
 

LP. Imię i nazwisko Wyróżnienia - Animatorzy i Twórcy Kultury 2022 

 

1.  ANNA KONIK 

 

 

 

Artystka wizualna, tworzy instalacje wideo, filmy artystyczne, obiekty, fotografię, rysunek i prace in situ z silnym 

kontekstem przestrzennym. Prace Anny Konik były prezentowane w polskich i europejskich galeriach i muzeach  

na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jej krótki film artystyczny Our Lady's Forever (2007) był pokazywany na 61. 

Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Locarno, a dokument artystyczny „Obłoki płyną nad nami / Under  

a Placid Sky” (2018) miał światową premierę na 58. Krakowskim Festiwalu Filmów Dokumentalnych.  

2.  KRYSTYNA  

PRZEZDZIENK- 

GRZYBEK 

 

Animatorka kultury – muzyk. Od 2003 roku pracuje z dziecięcymi zespołami wokalnymi „Poezja" oraz „Gwiazdeczki",  

a od 2008 roku z grupą śpiewaczą seniorów „Długomiłowiczanki +". Wszystkie te zespoły reprezentują w swojej działalności 

Gminny Ośrodek Kultury w Reńskiej Wsi oraz gminę Reńska Wieś. Od 14 lat pracuje również w Gminnym Ośrodku Kultury  

w Reńskiej Wsi jako instruktor kulturalno-oświatowy.  

3.  JUSTYNA SIKORA 

 

 

 

Pedagog i wokalistka, od 14 lat Instruktor działalności programowej, prowadzący Studio Piosenki działające przy Miejskim 

Ośrodku Kultury w Kędzierzynie-Koźlu. Pomysłodawczyni wielu projektów muzycznych realizowanych przez uczniów 

Studia. Prezes Stowarzyszenia Centrum Edukacji Muzycznej K-Kwarta. Koordynator i pomysłodawca Ogólnopolskiego 

Festiwalu Piosenki "Kozielska Scena Debiutów".  Organizator cyklu warsztatów wokalno-muzycznych "Piosenka jest dobra 

na wszystko" organizowanych dla grup z szkół podstawowych (Projekt EDUKO bardzo młoda kultura 2019- 2021- opolskie). 

4.  Anna Weigel  

 

 

 

 

Współpracowała z Muzeum Śląska Opolskiego w okresie trzyletniej realizacji zadania Edukacja Kulturowa Opolszczyzny 

EDUKO 2016-2018 oraz przy jego kontynuacji Eduko - Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 - Opolskie. Współkoordynowała,  

w tym zarządzała oraz rozliczała merytorycznie i finansowo partnerskie projekty w ramach konkursów ogłaszanych przez 

Muzeum na współorganizację przedsięwzięć. Podejmowane przez Annę Weigel inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży, 

animatorów, edukatorów kulturowych oraz nauczycieli w województwie opolskim, a przede wszystkim lokalnej 

społeczności, za każdym razem realizowane są na wysokim poziomie merytorycznym, menadżerskim i z pasją.  

5.  GABRIELA KSIĘŻYK 

 

 

Animator kultury w klubie seniora w miejscowości Narok, jej zajęcia są pełne pomysłów i zachęcają do aktywności 

uczestników. Dewizą pani Gabrieli jest kultywowanie śląskich tradycji, zwłaszcza kulinarnych. Ogromne znaczenie ma 

przekazywanie śląskiej gwary młodemu pokoleniu przez osoby starsze. W działalności klubu seniora bardzo istotne są 

tradycje kulinarne, które członkowie stale kultywują promując regionalne smaki. 

6.  AGNIESZKA JAROCKA 

 

 

Artysta-plastyk, aktorka. Jej współpraca z domem kultury rozpoczęła się już w 2002 roku, od uczestnictwa w zajęciach 

Sekcji Plastycznej: grupy młodzieżowej realizującej działania plastyczne oraz teatralne. Brała w tym czasie udział w 

wystawach zbiorczych tej grupy (m.in. Ptaki, Emocje i Uczucia, Smoki, Teczki, Wehikuł czasu) oraz spektaklach 



towarzyszących wernisażom tych wystaw. Współpracowała w tym okresie, jako aktorka, z teatrami: InLibed oraz Fieter. 

Jako kurator kultury prowadzi działalność, w wyniku której powstają wystawy prac plastycznych z wernisażami i imprezami 

towarzyszącymi. 

7.  JAN KONOPKA 

 

Muzyk – współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Opolu na kanwie działalności placówek takich jak DDP 

„Złota Jesień" i ORS Świetlica „Szansa". Jan Konopka pisze piosenki na temat wszelkich wydarzeń/imprez, które odbywają 

się w Opolu i w regionie śląska opolskiego a mianowicie - wszystkie są autorskie i wciąż powstają. Muzyczna współpraca  

z seniorami z DDP „Złota Jesień" i z dziećmi z ORS „Szansa", dla których zaczął pisać piosenki przerodziła się we wspaniały 

pomysł. A mianowicie założył Muzyczną Grupę Integracyjną „Opolanie".  

8.  KATARZYNA 

 KRAWCZYK 

 

 

 

 

 

Współpracowała z Muzeum Śląska Opolskiego w okresie trzyletniej realizacji zadania Eduko - Bardzo Młoda Kultura 2019-

2021 - Opolskie. Projekt ten realizowany był w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Bardzo Młoda Kultura". 

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i warsztatach podnoszących kompetencje animatorów oraz edukatorów kulturowych. 

Współkoordynowała partnerski projekt w ramach konkursu ogłaszanego przez Muzeum na współorganizację 

przedsięwzięć. Był to projekt: "Spotkanie z regionem -tu jest pięknie, smacznie i stylowo".. Kompetencje oraz 

doświadczenie związane z pracą na rzecz opolskiej kultury oraz otwartość, kreatywność i zaangażowanie sprawiają, że 

Katarzyna Krawczyk jest mentorem kultury w swoim środowisku. 

9.  MARIA SIKORA 

 

Nauczyciel w PSP w Naroku z 40-letnim stażem. Pisze projekty i współpracuje z wieloma organizacjami i stowarzyszeniami, 

pozyskuje fundusze na warsztaty dla dzieci i młodzieży związane z tradycjami regionalnym i oraz na obchody miejscowych 

tradycji, które prowadzi w szkole oraz w świetlicy. Przygotowuje scenariusze artystyczne oraz stroje na występy dla uczniów 

i młodzieży uświetniające imprezy wiejskie, np. programy dożynkowe, jasełka dla mieszkańców Naroka. Prowadzi grupę 

kolędniczą w Naroku.  

10.  MAREK PYZOWSKI 

 

Historyk, regionalista, znawca architektury i sztuki, mieszkaniec Brzegu, wyjątkowy działacz na rzecz lokalnego dziedzictwa 

kulturowego i historycznego. Jego wszechstronna aktywność już blisko od 10 lat pozwala mieszkańcom regionu poznawać 

walory naszej małej ojczyzny. Do jego zasług należą m.in. popularyzacja wiedzy o dziejach oraz architekturze Brzegu i 

regionu poprzez cykl artykułów prasowych oraz badania naukowe obejmujące brzeską tematykę, dzięki którym zakres 

wiedzy dotyczącej najważniejszych zabytków ulega znaczącemu powiększeniu.  

11.  JANUSZ ŻYŁKA 

 

 

 

Muzyk, kompozytor, autor tekstów, poeta, męska połowa duetu Dominika i Janusz Żyłka. Jego piosenki nucą wielbiciele 

muzyki środka: tanecznej, disco polo i tzw. śląskich szlagierów, ale także fani muzyki religijnej. Ze sceną związany jest od 

prawie trzydziestu lat . Pierwszą płytę Janusz Żyłka wydał z założonym przez siebie zespołem Prospekt w 1999 roku, a w 

swoim dorobku ma ich w sumie aż piętnaście. Koncertuje w całej Polsce i poza jej granicami (Niemcy, Czechy). Występuje 

w trakcie festiwali, koncertów religijnych i charytatywnych, szczególnie zaś chętnie podczas imprez promujących śląską 

tradycję i kulturę.  

12.  GIZELA SZENDZIELORZ 

 

 

Pomysłodawczyni utworzenia szkoły muzycznej w Leśnicy. Inicjatorka utworzenia zespołów mażoretkowych w Leśnicy.  

Inicjatorka Klubu Sportowego „Goniec”, który skupia się na nauce gry w szachy i warcaby. Klub liczy 42 członków, spośród 

których 27 jest zarejestrowanych w Polskim Związku Szachowym i bierze udział w turniejach i rozgrywkach szachowych. 



Pani Gizela Szendzielorz jest aktywnym członkiem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim od 

momentu powstania towarzystwa.  

13.  EWA LEONARDA  

ZGADZAJ-

MARTYNIUK 

 

 

 

Zainicjowała w roku 1999 powstanie Stowarzyszenia Regionu Kluczborskiego “Kobietom - Mammograf” i przez 23 lata jest 

jego liderką. Skupia wokół siebie głównie Panie w wieku 50+ (ale nie tylko) które chcą aktywnie działać na rzecz swojej 

lokalnej społeczności oraz kreatywnie spędzać wspólnie czasie. Podejmuje liczne, bardzo ciekawe przedsięwzięcia 

promujące: rodzime talenty, integrację międzypokoleniową, kultywowanie tradycji śląskich i budowanie społeczeństwa 

obywatelskiego. Wiele imprez jej autorstwa wpisało się na trwałe do kalendarza wydarzeń kulturalnych tworząc już lokalną 

tradycję. To m.in. „Spotkania z Muzą”, „Comber Babski”, Forum Kluczborskich Kobiet, Akcja Różowa Aleja - Krokusy, 

Kawiarenka obywatelska, wystawy z cyklu „Sercem malowane”.  

14.  PRZEMYSŁAW 

SZYPOTRA „PETION” 

 

 

 

Aktywista kultury alternatywnej. Organizator wielu wydarzeń kulturalnych takich jak koncerty, zawody taneczne, 

warsztaty, panele dyskusyjne, zajęcia twórcze. Od 1999 czynnie związany z kulturą HipHop - promujący i tworzący 

jej lokalne podwaliny. Tancerz / Instruktor (specjalizacja Breaking) - przygodę z tańcem zaczął pod koniec lat 

dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Reprezentuje swoje miasto w niezliczonej ilości turniejów, pokazów, warsztatów w 

kraju i za granicą. Autor niezliczonych murali które tworzy z własnej inicjatywy jak i na potrzeby komercyjne. Pasjonat, 

kolekcjoner płyt muzycznych.  

15.  WALDEMAR JOCHER 

 

 

Poeta, debiutował w prasie literackiej w 1996 r. w miesięczniku „Akant" następnie  publikował  

w wielu czasopismach. Wydał cztery tomiki wierszy. Laureat wielu konkursów literackich:.Waldemar Jocher jest wybitnym 

intelektualistą zamieszkującym ziemię prudnicką.  

16.  NATALIA RYGIEL 

 

 

 

 

 

Aktywnie działa w Fundacji Pałacu Rozkochów  jako animator i twórca kultury. Pracownik Gminnego Ośrodka Kultury w 

Lubrzy - aktywnie pozyskuje środki pozabudżetowe na działalność kulturalną oraz na zakup wyposażenia instytucji, 

stworzyła strategię rozwoju cyfrowego domu kultury, a także zorganizowała wiele przedsięwzięć artystycznych. 

Promuje także powiat prudnicki i województwo opolskie poprzez swoją działalność artystyczną: w 2017 roku wystąpiła w 

programie telewizyjnym The Voice od Poland, a wraz z zespołem Misscore zakwalifikowała się do najnowszej edycji Mam 

Talent 

17.  DOMINIK WĄSIK 

 

Wokalista z powiatu głubczyckiego, który od najmłodszych lat występuje na ogólnopolskich i zagranicznych scenach. 

Uświetnia swoimi koncertami i recitalami imprezy różnego rodzaju. Dominik jako wokalista, członek rodzinnego zespołu 

„Uśmiech" koncertuje wspólnie z zespołem podczas różnych uroczystości. Aktualnie Dominik wraz ze sztabem 

towarzyszących mu osób, pracuje nad wydaniem debiutanckiego singla wraz z teledyskiem, który lada moment ujrzy 

światło dzienne. Współpracując ze studiem nagraniowym w Pszczynie, zarejestrowali singiel podczas kilkugodzinnej sesji. 

18.   RYSZARD  

RADOMIŃSKI 

 

 

Od 26 lat jest kierownikiem muzycznym zespołu „Namysłowiacy", który na konkursach i przeglądach zdobywa wiele nagród 

i wyróżnień. Członkami zespołu są seniorzy z terenu Namysłowa i okolic. Jest pomysłodawcą i opiekunem „Studia Piosenki", 

gdzie zarówno młodzież, jak i dorośli mogą rozwijać talenty wokalne i jednocześnie nagrywać swoje wykonania do jego 

aranżacji muzycznych . Pasjonat i społecznik. Wychował wiele pokoleń solistów, muzyków oraz pasjonatów muzyki. 

Aktywnie oraz bezinteresownie wspiera wydarzenia kulturalne, charytatywne - organizowane nie tylko na terenie naszego 

powiatu. 



 

 

 

19.  DANIEL PODOBIŃSKI 

 

 

 

Autor literacki, społecznik. Działa w dziedzinie literatury regionalnej, popularyzuje historię i przyrodę regionu w formie 

wykładów, prezentacji i filmów. Działalność edukacji regionalnej realizuje zarówno w pracy zawodowej  

w Partnerstwie Borów Niemodlińskich, w działaniach społecznych jako członek stowarzyszeń, radny czy działacz społeczny. 

Podejmuje w publikacjach wątki wpływu migracji na utratę tradycji miejsca i wszystkich tych czynników, które tworzą 

kulturę niematerialną.  


