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Tradycyjnie w okresie kolędowym 19.01.2020 r. zespół Attonare i Myśliwska Orkiestra Gminy 
Komprachcice, które działają przy naszym ośrodku łączą siły! Tym razem podczas koncertu „Hej 

kolęda, kolęda” w Kościele Parafialnym pw. Chrystusa Króla w Opolu (Metalchem ul. Irydowa 23).
Rok 2020 w działalności naszej placówki był rokiem szczególnym. W styczniu rozpoczął się drugi 

etap remontu Sali widowiskowej – „serca” naszego ośrodka sfinansowany ze środków własnych 
Gminy Komprachcice. Prace obejmowały wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę podłogi, 
malowanie ścian wewnętrznych i elewacji budynku. Zamontowano systemy klimatyzacji i wentylacji 
oraz nowoczesne źródło ogrzewania – pompę ciepła. 
W celu poprawienie akustyki, na ścianach i suficie zamocowano panele akustyczne typu ecophon. 
Innowacją, która pozwoliła na to, że nasz Ośrodek stał się placówką przyjazną i dostępną dla osób 
niepełnosprawnych jest zamontowana pętla indukcyjna, która pomaga osobom niedosłyszącym 
w pełnym odbiorze wydarzeń kulturalnych. Prace remontowe objęły również pomieszczenia sanitarne, 
które zostały dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na czas działań remontowych 
w ramach możliwości, zajęcia przeniesiony zostały do części administracyjnej budynku. 

Chcąc realizować swoje zadania z zakresu rozbudzania i upowszechniania kultury w związku 
z sytuacją epidemiologiczną, z którą musiał się zmierzyć każdy z nas, od marca przenieśliśmy 

swoją działalność po części do internetowej rzeczywistości prowadząc zajęcia wokalne, plastyczne 
i taneczne. Dużym wyzwaniem było zachowanie ciągłości organizacyjnej i przeprowadzenie 
wszystkich zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w dobie pandemii. Wiązało się to z wprowadzeniem 
procedur bezpieczeństwa co wymagało wielkiego zaangażowania pracowników i dostosowania się 
każdorazowo do nowej sytuacji. Działania te pozwoliły nam jednak na utrzymanie kontaktu z biernymi 
i czynnymi odbiorcami kultury z terenu naszej Gminy i spoza jej obszarów. Wszystkim, którzy nas 
wspierali serdecznie dziękujemy.

Renata Gliniorz 
Dyrektor SOK

Koncert charytatywny Attonare 
26.01.2020 r.

Koncert charytatywny zespołu Attonare dla Kacperka Wieczorka, odbył się w kościele parafialnym pw. 
Świętej Anny Samotrzeciej w Opolu-Chmielowicach. Do nabycia była płyta zespołu Attonare, której 

cały dochód przeznaczony został na leczenie chłopca. Kacper urodził się z ciężką wadą serduszka – 
HLHS (niedorozwój lewej komory serca). Od dnia narodzin lekarze walczą o życie małego wojownika. 
Kacperek ma już za sobą kilka operacji, ale kolejne operacje i ciężka rehabilitacja jeszcze przed nim.

”Z sercem do ludzi” - jak co roku Attonare koncertuje charytatywnie„Dla ludzi z pasją skomplikowana rzeczywistość to nie problem, 
lecz nowe wyzwanie”
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Warsztaty Kulinarne 
11.02.2020 r.

Było smacznie! W naszym ośrodku odbyły się już kolejne warsztaty kulinarne dla dzieci, 
przeprowadzone przez Bank Żywności w Opolu przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Komprachcicach. Dziękujemy za pyszne, zdrowe propozycje jedzenia! I zapraszamy do 
śledzenia naszego profilu na Facebooku i uczestnictwa w kreatywnych inicjatywach.

Walentynkowe Warsztaty Plastyczne 
14.02.2020 r.

Udział w walentynkowych warsztatach plastycznych to świetny pomysł, jeśli chce się obdarować 
ukochaną osobę samodzielnie wykonanym upominkiem. Pomysłów i rąk do pracy nie brakowało, 

a niektóre prezenty zostały rozdane już w trakcie warsztatów. 

Koncert Relaksacyjny dla dzieci 18.10.2020 r. 

Koncert Relaksacyjny dla dorosłych 19.10.2020 r.

Wspaniała muzyczna podróż już za nami. Kąpiel w dźwiękach kryształowych mis, gongów 
oraz dzwonków koshi to wspaniała uczta dla ciała i ducha. Wibracje mis wprowadzają w stan 

głębokiego relaksu, masując ciało i przywracając wewnętrzny spokój.

Dobrze przeprowadzony warsztat i uważne słuchanie instruktora pozwalało na samodzielne 
wykonanie prac plastycznych w domu.

Zajęcia Online 
W trakcie trwania epidemii, gdy nie było możliwości prowadzenia zajęć w tradycyjnej, stacjonarnej 
formie, Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach realizował cykl zajęć w formie filmów 

publikowanych na naszym Facebooku oraz stronie internetowej.

Pracownia Plastyczna Kreatywny Zakątek
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Zajęcia taneczne 

Zajęcia pokazowe były ogólnodostępne dla wszystkich. Rozpoczęły się od rozgrzewki oraz 
przedstawiały różne kroki i schematy, których można było się nauczyć przed ekranem komputera 

w domu. Kolejne zajęcia realizowane były w zamkniętych grupach dla uczestników zajęć. 

Zajęcia umuzykalniające 

To zajęcia kierowane dla najmłodszych odbiorców kultury w wieku od 3 do 6 lat, realizowane 
w formie filmów, zawierających gry i zabawy rytmiczne oraz naukę piosenek w różnych stylach 

muzycznych.  

Zajecie instrumentalne 

Zajęcia on-line z jednej strony umożliwiły kontynuacje doskonalenia warsztatu muzycznego 
z drugiej zaś stały się nielada wyzwaniem dla uczestników zajęć.

Instruktorzy zajęć wokalnych 
przygotowali  dwa filmy 

ogólnodostępne dla wszystkich 
zainteresowanych – dostępne na 
naszym Facebooku oraz stronie 
internetowej. Udostępniony został 
mail z ćwiczeniami wokalnymi dla 
uczestników zajęć oraz prowadzone 
były konsultacje z wokalistami 
przygotowującymi się do konkursów.  
Od czerwca do października zajęcia 
prowadzone były w fomie stacjonarnej. 
Obecna sytuacja zmusiła nas do 
prowadzenia zaj on-line.

W tym roku zaplanowany II Piknik Lotniczy w Gminie Komprachcice, z powodu epidemii COVID 19 
nie mógł zostać zrealizowany w takiej formie jaką sobie wymarzyliśmy. Mimo wielu ograniczeń 

udało nam się zorganizować wszystkie cykle warsztatów tworzenia latawców, które odbyły się 
w odpowiednim reżimie sanitarnym w małych grupach zgodnie z wytycznymi dla Instytucji Kultury. 
W związku z dużym zainteresowaniem wydarzenie kontynuowane będzie w kolejnych latach.

Zajęcia wokalne 

Warsztaty tworzenia latawców 
07.07.2020 r., 24.07.2020 r., 27.08.2020 r. 
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Wydarzenie zostało zorganizowane już po raz dziewiąty, jednak po raz pierwszy w bardzo trudnych 
warunkach podyktowanych trwającą pandemią. Wprowadzenie i przestrzeganie odpowiednich  

procedur związanych z  reżimem sanitarnym pozwoliło nam na zorganizowanie tego festiwalu, który 
rok rocznie pielęgnuje stare, dobre gatunki muzyczne i przyciąga fanów żywej muzyki. W tym roku na 
scenie pojawił się Apostolis Anthimos & Morrison Tres oraz DAY OFF. 

IX Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka 
10.10.2020 r.
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Tegoroczna edycja festiwalu w związku z trwająca pandemią 
odbyła się za pośrednictwem Internetu. 

JURY W SKŁADZIE: ANNA MACZURA, TOMASZ STERA, PAWEŁ 
EKERT oceniało nadesłane w formie elektronicznej nagrania 
solistów w czterech kategoriach wiekowych nagradzając 
najlepsze wykonania:

X Jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława 
Kukulskiego „Wciąż blisko nas” 

24.10.2020 r. 

XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej 
17.10.2020 r. 

Tegoroczna edycja zgromadziła ponad pięćdziesięciu wykonawców w pięciu kategoriach: 
I – soliści 6-9 lat, II – soliści 10-13 lat, III – soliści 14-16 lat, IV – soliści powyżej 16 lat, V – zespoły.  

Wykonawcy przybyli do nas aż z czterech województw: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego oraz 
Małopolskiego i prezentowali wysoki artystyczny poziom, co z pewnością utrudniło pracę jurorów. 
Przegląd odbył się w kościele Św. Marcina w Ochodzach – architektonicznej perełce na 
mapie Gminy Komprachcice, w specjalnym reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich 
zasad bezpieczeństwa obowiązujących w trakcie trwania pandemii. W kościele przebywały 
wyłącznie osoby występujące w danym momencie oraz ich opiekunowie, ograniczona 
została obecność innych osób a po każdym występie mikrofony były dezynfekowane. 
Mimo wielu utrudnień związanych z organizacją wydarzenia, jako organizatorzy cieszymy się, że 
doszło ono do skutku a liczba wykonawców wskazuje, że jest potrzeba organizacji tego typu wydarzeń 
i pielęgnowania piosenki religijnej.

KAT. I 

I miejsce ANNA CHMURA 

II miejsce LIJANA GARBAS 
KAT. II 
I miejsce ANNA SOBKOWICZ 
II miejsce DOMINIKA GŁĄB 
II miejsce EMILIA SZCZEŚNIAK 
III miejsce KATARZYNA JURUĆ 
KAT. III 
I miejsce IDA SZEBLA 
II miejsce OSKAR LELUSZKO 
III miejsce HANNA KOTULA 
KAT. IV 
I miejsce IZABELA ŁYSZCZARZ 
II miejsce ALICJA CZAJKOWSKA 
II miejsce JUSTYNA SITAREK 
III miejsce JULIA CICHOCKA

Jury w składzie: ANDREA HAMPEL, MAREK 

WIECZOREK, LECHOSŁAW MÓL po wysłuchaniu 

wszystkich zespołów zgłoszonych do konkursu 

piosenki postanowiło przyznać:

KAT. I 
I miejsce MAŁGORZATA MAJEWSKA 
II miejsce MATYLDA SMOŁA 
III miejsce ANNA CHMURA 
Wyróżnienie PAULINA PALUSZCZAK 
KAT. II 
I miejsce NATALIA PŁACHETKA 
II miejsce EMILIA SITNIK 
III miejsce MARTYNA LARYSZ 
Wyróżnienie AGATA MICHALSKA 
Wyróżnienie FILIP BAJRON 
KAT. III 
I miejsce KAMILA KAŁUŻA 
II miejsce KINGA DOLIPSKA 
III miejsce MILENA RUDOLF 
Wyróżnienie JULIA IMIELSKA 
Wyróżnienie MAJA NOWICKA      
KAT. IV 
I miejsce ZUZANNA URBANIK 
II miejsce AGNIESZKA SZAFRAŃSKA 
III miejsce KATARZYNA ALEKSANDROWICZ 
Wyróżnienie DAMIAN KAŹMIERCZAK 
KAT. V 
I miejsce ZESPÓŁ WOKALNY SINGERS 
II miejsce ZESPÓŁ WOKALNY SUNFLOWERS 
III miejsce DUET SISTERS  
Wyróżnienie ZESPÓŁ WORK IN PROGRES
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Świąteczne warsztaty oraz pozdrowienia od Świętego Mikołaja 
to znak, że święta tuż tuż... Relacje z tego wydarzenia można 

zobaczyć na naszym Facebooku oraz stronie internetowej.  

Spotkanie  świąteczne, bardzo nietypowe, dostosowane do obecnej sytuacji odbyło się w tym roku 
poprzez tansmisje on-line. Spotkaliśmy się jak co roku z ozdobami wykonanymi przez WAS! 

Od 1 grudnia mogliście wrzucać do pojemnika przed Samorządowym Ośrodkiem Kultury 
w Komprachcicach własnoręcznie wykonane ozdoby choinkowe, które jak co roku Wójt naszej Gminy 
- Leonard Pietruszka zawiesił na choince ozdabiającej wejście do naszego ośrodka. Niezwykły klimat 
tego wydarzenia nadał koncert kolęd w wykonaniu zespou Attonare, instruktorów: Roberta Klimka 
i Pawła Ekerta oraz możliwość złożenia życzeń swoim bliskim za naszym pośrednictwem.

XI Festiwal „Jesienne nutki” – prace plastyczne inspirowane muzyką

Tegoroczny XI Festiwal Jesienne Nutki w związku z sytuacją epidemiologiczną, przyjął nieco inną 
formę – pozwolił uczestnikom zintegrować dwie dziedziny sztuki – muzykę i plastykę. Działania te, 

w których  muzyka jako czynnik pobudzający a także inspirujący twórczość plastyczną dzieci, pozwoliły 
nam zgromadzić 75 prac wykonanych różnymi technikami. Prace te wyeksponowane zostały w oknach 
Sali Widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. Wystawa nosi tytuł „Zajrzyj 
do okna Kultury”.
Wszystkim wyróżnionym gratulujemy! Uczestnikom dziękujemy za ciekawe wykonane z dużą 
starannością i bogatą wyobraźnią prace. Wielkie słowa podziękowania kierujemy w stronę opiekunów, 
instruktorów oraz wszystkich tych, którzy przygotowali swoich wychowanków.

Pracownia Świętego Mikołaja
6.12.2020 r. 

Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem! 
20.12.2020 r. 
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Od września tego roku w związku z wielkim zainteresowaniem nauką gry na perkusji postanowiliśmy 
sprostać oczekiwanią odbiorców kultury i rozpoczeliśmy prace związane z przygotowaniem sali. 

Działania obejmowały uzupełnienie ubytków i szpachlowanie ścian, wyłożenie ich płytami gipsowymi 
oraz pianką poprawiającą akustykę pomieszczenia. Położona została wykładzina dywanowa 
zwiększająca komfort pracy w pomieszczeniu. Miło nam poinformować, że od stycznia planujem 
rozpocząć zajęcia w nowej sali. Instruktorem zajęć perkusyjnych jest absolwent Akademii Muzycznej 
w Gdańsku - Artur Bojarski.

Adaptacja pomieszczenia po byłej projektorni na potrzeby 
pracowni perkusyjnej

W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu 
odbył się konkurs „Moja świąteczna 

ozdoba - konkurs na najładniejszą bombkę 
i kartkę”. Wśród wyróźnionych prac znalazła 
się bombka wykonana przez Joannę Grecką 
- uczestniczkę zajęć SzydełSOK a zarazem 
główną księgową w naszym ośrodku.

Ludzie z pasją i ich osiągnięcia

Instruktor wokalny naszego ośrodka - Robert Klimek 
wraz z kontrabasistą - Adrianem Białkiem zwyciężyli 

w konkursie TVP Opole na aranżację „Ballady o Tolku 
Bananie”. Ich zwycięskie nagranie zostanie wykorzystane 
w filmie dokumentalnym o odtwórcy głównej roli w serialu 
„Stawiam na Tolka Banana” - Jacku Zejdlerze. Teledysk 
mogliśmy obejrzeć w grudniu tego roku natomiast film 
wyemitowany zostanie już w styczniu 2021 r.

Do 16 grudnia przyjmowaliśmy zgłoszenia w ramach Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych. 
To wydarzenie jest kolejną inicjatywą zachęcającą do rodzinnego spędzania czasu zwłaszcza 

w okresie adwentu. 20 grudnia podczas transmisji on-line poznaliśmy laureatów. ury w składzie: Ewa 
Olbryt, Gizela Sapok, Ewa Sumlińska nagrodziło następujące prace:

KAT. I 
I miejsce Joanna Grecka 
II miejsce Krystyna Palińska 
III miejsce Marta Aleksandrowicz 
Wyróżnienie Adrian Dobis 
Wyróżnienie Paweł Datko

KAT. II 
I miejsce Rodzina Babis 
II miejsce Paulina Ciura z rodzicami 
III miejsce Olga i Katarzyna Aleksandrowicz 
Wyróżnienie Rodzina Blaszczyk 
Wyróżnienie Cyprian Smolarek z rodzicami 
Wyróżnienie Grupa “Smerfy” PPP Łubniany 
Wyróżnienie Laura, Szymon, Małgorzata Szczepańscy



Samorządowy Ośrodek Kultury
ul. Niemodlińska 2 
46-070 Komprachcice  
 
tel. (77) 4646222 
e-mail: kontakt@sokkomprachcice.pl 
www.sokkomprachcice.pl
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Osiągnięcia uczestników zajęć SOK w roku 2020:

XXII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat…” Nysa 2020

Wyróżnienie – Martyna Antoniewicz

XIX Festiwal Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach

Wyróżnienie – Martyna Antoniewicz

28 Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBANIE 

Kwalifikacja do finału – Kinga Dolipska

W związku z trwającą pandemią, finał festiwal nie odbył się.

Konkurs TVP Opole na aranżację „Ballady o Tolku Bananie”

Laureat: Duet Robert Klimek, Adrian Białek

X Jubileuszowy Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego „Wciąż blisko nas”

II miejsce – Oskar Leluszko

XXII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać naszemu Panu”

II miejsce – Kinga Dolipska

III miejsce – Katarzyna Aleksandrowicz

Wyróżnienie – Damian Kaźmierczak

XI Festiwal „Jesienne nutki” – prace plastyczne inspirowane muzyką

Laureaci:

Liliana Lubczańska 

Liliana Piórkowska

Cyprian Smolarek

“Moja świąteczna ozdoba - konkurs na najładniejszą bombkę i kartkę” - Miejski Ośrodek Kultury 
w Zabrzu

Wyróżnienie - Joanna Grecka


