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Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej (od 1 stycznia 2019 r.)
jest instytucją kultury powołaną 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 jest instytucją powołaną do prowadzenia
działalności kulturalnej i promocji twórczości artystycznej. Placówka zajmuje się
edukacją artystyczną dzieci, młodzieży i dorosłych, rozwijaniem ich zainteresowań
i uzdolnień oraz upowszechnianiem kultury. Do zadań Ośrodka Kultury należy
w szczególności organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej, tworzenie
warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół zainteresowań oraz
rozbudzanie i zaspokajanie zainteresowań kulturalnych mieszkańców gminy
Niemodlin.
Stałe formy działalności statutowej Ośrodka Kultury w Niemodlinie to: zajęcia
muzyczne – Studio Piosenki (emisja głosu, interpretacja piosenki), zajęcia taneczne,
zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia z
akompaniatorem (Scena Muzyczna). Inne zadania realizowane przez Ośrodek Kultury
w dziedzinie działalności kulturalnej to organizacja imprez lokalnych, państwowych,
plenerowych, opracowanie scenariuszy, przygotowanie plakatów, kolportaż plakatów,
obsługa techniczna i medialna wydarzeń. Do stałych, realizowanych cyklicznie, form
programowych realizowanych przez Ośrodek należą m.in.: Ogólnopolski Konkurs na
Interpretację Piosenek Agnieszki Osieckiej „Oceany” i Święto Karpia
(Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik”, „Mały Karpik”,
„Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb”). Ośrodek Kultury wpiera
także działania Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który ma swoją siedzibę w budynku
OK. W ramach współpracy Ośrodek udostępnia słuchaczom UTW swoje
pomieszczenia, promuje jego działania, zapewnia pomoc techniczną i merytoryczną –
m.in. instruktorzy OK prowadzą zajęcia teatralne i muzyczne dla seniorów.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie to centrum, w którym rozwijają się wszelkie
formy aktywności artystycznej: wystawy, koncerty, warsztaty, występy kabaretów,
przeglądy, promocje książek, konferencje i spotkania organizowane dla mieszkańców
oraz z ich udziałem. W obiekcie Ośrodka Kultury odbywa się ponadto wiele imprez
organizowanych przez szkoły, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, m.in.
akademie szkolne, przedstawienia teatralne dla szkół oraz programy profilaktyczne.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie dysponuje salą widowiskową na 283 miejsca,
wyposażoną w profesjonalny sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy, ekran, projektor
multimedialny i fortepian cyfrowy, salą konferencyjną na 80 miejsc, wyposażony
w nagłośnienie, ekran, projektor multimedialny i fortepian cyfrowy. W Ośrodku
Kultury znajduje się również studio nagrań.
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W budynku Ośrodka Kultury odbywają się wszystkie imprezy kulturalne,
zarówno o charakterze lokalnym, jak ogólnopolskim i międzynarodowym. Ośrodek
stanowi centrum życia kulturowego całej gminy Niemodlin, a z jego oferty
programowej korzysta w roku kilka tysięcy osób, w tym również mieszkańcy gmin
sąsiednich.
Ośrodek Kultury w Niemodlinie jest instytucją kultury działającą na terenie
gminy Niemodlin. Zatrudnienie: dyrektor (1 etat), główny księgowy (3/4 etatu), spec.
ds. obsługi urządzeń akustycznych i organizacji imprez (1/4 etatu), spec. ds. promocji
(1 etat), spec. ds. kadrowo-administracyjnych (1 etat), instruktor plastyki (1 etat),
instruktor muzyki (1/2 etatu) oraz 2 pracowników gospodarczych (2 etaty).
Istotną informacją związaną z działalnością Ośrodka Kultury w pierwszym
półroczu 2020 roku było wprowadzenie od 12 marca stanu pandemii. Dopiero od 1
czerwca br. zostały wznowione częściowo zajęcia, które odbywały się w reżimie
sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W ramach realizacji form programowych Ośrodek Kultury
w Niemodlinie w pierwszym półroczu 2020 r. zorganizował następujące imprezy
kulturalne:
• ferie z Ośrodkiem Kultury
• warsztaty z tańca klasycznego, jazzowego oraz gimnastyki dla tancerzy zespołu
RYTMIX
• Gminny Konkurs Recytatorski „Miłość jest wśród nas”
• Koncert Sceny Muzycznej
• wystawa obrazów Krystyny Krysiak
• Dzień Kobiet: projekcja oscarowego filmu „Parasite”
• internetowy konkurs plastyczny „Najpiękniejsze zakątki mojego miasta” Niemodlin - architektura, przyroda, zabytki…
Ośrodek Kultury w ramach działalności
i organizował zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

statutowej

prowadził

• zajęcia muzyczne – Studio Piosenki
• praca z akompaniatorem – Scena Muzyczna (zajęcia dla wokalistów)
• zajęcia taneczne zespołu Rytmix w grupach wiekowych: przedszkolaki,
uczniowie szkół podstawowych i ponadpostawowych
• zajęcia rytmiki i baletu dla dzieci w wieku przedszkolnym
• zajęcia teatralne dla grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli
• zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży
• zespół wokalny Piąty Bieg – zajęcia dla seniorów
• nauka gry na instrumentach (gitara, fortepian, keyboard)
• comiesięczne seanse filmowe we współpracy z Opolskim Kinem Objazdowym
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W ramach promocji wychowankowie Ośrodka Kultury reprezentowali
instytucję na konkursach muzycznych, tanecznych, plastycznych, podczas
których odnosili sukcesy:
SCENA MUZYCZNA
•
•
•
•

Joanna Paluszkiewicz – I miejsce XV Festiwalu Piosenki DO-RE-MI w Ozimku
Wiktoria Kramczyńska – II miejsce XV Festiwalu Piosenki DO-RE-MI w Ozimku
Wiktoria Burzec – III miejsce XV Festiwalu Piosenki DO-RE-MI w Ozimku
Joanna Szewczyk – wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszkiem
w Tułowicach
• Anna Hildebrand – wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszkiem
w Tułowicach
• Joanna Paluszkiewicz – wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszkiem
w Tułowicach
• Wiktoria Kramczyńska – wyróżnienie na XIX Festiwalu Piosenki z Serduszkiem
w Tułowicach
SEKCJA PLASTYCZNA
•

•

•

•

•

•

•

•

Zofia Drabik – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Drzewa
Wokół Nas” organizowanym przez Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 25 we
Wrocławiu
Aleksandra Romanowska – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie
Plastycznym „Drzewa Wokół Nas” organizowanym przez Zespół SzkolnoPrzedszkolny nr 25 we Wrocławiu
Bartosz Dudarz – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pomóż
ptakom przetrwać zimę” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 279
w Warszawie
Hanna Jagiełło - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pomóż
ptakom przetrwać zimę” zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 279
w Warszawie
Wiktoria Śliwka – II miejsce w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Projekt okładki mojej ulubionej lektury szkolnej” zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową w Celinach
Amelia Perzyna – wyróżnienie w IV Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
„Projekt okładki mojej ulubionej lektury szkolnej” zorganizowanym przez Szkołę
Podstawową w Celinach
Julia Prochowska – wernisaż finalistów Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego
dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych organizowanego przez Instytut Sztuk
Pięknych w Olsztynie
Zofia Drabik – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Drzewa
Wokół Nas” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu
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•
•
•

Maja Mazur – wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Drzewa
Wokół Nas” organizowany przez Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wrocławiu
Patrycja Śliwka – wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Ekologiczne podwórko” organizowanego przez MDK Słupsk
Wiktoria Śliwka – wystawa pokonkursowa Ogólnopolskiego Konkursu
Plastycznego „Ekologiczne podwórko” organizowanego przez MDK Słupsk

Wśród innych sukcesów i działań Ośrodka Kultury warto wymienić:
Projekt „Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną
przestrzeń wystawienniczą z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”pozytywnie rozpatrzony wniosek o płatność i rozliczony projekt zrealizowany w 2019
roku. Całkowity koszt projektu: 134 858 zł, kwota dofinansowania: 68 337 zł. Projekt
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na
lata 2014–2020.
Projekt „Przebudowa schodów w holu oraz doposażenie Ośrodka Kultury
w Niemodlinie” – złożono wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy schodów
w holu oraz doposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie. Całkowity koszt projektu:
131 161 zł, wnioskowana kwota pomocy: 71 245 zł.
Złożono wniosek na dofinasowanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego pn. „Dostosowanie widowni i sceny Ośrodka Kultury w Niemodlinie do
wymogów ppoż.” Kwota całości projektu 3 086 794,56 zł brutto (wartość
kosztorysowa). Wnioskowana kwota dofinansowania 1.000.000 zł, kwota otrzymana
500.000 zł brutto. Projekt nie będzie realizowany ze względu na brak środów
finansowych w budżecie gminy Niemodlin.
Inne zadania realizowane przez Ośrodek Kultury w dziedzinie organizacji
działalności kulturalnej: współpraca z przedszkolami i szkołami gminy Niemodlin,
stowarzyszeniami, organizacja imprez lokalnych, opracowanie scenariuszy,
przygotowanie plakatów, zaproszeń, prowadzenie konferansjerki, kolportaż plakatów,
zaproszeń. Działalność muzyczną prowadziło także studio nagrań ośrodka.
Istotnym elementem działalności ośrodka kultury jest współpraca
z Niemodlińskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku polegająca m.in. na:
• prowadzeniu zajęć teatralnych seniorów przez instruktora OK
• prowadzeniu zespołu Piąty Bieg przez instruktora OK
Wśród najważniejszych wydarzeń kulturalnych organizowanych przez
Ośrodek Kultury w Niemodlinie w pierwszym półroczu 2020 r. można wymienić:
„Ferie z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie”
Ośrodek Kultury w Niemodlinie w czasie ferii zimowych przygotował dla
dzieci, młodzieży i dorosłych z gminy Niemodlin wiele atrakcji. W dniach od 9 lutego
do 20 lutego 2020 r. odbywały się następujące zajęcia kulturalne: muzyczne, wokalne,
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plastyczne, taneczne, warsztaty gimnastyczne, baletowe, jazzzowe, projekcje filmowe,
spektakle teatralne dla dzieci, zabawy dla dzieci z animatorami. W zajęciach
kulturalnych brały udział dzieci, młodzież i dorośli z całej gminy.
W ramach warsztatów plastycznych rysowano na naturalnych kamieniach,
rysowano karykatury, a także faunę i florę Borów Niemodlińskich. Drugą formą, w
której brały udział dzieci, były warsztaty dla tancerzy ZT Rytmix: jazzowe, baletowe,
gimnastyczne. Dużym zainteresowanie cieszyły się również zajęcia muzyczne, czyli
emisja głosu, praca z mikrofonem, karaoke.
Podczas ferii w sali widowiskowej najmłodsi mieli okazję obejrzeć trzy
spektakle teatralne. Odbyły się także dwie zabawy dla najmłodszych z animatorami.
W dwa niedzielne popołudnia odbyły się projekcje filmów familijnych.
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 ze szczególnym uwzględnieniem zdrowego
i bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Zadanie realizowane zostało w ramach
gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz
gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.
Miłość jest wśród nas 2020
6 lutego br. Ośrodek Kultury w Niemodlinie zorganizował po raz kolejny
gminny konkurs recytatorski „Miłość jest wśród nas”. Tegoroczny konkurs zgromadził
20 uczniów ze szkół w Niemodlinie, Graczach, Grabinie i Rogach. Młodzież
recytowała wiersze o tematyce miłosnej w trzech kategoriach wiekowych. Jury w
składzie: Waldemar Kotas (aktor teatralny i filmowy), Katarzyna Paszula (dyrektor
Ośrodka Kultury w Niemodlinie) i Marek Krzyżanowski (pracownik OK Niemodlin),
postanowiło przyznać Grand Prix Nikodemowi Lipczyńskiemu z Liceum
Ogólnokształcącego Zespołu Szkół w Niemodlinie za recytację wiersza Wisławy
Szymborskiej „Umrzeć z miłości”. Jurorzy nagrodzili i wyróżnili 14 wykonawców
kartami podarunkowymi oraz nagrodami rzeczowymi. Wszyscy występujący
otrzymali pamiątkowe dyplomy.
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