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Ośrodek Kultury w Niemodlinie to instytucja kultury powołana uchwałą Rady 
Miejskiej w Niemodlinie z dnia 27 stycznia 2000 r. (numer w Rejestrze Instytucji Kultury 
pod poz. 1, prowadzonym przez Burmistrza Niemodlina).  

Ośrodek Kultury w Niemodlinie w I półroczu 2014 r. zatrudniał 10 osób, w tym 6 osób na 
stanowiskach programowych, 2 na stanowiskach administracyjnych i 2 na gospodarczych. 

W ramach realizacji form programowych Ośrodek Kultury w Niemodlinie w  
pierwszym półroczu 2014 r.  zorganizował następujące imprezy kulturalne: 

• XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
• Gminny Konkurs Recytatorski „Miłość jest wśród nas” 
• Ferie zimowe 
• Koncert Teresy Werner 
• Natura Borów Niemodlińskich - wystawa fotografii Kazimierza Kiejzy 
• Koncert Studia Piosenki 
• Promocja przewodnika turystycznego Mariusza Woźniaka „Atrakcje turystyczne gminy 

Niemodlin” 
• X Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY 
• Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy 
• Wystawa 77xOsiecka; 
• Spektakl teatralny „Mąż zmarł, ale już mu lepiej” – przedstawienie grupy teatralnej OK 
• Dzień Dziecka 
• Występy artystyczne wychowanków OK z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny 
• Koncert uczniów zajęć instrumentalnych 
• Kontynuacja współpracy z Uniwersytetem III Wieku  

Ośrodek Kultury w ramach działalności statutowej prowadził i organizował zajęcia 
dla dzieci i młodzieży: 

• zajęcia muzyczne – Studio Piosenki dla grup wiekowych: grupa młodsza (szkoły 
podstawowe), grupa starsza (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne) i dorośli 
- emisja głosu, interpretacja piosenki, 

• zajęcia taneczne zespołu RYTMIX w grupach wiekowych: przedszkolaki (jedna grupa), 
uczniowie szkół podstawowych (dwie grupy), młodzież gimn. i ponadgimn. (jedna grupa), 

• zajęcia teatralne dla grup wiekowych (szkoły podstawowe, gimnazjalne                                  
i ponadgimnazjalne, dorośli), 

• zajęcia plastyczne, 

• próby zespołów instrumentalnych, 

• zespół wokalny Graczanki i Piąty Bieg, 

• nauka gry na instrumentach (gitara, fortepian, keyboard, saksofon), 

• praca z akompaniatorem – SCENA MŁODZIEŻOWA (zajęcia dla wokalistów). 
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W ramach promocji wychowankowie Ośrodka Kultury reprezentowali instytucję na 
konkursach muzycznych, tanecznych, plastycznych, podczas których odnosili sukcesy.  

1) XIII Festiwal Piosenki z Serduszkiem w Tułowicach:   

• Emilia Ostrowska – wyróżnienie, kat. szkoły podstawowe; 
• Marcelina Ziętara – wyróżnienie, kat. szkoły podstawowe; 
• Hanna Zaremba - III miejsce, kat. szkoły podstawowe; 
• Wiktoria Grudniok - I miejsce, kat. gimnazjum; 
• Magdalena Szwala  - III miejsce, kat. szkoły licealne. 

2) Przegląd Grup Tanecznych w Tarnowie Opolskim: 

• Grupa taneczna Rytmix I - nagroda - udział w finałach wojewódzkich w Ozimku. 

3) XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych w Ozimku: 

• Grupa taneczna Rytmix I   - wyróżnienie. 

4) Dziecięcy Festiwal Piosenki w Korfantowie: 

• Hania Zaremba - II miejsce, kat. szkoły podstawowe; 
• Maja Myśliwiec – wyróżnienie,  kat. gimnazjum. 

 5) Giełda Piosenki w Opolu: 

• Kwalifikacje do finału:  Hania Zaremba, Anna Hildebrand, Magdalena Szwala. 

6) Konkurs plastyczny  na projekt okładki płyty organizowany przez Muzeum Piosenki 
Polskiej w Opolu: 

• Hanna Bohatczuk - II miejsce, kat. szkoły podstawowe klasy I-III; 
• Joanna Paluszkiewicz - III miejsce, kat. szkoły podstawowe klasy I-III. 

7) Jarmark Folkloru w ramach Grodkowskich Dni Kultury: 

• Zespół Graczanki – wyróżnienie. 

8) Ogólnopolski Festiwal Piosenki PIOSENKOBRANIE w Opolu: 

• Anna Hildebrand – II miejsce, kat. szkoły podstawowe. 

9) Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej OCEANY: 

• Marta Fedorowicz – wyróżnienie, kat. szkoły ponadgimnazjalne; 
• Maja Myśliwiec – wyróżnienie, kat. szkoły wyróżnienie. 

Inne zadania realizowane przez Ośrodek Kultury w dziedzinie organizacji działalności 
kulturalnej to organizacja imprez lokalnych, opracowanie scenariuszy, przygotowanie plakatów, 
zaproszeń, prowadzenie konferansjerki, kolportaż plakatów, zaproszeń i „Pulsu Niemodlina”. 
Stałym elementem działalności statutowej Ośrodka Kultury jest wydawanie lokalnego 
miesięcznika społeczno-kulturalnego „Puls Niemodlina”.  W  pierwszym półroczu 2014 r.  ukazało 
się 5 numerów gazety. Działalność muzyczną prowadziło także studio nagrań Ośrodka Kultury. 
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Wśród największych imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek Kultury           
w Niemodlinie w pierwszym półroczu br. można wymienić: 

1. WOŚP 
2. Ferie zimowe  
3. Gminny Konkurs Recytatorski „Miłość jest wśród nas” 
4. X Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” 
 

1. WOŚP 
 

12 stycznia 2014 r., podczas 22. Finału WOŚP zbierane były pieniądze na zakup 
specjalistycznego sprzętu dla dziecięcej medycyny ratunkowej i godnej opieki medycznej 
seniorów. Dzięki hojności mieszkańców Niemodlina do wspólnej kasy WOŚP trafiło 9 101 
złotych. Wszyscy, którzy pragnęli wesprzeć Orkiestrę, mogli to uczynić na ulicach miasta oraz w 
hali widowiskowo-sportowej, gdzie Ośrodek Kultury w Niemodlinie i Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przygotowali program artystyczno-sportowy. 

Orkiestra rozpoczęła się na sportowo - turniejem tenisa stołowego, a następnie meczem 
koszykówki w wykonaniu młodych zawodników UKS Jedynka. Dalej swój pokaz miała sekcja 
Opolskiego Klubu Karate Kyokushin. Najpierw zaprezentowali się najmłodsi adepci, następnie 
starsi zawodnicy, którzy pokazali układy, walki w lekkim kontakcie, przewroty oraz – chyba 
najbardziej widowiskowy – test rozbijania cegieł. Niemniej emocji wzbudził również pokaz 
zumby. Jest to coraz popularniejszy i obecnie bardzo modny rodzaj aktywności fizycznej, który 
łączy w sobie elementy fitnessu i tańców latynoamerykańskich. Kilkanaście pań uczęszczających 
na zajęcia zumby zaprezentowało obecnym na Orkiestrze energetyczne choreografie, wykazując 
się świetną kondycją oraz udowadniając, że ruch dla zdrowia może iść w parze z dobrą zabawą. 
Część sportową zakończyły mecze futsalu. Grali dorośli – reprezentacja Niemodlińskiej Halowej 
Ligi Piłkarskiej z UKS Jedynką – oraz młodzi piłkarze. 

W części artystycznej wystąpili wychowankowie Studia Piosenki. Swój pokaz miała 
również najmłodsza grupa taneczna zespołu Rytmix z Ośrodka Kultury. Dla Orkiestry także 
zagrały zespoły młodzieżowe OK. Całą imprezę w Niemodlinie, podobnie jak w wielu miastach w 
Polsce, zakończyło symboliczne światełko do nieba - pokaz sztucznych ogni. W trakcie finału 
WOŚP wszystkie imprezy sportowe i występy przeplatane były licytacjami.  

2. FERIE ZIMOWE 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie w czasie ferii zimowych przygotował dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych z gminy Niemodlin wiele atrakcji. W dniach od 17 do 28 lutego 2014 r. odbywały się 
następujące zajęcia kulturalne: muzyczne, plastyczne, taneczne, pokazy filmowe, spektakle 
teatralne i dyskoteki. W zajęciach kulturalnych brały udział dzieci, młodzież i dorośli z całej 
gminy – również uczniowie szkół wiejskich korzystali z zajęć dzięki zorganizowanemu dojazdowi 
do Niemodlina. Dla uczniów z terenów wiejskich został przygotowany poczęstunek. Podczas ferii 
na scenie Ośrodka Kultury czterokrotnie gościł Teatr „Art-Re’’ z Krakowa. 

Celem zajęć było wdrożenie dzieci i młodzieży do bezpiecznego i twórczego spędzania 
czasu wolnego, rozwijanie i pogłębianie pasji i zainteresowań, szukanie sposobów organizacji 
czasu wolnego. 

Podczas zimowego wypoczynku nie zabrakło aktywności ruchowej - dzieci i młodzież 
licznie uczestniczyła w warsztatach tanecznych, ćwicząc elementy układów, figury, ale również 
bawiąc się w rytm muzyki.  
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Wśród propozycji Ośrodka Kultury bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się 
przedstawienia teatralne dla dzieci przygotowane przez teatr z Krakowa. Łącznie odbyły się cztery 
przedstawienia, za każdym razem wypełniając salę widowiskową po brzegi (Jaś i drzewo fasoli, 
Złota kaczka, Lech, Czech i Rus, Zajęcza chatka). 

Przez dwa tygodnie odbywających się cyklicznie zajęć plastycznych, na które uczęszczała 
stała grupa młodych rysowników, powstawały prace wykonywane różnymi technikami. Nowością 
podczas ferii były poranki filmowe, z których skorzystało wielu młodych widzów. Do zajęć tańca, 
śpiewu i rysunku, w tym roku dołączyły także nieodpłatne lekcje gry na pianinie, które cieszyły się 
dużym zainteresowaniem. Ofertę skierowaną głównie do młodzieży i dorosłych stanowiły próby 
zespołów wokalnych i instrumentalnych. W Ośrodku Kultury odbyła się również dyskoteka dla 
dzieci oraz karnawałowy bal przebierańców.  

 
3. KONKURS RECYTATORSKI 

Dziesiąta edycja Gminnego Konkursu Recytatorskiego „Miłość jest wśród nas” odbyła się 
14 lutego 2014 r. Patronat honorowy nad konkursem objął burmistrz Niemodlina Mirosław 
Stankiewicz.  

Młodzież recytowała wiersze o tematyce miłosnej w trzech kategoriach wiekowych. Oprócz 
szkół gimnazjalnych i szkół ponadgimnazjalnych, w tym roku w konkursie wzięli udział uczniowie 
klas piątych i szóstych szkół podstawowych (43 uczestników).  

Jury w składzie: przewodnicząca Irena Lachowska (nauczycielka języka polskiego), 
Jadwiga Kutyła (dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Niemodlinie), Anna 
Pasierbek-Moćko (pracownik biblioteki w Niemodlinie) oraz Marek Krzyżanowski (pracownik 
OK), przyznało Grand Prix konkursu Przemysławowi Wajmanowi z Publicznego Gimnazjum 
Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie za recytację wiersza Wisławy 
Szymborskiej „Miłość od pierwszego wejrzenia”. 

W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Ewa Szurgut, drugie Marta 
Pochwat – uczennice Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rogach. Trzecie miejsca 
zajęła Julia Mamczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Niemodlinie. 

W kategorii szkół gimnazjalnych pierwsze miejsce przyznano Julii Kwiecińskiej (PG w 
Niemodlinie). Drugie miejsce zajął Patryk Kupczak z Publicznego Gimnazjum im. Polskich 
Noblistów w Graczach. Trzecia nagroda powędrowała do Agnieszki Karbownik (PG w 
Niemodlinie). W kategorii szkół ponadgimnazjalnych laureatem pierwszego miejsca został Kamil 
Skroś. Drugie miejsce otrzymała Paulina Judasz, trzecia nagroda trafiła do Małgorzaty Hajt. 
Wszyscy laureaci tej kategorii są uczniami Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Zespołu 
Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie. 

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Bilińska (PG w Niemodlinie), Julia Franciszków (SP nr 1 
w Niemodlinie), Damian Konieczny (PG w Graczach), Paulina Skiba (SP w Graczach), Laura 
Skirzewska (SP nr 2 w Niemodlinie), Weronika Szwala (SPSPSK w Grabinie), Karolina Ściepłek 
(SP nr 2 w Niemodlinie), Katarzyna Wąchała (PG w Niemodlinie). 
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4. OCEANY 2014 

Ogólnopolski Konkurs na Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany”, 
organizowany przez Ośrodek Kultury w Niemodlinie, odbył się 15 maja 2014 roku. Konkurs i 
koncert laureatów wpisał się w katalog imprez muzycznych organizowanych w ramach projektu 
„Opolskie kwitnące muzycznie II” i był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa 
opolskiego w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013. 

Patronat honorowy nad X edycją „Oceanów” objęli: Marszałek Województwa Opolskiego –
Andrzej Buła, Starosta Powiatu Opolskiego – Henryk Lakwa, Burmistrz Niemodlina – Mirosław 
Stankiewicz, Prezes Fundacji im. Agnieszki Osieckiej „Okularnicy” – Agata Passent, Muzeum 
Polskiej Piosenki w Opolu. 

Młodzież gimnazjalna i starsza prezentowała własne interpretacje piosenek Agnieszki 
Osieckiej w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. Do 
przesłuchań konkursowych stanęło pięćdziesięcioro uczestników. Śpiewającą młodzież oceniało 
jury w składzie: Anna Panas - polska piosenkarka jazzowa, bluesowa i pop, autorka tekstów i 
muzyki, Ludmiła Wocial-Zawadzka – nauczycielka śpiewu, wykładowca, muzyk, dyrygent, 
Jarosław Wasik – dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz Urszula Milewska - laureatka 
nagrody Grand Prix OCEANY 2013. 

Grand Prix - Karolina Łopuch (Studio Piosenki i Tańca „Fart” Bielawa) – „Kto tak ładnie 
kradnie”. 

Kategoria szkoły ponadgimnazjalne: 

I miejsce Aleksandra Palczak (MCK Lipno) – „Wybacz Mamasza”, I miejsce Dominika Kontny, 
Rafał Kierpiec (Żory) – „Nie ma jak pompa”, II miejsce Agnieszka Miśków (MDK Racibórz) – 
„Zielono mi”, III miejsce Michał Olech (Nyski Dom Kultury) – „Długie te nasze jesienie”. 

Kategoria szkoły gimnazjalne: 

I miejsce – nie przyznano, II miejsce Łukasz Wolski (Centrum Kultury w Koszalinie) – „Filiżanka 
kawy”, III miejsce Joanna Kostka (Zespół Szkół w Solarni) – „Nie żałuję”. 

Wyróżnienia: 

Marta Fedorowicz (Ośrodek Kultury w Niemodlinie) – „Szpetni czterdziestoletni”, Maja 
Myśliwiec (Ośrodek Kultury w Niemodlinie) – „To wszystko z nudów”. 

Wieczorem, w dniu konkursu, miał miejsce uroczysty koncertu laureatów, w którym 
wszyscy wyróżnieni młodzi artyści wystąpili przed pełną salą publiczności oraz odebrali nagrody. 
W drugiej części koncertu wystąpił zespół Raz, Dwa, Trzy. Przez cały dzień, zarówno uczestnicy 
konkursu, jak i koncertu laureatów mogli oglądać wystawę „77xOsiecka”, na którą złożyło się 
siedemdziesiąt siedem zdjęć i nagrań aktorów i przyjaciół Agnieszki Osieckiej. Znane osoby m.in. 
Maryla Rodowicz, Krystyna Janda, ale także Krystyna Czubówna czy Artur Barciś - 
zinterpretowały na nowo najpiękniejsze teksty poetki. 


