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POWRÓĆMY JAK ZA DAWNYCH LAT……………..

Historia Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach sięga lat siedemdziesiątych, kiedy to 
Gminna Rada Narodowa w Komprachcicach z dniem 28 września 1976 roku powołała Gminny 

Ośrodek Kultury. Oprócz biura placówka nie posiadała żadnych pomieszczeń. W październiku 1984 
roku na bazę lokalową placówki przeznaczono salę kinową. Decyzja taka podjęta została przez Radę 
Gminy, wskutek tego, iż projekcje filmów cieszyły się coraz mniejszą popularnością, czego powodem 
było wejście na rynek nowoczesnych sprzętów audio-wizualnych, przede wszystkim video.

Prace remontowo – adaptacyjne miały na celu przerobienie sali kinowej na salę 
widowiskową - wielofunkcyjną. Warto podkreślić, iż większość prac została wykonana 

w czynie społecznym przy dużym udziale młodzieży, rolników, członków OSP, LZS i żołnierzy 
WP. Wielkie zaangażowanie społeczności lokalnej gminy Komprachcice pozwoliło na 
spotkanie 29 czerwca 1985 roku przedstawicieli Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Kultury 
i Sztuki Wojewódzkiego Domu Kultury oraz władz gminnych z pracującą społecznie młodzieżą 
i otwarcie Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury. W dokumentach z tego wydarzenia, które 
uznano za wielki sukces, znajdujemy wiele wyrazów uznania skierowanych do  młodzieży. Ogromny 
wysiłek, integracja przy pracach oraz dążenie do osiągnięcia wspólnego celu świadczyć mogły o wielkiej 
potrzebie istnienia placówki kulturalnej jaka zrodziła się wśród mieszkańców Gminy Komprachcice.

Sala widowiskowa była jedynym pomieszczeniem, którym dysponował ośrodek realizując 
swoje cele, zmierzające do pozyskiwania i przygotowania społeczeństwa do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości. Rozpoznawanie i rozbudzanie 
zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych wymagało jednak powiększenia bazy lokalowej obiektu. 
To też w roku 1987 mieszkańcy Komprachcic w czynie społecznym dokonali rozbiórki starego 
budynku przyległego do sali widowiskowej i rozpoczęto budowę nowego obiektu połączonego 
 z wcześniej wyremontowaną salą, co utworzyło coś w rodzaju kompleksu rozrywkowo – kulturalnego. 
Ostatecznie 31 marca 1990 roku nastąpił finał trzyletnich zmagań, uroczyste przecięcie wstęgi i otwarcie 
Gminnego Ośrodka Kultury w Komprachcicach  z pełną bazą lokalową i techniczną. Pod tą nazwą 
organizując szereg koncertów, imprez rozrywkowych, oświatowych i rekreacyjnych oraz sprawując 
opiekę nad amatorskim ruchem artystycznym i twórczością ludową w gminie działał ośrodek przez 



Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Nu
m

er
 1

1 
- 2

01
8 

r.

3

SAMORZĄDOWY OŚRODEK KULTURY JAKO INSTYTUCJA KULTURY
GMINY KOMPRACHCICE

Z dniem 1 stycznia 1993 roku Uchwałą Rady Gminy GOK przekształcony został w zakład budżetowy 
o nazwie Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach a od stycznia 2001 r.  działa jako 

instytucja kultury wpisana w rejestr Instytucji Kultury Gminy Komprachcice. 

Na przestrzeni 33 lat od momentu powołania placówki kulturalnej w Gminie Komprachcice, 
w obiekcie oprócz bieżących remontów przeprowadzono w roku 1997 modernizację 

sali widowiskowej. Prace te wykonane zostały ze środków Fundacji Rozwoju Śląska oraz 
Wspierania Inicjatyw Lokalnych. Od tego momentu minęło 21 lat i nie da się ukryć , iż w celu 
poprawienia funkcjonalności, atrakcyjności i estetyki obiekt ten stanowiący własność Gminy 
Komprachcice wymaga gruntownego remontu a co za tym idzie, wielkich  nakładów  finansowych 
i pozyskiwania środków zewnętrznych, co nie zawsze jest prostą sprawą. 

Tak też w kwietniu 2018 r. rozpoczął się I etap prac w Samorządowym Ośrodku Kultury 
w Komprachcicach, który obejmował remont dachu sali widowiskowej. Prace zostały sfinansowane 

ze środków własnych Organizatora naszej placówki tj. Gminy Komprachcice. 
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MUSIMY UZBROIĆ SIĘ W CIERPLIWOŚĆ

Sukcesy naszej Orkiestry 

Utrudnienia związane z pracami remontowymi wiążą się z wyłączeniem sali widowiskowej SOK, 
która stanowi „serce ośrodka”. Jest ona niezbędne do prowadzenia pełnego spektrum działań 

artystycznych oraz wiąże się z reorganizacją zajęć stałych i wydarzeń kulturalnych. Dlatego też, 
realizując kalendarz działalności kulturalnej na rok 2018 niektóre zajęcia stałe, festiwale, przeglądy 
odbyły się poza naszą placówką.

Kolejny etap planowany na początek roku 2019, dotyczy  również sali widowiskowej. Jego realizacja 
możliwa będzie dzięki środkom jakie pozyskała Gmina Komprachcice w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich. Projekt nosi nazwę „Przebudowa sali wielofunkcyjnej i wyposażenie 
Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach”. Mamy nadzieję, iż małymi krokami uda nam się 
realizować plany zmierzające do powstania placówki kulturalnej będącej prawdziwą wizytówką Gminy 
Komprachcice.
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VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego 
„Wciąż blisko nas” Komprachcice 2018

 23.06.2018 r.

Dzięki uprzejmości Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji – Arkadiusza Tabisza – Festiwal odbył się 
w hali sportowej OSiR. Na scenie zaprezentowało się 21 solistów w trzech kategoriach wiekowych. 

Po przesłuchaniu wszystkich wykonawców, jury w składzie: Daria Pakosz, Lechosław Mól oraz Łukasz 
Szuba nagrodziło trzech laureatów w każdej kategorii oraz przyznało dwa wyróżnienia. Festiwal 
przebiegł w niezwykle miłej atmosferze ze względu na Jubileusz 40-lecia pracy artystycznej jurorki. 
Wszyscy mieli okazję zaśpiewać Jej „sto lat” i pogratulować osiągnięć oraz twórczej pracy.

Organizacja czasu wolnego dla dzieci podczas tegorocznych wakacji skupiała się przede 
wszystkim na jednodniowych wyjazdach do wielu ciekawych miejsc naszego regionu. Wycieczki 

zorganizowane zostały do Stumilowego Lasku, gospodarstwa agroturystycznego GIPROL, Hoplandii 
i Ogrodu Zoologicznego.

„BAW SIĘ RAZEM Z NAMI” – LIPCOWE WYCIECZKI SOK
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 Festiwal Piosenki  Seniorów „Czas nas uczy pogody” 
23.06.2018 r.

F estiwal kierowany do seniorów to nowe wydarzenie, które wpisuje się na stałe w kalendarz wydarzeń 
artystycznych organizowanych przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach. Festiwal 

odbył się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji. Frekwencja dopisała, zgromadziliśmy 10 zespołów z całego 
Województwa Opolskiego. W przerwie na obrady jury, Linda Wencel – voc., Robert Klimek – voc. oraz 
Lechosław Mól – piano. zaprosili wszystkich do wspólnego biesiadowania.
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XX Jubileuszowy Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest 
śpiewać naszemu Panu„ Komprachcice 2018 

 13.10.2018 r.

W związku z przedłużającym się remontem sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach – Przegląd został zorganizowany w Kościele św. Marcina w Ochodzach. Jest 

to architektoniczna „perełka” Gminy Komprachcice, drewniany, zabytkowy kościół, który zasługiwał na 
wyróżnienie i pokazanie jego piękna wykonawcom z całej Polski.

W Festiwalu wzięło udział 6 zespołów oraz 22 solistów, którzy zjechali się z województw: Opolskiego, 
Dolnośląskiego, Śląskiego oraz Małopolskiego. Wyjątkowość tegorocznego przeglądu to nie tylko 

jubileusz dwudziestolecia ale także wyróżnienia dla tych osób, które przez dwadzieścia lat pomagały 
w jego organizacji i zawsze wspierały to przedsięwzięcie. 

Podczas obrad Jury mieliśmy okazję wysłuchać niezwykłego recitalu Starosty Opolskiego Henryka 
Lakwy wraz z małżonką. Wystąpili z repertuarem pieśni maryjnych. Termin, w którym odbył się 

przegląd, zbiegł się z rocznicą objawień fatimskich. Oprawę muzyczną mszy świętej oraz nabożeństwa 
fatimskiego, przygotował komprachcicki zespół Attonare.
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VII Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka 
27.10.2018 r.

Tegoroczna już siódma edycja festiwalu świadczy, że blues i rock mają swoje grono odbiorców, 
także w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach. Mimo wielu wątpliwości 

dotyczących miejsca, w którym odbędzie się festiwal w związku z opóźnieniem w zakończeniu 
remontu, ostatecznie udało się zorganizować to wydarzenie w sali widowiskowej naszego ośrodka. 
Od godziny 17:00 na naszej scenie wystąpili kolejno: V220 Band wykonujący muzykę z pogranicza 
rocka, blusa a także country. DAY OFF – czyli gospodarze imprezy oraz Sławek Wierzcholski i Nocna 
Zmiana Bluesa – najbardziej znani polscy przedstawiciele bluesa, którzy dzięki wspaniałemu kontaktowi 
z publicznością i niezwykłej charyzmie zadowolą nawet najbardziej wybredne muzyczne gusta. Festiwal 
daje możliwość wymiany doświadczeń ze starszymi stażem muzykami, otwiera nowe muzyczne drogi 
i pozwala nawiązać wspaniałe znajomości.
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Koncert w ramach „Tygodnia dla niepodległej” w Gminie Komprachcice, z okazji obchodów 
100 - lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, który odbył się w sali widowiskowej 

Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. To niezwykłe, pełne powagi i nostalgii wydarzenie, 
okraszone piękną scenografią, światłami, świecami i oczywiście odpowiednio dobranym repertuarem 
pieśni patriotycznych, słuchacze mieli okazję przenieść do trudnych dla naszej ojczyzny czasów, jak 
również przeżyć w skupieniu spektakl słowno-muzyczny, przygotowany przez uczestników zajęć SOK 
oraz instruktorów muzycznych. Widowisko, które oddało hołd bohaterom, którzy walczyli za wolną 
Polskę.

 Koncert „Dla niepodległej” 
10.11.2018 r.

Spotkanie Mikołajowe w Klubie Seniora
7.12.2018 r.

Mikołaj w Klubie Seniora to pełne humoru spotkanie z akcentami iście świątecznymi. Były życzenia, 
prezenty a co najważniejsze rozmowy przy świątecznym stole, także z tymi o których nie każdy 

pamięta.
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„Choinka, choinka – ubierzmy ją razem”
15.12.2018 r.

Spotkanie przedświąteczne towarzyszące Jarmarkowi Bożonarodzeniowemu gromadzi od 
trzech lat mieszkańców gminy w SOK przy chionce, którą wspólnie przyozdabiają. To niezwykle 

klimatyczne wydarzenie rozpoczęło się od warsztatów malowania bombek tradycyjnym opolskim 
wzorem, które prowadziła Ewa Sumlińska z pracowni Kocia Chata - porcelana w kwiaty malowana 
oraz warsztatów tworzenia świątecznych lizaków prowadzonych przez Ewę Bonomini-Ulfik 
z manufaktury słodkości „Bonominka”. Na scenie pojawili się wokaliści naszego 
ośrodka z świątecznym repertuarem. Po warsztatach uczestnicy spotkania mieli 
przyjemność obejrzeć spektakl pt. „Stara bombka” w wykonaniu grup teatralnych 
„Akcik” i „Cyrk osobliwości” oraz wysłuchać prawideł o bożonarodzeniowych tradycjach 
i zwyczajach. Tak też zimowe, przedświąteczne spotkanie zwieńczono wspólnym 
kolędowaniem w języku polskim i niemieckim. Współorganizatorem spotkania było 
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim. Najpiękniejszą 
kolędę „Cicha noc” odśpiewano w trzech językach – angielskim, niemieckim i polskim. 
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W piękny piątkowy wieczór, zespół bluesowo-rockowy działający przy naszym ośrodku miał okazję 
koncertować w opolskim Jazz Centrum. Był to ich drugi występ w tym składzie, gdyż  z nowym 

perkusistą współpracują od niedawna. Jazz Centrum to klimatyczne miejsce w centrum Opola, 
w którym spotykają się melomani wielu gatunków muzycznych, tym razem klimaty bluesa i rocka 
ściągnęły do centrum wielu fanów tego muzycznego stylu. Sala była wypełniona po brzegi.

Koncert Zespołu Day OFF w Jazz Centrum w Opolu 
29.06.2018 r.

Koncert Day Off w Domu Kultury LECH w Kędzierzynie Koźlu
23.11.2018 r.

Muzyka łączy ludzi – najlepszym tego przykładem są przyjaźnie zespołu Day Off. Festiwal 
w Klimatach Bluesa i Rocka, który stał się cykliczną imprezą w SOK, pomógł zawiązać wiele 

z nich mi.in. z zespołem HONKER. Na jego zaproszenie zespół Day Off miał szansę koncertować po raz 
pierwszy w Kędzierzynie-Koźlu dla tamtejszej publiczności. 



Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Niemodlińska 2 
46-070 Komprachcice  
 
tel. (77) 4646222 
e-mail: kontakt@sokkomprachcice.pl 
www.sokkomprachcice.pl
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Koncert Attonare dla Karola Stadnika
22.04.2018 r.

Zespół ATTONARE nagrywa Pieśni Maryjne dla Powiatu Opolskiego
25.06.2018 r.

Karol urodził się 3 lata temu jako wcześniak w 31. tygodniu ciąży. Był zwinięty w kulkę, skurczony, miał 
nieproporcjonalne duże dłonie i stopy – zespół Bealsa. W Polsce jest zaledwie kilka przypadków takiej 

wady, która przejawia się nieprawidłową budową kośćca i mięśni. Niestety Karolek ma bardzo złośliwą 
odmianę choroby – nieproporcjonalnie długi, wygięty kręgosłup miażdży narządy w klatce piersiowej. 
Jest tam już tak mało miejsca, że aorta zniszczyła mu tchawicę. 

W niedzielę w parafii pod wezwaniem św. Antoniego w Luboszycach, zespół Attonare wystąpił 
z koncertem i uświetnił msze święte o godzinie 8:30 i 10:30. Była to muzyczna uczta połączona ze 

szczytnym celem – „Pomoc Karolowi”. Jak to się zwykle dzieje po koncertach charytatywnych i tym razem 
można było zakupić płyty zespołu, z których całkowity dochód został przekazany na leczenie Karola.

Powiat Opolski wydał kolejną płytę. „Dla Ciebie Matko śpiewamy”, to trzeci krążek promujący powiat 
i zespoły tu śpiewające. Pierwsze dwa „Powiat Opolski Biesiadnie” i Powiat Opolski Kolęduje” wyszły 

w 2017 i cieszyły się dużą popularnością. To zachęciło nas – mówi Henryk Lakwa, Starosta Opolski do 
wydania trzeciej, a może i następnych płyt. Na ostatniej możemy posłuchać zespołu Attonare w pieśni 
maryjnej „Była cicha i piękna jak wiosna” we własnej aranżacji.


