sali 
Widowiskowej, wrócił na scenę Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. Dzieci przybyły 
z  placówek z terenu Gminy Komprachcice, z Opola a także z Luboszyc, Ozimka, Kępy, Łubnian oraz 
Biadacza. Na scenie zaprezentowało się ponad 150 młodych artystów w dwóch kategoriach: solista oraz 
zespół. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wyśpiewali: Hania Iwańska – PP Komprachcice oraz ZESPÓŁ 
z PP Ochodze. 

8.03.2019 r. 
VI Festiwal Piosenki Przedszkolnej

powstał utwór oraz autorski spektakl z muzyką wykonywaną na żywo, został on zaprezentowany m.in.  
w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora, a słowa Pawła wybrzmiały w piosence finałowej. 
W tym roku udało się uwiecznić ten utwór oraz całą ścieżkę dźwiękową do tego spektaklu.

(…) Dzisiejszy świat – ciągła gonitwa
Czas wyśrubowany jak wyostrzona brzytwa
Dzisiejszy świat – nikt nie rozmawia
Nikt się nie cieszy, ten świat zabiegany (…)
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zespół. Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wyśpiewali: Hania Iwańska – PP Komprachcice oraz ZESPÓŁ 
z PP Ochodze. 

Komprachciccy Seniorzy podczas wizyty w Zabrzu usłyszeli i zobaczyli operetkę „Wesoła Wdówka”, która 
składała się z trzech części. Wszyscy widzowie byli pod wrażeniem kunsztu artystów występujących na 
scenie. 

KINO SFERYCZNE ORAZ OPOLSKIE KINO OBJAZDOWE
 ALTERNATYWĄ DLA KINA TRADYCYJNEGO W SOK

Miło nam poinformować, iż począwszy od  maja 2018 r. Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach 
realizując założenia wieloletniego planu organizacyjno – finansowego, czynił starania w celu poszerzenia 

8.03.2019 r. 
Wyjazd Klubu Seniora do Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu

11.03.2019 r.
Opolskie Kino Objazdowe w SOK

powstał utwór oraz autorski spektakl z muzyką wykonywaną na żywo, został on zaprezentowany m.in.  
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Rok rocznie Komprachcicki Klub Seniora świętuje Dzień Kobiet  i Mężczyzn. W tym dniu wszyscy członkowie 
spotkali się w Sali Widowiskowej SOK aby celebrować ten dzień przy wspólnym stole. Życzenia złożyła 
pani Dyrektor SOK – Renata Gliniorz oraz Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka, którzy wręczyli 
wszystkim kwiaty a swoim występem uświetniła to wydarzenie Linda Wencel prezentując program 
muzyczny „Baba babie”, w którym znalazły się takie piosenki jak: „Babę zesłał Bóg”, „Gdzie ci mężczyźni” 
czy „Być kobietą”.

Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Niemodlińska 2 

46-070 Komprachcice 

tel. (77) 4646222 
e-mail: kontakt@sokkomprachcice.pl 

www.sokkomprachcice.pl

Grafika / Layout / Design 
Kori-Art Mateusz Koszyk

12.03.2019 r. 
Dzień Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora

oferty kulturalnej o upowszechnianie kultury w dziedzinie kinematografii polskiej i zagranicznej. Biorąc pod 
uwagę kluczowe argumenty tj. z jednej strony wykorzystanie Sali widowiskowej jako Sali wielofunkcyjnej 
z szeroką ofertą zajęć i imprez kulturalnych, z drugiej zaś zapotrzebowanie i zainteresowanie społeczności 
tego typu ofertą, nawiązaliśmy współpracę z Kinem Sferycznym oraz Opolskim Kinem Objazdowym. 
Efektem wspólnych działań od stycznia 2019 r. jest 12 seansów edukacyjnych Kina Sferycznego dla dzieci 
oraz projekcje filmowe pn. „Kino premierowe” Opolskiego Kina Objazdowego w naszym Ośrodku. Mamy 
nadzieję, iż takie rozwiązanie funkcjonowania kina w SOK uspokoiło uczestników zajęć stałych odbywających 
się w Sali widowiskowej, jak również przekonało o słuszności wyboru zwolenników kina tradycyjnego.
11 marca udało się wyemitować w Sali Widowiskowej dwa seanse:
O godzinie 16:00 – Jak wytresować smoka
O godzinie 18:00 – Planeta singli 3 
Łącznie w seansach mogło uczestniczyć 300osób, udało się przyciągnąć niespełna 80. 


