Sprawozdanie
z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury za 2019 r.
Sprawozdanie zawiera wykaz przedsięwzięć artystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz form
działalności statutowej Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019 r.
13.01.2019 r.

Koncert Kolęd – INOROS - Tradycyjnie w jeden z pierwszych niedzielnych wieczorów
stycznia, w Kosciele pw. Św. Marcina w Kępnie KOK zaprasza mieszkańców na koncert
kolęd w wykonaniu nietuzinkowych artystów. W bieżącym roku licznie zgromadzona
publiczność wysłuchała świątecznego repertuaru w interpretacji zespołu INOROS.
Miejsce: Kościół pw. Św. Marcina, ul. Kościuszki

14.01.2019 –
25.01.2019 r.

ZIMOWA AKADEMIA KOK – w ramach ferii Kępiński Ośrodek Kultury przygotował
dla najmłodszych zajęcia tematyczne, mające poprzez wspólną zabawę rozwijać
i wzbogacać wiedzę uczestników.
14.01 KRAINA ŚNIEGU – spektakl dla dzieci – Teatr MASKA
15.01 MALI ODKRYWCY – zajęcia interakcyjne o różnych sposobach
porozumiewania się
21.01 ZAJĘCIA KONSTRUKCYJNE – BUDOWA KARTONOWYCH
MODELI
22.01 OMNIBUS – konkursy i zabawy
23.01 KARAOKE – prezentacje wokalne
24.01 MARATON TAŃCA I BINGO
24.01 BALIK PRZEBIERAŃCÓW – prow. STUDIO 77
25.01 W SIECI EKSPERYMENTÓW – zajęcia interakcyjne
Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

16.01.2019 r.

FESTIWAL
KĘPIŃSKIE
KOLĘDOWANIE
–
PRZESŁUCHANIA
KONKURSOWE – w Kinie "Sokolnia" w turniejowe szranki stanęło ponad
70 młodych wokalistów. Jury wyłoniło uczestników koncertu finałowego. Wieczorem
rozpoczęły się pierwsze zajęcia warsztatowe z dr Marcinem Wawrzynowiczem.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

16.01.2019 –
18.01.2019 r.

FESTIWAL KĘPIŃSKIE KOLĘDOWANIE – Warsztaty wokalne – zajęcia
warsztatowe uczestników festiwalu z dr Marcinem Wawrzynowiczem.
Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

18.01.2019 r.

FESTIWAL KĘPIŃSKIE KOLĘDOWANIE – Gala finałowa - wieczorem
w Kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Hanulinie odbył się Koncert Galowy
Laureatów Festiwalu „Kępińskie Kolędowanie”. Reżyserem koncertu był Marcin
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Wawrzynowicz. Młodym artystom akompaniował zespół w składzie: Kajetan Borowski
(pianino), Piotr Budniak (perkusja), Adam Tadel (kontrabas). Jury w składzie:
przewodnicząca komisji Anna Majewska, dr Marcin Wawrzynowicz, Kajetan Borowski
oraz Anna Niesobska - Dyrektor KOK postanowiło przyznać:
w kategorii I wyróżnienia dla:
Natalii Kałuzińskiej, Liliany Ślusarek, Mai Nowak i Alicji Rabiegi.
W kategorii II wyróżniono:
Natalię Sikorę , Adriannę Włodarczyk, Aleksandrę Płatek, Maję Kasprzak , Pawła
Maryniaka, Dominikę Gruszkę i Natalie Moś.
III miejsce zdobyli:
w kat. I - Amelia Jurczenia, Agata Papiór, Krzysztof Jaśniak,
w kat. II - Martyna Jagieniak, Katarzyna Panaszek, Wiktoria Jędrysiak,
Sara Kasprzak.
II miejsce trafiło do:
w kat. I - Hanny Włodarczyk, Agaty Jerczyńskiej, Weroniki Kisiel , Zofii Dziergwy,
Amelii Zysiek,
w kat. II - Wiktorii Bielińskiej , Zuzanny Bonczol.
Laureatkami I miejsca zostały:
w kat. I - Lena Czekała,
a w kat. II - Julia Jokiel i Natalia Pawlik.
Laureaci wspólnie z publicznością zaśpiewali „Przekażcie sobie znak pokoju”. Z-ca
Burmistrza Artur Kosakiewicz, Anna Niesobska - Dyrektor KOK oraz Marcin
Wawrzynowicz uhonorowali laureatów Festiwalu dyplomami i nagrodami.
Miejsce: Kościół parafialny Hanulin
15.02.2019 r.

WALENTYNKOWY KONCERT LUBELSKIEJ FORMACJI BARDÓW –Lubelską
Federację Bardów tworzą laureaci najważniejszych festiwali piosenki artystycznej.
Na scenie wystąpiło pięciu artystów: Jolka Sip - śpiew, kompozycje, teksty, Katarzyna
Wasilewska – skrzypce, śpiew, Marek Andrzejewski - śpiew, kompozycje, teksty,
gitara, Jan Kondrak - śpiew, kompozycje, teksty, Piotr Selim - śpiew, kompozycje,
fortepian, instrumenty klawiszowe. Muzycy wprowadzili zgromadzoną publiczność
w magiczny świat, pełen pięknych słów, cudownej muzyki i prawdziwych uczuć.
Wykonawcy pozwolili oderwać się na chwilę od codzienności i przenieść do krainy
wrażliwości.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

16.02.2019 r.

CZESŁAW ŚPIEWA SOLO ACT - w Kinie Sokolnia wystąpił Czesław Mozil, znany
publiczności jako Czesław Śpiewa. Artysta na prawie dwugodzinnym występie
zaprezentował swój program – Czesław Śpiewa Solo Act. Za pomocą słów i muzyki
opowiedział o patriotyzmie, emigracji, ojczyźnie oraz codzienności. Wszystko okraszone
było nietuzinkowym poczuciem humoru artysty. Piosenkarz pokazał jak to jest
być przybyszem, alternatywnym muzykiem i żyć z dnia na dzień. Sala została
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zaczarowana wyjątkową osobowością muzyka, który w zabawny sposób pokazał swoje
życie i dotychczas zdobyte doświadczenia.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3
09.03.2019 r.

ŚWIĘTO KOBIET z Krzysztofem Respondkiem - W sobotnie popołudnie, w Kinie
SOKOLNIA znany aktor, piosenkarz i kabareciarz Krzysztof Respondek bawił żartem
i piosenką w specjalnym programie z okazji Święta Kobiet. Aktor odsłonił wiele twarzy,
z których każda brzmiała znajomo. Publiczność była rozbawiona do łez klasycznym
śląskim humorem i opowieściami o "skomplikowanych" relacjach między kobietami
i mężczyznami. Do tego dodajmy perfekcyjną interpretację znanych przebojów muzyki
rozrywkowej i spontaniczny udział widzów na scenie w charakterze zespołu tanecznego,
a otrzymamy obraz doskonałej zabawy, jaką sprezentował KOK Kobietom i ich
partnerom.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

22.03.2019 r.

Kępińskie Obchody Światowego Dnia Poezji - Pod hasłem „Poezja, która leczy słowa”
o godz. 12.00 wykładem dra Wiesława Przybyły pt. "Przyjemność mówienia”
rozpoczęły się Kępińskie Obchody Światowego Dnia Poezji. Wspomniany wykład
był elementem I części Uroczystości. Następnie Kamila Pakosz mówiła o mowie
nienawiści i jej skutkach. Podsumowaniem pierwszej części obchodów była debata,
w której wzięli udział wykładowcy, Pani Gabriela Kurzawa z Komendy Policji oraz
przedstawiciele młodzieży. Debatę po mistrzowsku poprowadzil Witold Pelka.
Warto zauważyć duże zaangażowanie w debatę zaproszonych gości, a szczególnie
młodzieży, jej skupieniem i znajomością tematu. W godzinach popołudniowych
w Poczekalni na dworcu PKP odbyły się warsztaty ze znanym i cenionym poetą Kazimierzem Burnatem. W spotkaniu uczestniczyli literaci z Kępińskiego Koła
Literatów działającego przy KOK. Uroczysta gala podsumowująca Kępińskie Obchody
Światowego Dnia Poezji odbyła się w sali koncertowej KOK o godzinie 19.00.
Po powitaniu gości przez Dyrektor Annę Niesobską rozpoczął się wykład o pięknie mowy
dra Wiesława Przybyły. Członkowie Kępińskiego Koła Literatów zaprezentowali swoje
wiersze, a uzdolniona młodzież z Trzcinicy uświetniła całość pięknymi wykonaniami
znanych utworów. Całość spiął wyjątkowy recital Grzegorza Tomczaka.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3, Poczekalnia PKP ul. Dworcowa, KOK
ul. Broniewskiego 5

29.03.2019 r.

64 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – Eliminacje. 29 marca br. odbyły się w KOK
eliminacje miejsko-gmino-powiatowe 64 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.
Jury zakwalifikowało do Przeglądu Wojewódzkiego Joannę Jóźwiakowską - uczennicę
Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Kępnie.
Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5
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02.04.2019 r

Roztrzygnięcie konkursu „Najpiękniejsza karta wielkanocna z Kępnem w tle”.
W sali koncertowej KOK o godz. 10.00 zebrało się Jury konkursowe
pod przewodnictwem p. Janiny Mielcarek – Gorzendowskiej, które wyłoniło laureatów
i wyróżnionych w konkursie wielkanocnym ogłoszonym w marcu br. przez KOK.
Napłynęło ponad 130 prac. Komisja podjęła następujący werdykt:
Kategoria A
Wyróżnienia: Antonina Berska, Hanna Drobnik, Laura Karbowiak, Lena Kałka,
Leon Sołtysik, Milena Joniak, Piotr Błaszczyk, Tatiana Bacińska, Wiktoria Krzak
I miejsce – Antonina Grzegorzewicz
II miejsce – Lena Kałuża, Maja Walkowiak
III miejsce – Antonina Jeż, Wiktoria Rojewska
Kategoria B
Wyróżnienia: Amelia Klaczyńska, Daria Hołoś, Gabriela Klimecka, Jakub Magot,
Julia Tuz, Katarzyna Sikora, Katarzyna Wiśniewska, Natalia Górecka, Oliwia
Gandecka, Oliwier Pietrzak, Oskar Tajnert, Roksana Nasiadek
I miejsce – Julia Kłodnicka, Paulina Wabnic
II miejsce – Mikołaj Stefański, Wiktoria Szyszka
III miejsce – Julita Świderska, Faustyna Tomczak, Piotr Cierpik
Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

05.04.2019 r

Otwarcie wystawy „Wiatr od morza” – Stowarzyszenie Plasktyków Amatorów Powiatu
Kępnińskiego zaprezentowało szerokiemu gronu odbiorców kolejny fragment swojego
dorobku artystycznego. Tym razem tematem przewodnim było morze. Wernisaż
prowadziła Prezes Stowarzyszenia – Janina Mielcarek – Gorzendowska, W części
artystycznej wystąpiły dzieci z kółka wokalnego SP Nr 3.
Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

06.04.2019 r.

Spektakl „Scenariusz dla nieistniejącego lecz możliwego aktora instrumentalnego”
w wyk. Jana Peszka – „człowiek orkiestra” – tak można powiedzieć o tym znanym
polski aktorze. Pełen ekspresji monodram trzymał publiczność w napięciu do samego
końca. Niebanalne okazały się również anegdoty opowiadane przez Jana Peszka podczas
scenicznego wywiadu prowadzonego przez Grzegorza Leksa.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, ul. Sportowa 3

29.04.2019 –
30.04.2019 r,

Warsztaty wokalne przygotowujące do koncertu „Piosenki bez granic”
– w KOK-u odbyły się warsztaty wokalne dla wykonawców koncertu „Piosenki
bez granic”. Zajęcia prowadził dr Marcin Wawrzynowicz.
Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

01.05.2019 r.

Koncert „Piosenki bez granic” – W ramach obchodów 15-lecia przystąpienia Polski
do Unii Europejskiej Gmina Kępno zorganizowała imprezę pn.: „Smaki Europy”.
Kępiński Ośrodek Kultury przygotował z tej okazji koncert „Piosenki bez Granic”,
Sprawozdanie z działalności KOK za 2019 r. opr.D.L.
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którego uczestnikami byli wokaliści ze Studia Piosenki Renaty Nowickiej.
Miejsce: Rynek, Kępno
04.05.2019 r.

„MAJÓWKA W RYNKU”- Piknik rodzinny. Od godziny 16-tej na scenie podziwiać
mogliśmy najpierw młodych artystów ze Studia Piosenki Renaty Nowickiej, a zaraz
po nich nastolatków z zespołu White Tigers. Przed godziną 19-tą ruszyli z energetycznym
koncertem muzycy zespołu InoRos, z którymi gościnnie wystąpił LIBER. Dookoła
na najmłodszych czekały liczne atrakcje - dmuchańce, animacje, malowanie twarzy,
oczywiście nie zabrakło bogatej oferty gastronomicznej i różnych stoisk handlowych.
Od początku Majówki wszyscy zebrani czekali na chwilę, gdy w blasku reflektorów sceną
zawładnie MICHAŁ SZPAK z zespołem. Wspaniałe widowisko, jakie zaprezentował było
przysłowiową "wisienką na torcie" kępińskiej majówki.
Miejsce: Rynek, Kępno

05.05.2019 r.

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Kępno – coroczna impreza taneczna, podczas której uczestnicy, oprócz
rywalizacji o miejsca na podium, klasyfikowani są do kategorii tanecznych. Zmagania
turniejowe zakończyła Gala Taneczna, na której, oprócz laureatów wystąpiła para
Akademickich vice-mistrzów Polski.
Miejsce: Hala Widowiskowo-sportowa PROJEKT KĘPNO, Kępno

02.06.2019 r.

„FESTYN FAMILIJNY”- Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Na milusińskich
oraz rodziców przygotowano wiele atrakcji zaplanowanych aż do godzin wieczornych.
Pierwszym elementem programu było taneczne show w wykonaniu Studia Tańca RETRO,
działającego przy Kępińskim Ośrodku Kultury pod okiem Pawła Wielgosza. Następnie
na deskach sceny pojawili się uczestnicy ,,MIKROFONU DLA WSZYSTKICH”.
Swoje umiejętności wokalno-taneczne zaprezentowały także przedszkola i szkoły
działające na terenie Miasta i Gminy Kępno. W czasie festynu odbywał się konkurs
plastyczny p.n. „Kępiński Ratusz w moich oczach”. Wszyscy występujący
na scenie oraz biorący udział w konkursie plastycznym otrzymali od Kępińskiego
Ośrodka Kultury upominki i dyplomy uznania. Bohaterów Dnia Dziecka KOK zaprosił
„Ciocię Kalorię”, która wystąpiła z programem „Tanecznym Krokiem Przez Świat”.
Gwiazdą spotkania z dziećmi było CENTRUM UŚMIECHU, prezentujące własny
program autorski. Melodyjne piosenki, tańce-skakańce zachęciły do zabawy
nie tylko najmłodszych, ale również rodziców. Bezpłatne dmuchańce, wata cukrowa,
popcorn, animacje dla dzieci – to wszystko przyczyniło się do tego, że słoneczna niedziela
była prawdziwie dziecięcym dniem.
Miejsce: Rynek, Kępno

15.06.19.06.2019 r.

MUZYCZNA WIOSNA 2019 – FINAŁ - W sobotnie i niedzielne popołudnie
podsumowaliśmy muzyczną wiosnę w Kępnie.
Sobotnie popołudnie rozpoczęliśmy koncertami dwóch zespołów, które na co dzień
pracują w Kępińskim Ośrodku Kultury: TAMPADA i THE GENTELMAN. Następnie
wystąpili:
- zespół GRAPHITE
Sprawozdanie z działalności KOK za 2019 r. opr.D.L.
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- Sidney Polak
Gwiazdą pierwszego wieczoru Finału był zespoł Ich Troje.
Niedzielny blok koncertowy rozpoczął się występem Kabaretu CZESUAF,
kolejnym wykonawcą był raper Łukasz Stępień, znany jako KLESZCZ.
Niesamowitą ucztą muzyczną był koncert Leszka Cichońskiego i Jose Torresa,
którzy w ramach projektu VIVA SANTANA muzycznie świętowali z kępińską
publicznością 70 urodziny wybitnego muzyka.
Tegoroczxny FINAŁ MUZYCZNEJ WIOSNY zakończył koncert zespołu DE MONO.
Na wszystkich, którzy odwiedzili w te dni Rynek czekała bogato zaopatrzona
gastronomia, stoiska handlowe oraz atrakcje dla najmłodszych.
Miejsce: Rynek, Kępno
21.06.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – koncert zespołu BETHEL – pełnym pozytywnej energii
występem w klimacie reggae rozpocząliśmy V edycję piątkowych letnich koncertów.
BETHEL należy do czołówki tego gatunku muzycznego.
Miejsce: Rynek, Kępno

28.06.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – koncert zespołu K do N – Tym razem kępińska scena
gościła dolnośląską formację KdoN. Zespół zaprezentował swój bogaty dorobek
artystyczny, grając utwory własne, w które wplecione zostało kilka znanych coverów.
Miejsce: Rynek, Kępno

03.07. –
05.07.2019 r.

KĘPIŃSKI TALENT WOKALNY – przesłuchania, warsztaty – W środę odbyły się
przesłuchania konkursowe. Jury, któremu przewodniczył dr Marcin Wawrzynowicz
wybrało 12
Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5

05.07.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – koncert konkursowy KĘPIŃSKI TALENT WOKALNY
oraz LUCY & TOM – Wieczór w Paryżu – W ramach koncertu KĘPIŃSKI TALENT
WOKALNY – zaprezentowało się 12 uczestników zorganizowanych przez Kępiński
Ośrodek Kultury warsztatów wokalnych, które odbyły się w środę i czwartek pod
kierunkiem dra Marcina Wawrzynowicza. Młodzi artyści wykonywali przygotowane
piosenki przy akompaniamencie fortepianowym Roberta Jarmużka. Jurzy konkursowe w
składzie: Pani Izabela Sufleta, dr Marcin Wawrzynowicz i Dariusz Leśniarek, postanowiło
przyznać tytuł KĘPIŃSKIEGO TALENTU WOKALNEGO ex equo:
LILIANIE ŚLUSAREK I MIŁOSZOWI SZKUDLARKOWI.
Następnie duet LUCY & TOM przeniósł publiczność do pełnego namiętności, miłości i
piosenki Paryża z czasów Edith Piaf. Ta subtelne, ale jakże ekcytujące piosenki otulone
owalem anegdot i wspomnień tej niebanalnej artystki, dzięki wcielającej się w rolę Edith
LUCY sprawiły, że widzowie entuzjastycznie przyjęli cały recital.
Miejsce: Rynek, Kępno

12.07.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – W ZACZAROWANEJ KRAINIE OPERETKI – Dariusz
Sprawozdanie z działalności KOK za 2019 r. opr.D.L.
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Pietrzykowski - tenor, Justyna Dyla- sopran i MAESTrio w składzie: Marzena MikułaDrabek - pianino, Jacek Gros - skrzypce i Dariusz Kasperek - klarnet.
Miejsce: Rynek, Kępno
19.07.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – Wieczór muzyki chóralnej – Tym razem na scenie
wystąpili twórcy i artyści z naszej kępińskiej "małej Ojczyzny". W pierwszej części swój
dorobek literacki zaprezentowali: Jadwiga Miesiąc, Józef Frąckowiak, Marek Paprocki i
Marek Kowalski - zrzeszeni w działającym przy KOK Kępińskim Kole Literatów.
Wiersze i piosenki, oprócz najbardziej poetyckiego tematu - miłości, nawiązywały
również do piękna naszego miasta i otaczającej go przyrody.
Następnie wystąpił działający przy Klubie Seniora "Pod Żurawiem" Zespół HARMONIA
pod dyrekcją Pana Andrzeja Ciurysa. Bogaty repertuar zespołu, jak i jego wykonanie
zyskało uznanie publiczności. Powieważ wśród piosenek znalazły się także te na
"biesiadną nutę" - nie zabrakło wspólnego śpiewania. Niewątpliwą gwiazdą piątkowego
koncertu był Chór JUTRZENKA - obchodzący w tym roku 30-LECIE DZIAŁALNOŚCI
ARTYSTYCZNEJ. W związku z tym, jak przystało na uhonorowanie Artystów na scenie
pojawił się ogromny kosz kwiatów, a Dyrektor KOK - Pani Izabela Sufleta odczytała List
Gratulacyjny i złożyła go na ręce Pani Cecylii Płazy - dyrygenta oraz Pana Tadeusza
Piecucha - Przezesa Chóru. Na występ Chóru JUTRZENKA złożyło się ponad 12
utworów, stanowiących niejako retrospekcję dorobku zespołu.
Miejsce: Rynek, Kępno

26.07.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – Wieczór muzyki włoskiej + kino plenerowe– Alberto
Amati tego wieczoru skradł serca kępińskiej publiczności uwodząc - jak przystało na
prawdziwego Włocha - nie tylko aparycją, ale przede wszystkim pięknym głosem w
repertuarze złożonym z przebojów włoskiej muzyki rozrywkowej. Alberto Amati
przyjechał do Polski w 2011 r. i od tego czasu z wielkim powodzeniem koncertuje.
Drugim wydarzeniem tego wieczoru, które zapełniło "po brzegi" Kępiński Rynek był
seans kina plenerowego. BOHEMIAN RAPSODY idealnie wkomponowało się w
MUZYCZNE LATO 2019. Przesycona emocjami, pełna wruszeń historia geniusza
estrady - FREDDIEGO MERCUREGO, której nieodłącznym elementem była brzmiąca z
ekranu muzyka zespołu QUEEN - to wręcz wymarzony film na ciepły lipcowy wieczór.
Miejsce: Rynek, Kępno

01.08. –
30.08.2019 r.

LETNIA AKADEMIA KOK - CODZIENNIE OD GODZ. 10.00-13.00
05.08. Kreatywny fotograf - stwórz swój wakacyjny album!
06.08. Mały Muzealnik - zwiedzanie Muzeum Ziemi Kępińskiej oraz wykonywanie
zadań z „Elementarza Małego Muzealnika”
07.08. Poznajmy pracę Ratownika Medycznego - wycieczka do pogotowia
ratunkowego oraz nauka udzielania pierwszej pomocy
08.08. „Mój nowy wakacyjny kolega” - integracja „Guzikiem malowane...” - zajęcia
Sprawozdanie z działalności KOK za 2019 r. opr.D.L.
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artystyczne (prosimy o przyniesienie guzików)
09.08. Dzień gier planszowych
12.08. PLANETOBUS - zbiórka pod KOK o godz. 8:40 „MÓJ KOSMOS” - zajęcia
plastyczne
13.08. Zróbmy razem kolaż z ziaren „Poczuj taneczną pasję w sobie” oraz zajęcia
ruchowe dla dzieci z Akademią Ruchu „PASJA”
14.08. „Śpiewajmy razem!” - KARAOKE
16.08. Bezpieczne wakacje - spotkanie z Policją
19.08. Kolorowy SLIME! - kreatywna zabawa z masy plastycznej. Bajka w Kinie za
Rogiem
20.08. „Zrozumieć mowę zwierząt” - spotkanie z Fundacją Grey Animals WIELKIE
BAŃKI MYDLANE! - przygotowanie konstrukcji sprzętu do baniek mydlanych
21.08. POKAZ SZTUK WALKI oraz ćwiczenia w Klubie Ju-Jitsu Mohikan
22.08. MODELARNIA - czyli budowanie modeli samolotów z kartonu
23.08. Po rozum do głowy! - rebusy, zgadywanki, zagadki logiczne Dmuchawce,
latawce, wiatr cz.1- budowanie kolorowych latawców
26.08. Dmuchawce, latawce, wiatr cz.2 - dokończenie budowy i puszczenie latawców
27.08. Recyklingowy KOK - tworzymy dzieła z recyklingu „Ruszamy się z pasją”zajęcia ruchowe z Akademią Ruchu „PASJA”
28.08. Dzień pod znakiem eksperymentów
29.08. Wycieczka do Muzeum Ziemi Kępińskiej - warsztaty pieczenia pierników
(ZAPISY do 27.08.) „Czy z masy solnej zrobimy dekorację?”
30.08. Grill i zabawy na świeżym powietrzu.
Miejsce: KOK, ul. Broniewskiego 5
02.08.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – GALA MUZYKI DANCE – Coroczną tradycją
MUZYCZNEGO LATA jest koncert wykonawców muzyki dance. Galę rozpoczął zespół
JUMPER. "Słodkie Usta", "Czarna jest..." - to między innymi przeboje, jakie usłyszeliśmy
ze sceny w wykonaniu Mariusza Jumpera. Ten występ był doskonałą rozgrzewką przed
kolejnym zespołem, bowiem ok. 21-ej na scenie pojawiła się formacja CAMA SUTRA.
Zespół poza Małgorzatą Główką tworzą jeszcze dwie laureatki konkursu "Miss Dolnego
Śląska", których pasją jest muzyka i śpiew. Jedynym zaś przedstawicielem płci brzydkiej
w składzie jest producent muzyczny Mariusz Dj Pawloo. Camasutra ma w dorobku takie
przeboje disco polo, jak m.in. "Tego chcesz" (ponad 43 mln odsłon), "Porwij mnie" (30
mln), "Jesteś ideałem" (11 mln) i "Do nieba bram" (10 mln).
Miejsce: Rynek, Kępno

09.08.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – LESKI - koncert – polski wykonawca tworzący muzykę z
pogranicza dream popu i indie folku, wokalista, autor tekstów, kompozytor, gitarzysta.
Podczas koncertu wykonał utrory ze swojej autorskiej płyty „Miłość strona b”.
Miejsce: Rynek, Kępno

16.08.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – Joanna Aleksandrowicz z zespołem – W koncercie „Od
nocy do nocy” usłyszeliśmy m.in. utwory z filmu: „Vabank” czy „Lata 20-te, lata 30-te”.
Pierwszy koncert filmowo-musicalowy „Od nocy do nocy” artystka zagrała we
Sprawozdanie z działalności KOK za 2019 r. opr.D.L.
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współpracy z członkami zespołu Varius Manx. Od tego czasu regularnie koncertuje.
Młoda aktorka i wokalistka – Joanna Aleksandrowicz występowała m. in. na deskach
Teatru Muzycznego w Gdyni, Teatru Polskiego we Wrocławiu, Nowej Scenie w
Bydgoszczy oraz gościnnie na scenie Teatru Roma w Warszawie.
Miejsce: Rynek, Kępno
23.08.2019 r.

MUZYCZNE LATO 2019 – B-SIDE koncert – uzdolniona młodzież z Zespołu Wężyk
Band dała popis swojej wrażliwości muzycznej. Kilkunastoletni młodzi ludzie tworzą
zespół pasjonatów. Drugi z zespołów – B-side dał popis wielkiej wyobraźni muzycznej i
kompozytorskiej, połączenie nurtów muzycznych eksplodowało niesamowitą energią i
niecodzienną harmonią. Głos wokalistki czarował i tulił, by czasem zadziwić mocą…
teksty – głębokie, przemyślane i mądre.
Miejsce: Rynek, Kępno

25.08.2019 r.

III FESTIWAL TRZECH KULTUR – inauguracja – projekcja filmu „AUSTERIA”
spotkanie autorskie z Tomaszem Raczkiem – Film „końca świata, który już nie wróci”
zainaugurował kolejny Festiwal III Kultur w Kępnie. Po projekcji na zebranych w Kinie
Sokolnia widzów czekał prawdziwy „rarytas” – na scenie pojawił się znany wszystkim
dziennikarz, publicysta, autor, a przede wszystkim znawca i koneser kina – Tomasz
Raczek. Spotkanie obfitowało w wiele anegdot filmowych, czasów współpracy z
Zygmuntem Kałużyńskim oraz wręcz nie do uwierzenia historii z życia gościa.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, Kępno

30.08 –
31.08.2019 r.

III FESTIWAL TRZECH KULTUR – W piątek, 30 sierpnia, na plenerowej scenie
kepińskiego Rynku obejrzeliśmy spektakl pt. „Szlemiel” w wykonaniu Teatru Studia
Sztuki z Cieszyna oraz koncert grupy Accorinet Klezmer Band.
W sobotę, 31 sierpnia, wydarzenie rozpoczął polonez w wykonaniu mieszkańców Kępna.
Tego dnia na scenie wystąpiła Stanisława Celińska z zespołem. Znakomita aktorka
teatralna, filmowa i telewizyjna o niezwykle wszechstronnym talencie, tym razem w roli
pieśniarki. Ogromy sukces jej płyt, „Atramentowa” oraz najnowszej „Malinowa”,
przyniósł artystce jeszcze większą popularność. Zupełnie inny styl zaprezentowali tego
dnia muzycy z zespołu „Klezmafour”. Grupa czerpie inspiracje z muzyki klezmerskiej w
sposób zupełnie nowatorski, z punkrockową energią i bałkańskim szaleństwem.
Miejsce: Rynek, Kępno

07.10.2019 r.

ZAKURZONE MELODIE – Grupa mładych wokalistów: Zuzanna Bonczol, Paweł
Maryniak, Stanisław Napierała, Natalia Moś, Julia Jokiel oraz Maja i Sara Kasprzak
wspólnie z muzykami: Kajetanem Borowskim i Mateuszem Szewczykiem przygotowali
koncert złożony z piosenek Kabaretu Starszych Panów i okresu międzywojennego.
Miejsce: Kino SOKOLNIA, Kępno

03.12.2019 r.

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - Kępiński
Ośrodek Kultury przygotował część artystyczną organizowaniego przez Środowiskowy
Sprawozdanie z działalności KOK za 2019 r. opr.D.L.
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Dom Pomocy w Kępnie spotkania w Domu Katolickim. Podczas występu prezentowały
się trzy pary taneczne STUDIA TAŃCA RETRO oraz młode wokalistki sekcji wokalnej
KOK: Amelia Namyślak, Patrycja Rabiega, Maja Mendel i Weronika Kozłowska.
Mini recital wykonał Marek Kowalski - poeta, pieśniarz, kępiński bard. Pełne ciepła, ale
i radości melodie oraz kolorowe tańce wprowadziły wszystkich w nastrój przyjaźni i
jedności, życzliwości i serdeczności.
Miejsce: Dom Katolicki, Kępno
14.12.2019 r.

JARMARK BOŻONARODZENIOWY – Sobotnie popołudnie pełne lśniących
światełkami straganów, kuszące zapachem świątecznych smakołyków, rozbrzmiewające
kolędami i pastorałkami – to już kępińska, grudniowa tradycja. Jarmark
Bożonarodzeniowy – bo o nim mowa – 14 grudnia zgromadził na kępińskim Rynku wielu
mieszkańców naszego miasta i okolic. W ofercie tegorocznych wystawców każdy mógł
znaleźć coś dla siebie, coś na gwiazdkowy prezent, i coś dla świąteczny stół. Na scenie
kolędowały zespoły, chóry i soliści wszystkich przedszkoli i szkół naszej gminy oraz
wokaliści KOK. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Chętni mogli tworzyć razem z
animatorami Kępińskiego Ośrodka Kultury własne ozdoby choinkowe, wiele zabaw z
bajkowymi postaciami czekało na tych, którzy odwiedzili Krainę Lodu, a na podróż
saniami Św. Mikołaja – jak zwykle – trzeba było czekać w wesołej, długiej kolejce. Aby
połączyć przyjemne z pożytecznym KOK zorganizował wspólnie z ratownikiem
medycznym „Mikołajkowy kurs pierwszej pomocy dla najmłodszych”.
Miejsce: Rynek, Kępno

Kępiński Ośrodek Kultury prowadzi następujące zajęcia, których uczestnikami są dzieci,
młodzież oraz dorośli. Na dzień 31.12.2019 r. działały:

SEKCJA/ rodzaj
zajęć
Modelarnia

PROWADZĄCY/
INSTRUKTOR
Wojciech Kardaś

DNI ZAJĘĆ

MIEJSCE

Poniedziałek
Piątek

budynek przy ul. Dworcowej 7

Plastyka dla dzieci Krzysztof Kryczka

Wtorek

budynek przy ul. Dworcowej 7

Pracownia
Rekodzieła
Artystycznego

Ewa Kotowska

Środa

budynek przy ul. Dworcowej 7

Fotografia

Dominik Makosch

Piątek

budynek przy ul. Dworcowej 7
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SEKCJA/ rodzaj
zajęć

PROWADZĄCY/
INSTRUKTOR

DNI ZAJĘĆ

MIEJSCE

Studio Tańca
RETRO

Paweł Wielgosz

Poniedziałek
Środa

budynek przy ul. Dworcowej 7

Nauka gry na
gitarze

Mariusz Pacyna

Sobota

budynek przy ul. Broniewskiego 5

Kino za Rogiem

Grzegorz Leks

Poniedziałek

budynek przy ul. Broniewskiego 5

Pracownia
Degoupage

Monika Żurawka

Poniedziałek

budynek przy ul. Broniewskiego 5

Kreatywny Senior

Joanna Małecka

Wtorek

budynek przy ul. Broniewskiego 5

Warsztaty
Plastyczne

Szymon Chwalisz

Wtorek

budynek przy ul. Broniewskiego 5

Kółko Teatralne

Emilia Błach

Czwartek

budynek przy ul. Broniewskiego 5

W Kępińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Broniewskiego 5 odbywają się cykliczne spotkania:
- Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP – druga środa miesiąca;
- Polskiego Związek Niewidomych – każda środa miesiąca;
- Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – każdy poniedziałek miesiąca.
W pomieszczeniach KOK w budynku PKP (ul. Dworcowa 7) mają próby amatorskie zespoły muzyczne oraz
odbywają się zajęcia Studia Piosenki:
Wtorek –STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ
Środa – GRAMY!, STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ
czwartek – ZESPÓŁ MARKA KOWALSKIEGO
Sobota – THE GENTLEMEN, STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ
W Kępińskim Ośrodku Kultury działają również:
RODZAJ
ZAJĘĆ
Kępińskie Koło
Literatów

PROWADZĄCY
Piotr Wieczorek

DNI ZAJĘĆ
ostatni Czwartek m-ca

Sprawozdanie z działalności KOK za 2019 r. opr.D.L.
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W Kinie „Sokolnia” seanse filmowe odbywają się od wtorku do niedzieli w godzinach
popołudniowych. Organizowane są również projekcje dodatkowe oraz seanse specjalne.
Seanse filmowe „Kina za Rogiem” Kępińskiego Ośrodka Kultury odbywają się w poniedziałki
o godz. 19.30. Repertuar ogłaszany jest w formie miesięcznego programu, publikowanego w internecie oraz
wywieszanego na słupach ogłoszeniowych. KOK realizuje również tzw. seanse na życzenie, których emisja
odbywa się w ustalanych indywidualnie z zamawiającym terminach, poza normalnym - miesięcznym
repertuarem. Z tej oferty korzystają przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe, MOPS, UTW itp.
Repertuarowe seanse filmowe odbyły się w następujących dniach:
STYCZEŃ:
07.01; 14.01; 14.01; 28.01
LUTY:
04.02; 11.02; 18.02; 25.02
MARZEC:
04.03; 11.03; 18.03; 25.03
KWIECIEŃ:
10.04; 08.04; 15.04; 22.04; 29.04
MAJ:
06.05; 13.05; 20.05; 27.05
CZERWIEC:
03.06; 10.06; 17.06
LIPIEC
01.07; 08.07; 22.07; 29.07
SIERPIEŃ
05.08; 12.08; 19.08; 26.08
WRZESIEŃ
02.09; 09.09; 16.09; 23.09; 30.09
PAŹDZIERNIK
07.10; 14.10; 21.10; 28.10
LISTOPAD
04.11; 18.11; 25.11
GRUDZIEŃ
02.12; 09.12; 16.12; 23.12; 30.12

Zatrudnienie na dzień 31.12.2019 r. w Kępińskim Ośrodku Kultury:
1. Dyrektor
2. Zastępca Dyrektora
3. Główny Księgowy
4. Kierownik ds. administracji i obsługi
5. Referent ds. administracyjnych i obsługi kina
6. Referent ds. pracy artystycznej i administracyjno-biurowej
7. Pracownik gospodarczy
8. Pracownik obsługi kina i pracownik gospodarczy
9. Młodszy Instruktor Kultury
10. Instruktor Kultury
11. Organizator pracy artystycznej

1 etat
1 etat
1/2 etatu
1 etat
1 etat
1 etat
1 etat
3/4 etatu
1 etat
1 etat
1 etat

Na dzień 31.12.2019 r. Kępiński Ośrodek Kultury administruje następującymi obiektami:
1. budynek przy ul. Broniewskiego 5
Sprawozdanie z działalności KOK za 2019 r. opr.D.L.
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2.
3.

budynek Kina „Sokolnia” przy ul. Sportowej 3
pomieszczenia w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej 7

Kępiński Ośrodek Kultury posiada również 12 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Kępno.
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