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Lipiec 2021 Półkolonie letnie w SOK

W ramach organizacji czasu wolnego podczas wakacji 2021, Samorządowy Ośrodek Kultury 
w Komprachcicach zorganizował 4 turnusy półkolonii, w których uczestniczyło w sumie 60 

dzieci. Odwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc: Twierdzę nyską, Papugarnie w Opolu, Park trampolin 
Odskocznia, Stumilowy Lasek, Jurapark Krasiejów, Muzeum Kowalstwa, Kręgielnię w Hotelu Arkas, 
ZOO w Opolu, Kopalnię Złota w Złotym Stoku, Park miniatur w Olszowej, Biskupią Kopę, Stajnię Green 
Forest w Polskiej Nowej Wsi oraz gospodarstwo agroturystyczne GIPROL.
Ponadto uczestniczyliśmy w wielu ciekawych zajęciach m.in. warsztaty kulinarne, BHP zwierzoluba 
oraz warsztaty robienia lizaków.

Dożynki Gminne Ochodze
29.08.2021 r.

Tradycyjnie obchody Dożynek w Gminie Komprachcice rozpoczęły się od uroczystej dziękczynnej 
Mszy Świętej. Tegorocznym gospodarzem święta plonów było sołectwo Ochodze.

Po mszy mieszkańcy oraz zaproszeni goście przeszli w barwnym dożynkowym korowodzie na boisko 
pod lasem, gdzie Wójt Gminy Komprachcice – Leonard Pietruszka oficjalnie rozpoczął to wydarzenie.
O zróżnicowany repertuar artystyczny zadbało szerokie grono wykonawców począwszy od dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Ochodzach oraz Publicznej Stowarzyszeniowej Szkoły Podstawowej 
w Ochodzach. Na scenie pojawili się artyści z interaktywnym programem dla dzieci pt. Koncert Stwora 
Głodomora a także Myśliwska Orkiestra Gminy Komprachcice, zespół 4Mation oraz Kabaret DNO. Po 
części artystycznej Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka uhonorował nagrodami uczestników 
Konkursu Koron Żniwnych z każdego sołectwa  a zwieńczeniem tego dnia był występ Śląskiego Trio 
Piotra Szefera.
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Klub Seniora działający przy SOK Komprachcice 8 września 2021 r. obchodził swoje 5-lecie. Na 
uroczystość zaproszeni zostali wszyscy byli i obecni członkowie Klubu Seniora, przedstawiciele 

władz Gminy Komprachcice – Wójt oraz Zastępca Wójta, Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach oraz Dyrektor OSiR Komprachcice, Fundacja Flexy Mind, przedstawiciele Domów 
Seniora z Opola. Pamiątkowe statuetki z rąk zarządu Klubu Seniora za dotychczasową współpracę 
otrzymali: Wójt Gminy Komprachcice, Kierownik GOPS Komprachcice, Dyrektor OSiR Komprachcice, 
Fundacja Flexy Mind, Piekarnia Dydzik. Na ręce przewodniczącej pani Moniki Poremby zaproszeni 
goście wręczyli pamiątkowe statuetki, listy gratulacyjne oraz prezenty z których nie lada niespodzianką 
była kuchenka sprezentowana przez SOK Komprachcice. Wydarzeniu temu towarzyszyły występy 
artystyczne zaproszonych zespołów: Camerton oraz Opolanie przy którym wszyscy świetnie się bawili. 

5-lecie Klubu Seniora „Uśmiech Seniorów”

Do tegorocznej edycji festiwalu zgłosiło się 43 solistów i 8 zespołów wokalnych oraz wokalno 
instrumentalnych. Uczestnicy zjechali się z terenu całej Polski – z woj. opolskiego, dolnośląskiego, 

małopolskiego, wielkopolskiego oraz podkarpackiego. Każdy z solistów zaprezentował jeden wybrany 
utwór spośród zgłoszonych do przeglądu, zespoły zaś wykonały po dwie piosenki. 

Jury w składzie: Małgorzata Jaźwa, Agata Seidel, Paweł Ekert po wysłuchaniu wszystkich zespołów 
zgłoszonych do konkursu piosenki postanowiło przyznać:

Statuetki ufundował i wręczył Starosta Opolski Henryk Lakwa, 
Nagrody pieniężne ufundowane zostały przez SOK.

Patronat Honorowy: 
Starosta Opolski Henryk Lakwa 
Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka 

Patronat Medialny:
Wieści Gminy Komprachcice
Radio Opole
Radio Doxa
TVP3 Opole
Tygodnik Ziemi Opolskiej

XXIII Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać 
naszemu Panu” Komprachcice 2021 

9.10.2021 r.

w kategorii I
I miejsce – Anna Chmura

II miejsce – Agata Griner

III miejsce – Małgorzata Majewska

w kategorii II
I miejsce – Natalia Płachetka

I miejsce – Julia Stefanowska 

II miejsce – Małgorzata Antosik

III miejsce – Filip Bajron

Wyróżnienie – Artur Droś

Wyróżnienie – Katarzyna Juruć

w kategorii III
I miejsce – Nie przyznano

II miejsce – Klaudia Kutyba

III miejsce – Zuzanna Stanoch

Wyróżnienie – Natalia Kubiak

w kategorii IV
I miejsce – Kamila Kałuża

II miejsce – Julia Dota

III miejsce – Julia Imielska

w kategorii V
I miejsce – Fama

II miejsce – Majule

III miejsce – Duet Sisters

Wyróżnienie – Schola Dziecięca przy parafii św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej w Kędzierzynie-Koźlu

Wyróżnienie – Włodarzanki
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Za nami X Jubileuszowa edycja Festiwalu w Klimatach Bluesa i Rocka Komprachcice 2021. Jako 
organizatorzy patrząc na zainteresowanie i reakcję ze strony odbiorców czujemy się „uskrzydleni”  

i utwierdzeni w słuszność realizowania wydarzenia artystycznego promującego stare, dobre 
gatunki muzyczne bluesa i rocka w tym roku również  jazzu.  Wyrazy uznania kierujemy w stronę 
artystów Grażyny Łobaszewskiej z zespołem AJAGORE, Krzysztofa PUMY Piaseckiego, Stanisława 
Michalaka, Pawła Serafińskiego, Jacka Pelca oraz inicjatorów festiwalu – muzyków zespołu DAY 
OFF za wspaniałą podróż po muzycznym świecie, ogromną porcję energetycznej muzyki, ciekawe 
aranżacje, wirtuozerskie improwizacje muzyczne a tym samym niezapomniane wrażenia.
Słowa podziękowania wszystkim miłośnikom bluesa i rocka, szczególnie tym którzy towarzyszą nam 
od lat przyjeżdżając z różnych stron Polski, za wspaniałą atmosferę i żywą reakcję na fantastyczną 
energię płynącą ze sceny, pozwalającą w pełni cieszyć się muzyką. 

X Jubileuszowy Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka
16.10.2021 r.
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Wtegorocznej edycja festiwalu wzięło udział 18 solistów z trzech województw: opolskiego, 
dolnośląskiego oraz śląskiego. Zmagania konkursowe odbyły się w dwóch kategoriach 

wiekowych: kategoria I – uczniowie klas – 1-4 oraz kategoria II – uczniowie klas 5-8. 

Jury w składzie: Anna Koszyk, Jarosława Letka oraz Artur Bojarski postanowiło przyznać 
następujące miejsca:

XII Festiwal Piosenki „Jesienne Nutki”
10.11.2021 r.

w kategorii I
I miejsce – Filip Robak, Weronika Chyla

II miejsce – Liliana Cisowska 

III miejsce – Paulina Paluszczak

Wyróżnienie – Agata Griner

Wyróżnienie – Liliana Lubczańska

w kategorii II
I miejsce – nie przyznano

II miejsce – Maja Kobzik

III miejsce – Alicja Adamkiewicz

Koncert dedykowany pamięci wszystkim, którzy w ciągu 25 lat działalności zespołu Attonare  
pojawili się na ich drodze. Kim byli…? Według jakich kryteriów ocenić wartość tych ludzi? Co 

wziąć pod uwagę? Pełnione funkcje, fascynacje muzyką, wielkość cierpienia, zaangażowanie 
w pomoc innym…? Po prostu - byli to ludzie wielkiego serca, którym bliski był los drugiego człowieka 
i chociaż odeszli pozostawili po sobie wyraźny ślad, który w każdym dniu skłania nas do refleksji...  

Koncert w Jesiennej Zadumie
11.11.2021 r.

„Każda rzecz wielka musi
kosztować i musi być trudna. 
Tylko rzeczy małe i liche są łatwe”

Stefan Kardynał Wyszyński 

25-lecie Attonare

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników zajęć wokalnych Samorządowego Ośrodka 
Kultury w Komprachcicach oraz chcąc jednocześnie stworzyć im warunki do prezentowania 

swoich umiejętności, co w dobie trwającej pandemii nie jest takie oczywiste, gdyż liczne obostrzenia 
i ograniczenia zmieniły formułę wielu festiwalu, które odbywają się obecnie online – wychodzimy 
z sal ćwiczeniowych na scenę aby zyskiwać jakże cenne doświadczenie. Naczelną ideą przyświecającą 
temu przedsięwzięciu jest organizacja cyklu koncertów pt. „Muzyka mojej sceny”, które mamy 
nadzieję, pozwolą na to aby uczestnicy zajęć utożsamiali się ze sceną naszego Ośrodka, pamiętali, 
gdzie ich przygoda ze śpiewem się rozpoczęła i aby zawsze chętnie do nas wracali nawet wtedy, gdy 
odniosą sukces a ich muzyczna kariera nabierze rozpędu.   

Koncert „Muzyka Mojej Sceny”
27.10.2021 r.
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To muzyczne spotkanie było mikołajkowym prezentem od Samorządowego Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach dla dzieci. Ania Broda – autorka tekstów, kompozytorka, cymbalistka, 

wokalistka posługująca się techniką śpiewu białego przeprowadziła zgromadzonych w Sali 
widowiskowej uczniów klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach przez świat 
bajek i świątecznych opowieści za sprawą jej autorskich piosenek. Artystce towarzyszyli muzycy 
Jacek Mielcarek – saksofon i klarnet oraz Jakub Mielcarek – kontrabas. Świetny kontakt z publicznością 
oraz bogata oprawa muzyczna angażowała publiczność do wspólnego śpiewania. Na zakończenie 
tego klimatycznego wydarzenia w progi naszego ośrodka zawitał Święty Mikołaj, który obdarował 
dzieci prezentami. 

Koncert Najlepsze Życzenia Ani Brody
6.12.2021 r.

Koncert Świąteczny „Muzyka Mojej Sceny”
15.12.2021 r.

Grudniowa edycja tego wydarzenia wprowadziła nas w świąteczny nastrój przypominając nam 
jednocześnie co jest najważniejsze w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. Ze sceny Samorządowego 

Ośrodka Kultury w Komprachcicach płynęły fantastyczne dźwięki a to za sprawą uczestników zajęć 
wokalnych, którzy prezentowali kolędy, pastorałki oraz piosenki o tematyce zimowej i noworocznej. 

Ciekawostką było to, że wokaliści przygotowując się do koncertu wzięli udział nie tylko w zajęciach 
muzycznych ale również w warsztatach pieczenia pierników, które pozwoliły im obdarować 
zasiadających na widowni słuchaczy świątecznymi wypiekami. 
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Nic tak nie wprowadza w świąteczny nastrój jak wspólnie spędzony czas z najbliższymi podczas 
świątecznych przygotowań. W trakcie tegorocznej edycji tej imprezy Samorządowy Ośrodek 

Kultury w Komprachcicach przygotował warsztaty tworzenia ozdób choinkowych a mnogość 
proponowanych technik i wzorów pozwoliła każdemu znaleźć coś dla siebie. Duża choinka, która 
tego dnia stanęła w Sali widowiskowej SOK została pięknie ozdobiona za sprawą własnoręcznie 
wykonanych ozdób choinkowych i stanowi główną dekorację przy drzwiach wejściowych do 
budynku. Po warsztatach na deskach naszej sceny został wystawiony spektakl teatralny na 
podstawie powieści Charlesa Dickensa „Opowieść Wigilijna” w wykonaniu grupy teatralnej AKCIK 
działającej w naszym ośrodku. Szczególne słowa uznania kierujemy do młodych aktorów, którym 
udało się przygotować tę sztukę podczas trwającej pandemii. Niejednokrotnie bowiem trafiali oni na 
kwarantannę co utrudniało próby i prace nad spektaklem.

Po spektaklu przyszedł czas na odczytanie werdyktu Konkursu Szopek Bożonarodzeniowych.
Jury w składzie Ewa Sumlińska, Anna Wiercimok oraz Linda Wencel-Gliniorz przyznało trzy 

miejsca w każdej kategorii (indywidualnej i grupowej) oraz nagrodziło wyróżnieniem każdego autora 
zgłoszonej do konkursu szopki.
Zwieńczeniem tego przedświątecznego spotkania było wspólne kolędowanie a to za sprawą 
Kamili Kałuży, Oskara Leluszko oraz Pawła Ekerta. Przygotowane zostały śpiewniki z tekstami kolęd 
tradycyjnych, aby każdy mógł wziąć udział w tej wspaniałej tradycji. Ostatnią kolędą była Cicha 
noc, zaśpiewaną wspólnie na zewnątrz w towarzystwie zimnych ogni oraz ozdób wykonanych 
przez panie z pracowni SzydełSOK, które co roku dekorują teren przy SOK ręcznie wykonanymi 
szydełkowymi pracami. Wesołych Świąt!

„Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem!”
18.12.2021 r.
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PIERWSZA płyta Zespołu DAY OFF – DAY OFF X
15.12.2021 r.

Płytę DAY OFF X nagraliśmy 
z okazji 10-lecia naszego  

zespołu. Dedykujemy ją  tym, 
którzy kroczyli naszą drogą, 
którzy na niej stanęli lub 
tylko nas mijali przez minioną 
dekadę.

Słowo DZIĘKUJĘ  kierujemy 
do tych osób, które 
wspierają działalność 
zespołu i dzięki którym 
realizacja płyty była możliwa, 
przede wszystkim Pani 
Dyrektor Samorządowego 
Ośrodka Kultury 
w Komprachcicach, naszym 
bliskim, przyjaciołom 
i znajomym. 

Z PASJI DO KULTURY 
KULTURA ŻYJE DZIĘKI 

PASJONATOM
KULTURA DOCENIA 

GRATULUJE I DZIĘKUJE

Z twórczości naszych mieszkańców, którzy pamiętają…

Wyróżnienie

 w XXIX Przeglądzie Orkiestr 
Mniejszości Niemieckiej –   
dla Myśliwskiej Orkiestry 
Gminy Komprachcice.



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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Czerwiec - XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego
  „Wciąż Blisko Nas…”

Październik - XI Festiwal w Klimatach Bluesa i Rocka
  - XXIV Ogólnopolski Przegląd Piosenki Religijnej „Dobrze jest śpiewać    
     naszemu Panu”

W Nowym Roku życzymy Wszystkim zdrowia i pomyślności.  
Naszym wychowankom roku twórczego i kreatywnego, który pozwoli rozwijać ich 

zainteresowania i pasje, natomiast odwiedzającym nas wielu radosnych chwil spędzonych
w klimacie KULTURY.

 

Już dziś ZAPRASZAMY!

Szczegółowe informacje o wszystkich wydarzeniach kulturalnych w roku 2022 znajdziecie 
Państwo na stronie internetowej www.sokkomprachcice.pl   

7 MAJA 2022 r. 
Godz. 17:00

Sala Widowiskowa 
SOK


