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Koncert z okazji Dnia Babci i Dziadka 
21.01.2021 r.

Z myślą o wszystkich Seniorach z Gminy Komprachcice i spoza jej obszaru powstał pomysł 
zorganizowania wydarzenia kierowanego właśnie do tej grupy. Trwająca pandemia i ograniczenia 

z nią związane nie pozwoliły nam na wspólne celebrowanie tego święta w naszym ośrodku. Wierzymy, 
że dzięki transmisji online mogliśmy być razem w tym ważnym dniu. W  wydarzeniu wzięli udział 
uczestnicy zajęć wokalnych oraz teatralnych. Za ich pośrednictwem przedstawiliśmy historię Święta 
Babci i Dziadka, złożyliśmy życzenia słowami wierszy Wandy Chotomskiej, które recytowała Marta 
Aleksandrowicz, a wydarzenie swoim śpiewem uświetnili wokaliści: Marta Surmacz, Oliwia Baron, Maja 
Kobzik, Oskar Leluszko, Liliana Lubczańska, Daniel Furgatz oraz instruktorzy: Robert Klimek i Paweł 
Ekert. Koncert w wirtualnej przestrzeni obejrzało ponad 200 osób.

Koncert Laureatów XII Ogólnopolskiego Festiwal Kolęd i Pastorałek 
„Hej Kolęda, Kolęda…” Komprachcice 2021

24.02.2021 r.

Tegoroczna edycja festiwalu była wyjątkowa z dwóch powodów – po pierwsze 
zorganizowana w trudnych warunkach pandemii, po drugie rekordowa pod 

względem nadesłanych zgłoszeń. Do festiwalu na podstawie nagrań zgłosiło się łącznie 
153 solistów oraz zespoły. W sumie 271 artystów z 12 województw w 4 kategoriach. 
Jury w składzie: 
Anna Maczura – wokalistka, współautorka spektaklu „Koncert Stwora Głodomora, wykładowca 
UO, Natalia Gosztyła – wokalista, wiolonczelistka, nauczyciel śpiewu studia piosenki METRO 
w Opolu, Łukasz Szuba – wokalista, nauczyciel, pedagog, dyrektor Jazz Centrum w Opolu, po 
przesłuchaniu wszystkich wykonań, do koncertu laureatów zakwalifikowało 12 wykonawców. 

Werdykt XII Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda, Kolęda…” przedstawiał się 
następująco:

w kategorii I
I miejsce – Małgorzata Majewska

II miejsce – Apolonia Jakubczak

III miejsce – Michalina Cedro

Wyróżnienie – Paulina Knapik

Wyróżnienie – Sandra Grabowska

Wyróżnienie – Lena Jakubus

Wyróżnienie – Amelia Jakób

Wyróżnienie – Anna Chmura

w kategorii II
I miejsce – Jagoda Rataj

II miejsce – Julia Tłuczkiewicz

II miejsce – Zuzanna Bochman

Wyróżnienie – Wiktor Wydra

Wyróżnienie – Lena Sikora

Wyróżnienie – Kalina Kusterska

w kategorii III
I miejsce – Izabela Drogosz

II miejsce – Ida Szebla

III miejsce – Julia Bielakowska

Wyróżnienie – Oliwia Moczydłowska

w kategorii IV
I miejsce – Studio Art

II miejsce – Majule

III miejsce – Forte

Wyróżnienie – Sunflowers

Wyróżnienie – In Tone

Wyróżnienie – Sweet Voice
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W niedzielę 31 stycznia 2021 r. uczestniczyliśmy w wydarzeniu towarzyszącemu Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. Goście zaproszeni przez Wójta Gminy Komprachcice mieli okazję 

zaprezentować swój talent artystyczny przyozdabiając symboliczne serca WOŚP różnymi technikami 
plastycznymi. Wśród obecnych osób byli:
- Renata Gliniorz – dyrektor SOK Komprachcice 
- Zofia Kotońska – dyrektor PSP PNW
- Maria Zając – dyrektor PP PNW
- Anna Białoskórska – kierownik działu oświaty w UG Komprachcice 
- Anna Dydzik – Nieperfekcyjna Mama
- Waldemar Chmiel – kierownik GOPS
- Krzysztof Sobków – nauczyciel II LO Opole
- Łukasz Jurek – nauczyciel PSP PNW
- Marek Walczak – złoty medalista w jubileuszowych 30 Mistrzostwach Polski Masters w Lekkiej Atletyce 
w pchnięciu kulą
Z programem artystycznym wystąpili wokaliści: Anna Maczura, Paweł Ekert i Robert Klimek. Na scenie 
pojawiła się również młodsza mieszkanka naszej Gminy Alicja Rychlicka, która  swoją  „górę grosza” 
zbieraną przez cały rok w geście godnym naśladowania, oddała aby nieść pomoc drugiemu człowiekowi. 
Kwotę 381,43 zł, przekazaliśmy na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Spotkanie zakończyło 
się symbolicznym światełkiem do nieba.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
31.01.2021 r.

Muzyka jest tą formą sztuki, która stanowi ważny element ludzkiej kultury i towarzyszy człowiekowi 
od zawsze. W muzyczną podróż po świecie z bogatym bagażem informacji zabrali nas dziennikarze 

Polskiego Radia, pasjonaci muzyki ludowej Marzena i Jacek Mielcarkowie, autorzy spotkania 
„Instrumenty Świata”. Prowadzący w ciekawy sposób przedstawili rodzaje i podział instrumentów 
oraz opowiedzieli historie instrumentów muzycznych pochodzących z różnych zakątków świata. Za 
sprawą tego spotkania mieliśmy okazję poznać cymbały węgierskie, wileńskie, perskie, fujarę słowacką, 
nej perski, turecki, arabski a także szwedzką nyckelharpę, kemancze, korę, lutnię ud i wiele innych, 
które w dużej mierze były symbolem  kultury rożnych grup etnicznych. Ewenement spotkania polegał 
na tym, iż na żywo wysłuchaliśmy brzmień instrumentów dętych drewnianych: pochodzącego 
z Armenii duduka, węgierskiej i rumuńskiej wersji taragato oraz dudów, które w naszym kraju popularne 
są w Wielkopolsce, jej pograniczu oraz Ziemi Lubuskiej. Prezentacje muzyczne na wspomnianych 
instrumentach wykonał utalentowany muzy Jacek Mielcarek. 
Ciekawostką na zakończenie spotkania było zwrócenie uwagi prowadzących na to, że w otoczeniu  
w którym żyjemy wiele narzędzi wydaje dźwięki a zagrać można prawie na wszystkim. Na dowód 
tego stwierdzania w prezentacji multimedialnej przedstawili osoby grające na listku, ramie łóżka, pile, 
butelce, kieliszkach czy łyżkach.

Instrumenty Świata - Spotkanie z Marzeną i Jackiem Mielcarkami 
19.03.2021 r.

DDziałający od 25 lat zespól Attonare wykonuje szeroko rozumianą piosenkę religijną, a co za tym 
idzie w jego repertuarze znajdują się również pieśni  wielkopostne i pasyjne. Tradycyjnie jak co 

roku  mogliśmy ich  posłuchać podczas koncertu zorganizowanego w naszym ośrodku. Piękne melodie 
i przenikliwe teksty o Męce Pańskiej wykonane w odkrytych na nowo aranżacjach muzycznych świadczą 
w dużej mierze o inspiracji artystów muzyką współczesną. Podczas koncertu zespołowi towarzyszył 
skład muzyków: gitara akustyczna Lechosław Mól, instrumenty klawiszowe Łukasz Gliniorz, instrumenty 
dęte Jacek Mielcarek. Mamy ogromną nadzieję, że za sprawą tego koncertu, w czasach ograniczonych 
kontaktów międzyludzkich, choć odrobinę przyczyniliśmy się do wprowadzenia słuchaczy w klimat 
Wielkiego Tygodnia.

Koncert Wielkopostny Zespołu Attonare
28.03.2021 r.



Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Num
er 16 - 2021r.

Z pasji do kultury
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

Nu
m

er
 1

6 
- 2

02
1 

r.

6 7

Tegoroczna edycja festiwalu przybrała nieco inną formułę – zamiast prezentować swój wokalny 
talent na scenie, dzieci inspirując się muzyką wykonywały prace plastyczne. Ważnym czynnikiem 

oceny pracy było powiązanie jej z piosenką.  Do Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach 
wpłynęło 21 prac plastycznych, które oceniało Jury w składzie:  
Gizela Sapok – animatorka i pasjonatka kultury, nauczyciel przedszkolny, logopeda. Współautorka 
tekstów i ilustracji w serii książek m.in. „O dzielnym Karliku”. Prezes Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie 
Gminy Gogolin „Okaż serce innym”,
Ewa Bury – bibliotekarka, organizatorka spotkań autorskich i wystaw,
Patrycja Pikos – instruktorka zajęć plastycznych i teatralnych dla dzieci, 
przyznało następujące nagrody: 
I MIEJSCE:
Karolina Wodyk, Zuzanna Krzysztoń, Julia Domalewska, Łukasz Wacław, Martyna Kania, Laura Strzelczyk, 
Nikola Warczok, Hanna Rożnawska, Adam Martyna, Aleksandra Boniecka
II MIEJSCE:
Zofia Demel, Michał Kania, Julia Szydełko, Agata Piechowiak, Franciszek Zapała, Wojciech Ogrodowski, 
Franciszek Martyna
III MIEJSCE:
Wiktoria Kubiak, Jagoda Sobocińska, Pola Morska-Żmij, Dawid Mróz

Wszystkie wykonane prace złożyły się na wystawę „Zajrzyj do okna Kultury”. Dziękujemy i gratulujemy 
wszystkim uczestnikom.

VII Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wiosenne przebudzenie” – prace 
plastyczne inspirowane muzyką

26.04.2021 r. Z początkiem roku młodzi aktorzy naszej sceny teatralnej: Olga i Marta Aleksandrowicz, Milena 
Mitura, Alicja Tyl, Dominika Gliniorz i Mikołaj Włodowski postanowili nieco zmienić swój repertuar 

i popracować nad spektaklami, które są pewnego rodzaju sztuką widowiskową o charakterze 
satyrycznym i mają formę bardziej kabaretową niż teatralną. Na warsztat wzięto dwa przedstawienia 
kabaretowe: „Szkoła na wesoło” opowiadające o trudnych wyzwaniach w pracy dyrektora szkoły 
i wzajemnych relacjach między uczniami oraz spektakl „MANY”, który w zabawny sposób przedstawia 
zjawisko robienia przesadnych zakupów, niezrównoważonego przestrzegania trendów w modzie oraz 
żywieniu. Zapraszamy do obejrzenia na www.sokkomprachcice.pl 

Grupa teatralna AKCIK
30.04.2021 r.

W       sobotnie popołudnie po raz pierwszy od dłuższego czasu mogliśmy spotkać się z publicznością 
na żywo. Koncert z okazji Dnia Matki mogły obejrzeć obecne w Sali Widowiskowej rodziny 

i najbliżsi uczestników zajęć wokalnych występujących w tym dniu na scenie a także wszyscy, którzy 
połączyli się z nami dzięki transmisji tego wydarzenia na Facebooku. Repertuar podczas koncertu 
oparty był przede wszystkim na piosenkach kierowanych do mam. Nie zabrakło standardów polskiej 
muzyki rozrywkowej oraz humorystycznych tekstów opowiadających o rodzicielskich trudach 
w wychowaniu dzieci.
Oprócz występów wokalnych, podziwiać można było także prace plastyczne – każdy mógł wykonać 
portret swojej mamy w formacie A4 i dostarczyć go do specjalnie przygotowanego pojemnika 
przed wejściem do Samorządowego Ośrodka Kultury w Komprachcicach. Wszystkie prace stworzyły 
wyjątkową i oryginalną scenografię podczas koncertu.

Koncert Dla Mam i Nie Tylko...
29.05.2021 r.

Przedstawienie pt.  „Szkoła na wesoło” Przedstawienie pt.  „MANY”
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Wychodząc naprzeciw pasjonatom gitary elektrycznej, 
9 czerwca 2021 r. zorganizowaliśmy 

spotkanie autorskie „Pora wyjść z garażu” 
z Krzysztofem Pumą Piaseckim absolwentem 
Katowickiej Akademii Muzycznej, wydział Jazzu 
i Muzyki Rozrywkowej, kompozytorem, aranżerem, 
pedagogiem, jednym z najwszechstronniejszych 
gitarzystów polskiej sceny muzycznej, który nagrał 
dwanaście płyt autorskich oraz dziesiątki płyt jako muzyk 
sesyjny i tym doświadczeniem podzielił się ze słuchaczami. 
Spotkanie było zaczątkiem wprowadzenia od października 
2021 r. nowej formy zajęć w naszym Ośrodku pod okiem 
Krzysztofa Pumy Piaseckiego a mianowicie nauki gry 
na gitarze elektrycznej dla sympatyków mocniejszych 
brzmień.
CHĘTNYCH ZAPRASZAMY. Zapisy pod nr 77 464 62 22

Spotkanie z Krzysztofem Pumą Piaseckim 
9.06.2021 r.

Tegoroczna edycja festiwalu podzielona została na dwa etapy. W pierwszym odbyły się 
przesłuchania na podstawie przesłanych nagrań, a wpłynęło do nas 59 zgłoszeń solistów niemal 

z każdego województwa, z których wyłoniono laureatów. Drugi etap to Koncert Laureatów, którzy 
swoje wykonania zaprezentowali na żywo w sali widowiskowej Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach oraz ogłoszenie werdyktu Jury.
Jury w składzie:
Barbara Malinowska – absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, 
pedagog, nauczyciel śpiewu, wieloletni dyrektor Niepublicznej Szkoły Artystycznej ARS NOVA w Opolu.
Adrian Białek – gitarzysta, kontrabasista, pedagog. Absolwent Wydziału Artystycznego Uniwersytetu 
Zielonogórskiego, student Akademii Muzycznej w Krakowie, nauczyciel prowadzący autorską szkołę 
Białek Music w Opolu.
Robert Klimek -  wokalista, pedagog, instruktor śpiewu, absolwent Pedagogiki Medialnej z Edukacją 
Artystyczną na Uniwersytecie Opolskiem oraz Studia Wokalistyki Estradowej w Katowicach. Nagrodzony 
m.in. Magnolią Powiatu Opolskiego w Kategorii Edukator roku, 

przyznało:

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

13.06.2021 r.

w kategorii I – soliści do lat 8
I miejsce Jagoda Prokop
II miejsce Anna Chmura
III miejsce Amelia Jakób

w kategorii II – soliści 9 – 12 lat
I miejsce Dominik Komander
II miejsce Elżbieta Stachura
III miejsce Emilia Szcześniak
Wyróżnienie Anastazja Kłosowska
Wyróżnienie Michał Kowalczyk

w kategorii III – soliści 13 – 16 lat
I miejsce Mateusz Subocz
II miejsce Jagoda Rataj
III miejsce Natalia Płachetka
Wyróżnienie Hanna Szkudlarek
Wyróżnienie Kamila Til
Wyróżnienie Klaudia Kutyba

w kategorii IV – soliści powyżej 16 lat
I miejsce Kamila Dzierbun
II miejsce Justyna Sitarek
III miejsce Julia Dota
Wyróżnienie Łucja Jastrzębska
Wyróżnienie Wioleta Rydzak
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Humorystycznym akcentem w postaci przedstawienia kabaretowego pt. „MANY” w wykonaniu 
grupy teatralnej AKCIK działającej przy naszym ośrodku zakończyliśmy rok kulturalny 2020/2021. 

Wydarzenie to miało charakter spotkania instruktorów oraz wszystkich uczestników zajęć stałych 
w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach, którzy odebrali dyplomy, drobne upominki  
oraz nagrody za zaangażowanie i promowanie kultury na terenie naszej Gminy oraz poza jej 
obszarami.  Muzyczną niespodziankę dla wszystkich przygotowali instruktorzy zajęć wokalnych – 
Robert Klimek oraz Paweł Ekert prezentując się na scenie. 
Cieszymy się, że mimo trudnego dla kultury roku, który mamy za sobą, byliście z nami i nie 
zapominacie o nas, chcecie nadal rozwijać swoje talenty i szlifować warsztat artystyczny. Dziękujemy 
wszystkim, którzy mimo przerw w zajęciach stacjonarnych, spotykali się z nami podczas zajęć online, 
jednocześnie doskonale wiemy, że w dziedzinie w jakiej działamy, nic nie zastąpi nam kontaktu 
z drugim człowiekiem.    

Zakończenie roku kulturalnego 2020/2021
18.06.2021 r.

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 Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich.
W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowane zostały dwuczęściowe Warsztaty Tworzenia Latawców 
prowadzone przez  Sławomira Gardynę – prezesa Stowarzyszenia Modelarzy Opolszczyzny FENIKS. 
Zajęcia warsztatowe przyciągnęły nie tylko dzieci ale także ich rodziców i spotkały się z bardzo 
pozytywnym odbiorem. Podczas nich uczestnicy poznali zasady konstruowania latawców, proporcje 
szkieletu, ogona oraz holi – służących do sterowania latawcem w powietrzu.
Finałem warsztatów było spotkanie wszystkich uczestników na lotnisku Aeroklubu Opolskiego, gdzie 
uczestnicy zaprezentowali swoje prace, oceniane przez Jury zarówno od strony estetycznej jak 
i poprawności wykonania a co za tym idzie czy są w stanie wznieść się w powietrze i polecieć. Loty 
latawców stworzyły niesamowite widowisko, które mógł obejrzeć każdy. 
Kolejną atrakcją III Pikniku Lotniczego w gminie Komprachcice był Konkurs Fotograficzny „Aeroklub 
Opolski im. Lotników Powstania Warszawskiego w fotografii”. Wpłynęło do nas 17 prac konkursowych, 
a Jury w składzie: Katarzyna Pilarska, Dagmara Duchnowska, Jerzy Stemplewski, Mateusz Koszyk po 
obejrzeniu wszystkich fotografii zgłoszonych do konkursu postanowiło przyznać:

Nagrody dla laureatów ufundowane 
przez Aeroklub Opolski im. Lotników 
Powstania Warszawskiego oraz 
Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Komprachcicach to m.in. loty 
balonem, paralotnią i szybowcem, 
Vochery do wykorzystania 
w Katalogu Marzeń i Prezencie 
Marzeń. Wszystkim laureatom 
serdecznie gratulujemy!
Finał III Pikniku Lotniczego 
w Gminie Komprachcice odbył się 
w sali widowiskowej naszego 
ośrodka. Z koncertem wystąpił 
zespół bluesowo-rockowy DAY 
OFF oraz ze swoim recitalem 
kabaretowym bawiąc zgromadzoną 
publiczność do łez zaprezentował 
się Jerzy Kryszak - polski aktor 
teatralny, filmowy i dubbingowy, 
satyryk, artysta kabaretowy.

III Piknik Lotniczy w Gminie Komprachcice
20.06.2021 r.

w kategorii – DZIECI
I Miejsce Martyna Sowińska
II Miejsce Hanna Sowińska
III Miejsce Maciej Mędrecki
Wyróżnienie Julia Gala

w kategorii – DOROŚLI
I Miejsce Maciej Aleksandrowicz
II Miejsce Tomasz Smolarek
III Miejsce Małgorzata Adams-Tukiendorf 
Wyróżnienie Daniel Wicher

II Piknik Lotniczy w Gminie Komprachcice to realizacja projektu pt. Organizacja pierwszego 
pikniku lotniczego w Gminie Komprachcice współfinansowanego z Europejskiego FunduszuI



Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach
ul. Niemodlińska 2 
46-070 Komprachcice  
 
tel. (77) 4646222 
e-mail: kontakt@sokkomprachcice.pl 
www.sokkomprachcice.pl
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W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną wiele wydarzeń 
transmitowaliśmy online. Zapraszamy do obejrzenia relacji na naszej stronie internetowej 

www.sokkomprachcice.pl 


