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Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach pielęgnuje tradycję śpiewania kolęd. Już po raz 
trzynasty można było usłyszeć piękne melodie i teksty kolęd tradycyjnych, pastorałek oraz piosenek 
o tematyce zimowej, które płynęły ze sceny do widowni zgromadzonej w Sali widowiskowej SOK. Na 
scenie zaprezentowało się ponad 100 artystów z pięciu województw, którzy prezentowali swój talent 
wokalny w czterech kategoriach.

Jury w składzie: Anna Maczura, Natalia Rygiel, Paweł Ekert po wysłuchaniu wszystkich solistów 
i zespołów zgłoszonych do konkursu piosenki postanowiło przyznać:
w kategorii I – soliści do 9 lat 
I miejsce – Paulina Knapik 

II miejsce – Alicja Weigelt 

III miejsce – Aleksandra Walczuk

w kategorii II – soliści 10-16 lat
I miejsce – Elżbieta Stachura

II miejsce – Hanna Błachut

III miejsce – Julia Kozłowska

Wyróżnienie – Filip Bajron

Wyróżnienie – Natalia Kubiak

Wyróżnienie – Artur Droś

Wyróżnienie – Katarzyna Juruć

Wyróżnienie – Dominik Komander

w kategorii III – soliści powyżej 16 lat
I miejsce – Zuzanna Urbanik

II miejsce – Justyna Sitarek

III miejsce – Julia Imielska

w kategorii IV – zespoły wokalne,
wokalno-instrumentalne, duety
I miejsce – Zespół FAMA

II miejsce – Światełka Pana

III miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Mali Modrzewiacy”

Wyróżnienie – Trio Amelia, Karolina i Lijana

XIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek „Hej Kolęda! Kolęda!” 
15.01.2022 r.

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
30.01.2022 r.

Tegoroczny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy odbył się w Sali Widowiskowej Samorządowego 
Ośrodka Kultury w Komprachcicach. Dziękujemy lokalnej społeczności za zaangażowanie w to 
dobroczynne dzieło, przygotowanie poczęstunku oraz uczestnictwo w licznych licytacjach, podczas 
których można było nabyć płyty Zespołu Attonare oraz DAY OFF działających w SOK, rękodzieła 
pracowni szydełkowej SzydełSOK, dzień w Sejmie z Posłem Ryszardem Gallą czy dzień w Urzędzie 
Gminy z Wójtem Leonardem Pietruszką a także obrazy i wiele innych  przedmiotów, dzięki którym 
konto WOŚP zostało zasilone. W tym dniu na scenie zaprezentowali się wokaliści sceny muzycznej 
SOK, Myśliwska Orkiestra Gminy Komprachcice, Rodzina Buchman oraz zespół 4Mation. 
Zgromadzeni w tym dniu ludzie o wielkich sercach uzbierali w sumie ponad 22 tysiące złotych bo 
zjednoczył ich wspólny cel: chęć niesienia pomocy innym. 
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Zima w SOK 
       31.01 - 4.02.2022 r.

Podczas tegorocznych ferii zimowych zorganizowaliśmy dla dzieci warsztaty plastyczne, zajęcia 
integracyjne, gry i zabawy ruchowe a także mieliśmy możliwość poznania niezwykłych sów ze 
Skrzydlatej Ferajny oraz psów z ośrodka Przyjaciel Pudel. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za to, że 
chętnie uczestniczyli w naszych propozycjach spędzania wolnego czasu podczas tegorocznej zimy. 
W zorganizowanych przez nas zajęciach wzięło udział ponad 80 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie 
kultury i z całą pewnością kultywowanie tradycji wielkanocnych wpisuje się w tę działalność. Dzięki 
Muzeum Wsi Opolskiej poznaliśmy tradycyjne metody zdobienia jaj wielkanocnych oraz znaczenia 
poszczególnych kolorów na jakie się je barwi. Udział w zajęciach był bezpłatny, jednak należało 
wcześniej zgłosić swoją obecność gdyż grupa mogła liczyć maksymalnie 20 osób a każdy z uczestników 
zobowiązany był do przyniesienia z sobą jaj, na których będzie pracował. Przekrój wiekowy uczestników 
zajęć formował się od uczniów szkół podstawowych po członków Klubu Seniora.

Warsztaty zdobienia jaj Wielkanocnych
2.03.2022 r.

Młodzi aktorzy działający w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach po raz pierwszy 
zagrali spektakl podczas wydarzenia „Choinka! Choinka! Ubierzmy ją razem!” 18 grudnia 2021 r. 
w Sali Widowiskowej SOK. Jego przesłanie przypomniało wszystkim zgromadzonym widzom, co 
tak naprawdę jest ważne podczas świąt Bożego Narodzenia. Mimo, że przedstawienie trwało prawie 
godzinę to można śmiało stwierdzić, że gra aktorska, gra światłem i muzyką sprawiły, że widownia była 
skupiona aż do ostatniej sceny.
Akcik wystawił spektakl jeszcze 21 stycznia i 25 lutego.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nauczycieli, 8 marca obejrzeli go uczniowie ze szkół 
podstawowych z terenu Gminy Komprachcice oraz z PSP nr 30 z Opola.

Spektakle teatralne „Opowieść Wigilijna” w wykonaniu
grupy Teatralnej Akcik
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Klub Seniora „Uśmiech Seniorów” działający w Samorządowym Ośrodku Kultury w Komprachcicach 
znajduje wiele okazji do świętowania i spotkań przy wspólnym stole. Niewątpliwie Dzień Kobiet 
i Mężczyzn jest taką okazją by można było się spotkać i porozmawiać. W tym dniu o występy artystyczne 
zadbały dzieci z Ochronki w Komprachcicach oraz Publicznej Szkoły Podstawowej w Komprachcicach. 
Na stołach nie mogło także zabraknąć słodkiego poczęstunku.

Dzień Kobiet i Mężczyzn w Klubie Seniora
9.03.2022 r.

Realizując czwartą już edycję Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice postanowiliśmy trochę 
zmienić jego formułę. Słowo piknik kojarzy się z czasem wolnym spędzanym na świeżym powietrzu, 
my zorganizowaliśmy to wydarzenie łącząc z sobą rozrywkę oraz edukację. 
Pierwszym punktem pikniku były seanse Opolskiego Kina Objazdowego związane oczywiście 
z lotnictwem. 1 kwietnia w Sali Widowiskowej SOK wyświetlone zostały dwa filmy dla najmłodszych: 
„Szeregowiec Dolot”, dla starszych Dywizjon 303. Historia prawdziwa grupy polskich lotników.
22 kwietnia odbyło się spotkanie autorskie z Dyrektorem Aeroklubu Opolskiego – Panem Jerzym 
Sowińskim zatytułowane „Lotnictwo – Historia i pasja”, podczas którego poznaliśmy historię lotnictwa 
w ogóle, ale także historię opolskiego aeroklubu i lotniska w Polskiej Nowej Wsi. Prowadzący opowiadał 
także o tym, czym współcześnie zajmuje się wspomniane lotnisko i zachęcał do korzystania z jego 
oferty, w której znaleźć można loty widokowe, loty szybowcem czy skoki spadochronowe. 
Finał IV Pikniku Lotniczego w Gminie Komprachcice podczas, którego podsumowaliśmy tegoroczne 
wydarzenia związane z piknikiem, odbył się 7 maja. Na scenie zaprezentowała się najmłodsza 
uczestniczka zajęć wokalnych prowadzonych w naszym ośrodku – Amelia Buchman, która 
w żartobliwej piosence „Czekolady Ach!” wprowadziła widzów w występ Kabaretu Nowaki - znanego 
z telewizji i największych polskich scen kabaretowych.

IV PIKNIK LOTNICZY W GMINIE KOMPRACHCICE

W środowy wieczór ze sceny sali 
widowiskowej SOK popłynęły 
liryczne dźwięki popularnych 
polskich i zagranicznych przebojów 
a to za sprawą dwóch panów.  Do 
akompaniamentu kontrabasu, 
na którym zagrał Adrian Białek 
zaśpiewał dla nas Robert Klimek. 
W ich wykonaniu wybrzmiały m.in. 
Ballada o Tolku Bananie, utwory 
z repertuaru Mietka Szcześniaka, 
Alicii Keys, Stinga i wiele innych.

Koncert Muzyka Mojej Sceny
16.02.2022 r.
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Koncert Wielkopostny w wykonaniu zespołu Attonare
10.04.2022 r.

Niedzielne popołudnie w okresie Wielkiego Postu to odpowiedni czas na chwilę refleksji i zadumy. 
Nie odbyło się bez wzruszeń, gdyż muzyka wielkopostna niesie z sobą ogromny emocjonalny bagaż. 
Kolejny raz koncert zespołu Attonare dostarczył nam wielu niezapomnianych wrażeń.

Tydzień po Świętach Zmartwychwstania Pańskiego przypada prawosławna i grekokatolicka Wielkanoc 
– jedno z najważniejszych świąt na Ukrainie. Obecna sytuacja wyznaczyła drogę wielu  osobom zza 
wschodniej granicy do naszego kraju również na teren naszej Gminy.
W Niedzielę 24 kwietnia 2022 r. wspólnie z gośćmi z Ukrainy zasiedliśmy przy wielkanocnym stole 
kierując życzenia aby czas Wielkanocy przyniósł wszystkim spokój, ukojenie i nadzieję.
O oprawę muzyczną spotkania zadbał zespół wokalno – instrumentalny Attonare oraz Myśliwska 
Orkiestra Gminy Komprachcice – grupy  działające przy naszym Ośrodku. Niecodzienny charakter 
wydarzenia podkreślała towarzysząca mu ikona Chrystusa, napisana przez lokalnego artystę pana 
Franciszka Tworuszkę, Ikona w intencji pokoju przekazana została na Ukrainę.
Wzruszającą chwilą uroczystości było odśpiewanie przez zaproszonych gości ukraińskiej pieśni 
patriotycznej „Czerwona kalina” oraz prezentacja muzyczna ucznia z Ukrainy.
Podziękowania kierujemy w stronę wszystkich którzy pomogli w organizacji spotkania. 
Wolontariuszom, pracownikom Urzędu Gminy Komprachcice oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Komprachcicach za to, że mogliśmy razem  w ten trudny i niespokojny czas podarować 
kawałek normalnej rzeczywistości ukraińskim gościom.

Spotkanie Wielkanocne dla Gości z Ukrainy
24.04.2022 r.
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Koncert uczestników zajęć wokalnych „Muzyka Mojej Sceny”
25.04.2022 r.

Kwietniowa edycja zaplanowanego cyklu koncertów wprowadziła słuchaczy w świat bajek i muzyki 
filmowej a to za sprawą uczestników zajęć wokalnych prowadzonych w Samorządowym Ośrodku 
Kultury w Komprachcicach. Wielu spośród występujących artystów stawiało podczas tego koncertu 
swoje pierwsze kroki na scenie. Cieszy nas fakt, że jako ośrodek kultury kształtujemy tych młodych 
wokalistów i dajemy im możliwość zdobywania cennego doświadczenia podczas występów przed 
publicznością. 

KONCERT DLA MAM I NIE TYLKO
25.05.2022 r.

W przeddzień Święta Mam, w sali widowiskowej SOK odbył się koncert dedykowany mamom, tatom 
i wszystkim tym, którzy w tym dniu postanowili spędzić czas w towarzystwie muzyki płynącej 
z naszej sceny. Dziękujemy uczestnikom naszych zajęć wokalnych za to, że jak zwykle stanęli na 
wysokości zadania, dziękujemy ich instruktorom: Damianowi Szymańskiemu oraz Robertowi 
Klimkowi. Szczególnie podziękowania kierujemy  rozśpiewanej mamie z terenu naszej Gminy – Annie 
Maczurze, wokalistce zespołu 4MATION, która swoim występem jak zawsze potrafiła zaangażować 
wszystkich do wspólnego śpiewania. 
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Koncert Zespołu Attonare w Chmielowicach
29.05.2022 r.

Na zaproszenie ks. proboszcza Jacka Biernata Zespół Attonare wystąpił z koncertem na „Pikniku 
Rodzinnym” w Parafii św. Anny Samotrzeciej w Opolu – Chmielowicach. Organizacja tego wydarzenia 
miała na celu zebranie środków na remont dachu kościoła. Jest nam niezmiernie miło, że koncertem 
ubogaconym instrumentarium saksofon - Jacek Mielcarek, kontrabas - Jakub Mielcarek, gitara - 
Lechosław Mól oraz na Hammondach - Łukasz Gliniorz w muzyczny sposób dołożyliśmy swoją 
cegiełkę do tak ważnej sprawy.

Koncert Laureatów X Przeglądu Muzyczna Wiosna w Głuchołazach
29.05.2022 r.

W niedzielę 29 Maja w Muszli Leśnej w Głuchołazach odbył się 
II Festyn Rodzinny KOLORY RODZINY a podczas niego Koncert 
Laureatów X Przeglądu „Muzyczna Wiosna” zorganizowany przez 
Centrum Kultury w Głuchołazach. Cieszymy się, że wokaliści 
reprezentujący nasz ośrodek znaleźli się w gronie nagrodzonych 
podczas tego przeglądu.

I Miejsce – Kamila Kałuża

II Miejsce – Oskar Leluszko

II Miejsce – Kacper Puślecki

Wyróżnienie – Lena Oszek

Wyróżnienie – Amelia Buchman

Kiedy Czerwony Kapturek otwiera dyskotekę… babcia sprzedaje bilety… a Wilk chce być ochroniarzem. 
O tym co wydarzyło się w bajkach dowiedzieliśmy się z humorystycznego spektaklu pt. Baba J. i Reszta 
w wykonaniu grupy teatralnej AKCIK. Spektakl przyciągnął liczną widownię zarówno dorosłych jak 
i dzieci, która żywo reagowała na to co działo się na scenie. Z perspektywy czasu, patrząc na działalność 
grupy, zaangażowanie poszczególnych osób w szlifowanie swojego warsztatu aktorskiego można by 
pokusić się o stwierdzenie, że warsztat teatralny młodych aktorów - amatorów jest coraz bardziej 
doskonały.  

SPEKTAKL BABA J. I RESZTA
8.06.2022 r.

W tegorocznej edycji XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wciąż Blisko Nas” mogliśmy posłuchać 
piosenek Anny Jantar i Jarosława Kukulskiego oraz Andrzeja Zauchy a to za sprawą poszerzenia 
możliwości wyboru prezentacji konkursowych uczestnikom również o piosenki z repertuaru tego 
polskiego wokalisty. Jako organizatorzy wierzymy w to, że czerpanie z dorobku Andrzeja Zauchu 
będzie z jednej strony doskonałym wyborem dla młodych wokalistów z drugiej zaś wraz z pozostałymi 
artystami pozwoli promować polską muzykę.

Jury w składzie: Anna Maczura, Tomasz Stera, Paweł Ekert po wysłuchaniu wszystkich podmiotów 
zgłoszonych do konkursu piosenki postanowiło przyznać:

XII Ogólnopolski Festiwal Piosenki „Wciąż Blisko Nas” Anna Jantar 
Jarosław Kukulski Andrzej Zaucha Komprachcice 2022

8.06.2022 r.

w kategorii I 
I miejsce – Kacper Puślecki 

II miejsce – Anastazja Szalek 

III miejsce – Lena Bryja 

Wyróżnienie – Amelia Buchman

Wyróżnienie – Maja Kobzik 

Wyróżnienie – Agata Michalska

w kategorii II 
I miejsce – Urszula Buba

II miejsce – Mateusz Antosik

III miejsce – Amelia Machała

Wyróżnienie – Filip Bajron

Wyróżnienie – Artur Droś

w kategorii III – soliści powyżej 16 lat
I miejsce – Mateusz Subocz

II miejsce – Ewelina Woźniak 

III miejsce – Julia Imielska 

Wyróżnienie – Zuzanna Urbanik 

Wyróżnienie – Damian Ordak 

Wyróżnienie – Celina Berini

w kategorii IV
Nagroda specjalna Kamila Kałuża i Oskar Leluszko
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Zakończenie roku kulturalnego 2021/2022 
20.06.2022 r.

20 czerwca zakończyliśmy oficjalnie rok kulturalny 2021/2022, podczas którego gościliśmy podróżnika 
Pana Michała Szulima, który opowieściami o swoich podróżach wprowadził nas w wakacyjny klimat 
i zainspirował do odkrywania mniej znanych ale bardzo ciekawych miejsc w Europie.

Dziękujemy, że tak licznie uczęszczaliście na nasze zajęcia: wokalne, plastyczne, instrumentalne,  
umuzykalniające, Myśliwskiej Orkiestry Gminy Komprachcice, teatralne, szydełkowe, klubu seniora,  
fitnessu, latino solo, tańca towarzyskiego dla dzieci, tańca użytkowego dla par, Scorpion Dance Team 
to dowód na to, że doceniacie naszą pracę i to co dla Was przygotowujemy.
Dziękujemy także, że jesteście na wydarzeniach, które dla Was organizujemy! Podczas spotkania 
podróżniczego “Na dobry początek lata” postanowiliśmy szczególnie wyróżnić trzy osoby 
uczęszczające na nasze zajęcia wokalne, które w minionym roku godnie reprezentowały nas na wielu 
wydarzeniach organizowanych w naszym ośrodku ale także poza nim, zdobywając niejednokrotnie 
czołowe miejsca w wielu konkursach i festiwalach.
Gratulacje Kamila Kałuża, Kacper Puślecki oraz Oskar Leluszko.
Do zobaczenia po wakacjach!
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JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY NA XI FESTIWAL W KLIMATACH BLUESA I ROCKA 
DNIA 22.10.2022 R.

Tych Panów nie trzeba nikomu przedstawiać: Jerzy Styczyński (Dżem), Marek Raduli (Laboratorium, 
ex. Budka Suflera), Jacek Krzaklewski (Perfect), Witek Łukaszewski (Morrison Tres) i Mariusz Bobek 
Bobkowski (Turbo).
Legendy polskiej muzyki rockowej, mistrzowie swoich instrumentów, wielokrotni zwycięzcy gitarowych 
plebiscytów na najlepszego gitarzystę w Polsce, a ponadto - niezwykle barwne osobowości sceniczne.
Ich koncert to połączenie energetycznego rocka z nastrojowością ballady do muzyki i tekstów autora 
ostatniej, Złotej Płyty Maryli Rodowicz („Ach, świecie...” 2018) - Witka Łukaszewskiego.
Wszystko okraszone znakomitymi solami gitarowymi, partiami wokalnymi i scenicznym humorem!

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


