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Warsztaty zdobienia jaj wielkanocnych
8.04.2019 - 12.04.2019  r.

Tegoroczne warsztaty wielkanocne zgromadziły każdego dnia około 20 osób w różnym wieku. 
Zarówno dzieci jak i osoby dorosłe dobrze się bawiły, gdyż mnogość technik, którymi można było 

pracować sprawiła, że każdy znalazł coś dla siebie. (Quilling, decoupage, kroszonkarstwo, origami 
modułowe, szydełkowanie, malowanie farbami, ozdabianie cekinami). 

Śniadanie Wielkanocne w Klubie Seniora 
9.04.2019 r.

W śniadaniu wielkanocnym uczestniczyło około 60 osób z Klubu Seniora. Na tę okazję Seniorki 
przygotowały poczęstunek: kawę, herbatę, ciasto, sałatki, chleb ze smalcem oraz pastę jajeczną. 

Samorządowy Ośrodek Kultury poczęstował seniorów tradycyjnym żurkiem. Podczas spotkania 
odbył się konkurs na najlepszą palmę wielkanocną, w którym nagrodzono najpiękniej wykonane 
palmy. W ostatnim spotkaniu seniorów przed świętami nie zabrakło podzielenia się jajkiem oraz mocy 
serdecznych życzeń m.in. od Wójta Gminy Komprachcice Leonarda Pietruszki, który wręczył każdemu 
symbolicznego zajączka.
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Koncert Zespołu DAY OFF
13.04.2019 r.

Grupa muzyków w sobotni 
wieczór zagrała akustyczny 

koncert w niezwykle klimatycznym 
miejscu w centrum Opola. „Probiernia 
Matecznik” to lokal z duszą, 
w którym nie zabrakło fanów 
dobrej muzyki. Koncert w piwnicy 
wypełnionej po brzegi nagrodzony 
został gromkimi brawami. 

Koncert „Dla mam i nie tylko”
26.05.2019 r.

Koncert zainaugurował włączenie „Domu Spotkań” w Dziekaństwie w działalność kulturalną 
Samorządowego Ośrodka Kultury. Przygotowany z myślą o święcie jakim jest Dzień Matki, jednak 

aby wszyscy poczuli się zaproszeni, usłyszeć można było nie tylko piosenki dedykowane mamom 
wśród nich „Nie ma jak u mamy”, czy „Kocham mamę” ale także wiele innych piosenek dziecięcych 
i młodzieżowych, oraz standardów polskiej muzyki rozrywkowej.

W koncercie wystąpili uczestnicy zajęć wokalnych Samorządowego Ośrodka Kultury  
w Komprachcicach przygotowani przez instruktorów Lindę Wencel i Roberta Klimka.
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PAW dla Seniorów

Od kwietnia do czerwca 2019 r. w ramach współpracy  
Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach 

z Europejskim Stowarzyszeniem Promocji Aktywności 
Ruchowej 50+, Seniorzy Klubu Seniora „Uśmiech Seniorów”, 
brali udział w projekcie o nazwie „PAW dla Seniorów”, czyli 
Program Aktywności Rekreacyjnej na Wsi, którego celem było 
zachęcenie osób  starszych z terenów wiejskich do aktywności 
rekreacyjnej oraz zbudowania zdrowych nawyków. Projekt  
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

W spotkaniu wzięli udział wszyscy członkowie Klubu Seniora oraz zaproszeni goście – Zespół 
Opolanie, który koncertował i przygrywał do tańca.

Na spotkaniu solenizanci urodzinowi otrzymali upominki, wykonane ręcznie przez Dorotę Zdybel 
oraz Monikę Porembę. Atrakcją spotkania był „Konkurs Mody Kapeluszowej” - najlepsze stylizacje 

zostały nagrodzone.

Dzień Matki w Klubie Seniora 
29.05.2019 r.
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IX Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego 
„Wciąż blisko nas” Komprachcice 2019

 8.06.2019 r.

Kolejna edycja festiwalu pokazała, że ludzie w każdym wieku chcą śpiewać utwory Anny Jantar 
i Jarosława Kukulskiego. Wpłynęło do nas ponad 50 zgłoszeń z 5 województw: Opolskiego, 

Dolnośląskiego, Śląskiego, Małopolskiego oraz Świętokrzyskiego. Patronaty honorowe nad wydarzeniem 
objeli: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Poseł na Sejm RP Ryszard Galla, Marszałek Województwa 
Opolskiego Adnrzej Buła, Starosta Opolski Henryk Lakwa i Wójt Gminy Komrachcice Leonard Pietruszka.

W tym roku w jury zasiedli: Daria Pakosz, Anna Lubasińska- Tabaczniu, Łukasz Szuba, Arnold 
Kondrowski.

N a czas festiwalu sala widowiskowa zamieniała się w salę koncertową w której niejednokrotnie 
usłyszeliśmy mało znane piosenki w nowych, ciekawych aranżacjach.



Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Num
er 13 - 2019 r.

6

VIII Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka
14.06.2019 r. 

Cykliczne wydarzenie organizowane przez SOK nie tylko dla fanów mocniejszych brzmień po raz 
pierwszy odbyło się na scenie plenerowej na Lotnisku Aeroklubu Opolskiego w Polskiej Nowej 

Wsi. Od godziny 19:00 wystąpiły zespoły: DAY OFF – gospodarz festiwalu, Szulerzy – Zespół założony  
w 2001 roku w Inowrocławiu przez znanych i doświadczonych muzyków, którzy z biegiem czasu 
odkryli właściwe proporcje receptury zawierającej wszystko to, co kręci najbardziej: energetyczny 
i taneczny miks rytm and bluesa i rock and rolla, doprawiony szczyptą swingu i soulu. Ten koktajl 
muzyczny nazwali blues’n’roll i wykonują go jako jedyni w Polsce. Z przyczyn losowych, niezależnych 
od organizatora, koncert zespołu Honker został odwołany jednak z muzykami spotkamy się na 
zakończenie lata.
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S amorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach realizuje projekt pt. Organizacja pierwszego 
pikniku lotniczego w Gminie Komprachcice współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020 poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”, działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 
LEADER” za pośrednictwem towarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

W  czasie pikniku m.in. „Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka”, Koncerty zespołów Bayer Full i 4Mation. 
Występ kabaretu z Konopi, Festiwal Latawców, Warsztaty modelarskie, pokazy freestyle football, 

wzloty balonem, loty szybowcem, pokazy sprzętu lotniczego oraz skoki spadochronowe.

Organizatorzy dziękują Wójtowi Gminy Komprachcice za wielkie zaangażowanie i pomoc 
w realizacji tego przedsięwzięcia. Wyrazy wdzięczności kierujemy również w stronę Aeroklubu 

Opolskiego oraz Centrum Szkolenia Kierowców i Doskolenia Techniki Jazdy DELTA.

Pierwszy Piknik Lotniczy w Gminie Komprachcice
15-16.06.2019 r. 
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Koncert Sekcji Instrumentalnej
22.06.2019 r. 

W sobotę 22 czerwca Sekcja Instrumentalna SOK w Komprachcicach zakończyła swoje zajęcia 
koncertem, w którym udział wzięli instrumentaliści grający na pianinie, keyboardzie, flecie, gitarze 

i saksofonie. Młodzi wykonawcy znakomicie zaprezentowali się w repertuarze klasycznym, popularnym 
i jazzowym, a ich popisy były nagradzanie gromkimi oklaskami licznie zebranej publiczności. Kilkoro 
uczniów zostało wyróżnionych nagrodą za swą systematyczną pracę i zaangażowanie w czasie całego 
roku kulturalnego.      

 JUŻ WKRÓTCE:

12.10.2019 r. 
XXI Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej “Dobrze jest śpiewać naszemu Panu” - Kościół św. 

Marcina w Ochodzach 

26.10.2019 r.
 II Festiwal Piosenki Seniorów “Czas nas uczy pogody” - Sala widowiskowa SOK

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ


