SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ
DOMU KULTURY W OZIMKU
okres sprawozdawczy – od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
Sprawozdanie z działalności merytorycznej Domu Kultury w Ozimku obejmuje okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. i dotyczy kierunków działalności zapisanych w statucie
przyjętym uchwałą Nr VI/54/11 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 28 kwietnia 2011r.
Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Domu Kultury prowadzone są
systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy, jednakże uczestnicy rekrutują się
również z sąsiednich gmin. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie nauki wielu form
tanecznych, języka angielskiego, sztuk plastycznych, teatru, fotografii, działań o charakterze
popularyzacji tradycji narodowych i regionalnych, plastyki obrzędowej, muzyki a także
kultywowania folkloru Śląska Opolskiego. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników
czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej
placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako
prezentacje, spektakle, wernisaże, wystawy, warsztaty, zabawy taneczne etc. Zespoły oraz
grupy realizujące swój program zajęć mają na swoim koncie zarówno występy w ramach
imprez na rzecz mieszkańców gminy: wystaw, spektakli, pokazów, wieczorków tanecznych
etc., jak i uczestnictwo w wyjazdach o charakterze promocyjnym (są to występy
i prezentacje okolicznościowe, uczestnictwo w konkursach, festiwalach i przeglądach).
Dom Kultury w Ozimku jest również zaangażowany w przedsięwzięcia kulturalne
tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy
i Miasta Ozimek, sołectwa, inne ośrodki kultury) oraz realizacje własne, wśród których
znajdują się: wystawy, spektakle, konkursy, wernisaże, warsztaty artystyczne, przeglądy
i festiwale o zasięgu gminnym, wojewódzkim, oraz międzynarodowym.
W okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. – Dom Kultury w Ozimku realizował zadania
ramowego programu imprez kulturalnych na rok 2014. Niniejsze sprawozdanie
sporządzone zostało na podstawie Dziennika Imprez Domu Kultury w Ozimku,
comiesięcznych „Ofert Programowych” oraz danych będących w posiadaniu
poszczególnych instruktorów - opiekunów sekcji.
W okresie sprawozdawczym , z uwagi na remont Domu Kultury, i konieczność
zabezpieczenia ciągłości działalności zespołów były wynajmowane odpłatnie pomieszczenia
na próby w PGKiM i Sport – Centrum a w pozostałych przestrzeniach które nie obejmował
remont prowadzona była praca w sekcjach i zespołach .
Realizacja niektórych przedsięwzięć związana była również z wynajmowaniem pomieszczeń
na ich organizację poza obszarem gminy Ozimek (np. Wojewódzki Przegląd Zespołów
Tanecznych był organizowany w .Dobrzeniu Wielkim, fakt ten generował dodatkowe
finanse).

IMPREZY WŁASNE
Działalność merytoryczna Domu Kultury w Ozimku w ramach tzw. imprez własnych,
dotyczy przedsięwzięć w rodzaju występów, realizacji imprez kulturalnych i artystycznych,
przygotowywanych w oparciu o przygotowane programy zespołów artystycznych Domu
Kultury realizujących działalność artystyczną pod kierunkiem kadry instruktorskiej oraz
popularyzacje programów artystycznych w wykonaniu zespołów ludowych. Na działalność
składają się koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty, festiwale i konkursy, zabawy taneczne
realizowane przez nasze sekcje zarówno na terenie Domu Kultury jak i poza nim (koncerty
i spektakle wyjazdowe)
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KONCERTY WŁASNE

W ramach koncertów własnych zorganizowane zostały koncerty z udziałem zespołów
mażoretkowych, grupy break- dance , Studia Piosenki ”NONET”, Ozimskiej Orkiestry Dętej,
Zespołów Tańca Orientalnego, tańca towarzyskiego i Zespołu Estradowego Domu Kultury
12 stycznia
Koncert Noworoczny
Wykonawcy: Zespół Tańca Orientalnego KASZMIR, ZAFIRA
Zespoły mażoretkowe: KROPELKI, MAŁE KROPELKI, FIOŁKI, MINI GAMA,
GAMA, DIAMENT
Grupy break-dance
Ozimska Orkiestra Dęta
Zespół Estradowy Domu Kultury
Zespoły Tańca Towarzyskiego - formacje: GWIAZDECZKI, POWER STAR
- uczestnicy: 800osób
2 marzec
Koncert Orkiestry Dętej podczas Balu Muzykanta z udziałem najstarszych członków
Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz koncert Zespołu Estradowego Domu Kultury w Ozimku
-uczestnicy: 118osób
17 maja
Koncert dla rodziców w wykonaniu zespołów: KROPELKI, MAŁE KROPELKI, FIOŁKI,
GAMA, MINI GAMA, DIAMENT przed Mistrzostwami Polski Mażoretek, STUDIO PIOSENKI
„NONET”
- uczestnicy:200 osób
21-22 czerwca
DNI OZIMKA – blok artystyczny w wykonaniu zespołów DK
Wykonawcy: Zespoły mażoretkowe: KROPELKI, MAŁE KROPELKI, FIOŁKI, GAMA,
MINI GAMA, DIAMENT, SUPER MUM’S
Zespół Tańca Orientalnego ZAFIRA
Zespół Tańca Towarzyskiego- formacje: GWIAZDECZKI,
MINI GWIAZDECZKI, POWER STAR
Studio Piosenki NONET
Ozimska Orkiestra Dęta
Zespół Estradowy Domu Kultury w Ozimku
Uczestnicy: 1500 osób
Ogółem w koncertach własnych wzięło udział 2618 osób
SPEKTAKLE

Sekcja teatralna Domu Kultury -Teatr Fieter oraz Teatr „KTO?” od stycznia do grudnia
pracowała nad kilkoma spektaklami. Młodsza grupa teatralna „Sanmun” pokazała na
deskach sceny naszego Domu Kultury swój kolejny spektakl.
10 styczeń
- spektakl „Mahadewi- Bogini Matka”- wystawiany trzykrotnie dla szkół podstawowych
i przedszkoli Gminy Ozimek
Ilość widzów: 300 osób
15 marca
- premiera spektaklów:- „The Best of William Shakespear. Ryszard”
- „The Best of William Shakespear. Otello”
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- „The Best of William Shakespear. Makbet” + „Epilog”, w wykonaniu
teatru „Fieter”
Ilość widzów: 150osób
Ogółem w spektaklach własnych wzięło udział 450 osób
KONCERTY I SPEKTAKLE WYJAZDOWE

Oprócz uczestnictwa w festiwalach i konkursach organizowanych na terenie całego
kraju, ozimskie grupy artystyczne uczestniczyły poprzez różne formy aktywności kulturalnej,
promując Domu Kultury jak również miasto i gminę Ozimek.
Tradycyjnie ozimskie grupy taneczne uczestniczyły w konkursach wojewódzkich,
Mistrzostwach Polski, festynach, imprezach okolicznościowych, sportowych lub
charytatywnych na terenie gminy, województwa i kraju.
Ponadto zespoły folklorystyczne brały udział w koncertach i przeglądach twórczości
ludowej organizowanych na terenie miasta i gminy Ozimek oraz woj. opolskiego.
12 stycznia
- spektakl „Mahadewi- Bogini Matka”- prezentowany w Gminnym Zespole Szkół w Ozimku
podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
10 luty
- koncert zespołów ludowych gminy ozimek podczas „Seniorady” organizowanej w Domu
Kultury
8 marca
- występ teatru FIETER podczas Zimowych Spotkań Teatralnych w Opolu, ze spektaklem
„Palacz zwłok. Ponoptikum”
10 luty
- spektakl „Mahadewi Bogini Matka”- prezentowany na deskach Studenckiego Centrum
Kultury w ramach imprezy „Kultura (nie) dla wszystkich”
27 marca
-Biesiada Wielkanocna w Zębowicach- występ zespołu „Dzióbki”i „Babie Lato”
6 kwietnia
-występ zespołu „Gama” podczas IV Mistrzostw Polski w wielokrotnym wyciskaniu sztangi –
w Zespole Szkół w Ozimku
13 kwietnia
- występ zespołów folklorystycznych: ”Dzióbki”, „Babie Lato” i „Jutrzenka” podczas 39.
Jarmarku Wielkanocnego w Muzeum Wsi Opolskiej
14 kwietnia
- występ zespołu mażoretkowego „Diament” z okazji 10-lecia Unii Europejskiej w Juraparku
w Krasiejowie
3 maja
- udział Ozimskiej Orkiestry Dętej we mszy św. i w przemarszu zorganizowanym z okazji
Święta Konstytucji
5 maja
- koncert zespołu „Jutrzenka” podczas spotkania z okazji „Dnia Seniora”, świetlica wiejska w
Grodźcu
8 maja
- występ zespołu mażoretkowego „Małe Kropelki” podczas turnieju piłkarskiego na boisku
„Orlik” w Ozimku
10 maja
- występ zespołu „Gama” i „Mini Gama” na XIX Oleskich Ulicznych Biegach Pokoju
- koncert zespołu „Grodziec” w kościele parafialnym w Grodźcu podczas rocznicy koronacji
obrazu Matki Boskiej
18 maja
- spektakl pt. „W orientalnym śnie” w Dobrodzieńskim Ośrodku Kultury z udziałem zespołów
„Kaszmir” i „Zafira”
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4 czerwca
- występ zespołu mażoretkowego „Diament” podczas imprezy pn. „25 lat wolności”
organizowanego w ramach Święta Odzyskania Wolności.
- koncert zespołu „GRODZIEC” podczas otwarcia wystawy fotograficznej o Kresach
6 czerwca
- występ zespołów: „Mini Gwiazdeczki”, „Power Star”, Studio Piosenki „NONET” na Festynie
Rodzinnym w Publicznym Przedszkolu nr 4 w Ozimku
6-7 czerwca
- występ zespołu mażoretkowego „Gama” oraz Ozimskiej Orkiestry Dętej na „Dniach
Seniora” w Rymarovie
8 czerwca
- występ zespołu mażoretkowego „Diament” podczas Memoriału Joachima Halupczoka
w Szczedrzyku
- występ zespołu folklorystycznego „Dzióbki” w Państwowej Szkole Muzycznej w Opolu
- występ członków Studia Piosenki „Nonet”- K. Nowak., M. Skowron, A. Kołodziejczyk na
22 Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki „Piosenkobranie” w Opolu
14 czerwca
- występ zespołów: „Power Star”, „Małe Kropelki”, Studio Piosenki „NONET” na Festynie
Rodzinnym w Żłobku Samorządowym w Ozimku.
14-15 czerwca
- występ zespołów folklorystycznych: „Heidi”, „Opolskie Dziołchy”, „Grodziec” na VI
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na Ludową Nutę”
18 czerwca
- występ zespołu ”Grodziec” w Szkole Podstawowej nr 11 w Opolu im. Orląt Lwowskich
21 czerwca
- występ zespołu „Kropelki” oraz zespołu „Babie Lato” na festynie organizowanym przez
Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku
23-26 czerwca
- udział teatru FIETER w Biesiadzie Teatralnej w Horyńcu Zdroju, ze spektaklem „Palacz
zwłok. Ponoptikum”
28 czerwca
- gościnny występ zespołów „Kaszmir” i „Zafira” w spektaklu tanecznym pt. „Królowa Śniegu”
autorstwa członków szkoły tańca orientalnego „Alimah”
- występ zespołu „Babie Lato” podczas „XVIII Światowego Dnia Inwalidy” w Winowie
- występ zespołu „Power Star” oraz Studia Piosenki NONET na III Powiatowych Spotkaniach
Kresowych w Grodźcu
29 czerwca
- udział Ozimskiej Orkiestry Dętej w Festiwalu Orkiestr Dętych w Dobrzeniu Wielkim
1 lipca
- udział zespołu „Grodziec” w rejsie statkiem po Odrze - pokaz lepienia pierogów wraz
z degustacją, koncert dla uczestników rejsu
5 lipca
- udział w zespołów folklorystycznych „Babie Lato”, „Heidi”, „Grodziec” , „Opolskie Dziołchy,
„Dzióbki”, „Jutrzenka”, Dzióbki” w prezentacjach konkursowych XII wojewódzkiego
Przeglądu Amatorskiej Twórczości Artystycznej „WIATRAKI” w Kosorowicach
6 lipca
- udział zespołu „Jutrzenka” w rejsie statkiem po Odrze - pokaz lepienia pierogów wraz
z degustacją, koncert dla uczestników rejsu
20 lipca
- koncert zespołu „Opolskie Dziołchy” podczas Festynu w Antoniowie
21-30 sierpnia
- wyjazd zespołu mażoretkowego „GAMA” na Balkan Folk Fest w Bułgarii
31 sierpnia
- koncert zespołu „Dzióbki”wraz z prezentacją widowiska „Kiszenia kapusty” podczas
gminnych dożynek w Gościowicach k/Tułłowic
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6-7 września
- koncert Ozimskiej Orkiestry Dętej oraz występ zespołów „DIAMENT”, ‘GAMA”, „MINI
GAMA”, „ZAFIRA” oraz solistów sekcji „NONET” na Dożynkach Gminnych w Dylakach
7 września
- Dylaki , Dożynki Gminne :
- udział OZIMSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ w korowodzie dożynkowym
- koncert podczas Festynu OZIMSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ, zespołów folklorystycznych:
„Dzióbki” wraz z prezentacją widowiska „Kiszenia kapusty”,”Grodziec”, „Opolskie
Dziołchy”
14 września
- wystep zespołów tanecznych „ DIAMENT”, „GAMA”, „MINI GAMA”, „GWIAZDECZKI”,
„ZAFIRA” oraz solistów sekcji „NONET” na Dożynkach Gminnych w Staniszczach Wielkich
- występ zespołów Tańca orientalnego „ KASZMIR” i „ZAFIRA” podczas „Opolskich
Szmaragdów”
29 września
- SP Grodziec – udział zespołu „Grodziec” w spotkaniu z uczniami połączone z prezentacją
programu i historią zespołu
11 października
- udział zespołu „ZAFIRA” w konkursie „Łódzka Fabryka Orientu”
14 października
- koncert zespołu folklorystycznego „GRODZIEC” z Grodźca podczas spotkania z delegacją
Bibliotekarzy z Norwegii
- SP w Dylakach- koncert zespołu „Dzióbki” wraz z prezentacją widowiska „Kiszenia
kapusty” podczas „Święta pieczonego ziemniaka”
16 października
- koncert zespołu folklorystycznego „HEIDI” w „Ośrodku Skowronek” w Głuchołazach
9 listopada
- udział zespołów folklorystycznych „HEIDI” i „ OPOLSKIE DZIOŁCHY” w XXIII Festiwalu
Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Walcach
11 listopada
- udział Ozimskiej Orkiestry Dętej we mszy św. i w przemarszu zorganizowanym z okazji
Święta Niepodległości
14 listopada
- udział Teatru Animacji „SANMUN” podczas „44 Strzeleckich Spotkań Amatorskich Teatrów
Lalek” z prezentacją widowiska „Archidea - Kamienie i Kwiaty”
21 listopada
- udział OZIMSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ w obchodach dnia św. Cecylii podczas mszy św.
oraz biesiady w Jura Parku w Krasiejowie
22 listopada
- udział zespołu „GWIAZDECZKI” w XII Festiwalu Piosenki i Tańca „KUŹNIA 2014”
16 grudnia
- Opole – koncert kolęd w wykonaniu zespołu „Dzióbki” podczas spotkania Zdzieci
przedszkolnymi i rodzicami .
17 grudnia
- gościnny występ zespołów „ZAFIRA”, „GWIAZDECZKI” oraz solistów sekcji „NONET”
podczas spotkania Polskiego Związku Niewidomych w O.W. Wodnik w Turawie
21 grudnia
- koncert zespołu „Jutrzenka podczas spotkania opłatkowego mieszkańców
Grodźca (świetlica wiejska)
WERNISAŻE I WYSTAWY WŁASNE

Wernisaże prac plastycznych lub fotograficznych, realizowane są przez wszystkie
sekcje plastyczne działające przy Domu Kultury w Ozimku (Wystawa w Galerii „Za Sceną”
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czterech grup plastycznych oraz przez sekcję fotograficzną Fotokomórka . Towarzyszą
im koncerty muzyczne i inne wydarzenia artystyczne wymienione w poprzedniej części
sprawozdania. W okresie sprawozdawczym działalność wystawiennicza miała miejsce
w galeriach DK do końca kwietnia 2014r.
Organizowane są również wystawy pokonkursowe w rodzaju: wystawy szopek
betlejemskich, ozdób choinkowych, konkursu kroszonkarskiego, wystawy poplenerowe
i po warsztatowe. Jednak działalność ta w pierwszym półroczu została ograniczona ze
względu na remont placówki i co za tym idzie brak możliwości lokalowych do
przeprowadzenia w/w imprez.
1 stycznia – 28 lutego
- wystawa pokonkursowa Szopek Betlejemskich
- wystawa pokonkursowa Świątecznej Ozdoby Choinkowej
1 stycznia – 31 marca
- wystawa pt. „Historia fotografią utrwalona”
- ekspozycja zachowanych kronik, pamiątek i wydawnictw z okresu 60 lecia DK –„ Co nam
zostało z tych lat…”
1 stycznia – 30 kwietnia
- wystawa zwycięskich fotografii Magdy Famuły-Walus , laureatki XV Oleskiego Konkursu
Fotograficznego – „Nad wodą”
23 luty
- wernisaż fotografii trójwymiarowej „Inny punkt widzenia” w wykonaniu członków sekcji
fotograficznej „Fotokomórka”
Uczestnicy: 50 osób
23 luty – 31 marca
- wystawa prac członków sekcji FOTOKOMÓRKA pt. „Inny punkt widzenia” - galeria „Złoty
Blejtram”
1-30 kwietnia
- ekspozycja wystawy etnograficznej „Kroszonki opolskie”
7 kwietnia -15 maja
- wystawa prac pt. „Inny punkt widzenia” członków sekcji FOTOKOMÓRKA w Gminnym
Zespole Szkół w Ozimku
28 listopada – 31 grudnia
- ekspozycja wystawy pokonkursowej „ Legenda Templariuszy i stare inkunabuły” ( Szkoła
Podstawowa w Szczedrzyku – przedsięwzięcie realizowane pod patronatem Domu Kultury)
18 – 31 grudnia
- wystawa pokonkursowa Szopek Betlejemskich (hol UMiG w Ozimku)
- wystawa pokonkursowa Świątecznych Ozdób Choinkowych (hol UMiG w Ozimku)
PLENERY, WARSZTATY I INNE AKCJE EDUKACYJNE

Sekcje Domu Kultury biorą udział w działaniach, mających na celu poszerzenie
własnych umiejętności i wzbogacanie oferty repertuarowej. Udział w plenerach plastycznych,
warsztatach tanecznych, wokalnych, zgrupowaniach Ozimskiej Orkiestry Dętej
organizowanych przez Dom Kultury jak i instytucje z naszą placówką współpracujące,
owocują powstawaniem nowych układów choreograficznych, prac plastycznych i innych
dokonań artystycznych.
10 stycznia
Taneczna prezentacja poloneza w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Ozimku, która
odbyła się na placu przed Domem Kultury
Uczestnicy: 60osób

6

18 stycznia
Warsztaty tańca orientalnego oraz tribalu podczas festiwalu „Opolskie Perły Orientu”
organizowanego przez Szkołę Tańca „Alimah” w Opolu
Uczestnicy:20osób
24-28 luty
Warsztaty taneczne dla zespołów mażoretkowych: „Gama”, „Mini Gama”, „Diament”
przygotowujące do Mistrzostw Polski
Uczestnicy: 70 osób
23 marca
Warsztaty baletowe dla zespołów mażoretkowych oraz tańca orientalnego
Uczestnicy:100 osób
28-30 marca
Warsztaty muzyczne dla Ozimskiej Orkiestry Dętej w Wiśle
Uczestnicy: 37 osób
04-06 kwietnia
Warsztaty tańca orientalnego w Szkole Tańca Royal Dance Center w Opolu z udziałem
zespołów: „Kaszmir” i „Zafira”
Uczestnicy: 17 osób
25-27 kwietnia
Warsztaty teatralne w Błotnicy Strzeleckiej z udziałem Teatru Fieter
Uczestnicy: 18 osób
29 czerwca
„Dzieci Dzieciom”- drobne formy teatralne i warsztaty plastyczne
Uczestnicy: 80 osób
4-5 października
Warsztaty zespołów mażoretkowych „DIAMENT” i „DELTA”
Uczestnicy: 40 osób
20-21 października
XIX Jesienny Plener Malarski pt. „ Legenda Templariuszy i stare inkunabuły” organizowany
pod patronatem Domu Kultury w Ozimku.
Uczestnicy: 48 osób
15 listopada
Warsztaty zespołów mażoretkowych „DIAMENT” i „DELTA”
Uczestnicy: 40 osób
1-4 grudnia
Spotkania ze Św. Mikołajem dla uczestników sekcji
Uczestnicy: 212
W sumie w wyżej wymienionych akcjach wzięło udział 742 osoby
FESTIWALE I KONKURSY WŁASNE

Pod względem organizacyjnym do najważniejszych projektów organizowanych przez
Dom Kultury w Ozimku należą festiwale i przeglądy, realizowane cyklicznie od wielu lat.
Dom Kultury w okresie sprawozdawczym był organizatorem Rejonowego Przeglądu Teatrów
Jasełkowych Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych / współorganizatorami Estrad
Rejonowych XVIII Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych były ośrodki kultury
w Brzegu, Oleśnie, Tarnowie Opolskim oraz Głubczycach /. W okresie sprawozdawczym
byliśmy również organizatorami i współorganizatorami cyklicznych konkursów:
kroszonkarskiego, szopek betlejemskich i ozdób świątecznych a także korowodów
marzankowych .
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25 stycznia
XIX Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych
Uczestnicy: 200 osób
5 marca
Estrada Rejonowa XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Brzegu (udział 9
zespołów)
uczestnicy: 250 osób
13 marca
Estrada Rejonowa XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Głubczycach
(udział 11 zespołów)
uczestnicy: 250 osób
19 marca
Estrada Rejonowa XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Oleśnie (udział
28 zespołów)
Uczestnicy: 400 osób
21 marca
Plenerowe spotkanie Korowodów Marzankowych
Konkursowe prezentacje szkolnych i przedszkolnych korowodów marzankowych
Uczestnicy: 200 osób
29 marca
Estrada Rejonowa XIX Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Tanecznych w Tarnowie
Opolskim (udział 58 zespołów w tym z Ozimka sekcji Tańca Orientalnego „KASZMIR” ,
zespołu mażoretkowego „GAMA” I „SUPER MUM’S” oraz formacji „GWIAZDECZKI”,
„POWER STAR”)
Uczestnicy: 900 osób
11 kwietnia
XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „PROMOCJE” organizowany pod
honorowym patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Burmistrza Ozimka Udział
zespołów działających przy DK:
- zespół tańca hip-hop- formacja „POWER STAR”
- zespół tańca orientalnego „KASZMIR”
Uczestnicy: 350 osób
12 kwietnia
XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych „FINAŁY” organizowany pod honorowym
patronatem Marszałka Województwa Opolskiego i Burmistrza Ozimka
Udział zespołów działających przy DK:
- zespół tańca towarzyskiego- formacja „GWIAZDECZKI”
- zespół mażorertkowy GAMA, SUPER MUM’S
Uczestnicy: 600 osób
18 grudnia
- V miejsko-gminny konkurs na „Świąteczna ozdobę choinkową”( 121 prac konkursowych )
Konkurs współorganizowany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” w Ozimku
Uczestnicy: 131 osób
- XVII Konkurs na Szopkę Betlejemską ( 30 prac konkursowych ). Konkurs współorganizo wany przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PRZYSZŁOŚĆ” w Ozimku
Uczestnicy: 85
W festiwalach i konkursach własnych wzięło udział łącznie 3166 uczestników.
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WIECZORKI I ZABAWY TANECZNE

Wieczorki i zabawy taneczne mają swoja wieloletnia tradycję wśród imprez
organizowanych przez Dom Kultury w Ozimku. Jesteśmy organizatorem zabaw,
przeznaczonych dla mieszkańców naszej gminy. Dom Kultury w Ozimku współpracuje
również z instytucjami działającymi w naszej gminie, udostępniając salę taneczną wraz
z obsługą podczas organizowanych przez te instytucje zabawach tanecznych.
31 grudnia/1 stycznia 2014
- Bal Sylwestrowy
Uczestników: bilety 181 osób
26 stycznia
- Zabawa karnawałowa DFK Ozimek
Uczestnicy: 100 osób
1 luty
- „Seniorada 2014”
Uczestnicy: 150 osób
10 luty
- Bal Muzykanta z udziałem najstarszych członków Ozimskiej Orkiestry Dętej
- uczestnicy: bilety 118 osób
15.02
- Zabawa „Klubu Seniora”
Uczestnicy: 90 osób
24.08
- Jubileusz 45-lecia zespołu folklorystycznego „ Opolskie Dziołchy” z Antoniowa
Uczestnicy: 60 osób
Ogółem w wieczorkach i zabawach tanecznych wzięło udział ok. 699 osób.

IMPREZY OBCE
KONCERTY OBCE

Działalność Domu Kultury obejmuje również udostępnianie ozimskiej publiczności
kontaktu z grupami i wykonawcami zapraszanymi do Ozimka z innych ośrodków kultury,
instytucji kulturalnych, agencji impresaryjnych, teatrów etc. Jednak ze względu na remont
sali widowiskowej Domu Kultury działalność w tym obszarze została tymczasowo
zawieszona. W okresie sprawozdawczym, za wyjątkiem koncertu Andrzeja Cierniewskiego,
który odbył się 11 stycznia, ze względu na trwający remont sceny Domu Kultury więcej
koncertów się nie odbyło.
11 stycznia
Koncert w wykonaniu Andrzeja Cierniewskiego
- Uczestnicy: 100 osób.
SPEKTAKLE WYJAZDOWE OBCE

Z uwagi na trwający remont placówki Dom Kultury rozpoczął akcję organizacji wyjazdów
autokarowych dla Seniorów i mieszkańców Gminy Ozimek na różnego rodzaju
przedsięwzięcia artystyczne. Pierwszy wyjazd został zorganizowany do Gliwickiego Teatru
Muzycznego.
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20 listopada
- Wyjazd Seniorów gminy Ozimek do Gliwickiego Teatru Muzycznego na operetkę
pt. „Zemsta nietoperza”
Uczestnicy: 51 osób

NAGRODY
OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W DOMU KULTURY PODCZAS FESTIWALI
WŁASNYCH I OBCYCH ORAZ KADRY INSTRUKTORSKIEJ

18 stycznia
Festiwal tańca orientalnego „Opolskie Perły Orientu”
- III miejsce w kategorii „Solistki półprofesjonalne”- Barbara Dubiel („Kaszmir”)
- III miejsce w kategorii „Duety i zespoły półprofesjonalne”- Olwia Rainczuk i Aleksandra
Hentschel („Zafira”)
23-26 stycznia
Biesiada Teatralna w Horyńcu Zdroju
- „Talerz Biesiadny Króla Jana”- Nagroda Publiczności za spektakl „Palacz zwłok.
Panoptikum”.
28 marca
- udział Studia Piosenki Nonet w „Giełdzie Piosenki” w Opolu - Karolina Nowak, Milena
Skowron i Agata Kołodziejczyk zakwalifikowały się do 22 Ogólnopolskiego Festiwalu
Piosenki „Piosenkobranie 2014”
4 kwietnia
- III miejsce Oliwii Rainczuk w kat. klasyczny taniec orientalny podczas Festiwalu „Orientalna
Kontrabanda” w Opolu
11-12 kwietnia
XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych, Ozimek- Dobrzeń Wielki
- I miejsce - PROMOCJE– sekcja tańca orientalnego „KASZMIR”
- I miejsce- FINAŁ- sekcja tańca mażoretkowego „SUPER MUM’S”
- II miejsce- FINAŁ- sekcja tańca towarzyskiego-formacja „GWIAZDECZKI”
- wyróżnienie- FIANAŁ- sekcja tańca mażoretkowego „GAMA”
11 maja
Festiwal Mażoretkowy „Parada”, Czerwionka - Leszczyna
Zespół GAMA:
I m-ce formacja pompon seniorki
I m-ce mini formacja baton
II m-ce mini formacja pompon
II m-ce trio baton juniorki (A. Kotula, E. Front, P. Kinast)
III m-ce formacja baton seniorki
Zespół MINI GAMA:
I m-scena baton juniorki
III m-ce scena pompon juniorki
I m-ce solo baton- (I.Kokoszka)
III m-ce solo pompon-( I.Kokoszka)
I m-ce mini formacja pompon
III m-ce trio baton juniorki
Zespół DIAMENT:
I m-ce duo baton kadetki (E.Krawczyk, J.Troszyńska)
I m-ce mini formacja baton kadetki
II m-ce solo pompon kadetki- (M.Janik)
10

III m-ce formacja pompon kadetki
III m-ce mini formacja pompon kadetki
24 – 25 maja
XVI Mistrzostwa Polski Mażoretek w Kędzierzynie-Koźlu
Zespół MINI GAMA:
III m-ce formacja pompon
II m-ce Scena baton juniorki
II m-ce Scena pompon juniorki
III m-ce solo baton juniorki- (I. Kokoszka)
Zespół DIAMENT
II m-ce mini mix kadetki
31 maja
II Festiwal Mażoretek „Silesian” w Dobrzeniu Wielkim
Zespół GAMA:
I m-ce trio baton- (E.Front, P.Kinast, A.Kotula)
I m-ce duo baton- (N. Grochol, P. Jagusz)
I m-ce formacja baton
II m-ce solo baton-( A. Kotula)
II m-ce mini formacja baton
II m-ce duo pompon (M. Wojtyszyn, J. Konieczko)
II m-ce formacja pompon
III m-ce solo baton – (N. Grochol)
Zespół MINI GAMA:
I m-ce formacja pompon juniorki
I m-ce mini formacja pompon juniorki
III m-ce solo pompon juniorki- (K. Danisz)
II m-ce formacja baton juniorki
II m-ce trio baton juniorki
Zespół DIAMENT:
I m-ce trio baton kadetki- (K. Koc, J. Troszyńska, E. Krawczyk)
I m-ce mini formacja baton kadetki
I m-ce formacja pompon kadetki
I m-ce mini mix kadetki
II m-ce solo baton kadetki- (K. Koc)
II m-ce formacja baton kadetki
7 września
- Dylaki- Dożynki Gminne – wręczenie p. Krystynie Buczek kierowniczce zespołu „Opolskie
Dziołchy z Antoniowa” Nagrody Burmistrza Ozimka za działalność na rzecz zachowania
i popularyzacji kultury ludowej w gminie Ozimek
19 września
Chrząszczyce – uroczyste wręczenie „ Magnolii dla osobowości powiatu opolskiego” –
z gm. Ozimek : Z. Antosik (dyrygent Ozimskiej Orkiestry Dętej ) i R. Konowalik (instruktor
teatralny), nominowana do BIAŁEJ MAGNOLII p. Eryka ŚWIERC(KIER.ZESP. Dzóbki” z
Biestrzynnika)
11 października
„Łódzka Fabryka Orientu”
II m-ce klasyka poziom średniozaawansowany, Oliwia Rainczuk
II m-ce folklor, poziom średniozaawansowany, Aleksandra Hentschel
III m-ce grupa, poziom open, „ZAFIRA”
14 listopada
„44 Strzeleckie Spotkanie Amatorskich Teatrów Lalek”
Teatr „SANMUN”
Wyróżnienie za samodzielne wykonanie scenografii i kostiumów do spektaklu „Archidea –
Kamienie i Kwiaty.”
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22 listopad
XII Festiwal Piosenki i Tańca „KUŹNIA” w Zawadzkiem
Zespół GWIAZDECZKI
Grand Prix Festiwalu

WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI, ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI:

W bieżącym okresie sprawozdawczym Domu Kultury w Ozimku realizował
przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym z organizacjami społecznymi, szkołami,
stowarzyszeniami, ośrodkami kultury (Tarnów Opolski, Głubczyce, Strzelce Opolskie,
Kędzierzyn - Koźle, Nysa, Olesno, Brzeg, Kluczbork), Ośrodkiem Integracji i Pomocy
Społecznej w Ozimku, Świetlicą Środowiskową, Spółdzielnią Mieszkaniową
„PRZYSZŁOŚĆ’’ oddz. w Ozimku, szkołami i przedszkolami gminy Ozimek,
Stowarzyszeniem „Dolina Małej Panwi”, Zarządem M-Gm. TSKN w Ozimku, Pracownią
Artystyczną „Sztukmistrz” w Ozimku, Muzeum Wsi Opolskiej, Stowarzyszeniem „Nasz
Grodziec”, Społeczną Szkołą Artystyczną w Ozimku, Lokalną Grupą Działania „Kraina
Dinozaurów”, Związkiem Emerytów i Rencistów w Ozimku, Sołtysami i Radami Sołeckimi ,
OSP i innymi partnerami
INNE:







„Zima w Mieście”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy
Społecznej w czasie ferii zimowych ( wg. odrębnego programu) dwu turnusów
otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci, w tym dzieci z Ośrodka
Integracji i Pomocy Społecznej w Ozimku / I turnus:17 lutego- 21 lutego, II turnus:
24-28 lutego/
Uczestnicy: 98 osób
06.02., 04.04.,05.06., 06.08., 01.10., 3.12. – centrum Krwiodawstwa /plac przed
Domem Kultury/
Udział Ozimskiej Orkiestry Dętej w uroczystościach państwowych, lokalnych:
- 3.05. – Święto Konstytucji
„Lato w Mieście”- organizacja wspólnie z Ośrodkiem Integracji i Pomocy
Społecznej w czasie ferii zimowych ( wg. odrębnego programu) dwu turnusów
otwartych zajęć rekreacyjno-rozrywkowych dla dzieci / I turnus: 30.06. - 4.07., II
turnus:7-11.07. /
Uczestnicy: 83 osób

POPULARYZACJA DZIAŁALNOŚCI
POLIGRAFIA/WYDRUKI :

Lp.
1.
2.
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Rodzaj reklamy
Oferta programowa
Plakaty:

Rodzaj przedsięwzięcia
Oferta Programowa
Koncert Noworoczny, XIX Rejonowy Przegląd

Ilość/szt.
1090
1281

3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Teatrów Jasełkowych”, plenerowe spotkania
korowodów marzankowych, XIX Wojewódzki
Przegląd Zespołów Tanecznych, „W orientalnym
śnie”, Wystawa „Inny punkt widzenia”, „Zima w
mieście”, „Spotkanie z Klanzą”, „The Best of
William Shakespeare”, „Lato w Mieście”, „Nasz
Grodziec”- współpraca, Zapisy do mażoretek,
Nbór do sekcji DK, Język angielski, „Zemsta
Nietoperza”, Break Dance”, „Przegląd zespołów
Jasełkowych”, „Konkurs na ozdobę choinkową”,
konkurs na „ Szopke Betlejemską”, „Gala
Noworoczna”, „Spotkanie Noworoczne”
Plan zajęć
„Zima w Mieście”- oferta programowa, „Lato w
Mieście”- oferta programowa, Plan zajęć sekcji
Fiszki do plakatów:
Koncert Andrzeja Cierniewskiego
Bilety
„Bal muzykanta”,Teatr Muzyczny w Gliwicach,
Filharmonia Opolska
Zaproszenia:
„Koncert Noworoczny”, „Bal muzykanta”, ”XIX
Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych”
Plakietki/identyfikatory XIX Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych,
XIX WPZT, DK-dla pracowników i jurorów
Dyplomy
XIX Rejonowy Przegląd Teatrów Jasełkowych,
Plenerowe spotkania korowodów marzankowych,
XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów Tanecznych,
XIX Plener Malarski, Konkurs na ozdobę
choinkową”, Konkurs na „ Szopke Betlejemską”
Foldery do wystaw
Informatory
Inne:
ogłoszenia bieżące

200
30
225
276
33
586

45

INNE:
- wykonanie-druk :
a) aktualizacja 2 banerów popularyzujących XIX Wojewódzki Przegląd Zespołów
Tanecznych
KONTAKTY Z MEDIAMI

Wykaz kontaktów z mediami, obejmujący wszelkie informacje prasowe, internetowe, radiowe
i telewizyjne, poświęcone grupom działającym w Domu Kultury w Ozimku.
Styczeń:
10 stycznia
- NTO- Wieści Gminne- „Koncert Noworoczny”
15 stycznia
- Radio „DOXA”- gawędy i wspomnienia „O życiu na Kresach” z udziałem członków zespołu
„Grodziec”
17 stycznia
-NTO – Wieści Gminne- „Ocalili melodie od zapomnienia”- Ocalone dla pokoleń
28 stycznia
- NTO- Wieści Gminne- „Jemiołki zachwyciły wykonaniem i scenografią”- XIX Rejonowy
Przegląd Teatrów Jasełkowych
30 stycznia
- NTO- Wieści Gminne- „Seniorada 2014”
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Luty:
21 luty
- NTO- Lokalnie o historii- „ Muzeum Hutnictwa w Ozimku”
- NTO- Lokalnie o historii- „Wielki remont za 3,6 mln złotych”
- NTO- Lokalnie o historii- „Istnienie” Grażyna Pytel pisze wiersze i wydała własny tomik
poezji”
Kwiecień:
6 kwietnia
- KURIER OPOLSKI-relacja z festiwalu „Orientalna Kontrabanda”
- TELEEZPRES EXTRA- relacja z festiwalu „Orientalna Kontrabanda”
Czerwiec:
29 czerwca
- TELEEZPRES EXTRA- relacja ze spektaklu „Królowa śniegu”
Lipiec
21 lipiec
- NTO „Muzeum Kresów Wschodnich”
Sierpień
22-26 sierpień
- RADIO DOXA- Jubileusz 45-lecia zespołu „Opolskie Dziołchy”
26 sierpień
- RADIO OPOLE – str. inter. Jubileusz 45-lecia zespołu „Opolskie Dziołchy”
Wrzesień
19 września
- Radio Opole – „Magnolie dla osobowości powiatu opolskiego” – wywiad z laureatami
z gm. Ozimek : Z. Antosikiem i R. Konowalikiem
20-21 wrzesień
-NTO „Magnolie dla osobowości powiatu opolskiego”
Styczeń-grudzień
- Wiadomości Ozimskie – relacje z przedsięwzięć – na bieżąco
- Radio Opole - bieżące relacje, rozmowy na antenie dot. realizacji remontu i działań
bieżących
STUDIO NAGRAŃ
styczeń-grudzień
- nagrania (mix-y) do choreografii zespołów mażoretkowych, tańca towarzyskiego oraz sekcji
break dance, wykonywanie kopii zapasowych podkładów muzycznych do choreografii
- nagrania - współpraca z solistami ze Studia Piosenki NONET oraz ze szkołami.
Gminy Ozimek.
- nagrania płyty „Dzieci kolędują” z uczestnikami zajęć Świetlicy Środowiskowej w Ozimku.

INNE
PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
DOMU KULTURY
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Szkolenie „Zamówienia publiczne”, uczestnik: M. Kizyma
Szkolenie „Kadry 2014”, uczestnik: S. Fajer
Szkolenie „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych”, uczestnik: M. Kizyma
Kurs na sędziego międzynarodowego mażoretek- w Chorwacji, uczestnik
D. Reimann









Szkolenie „Tryb udzielania zamówienia z wolnej ręki oraz zamówienia publiczne
poniżej 30 tyś euro”, uczestnik M. Kizyma
Szkolenie „Prawo autorskie w kulturze i zagadnienia związane z kontrolą
zarządczą”, uczestnik H. Gruszka
Szkolenie „ Czas pracy dla praktyków”, uczestnik S. Fajer
Szkolenie „Obsługa Systemu Sygnalizacji Pożaru i Systemu Oddymiania”,
uczestnicy: Pracownicy DK
Szkolenie w zakresie obsługi oświetlenia scenicznego (po remoncie)
Szkolenie p. poż (po remoncie)
Szkolenie w zakresie obsługi centrali (nawiew, wyciągi itp – po remoncie)

W sumie pracownicy Domu Kultury w Ozimku wzięli udział w 11 szkoleniach.
BADANIA LEKARSKIE

W ramach aktualizacji badań lekarskich wzięło w nich udział 10 osób pracujących w Domu
Kultury w Ozimku.
ZAKUPY
- STROJE, OBUWIE I INNE WYPOSAŻENIE-MATERIAŁY:

a) zakup materiałów na stroje dla zespołów mażoretkowych GAMA, MINI GAMA,
DIAMENT ( ze środków pozyskanych od sponsorów)
- SPRZĘT:




komplet flag na maszt
2 flagi na drzewcu

NAJEM SAL, SPOTKANIA, PRELEKCJE, APELE:

W okresie sprawozdawczym ze względu na remont placówki najem sal został zawieszony.
do odwołania.

INFORMACJE OGÓLNE
W okresie sprawozdawczym działały w Domu Kultury następujące zespoły
artystyczne oraz sekcje zainteresowań: 9 tanecznych grup mażoretkowych (Gama, Fiołki,
Mini Gama, Diament,Diament I, Kropelki, Małe Kropelki, Super Mum’s, Delta), zespół tańca
break - dancowego, sekcja tańca towarzyskiego: Solo Latino (grupa starsza), „Gwiazdeczki”
(grupa przedszkolna),”Mini Gwiazdeczki” (grupa przedszkolna) Power Star (grupa
wczesnoszkolna),2 grupy tańca orientalnego („Kaszmir” -grupa dorosłych, „Zafira” -grupa
młodzieżowa”),3 grupy teatralne (Fieter, Kto?, Sunmun), 2 muzyczna: Ozimska Orkiestra
Dęta, Zespół Estradowy, sekcja wokalna Studio Piosenki NONET(3 grupy wiekowe), sekcja
fotograficzna Fotokomórka, sekcja jogi dla seniorów, 7 zespołów folklorystycznych (Dialog,
Babie Lato, Grodziec, Jutrzenka, Dzióbki, Opolskie Dziołchy, Heidi), sekcja języka
angielskiego ( 4 grupy wiekowe).

SEKCJE DOMU KULTURY:
I . SEKCJA TANECZNA
- ZESPOŁY MAŻORETEK
1. GAMA (seniorki) instruktor Karolina Kawalec
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2. FIOŁKI (kadetki), instruktor Katarzyna Cieśla
3. MINI GAMA - (juniorki) instruktor Katarzyna Cieśla
4.SUPER MUM’S- (dorośli)- instruktor Katarzyna Cieśla
5. DIAMENT (kadetki), instruktor Daria Reimann
6. DIAMENT I (kadetki), instruktor Daria Reimann
7. KROPELKI (grupa przedszkolna), instruktor Daria Reimann
8. MAŁE KROPELKI (grupa przedszkolna), instruktor Karolina Kawalec
9. DELTA (juniorki)- instruktor Karolina Kawalec i Katarzyna Cieśla
- BREAK DANCE
Instruktor: Michał Katolik
- ZESPÓŁY TAŃCA ORIENTALNEGO
Instruktor: Tatiana Kowalczyk
1. Zespół Tańca Orientalnego KASZMIR (grupa dorosłych)
2. Zespół Tańca Orientalnego ZAFIRA (grupa młodzieżowa)
- FORMACJE TANECZNE
Instruktor: Mateusz Szczygielski
1.SOLO LATINO (dorośli)
2.GWIAZDECZKI (grupa przedszkolno-szkolna)
3.MINI GWIAZDECZKI 1(grupa przedszkolna)
4.MINI GWIAZDECZKI 2 (grupa przedszkolna)
5.POWER STAR (grupa szkolna)
II. SEKCJA TEATRALNA
Dorośli
Instruktor, reżyser: Robert Konowalik
1. TEATR FIETER
2. TEATR KTO?
Dzieci i młodzież
Instruktor: Martyna Konowalik
1. SANMUN
III. SEKCJA MUZYCZNA
1. OZIMSKA ORKIESTRA DĘTA, instruktor, kapelmistrz: Zygmunt Antosik
2. ZESPÓŁ ESTRADOWY, instruktor Tomasz Abrahamczyk
IV. SEKCJA WOKALNA - STUDIO PIOSENKI NONET
Instruktor: Anna Sitarz
- grupa przedszkolna
- grupa szkolna
- grupa licealna i dorosłych
V. SEKCJA PLASTYCZNA
Działalność zawieszona na czas remontu
VI. SEKCJA FOTOGRAFICZNA
1. FOTOKOMÓRKA,
Instruktor: Dominika Misiura
VII. JOGA DLA SENIORÓW
Instruktor: Halina Oster
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VIII. SEKCJA FOLKLORYSTYCZNA
1. DIALOG, instruktor, Barbara Baron (zajęcia w DFK Dylaki)
2. BABIE LATO – kierownik, Elżbieta Konop
3. GRODZIEC – kierownik, Józefa Cichowska
4. JUTRZENKA – kierownik, Danuta Szewc
5. DZIÓBKI – kierownik, Eryka Świerc
6. OPOLSKIE DZIOŁCHY – kierownik, Krystyna Buczek
7. HEIDI – kierownik, Krystyna Koźlik
IX SEKCJA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Instruktor: Tatiana Kowalczyk
- grupa 3-4 lata
- grupa 5-6 lat
- grupa 7-10 lat
- grupa 11-13 lat
IX. INNE
- Społeczna Szkoła Artystyczna, kierownik: Piotr Baron działalność (do września)
- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Gminy i Miasta Ozimek „Klub Seniora”
Uwaga !!!
Redukcja środków budżetowych na 2014r w wysokości 180 000 zł spowodowała
co następuje:
1 - realizacja projektu pt.„ Jest w Orkiestrach Dętych siła” operacja z zakresu małych
projektów w ramach działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego
PROW na lata 2007-2013 – została przeniesiona na 2015 r z terminem prekluzyjnym
do marca br.
Wartość projektu : 50 300 zł,- brutto
2 - nie zorganizowano wyjazdowego, jesiennego zgrupowania członków zrzeszonych
w Ozimskiej Orkiestrze Dętej. Wartość przedsięwzięcia ok. 10.000 zł,3 - nie zakupiono 5 nowych komputerów dla placówki. Łączna wartość ok.13 000 zł,4 - nie zakupiono w ramach uzupełnień 12 szt. umundurowania dla Orkiestry Dętej.
Wartość przedsięwzięcia: 12 000zł,5 - nie zakupiono do nowych choreografii strojów, obuwia i innych elementów wystroju
scenicznego dla zespołów działających przy Domu Kultury na nowy sezon artystyczny
2014-2015. Wartość ok.50 000 zł,6 - zespoły nie miały możliwości zaprezentowania swojego dorobku artystycznego
w imprezach, konkursach krajowych i międzynarodowych (mimo iż były do udziału w nich
nominowane).

17

