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Ośrodek Kultury w Niemodlinie im. Agnieszki Osieckiej 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 
(Rytmix), zajęcia teatralne, zajęcia plastyczne, nauka gry na instrumentach, zajęcia 
z akompaniatorem (Scena Muzyczna), gimnastyka dla seniorów, rękodzieło, zespół 
wokalny. 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 merytoryczna wydarzeń kulturalnych. 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 
ośrodka. W ramach współpracy ośrodek udostępnia słuchaczom UTW swoje 
pomieszczenia, 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, 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.  



 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 (1/2 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 2021 roku było 
wprowadzenie od 12 marca 2020 r. stanu pandemii, która w znacznym stopniu 
ograniczyła działalność kulturalną ośrodka, również w 2021 r. Dopiero od wiosny 
2021 r. zostały wznowione częściowo wcześniej zawieszone zajęcia, które odbywały 
się w reżimie sanitarnym (marzec, maj). Ośrodek Kultury w reżimie sanitarnym          
w ramach działalności statutowej prowadził i organizował zajęcia dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych (stacjonarnie i częściowo online): 

• 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) 
• zajęcia dla dzieci i młodzieży z robotyki 
• od września 2021 r. zostały wprowadzone dwie nowe formy zajęć: gimnastyka 

dla seniorów, rękodzieło dla dzieci i dorosłych. 

W wyniku pandemii wychowankowie Ośrodka Kultury reprezentowali 
instytucję na konkursach artystycznych w ograniczonym zakresie.  

SCENA MUZYCZNA i STUDIO PIOSENKI 

• Joanna Paluszkiewicz - wyróżnienie na Festiwalu Piosenki z Serduszkiem 
w Tułowicach  

• Krzysztof Pawlus - II miejsce na Festiwalu Piosenki z Serduszkiem 
w Tułowicach 



• Krzysztof  Pawlus - I miejsce w konkursie „Milczę” XXIX Wojewódzki 
Festiwal Piosenki Dziecięcej,  Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Rekreacji        
i Sportu w Korfantowie   

• Małgorzata Kalińska – wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym 
im. Stanisława Jopka, Nyski Dom Kultury 

SEKCJA PLASTYCZNA 

• Dominika Korzeniewicz - wyróżnienie w konkursie „Słowem Malowane”, 
Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim 

• Kornelia Kliszcz – wyróżnienie w konkursie „Słowem Malowane”, Oranżeria 
Kultury w Lidzbarku Warmińskim 

• Hanna Malinowska - III nagroda w konkursie „Jesień w oczach dziecka”, 
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Gierałtowicach 

• Wiktoria Śliwka – wyróżnienie na XI Festiwalu „Jesienne Nutki”, 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach 

• Patrycja Śliwka – wyróżnienie na XI Festiwalu „Jesienne Nutki”, 
Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach 

• Patrycja Śliwka – wyróżnienie w konkursie „Cztery pory roku w oczach 
dziecka”, Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Słupsku 

• Patrycja Śliwka - I nagroda w konkursie „Magiczne Okienko”, Miejski Ośrodek 
Kultury w Radlinie 

• Patrycja Śliwka - nagroda główna w konkursie „Moje spotkanie z folklorem”, 
Zespół Edukacyjno - Artystyczny w Rybniku 

• Wiktoria Śliwka – nagroda Stowarzyszenia Miłośników Kultury Ludowej 
„Przygoda” „Moje spotkanie z folklorem”, Zespół Edukacyjno -Artystyczny w 
Rybniku 

• Patrycja Śliwka - wyróżnienie w konkursie „Koci Świat”, Ośrodek Szkolno -
Wychowawczy w Kęble 

• Wiktoria Śliwka – wyróżnienie w konkursie „Piękno drzemiące  w wulkanach”.  
Muzeum Złota w Złotoryi 

• Patrycja Śliwka – wyróżnienie w konkursie „Piękno drzemiące  w wulkanach”, 
Muzeum Złota w Złotoryi 

• Wiktoria Śliwka – wyróżnienie w XXIII Konfrontacjach Plastycznych Młodych 
Twórców, Dom Kultury „Włókniarzy”, Bielsko – Biała 

• Patrycja Śliwka – wyróżnienie XXIII Konfrontacjach Plastycznych Młodych 
Twórców, Dom Kultury „Włókniarzy”, Bielsko – Biała 

• Patrycja Śliwka - I miejsce w konkursie „XXX  lat Traktatu o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, Towarzystwo Społeczno - Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 



• Wiktoria Śliwka - II miejsce w konkursie „XXX lat Traktatu o dobrym 
sąsiedztwie i przyjaznej współpracy”, Towarzystwo Społeczno - Kulturalne 
Niemców na Śląsku Opolskim 

• Judyta Martynowicz – nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Słowem Malowane, Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim 

• Gabriela Mocko  - nagroda w  Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 
„Słowem Malowane”, Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim 

• Zofia Wąchała - wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym  
„Słowem Malowane”, Oranżeria Kultury w Lidzbarku Warmińskim 

• Franciszek Meszczyński kwalifikacja do wystawy pokonkursowej „Jesteśmy 
Dumni z Polski”,  Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach 

• Zofia Drabik - nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Konik 
polny i mrówka, czyli bajki Jeana de La Fontaine’a”,  Biblioteka 
Publiczna w Raciborzu 

• Gabriela Mocko - nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, 
gwiazdko złota”,  Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach 

• Zofia Wąchała - nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Witaj, 
gwiazdko złota”,  Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w Tychach  

• Bartosz Dudarz - kwalifikacja na wystawę w Ogólnopolskim Konkursie 
Plastycznym „Witaj, gwiazdko złota”, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w 
Tychach 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie w 2021 r. zorganizował następujące 
imprezy kulturalne i wydarzenia: 

• kino objazdowe 
• wakacje z Ośrodkiem Kultury w Niemodlinie (spektakle teatralne, projekcje 

filmowe, warsztaty perkusyjne, wokalne, plastyczne, taeczne) 
• recital wychowanki Sceny Muzycznej Wiktorii Kramczyńskiej 
• wystawa rysunków satyrycznych Wiesława Lipeckiego 
• koncert „Z klasyką przez Polskę” 
• koncert pieśni patriotycznych – zespół wokalno – instrumentalny „Metronom” 
• koncert Żanety Plotnik i zespołu „Take Style” – „Piosenki polskiego kina” 
• występ Sceny Muzycznej podczas imprezy kulturalnej „Opolskie Kobiety Unii 

Europejskiej” na zamku w Niemodlinie 
• występ Sceny Muzycznej podczas „Dnia Seniora” w Teatrze im. Jana 

Kochanowskiego w Opolu 
• „Przy ognisku o Ojczyźnie” – spotkanie z pieśniami patriotycznymi przy 

ognisku 
• konkurs rysunkowo-graficzny dla dzieci „Mały Karpik” 2021 
• XIX Międzynarodowy Konkurs Rysunku Satyrycznego „Karpik” 2021 



• III Powiatowy Konkurs Plastyczny na ilustrację do wybranego wiersza A. 
Osieckiej 

• III Konkurs recytatorski wierszy Agnieszki Osieckiej 
• gala wręczenia nagród laureatom „Międzynarodowego Konkursu Rysunku 

Satyrycznego „Karpik” 2021 
• występ Kabaretu K2 
• wernisaż wystawy rysunków konkursu „Karpik” 2021, wydano również 

pamiątkowy katalog 
• wręczenie nagród laureatom konkursu „Mały Karpik” 2021 
• koncert kwartetu „Angelus” 
• warsztaty kulinarne „Z karpiem w smak”  - projekt realizowany przez RLGD 

„Opolszczyzna” 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie zakończył realizację projektu pn. „Przebudowa 
schodów w holu Ośrodka Kultury w Niemodlinie”. Celem operacji było 
propagowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego gminy Niemodlin oraz całego 
obszaru RLGD „Opolszczyzna” poprzez przebudowę schodów w holu Ośrodka 
Kultury w Niemodlinie, kontuaru w szatni, zagospodarowanie pomieszczenia 
gospodarczego oraz wyposażenie w dwumodułową kuchnię mobilną, gabloty i 
tablicę. Dofinansowania projektu wyniosło 71 245 złotych. Projekt był 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 
na lata 2014–2020.  

Został również przygotowany i złożony projekt na dofinansowanie do 
Narodowego Centrum Kultury pn. „Kultura wNET” (program „Konwersja cyfrowa 
domów kultury”) – projekt nie otrzymał dofinansowania. 

29 września br. w Urzędzie Wojewódzkim z rąk Wojewody Opolskiego 
Sławomira Kłosowskiego dyrektor Ośrodka Kultury w Niemodlinie Katarzyna 
Paszula odebrała „Brązowy Medal za Długoletnią Służbę”. „Medal za Długoletnią 
Służbę” przyznaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jako nagrodę za wzorowe, 
wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy 
zawodowej w służbie Państwa. 

 
	


