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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, próby zespołów wokalnych, 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, prowadzenie konferansjerki, 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, podczas których pracownicy 

Ośrodka sprawują opiekę merytoryczną oraz służą pomocą techniczną. 

 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, wyposażoną                    

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 (etat), główny księgowy (3/4 etatu), spec. ds. obsługi 

urządzeń akustycznych i organizacji imprez (1/2 etatu), spec. ds. promocji (etat), spec. ds. 

kadrowo-administracyjnych (etat), instruktor plastyki (etat), instruktor muzyki (1/2 etatu) oraz 

2 pracowników gospodarczych (2 etaty). 

W ramach realizacji form programowych Ośrodek Kultury 

w Niemodlinie w 2018 r. zorganizował następujące imprezy kulturalne: 

• premiera przedstawienia grupy teatralnej dorosłych Ośrodka Kultury „Spółka z o.o.”  

• premiera przedstawienia „Bajka o szczęściu” w wykonaniu młodzieżowej grupy 

teatralnej Ośrodka Kultury 

• podsumowanie zajęć tanecznych zespołów Rytmix 

• Dni Gminy Niemodlin 

• udział w VIII Wojewódzkim Święcie Karpia oPolskiego 

• zawody wędkarskie dla kobiet na zalewie Ścinawy Niemodlińskiej 

• dwa międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Przyrządźmy razem rybę” 

• II pokaz przedstawienia „Bajka o szczęściu” w wykonaniu młodzieżowej grupy 

teatralnej Ośrodka Kultury na Zamku w Niemodlinie w ramach Europejskich Dni 

Kultury 2018 

• Gala Złotego Sokoła 2018 

• koncert Janusza Radka „Tak to sobie wyobrażam 1918.2018.PL” 

•  X Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb 2018 

• Święto Karpia 2018 / Carp Festival 

• występ kabaretu Ciach 

• Przedstawienie teatralne „Przygody Petry Gynt” 

• II pokaz przedstawienia grupy teatralnej dorosłych Ośrodka Kultury „Spółka z o.o.” 

• XVI Międzynarodowy Konkursu Rysunku Satyrycznego KARPIK 2018 

• Mały Karpik 2018 

• projekcje filmowe Opolskiego Kina Objazdowego 

• kontynuacja współpracy z Uniwersytetem III Wieku 

Ośrodek Kultury w ramach działalności statutowej prowadził i organizował 

zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

• zajęcia muzyczne – Studio Piosenki dla grupy wiekowej: szkoły podstawowe                 

i ponadpodstawowe - emisja głosu, interpretacja piosenki 

• praca z akompaniatorem – Scena Muzyczna (zajęcia dla wokalistów) 

• zajęcia taneczne zespołu Rytmix w grupach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie 

szkół podstawowych, młodzież  
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• zajęcia teatralne dla grup wiekowych: szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz dla 

dorosłych 

• zajęcia plastyczne 

• zespół wokalny Piąty Bieg 

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

W ramach promocji wychowankowie Ośrodka Kultury reprezentowali instytucję 

na konkursach muzycznych, tanecznych, plastycznych, podczas których odnosili 

sukcesy: 

ZESPOŁY TANECZNE RYTMIX 

• Formacja Rytmix 1 

- 3 miejsce - Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu Sportowym ZNTS w Bełchatowie 

- 4 miejsce (kat. juniorzy zaawansowana) - Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego 

w Chrząstowicach 

- Wyróżnienie - Otwarte Taneczne Grand Prix Polski „Kotwice” 2018 w Brzegu 

• Rytmix 2 

- 1 miejsce - Otwarte Taneczne Grand Prix Polski „Kotwice” 2018 w Brzegu 

- 2 miejsce (kat. miniformacje junior) - Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego w 

Chrząstowicach 

- 3 miejsce - Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu Sportowym ZNTS w Bełchatowie 

• Rytmix 3 

- 5 miejsce (kat. dzieci początkujące) - Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego          

w Chrząstowicach 

• Rytmix 4 

- 2 miejsce (kat. dzieci zaawansowana) - Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego       

w Chrząstowicach 

- 2 miejsce - Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu Sportowym ZNTS 

w Bełchatowie 

- 3 miejsce - Otwarte Taneczne Grand Prix Polski „Kotwice” 2018 w Brzegu 

• Miniformacja Rytmix Kids 

- 1 miejsce (kat. miniformacje dzieci) - Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego         

w Chrząstowicach 

- 2 miejsce - Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu Sportowym ZNTS w Bełchatowie 

- 2 miejsce - Otwarte Taneczne Grand Prix Polski „Kotwice” 2018 w Brzegu 

• Miniformacja Rytmix Junior 

- 1 miejsce (kat. miniformacje junior) - Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego         

w Chrząstowicach 

- 2 miejsce - Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu Sportowym ZNTS w Bełchatowie 

- 2 miejsce - Otwarte Taneczne Grand Prix Polski „Kotwice” 2018 w Brzegu 

• Solistka Amelia Maibaum 

- 1 miejsce - Mistrzostwa Ekstraklasy w Tańcu Sportowym ZNTS w Bełchatowie 

- 3 miejsce (solo dzieci do lat 11) - Taneczne Mistrzostwa Województwa Opolskiego                

w Chrząstowicach 
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STUDIO PIOSENKI, SCENA MUZYCZNA, PIĄTY BIEG  

• Kamil Kilian – kwalifikacja i występy w „The Voice Kids” – wokalnym programie talent 

show stacji TVP 2 

• Kamil Kilian  - I miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach 

• Hanna Zaremba  - II miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach 

• Joanna Paluszkiewicz  - III miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach 

• Maja Myśliwiec  - III miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach 

• Anna Hildebrand  - III miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach 

• Wiktoria Burzec - wyróżnienie na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach 

• Antonina Zaremba  - II miejsce na Festiwalu z Serduszkiem w Tułowicach 

• Joanna Szewczyk, Zofia Wąchała  - wyróżnienie na Festiwalu z Serduszkiem                    

w Tułowicach 

• Małgorzata Kalińska – II miejsce na XXI Festiwalu Piosenki Religijnej „Corda Cordi”, 

Brzeskie Centrum Kultury 

• Kamil Kilian – kwalifikacja do gali Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki „Karolek” 2018 

we Wrocławiu 

• Maja Myśliwiec – III miejsce XXV Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu (kategoria 

młodzieżowa) 

• Kamil Kilian – kwalifikacja do finału XXV Festiwalu Piosenki Angielskiej 

w Brzegu (kategoria dziecięca) 

• Jerzy Sadłoń – wyróżnienie na Ogólnopolskich Prezentacjach Muzycznych 

TEREPACZKÓW 2018 

• Joanna Szewczyk – I miejsce Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki                  

w Korfantowie 

• Anna Hildebrand – I miejsce Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki                  

w Korfantowie 

• Hanna Zaremba – II miejsce Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki                   

w Korfantowie 

• Joanna Paluszkiewicz – III miejsce Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki              

w Korfantowie 

• Julia Kupczak – wyróżnienie Wojewódzkiego Dziecięcego Festiwalu Piosenki                  

w Korfantowie 

• Maja Myśliwiec – kwalifikacja do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Piosenkobranie 

2018 w Opolu 

• Magdalena Skaza - kwalifikacja do Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Piosenkobranie 

2018 w Opolu 

• Jerzy Sadłoń - występ podczas Opolskich Szmaragdów 2018 w Mosznej 

• Małgorzata Kalińska - występ podczas Opolskich Szmaragdów 2018 w Mosznej 

• Małgorzata Kalińska - I miejsce na II Międzynarodowym Festiwalu - Konkursie 

Wszelakich Sztuk Scenicznych „Mewa”, Fundacja Diamentowy Głos - Rowy 2018 

• Małgorzata Kalińska – finalistka XV Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Retro im. 

Mieczysława Fogga, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej            

w Warszawie 
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• Zespół Piąty Bieg – nagroda specjalna na Ogólnopolskich Prezentacjach Muzycznych 

TEREPACZKÓW 2018 

• Zespół Piąty Bieg – pierwsze miejsce w kat. Piosenka podczas V Nyskiej Senioriady 

• Zespół Piąty Bieg - występ na Przeglądzie Zespołów Pieśni Ludowych 

w Prądach 

3) SEKCJA PLASTYCZNA  

• Magdalena Romanowska – III miejsce w XXIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym 

„Dom”, Miejski Ośrodek Kultury w Radlinie 

• Magdalena Romanowska - nagroda główna w VIII Ogólnopolskim Konkursie 

Plastycznym Dzieci i Młodzieży pt. „Podwórko – Niepodległe podwórko”, MDK               

w Słupsku 

• Katarzyna Dolak – nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Magia Teatru - 

Lalka teatralna” w Zielonej Górze 

• Antonina Kiełb - wyróżnienie na konkursie plastycznym „Mali kubiści”, Miejskie 

Przedszkole nr 24 w Zielonej Górze 

• Lena Krzemińska – laureatka 33. Konkursu Plastycznego „Świat Dziecka”, Galeria im. 

Jana Trasina w Kaliszu 

• Magdalena Romanowska – I miejsce ogólnopolskiego konkursu na ilustrację do wierszy 

Jana Brzechwy, MDK „Dom Harcerza” w Krakowie 

• Aleksandra Romanowska – wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na ilustrację do 

wierszy Jana Brzechwy, MDK „Dom Harcerza” w Krakowie 

• Krzysztof Kazimierczak - wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na ilustrację do 

wierszy Jana Brzechwy, MDK „Dom Harcerza” w Krakowie 

• Patrycja Śliwka – nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Słowem Malowane - 

100x100 dla Niepodległej w Lidzbarku Warmińskim 

• Wiktoria Śliwka – nagroda Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Słowem Malowane 

- 100x100 dla Niepodległej, Miejska Biblioteka Publiczna w Lidzbarku Warmińskim 

Wśród innych sukcesów i działań Ośrodka Kultury warto wymienić: 

1. Trzy pozytywnie ocenione przez Radę Rybackiej Lokalnej Grupy Działania 

„Opolszczyzna” wnioski złożone przez Ośrodek Kultury w ramach naboru Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), które otrzymały potrzebną 

ilość punktów i zostały wybrane do dofinansowania: 

• „Święto Karpia 2018 / Carp Festival” – przyznana kwota wsparcia 

w wysokości 59 756 zł 

• „Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlną 

oraz system sygnalizacji pożaru” – przyznana kwota wsparcia w wysokości 123 359 

zł 

• „Wyposażenie Ośrodka Kultury w multimedialną przestrzeń wystawienniczą z 

dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych” - przyznana kwota wsparcia                 

w wysokości 68 337 zł 
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2. Złożony  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu 

„Niepodległa 2018” i pozytywnie oceniony wniosek „Przebudź się - jesteś wolny. Poeci 

dla Ojczyzny”. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

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 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 zajęć wokalnych seniorów przez instruktora OK  

• prowadzeniu zespołu Piąty Bieg przez instruktora OK 

Wśród największych imprez kulturalnych organizowanych przez Ośrodek 

Kultury w Niemodlinie w 2018 r. można wymienić: 

1. Dni Gminy Niemodlin 

2. Święto Karpia 2018 / Carp Festival 

Dni Gminy Niemodlin - 18-19 sierpnia 2018 

Dożynki Gminne w Piotrowej (18.08.18) 

Barwny korowód dożynkowy z udziałem Bialskiej Orkiestry Dętej rozpoczął Dożynki 

Gminne w Piotrowej. Przedstawiciele sołectw Gminy Niemodlin oraz goście przeszli z ul. 

700-lecia w Niemodlinie do Piotrowej, gdzie na stadionie odprawiona została msza św. 

dziękczynna za zebrane plony w intencji rolników. Następnie miał miejsce ceremoniał 

dożynkowy. W czasie Dożynek Gminnych w Piotrowej przeprowadzone zostały konkursy 

dożynkowe. Na terenie stadionu przygotowano wiele atrakcji dla wszystkich, w tym dla 

dzieci. W części artystycznej wystąpili: Małgorzata Kalińska i Jerzy Sadłoń, Lukas Gogol - 

zwycięzca programu „Mam Talent” wraz z Grzegorzem Kuryłą, zespół 4EVER. Na 

zakończenie miała miejsce zabawa taneczna z DJ Ariel.  

Dni Gminy Niemodlin 2018 – występy artystów 

Na scenie wystąpili niemodlińscy seniorzy i wykonawcy działający przy Ośrodku Kultury        

w Niemodlinie, lokalni artyści odnoszący coraz większe sukcesy oraz gwiazda wieczoru 

zespół Big Day. W dniu 19 sierpnia na początku wystąpił Zespół Piąty Bieg z Ośrodka 

Kultury w Niemodlinie oraz Amelia Maibaum, laureatka konkursów tanecznych. Znane 

przeboje różnych wykonawców zaprezentowali, Kamil Kilian - uczestnik programu „The 

Voice Kids” oraz Maja Myśliwiec - m.in. laureatka Festiwalu Piosenki Angielskiej w Brzegu. 

Potem były już występy dobrze znanego zespołu RAVEL z wokalistką Natalią Kryjom oraz 

Magdaleny Meg Krzemień, półfinalistki programu The Voice of Poland. Na zakończenie 

wystąpił zespół Big Day, odnoszący swoje największe sukcesy w latach 90 - tych.  
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Święto Karpia 2018 / Carp Festival 

Na tegoroczne Święto Karpia 2018 / Carp Festival złożyło się kilka wydarzeń skierowanych 

do różnych grup odbiorców, których głównym celem  była popularyzacja sztuki rysunku 

satyrycznego, promocja rybnych produktów kulinarnych, zmiana nawyków żywieniowych 

oraz promocja szeroko pojętej tradycji akwakultury w naszym regionie. 

Mural 

Druga ściana dawnego amfiteatru koło Ośrodka Kultury wzbogaciła się o rybny mural. 

Wykonał go Konrad „Mehes” Kowal - artysta, który w zeszłym roku stworzył pierwszy 

malunek, a na swoim koncie ma szereg realizacji zarówno w Polsce, jak i za granicą. W kraju 

współtworzył m.in.: mural upamiętniający 750-lecie lokacji miasta Krakowa. Mural 

nawiązuje do Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego „Karpik”, który od 16 lat 

jest organizowany przez Ośrodek Kultury. Promuje również lokalny produkt - karpia 

niemodlińskiego. 

Obrady jury 

Na początku października obradowało jury XVI Międzynarodowego Konkursu Rysunku 

Satyrycznego „Karpik" oraz konkursu rysunkowego „Mały Karpik” dla dzieci. 

Najważniejszym wydarzeniem kulturalnym i sercem Święta Karpia jest konkurs rysunku 

satyrycznego „Karpik” o międzynarodowej renomie, który rokrocznie skutkuje nadesłaniem 

do Ośrodka Kultury w Niemodlinie prac z ponad 40 krajów świata. W bieżącej edycji 

nadesłano 179 prac z 22 krajów. Zbigniew Woźniak zdobył Grand Prix. Artysta ze Zduńskiej 

Woli zwyciężył w niemodlińskim konkursie po raz trzeci.  

Zawody wędkarskie dla kobiet 

Podczas Wojewódzkiego Święta Karpia oPolskiego (6 października), na zalewie Ścinawy 

Niemodlińskiej zostały rozegrane pierwsze w historii zawody wędkarskie dla kobiet.              

W łowieniu wzięło udział jedenaście zawodniczek. Po zważeniu ryb wyłoniono laureatki i 

uroczyście wręczono nagrody na Zamku w Niemodlinie. Organizatorami zawodów byli: 

Ośrodek Kultury w Niemodlinie, Polski Związek Wędkarski Okręg Opole, Polski Związek 

Wędkarski Niemodlin. 

Międzypokoleniowe warsztaty kulinarne „Przyrządźmy razem rybę” 

Jak pozbawić karpia ości? Jak przygotować równocześnie trzy potrawy z jednej ryby? Jak nie 

zmarnować jedzenia na tzw. odpady? O tym i jeszcze więcej o przyrządzaniu karpia 

dowiedzieli się uczestnicy międzypokoleniowych warsztatów kulinarnych „Przyrządźmy 

razem rybę”. Pod okiem szefa kuchni, Kamila Klekowskiego, dzieci, młodzież i dorośli 

przygotowali zupę rybną, pulpeciki oraz pierogi rybne z musem z dyni. Najwięcej emocji (i 

trudności) sprawiło filetowanie karpia. Na szczęście swoją profesjonalną wiedzą 

i umiejętnościami dzielił się szef kuchni. Warsztaty odbyły się 13 i 27 października. Na 

podstawie przepisów wykorzystanych na warsztatach powstał również video przepis na trzy 

potrawy z karpia. Przepisy przygotował prowadzący warsztaty kulinarne szef kuchni, Kamil 

Klekowski. 
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Mały Karpik 

16 listopada, w przeddzień rozdania nagród profesjonalnym rysownikom, laureaci konkursu 

rysunkowego „Mały Karpik” 2018 odebrali nagrody w Ośrodku Kultury w Niemodlinie. 

Konkurs był skierowany do uczniów szkół podstawowych gminy Niemodlin i gmin 

należących do Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna".  

Gala „Karpika” 2018 

Zwieńczeniem podsumowującym projekt Święto Karpia 2018 / Carp Festival była gala 

wręczenia nagród laureatom XVI Międzynarodowego Konkursu Rysunku Satyrycznego 

„Karpik”. Wzięło w niej udział 300 osób – rysownicy z Polski i zagranicy, zaproszeni goście, 

przedstawicieli władz województwa, powiatu, gminy, miast partnerskich: Stity i Prażma          

z Czech, Doliny z Ukrainy oraz Vechelde z Niemiec. Wręczono nagrody i dyplomy. Statuetkę 

Karpika otrzymał w tym roku Jiri Vogel - starosta Miasta Stity. W części artystycznej 

wystąpił kabaret Ciach. Po gali, na Ścianie Satyryków, odsłonięte zostały pamiątkowe 

tabliczki znanych polskich rysowników: Tomasza Niewiadomskiego, Tadeusza Krotosa, 

Artura Ligenzy. Odbył się także wernisaż wystawy prac konkursowych tegorocznego 

„Karpika”, któremu towarzyszyła degustacja potraw z karpia.  

X Polsko-Czeski Konkurs Kulinarny na Potrawę z Ryb 

Na projekt Święto Karpia 2018 / Carp Festival składał się również X Polsko-Czeski Konkurs 

Kulinarny na Potrawę z Ryb, organizowany wraz z czeskim partnerem – miastem Stity. 

Konkurs kulinarny ma na celu propagowanie i pogłębienie wiedzy o tradycyjnych potrawach 

z ryb w Polsce i Czechach. Zwraca się w nim uwagę na oryginalność potrawy, związek z 

danym regionem. Współpraca z czeskim miastem Stity daje możliwość wymiany wzajemnych 

doświadczeń kulinarnych oraz czerpania z bogatej tradycji hodowli ryb, jaką ma Niemodlin,   

a polskie miasto ma okazję poznać gust i smak przygranicznych sąsiadów. Podczas konkursu 

oceniono 16 potraw.  

Projekt Święto Karpia 2018 / Carp Festival był współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej, tj. Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014–2020. 

Modernizacja Ośrodka Kultury w Niemodlinie, w zakresie wymiany stolarki okiennej, 

fasad i drzwi oraz wyposażenia obiektu w multimedialną fasadę świetlną i  System 

Sygnalizacji ppoż., zostały dofinansowane z programu Unii Europejskiej „Rybactwo                

i Morze”, w ramach rozwoju infrastruktury rekreacyjnej i propagowania rybackiego 

dziedzictwa kulturowego obszaru RLGD „Opolszczyzna”, uzyskanego przez Gminę 

Niemodlin oraz Ośrodek Kultury w Niemodlinie.  


