
 

Sprawozdanie 

z działalności Kępińskiego Ośrodka Kultury 2020 r. 

Sprawozdanie zawiera wykaz przedsięwzięć artystycznych, wydarzeń kulturalnych oraz form 

działalności statutowej Kępińskiego Ośrodka Kultury w Kępnie za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020r.  

 

I. ORGANIZACJA IMPREZ, WYDARZEŃ, KONKURSÓW 

 

1. 05.01.2020 - Koncert Noworoczny z Kępna OLGA MAROSZEK i APERTUS 

QUARTET - Koncert noworoczny to wydarzenie szczególne, otwierające kalendarz 

kulturalny wielu polskich i europejskich miast. W 2020 roku do tego grona dołączyło 

Kępno zapraszając mieszkańców w samo południe 5 stycznia do Kina SOKOLNIA na 

recital Olgi Maroszek z towarzyszeniem APERTUS QUARTET – kwartetu 

smyczkowego Filharmonii Łódzkiej. W programie usłyszeliśmy evergreenowe 

przeboje ery swingu i jazzu tradycyjnego, takich twórców i wykonawców jak Glenn 

Miller, Ella Fitzgerald, czy Frank Sinatra. Z utworu na utwór nastrój na widowni stawał 

się coraz bardziej karnawałowy, więc zaproszenie do wspólnego śpiewania było „tylko 

formalnością” – bowiem kępińska publiczność zawsze jest otwarta na dobrą, wspólna 

zabawę. Po przeszło godzinnej, muzycznej podróży nadszedł czas na noworoczne 

życzenia. W imieniu Burmistrza Kępna i własnym złożył je wykonawcom i 

publiczności Przewodniczący Rady Miejskiej p. Andrzej Stachowiak. 

 

2. 17.01.2020 - Obchody 100-lecia Powrotu Kępna do Macierzy – Kępiński Ośrodek 

Kultury na uroczystości związane ze 100-leciem powrotu Kępna do Polski przygotował 

inscenizację historyczną. Narrator przedstawił historię tych 6 trudnych lat, zaś 

inscenizatorzy grup rekonstrukcyjnych oraz uczniowie naszych szkół (Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Kępnie, Szkoły Podstawowej nr 3 w Kępnie, Szkoły Podstawowej 

w Mikorzynie i Szkoły Podstawowej w Krążkowach) postarali się, by słowo mówione 

zostało poparte czynem. Podały strzały, zwożono rannych, sanitariuszki opatrywały 

żołnierzy, dbając najpierw, by ich schronić przed latającymi kulami… Inscenizację 

zakończono zwycięskim przemarszem żołnierzy, ludności cywilnej, harcerzy Hufca 

ZHP Kępno i zgromadzonej publiczności. w wykonaniu uczniów szkół podstawowych 

Gminy Kępno i grupę rekonstrykcyjną. Kolejnym elementem uroczystości – zgodnym 

z nastrojem, który pojawił się wraz z okrzykami “Niech żyje Kępno” było Muzyczne 

Ognisko z pieśnią patriotyczną. Radość i uśmiech wywołane w ostatniej scenie 

wybrzmiały pieśniami: Pierwsza Brygada, Szara Piechota, O mój rozmarynie czy 

Przybyli Ułani… śpiewaliśmy wszyscy. Śpiew prowadziła Pani Ewa Olek – dyrygent 

chóru Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kępnie i Chóru Powiatowego “Con Brio”. Sygnałem 

do rozpoczęcia śpiewów było uroczyste odpalenie Ogniska, którego dokonał Burmistrz 

Miasta i Gminy Kępno. Strażnikiem Ognia był Komendant Hufca ZHP Kępno. Miejsce 

- Kępiński Rynek. 

3. 26.01.2020 - Koncert „Magda Steczkowska – Kolędy i pastorałki” – Kolędy i 

pastorałki w Kościele Św. Marcina w Kępnie to tradycyjny koncert organizowany  

w styczniu przez Kępiński Ośrodek Kultury dla mieszkańców naszego miasta. Przez 

wiele jego edycji podziwialiśmy interpretacje tego szczególnego repertuaru przez 

gwiazdy polskiej estrady. W tym roku, 26 stycznia, kolędowała z nami Magda 

Steczkowska. Jak przystało na kolędników Magda i jej akompaniator weszli na „scenę” 



grając na fujarce i akordeonie. Bardzo tradycyjnie wykonanie popularnych pieśni 

bożonarodzeniowych zaowocowało prawdziwie wspólnym kolędowaniem. 

Usłyszeliśmy również kilka subtelnych, mało znanych pastorałek, które dzięki 

wspaniałym umiejętnościom wokalnym Magdy mogłyby stopić serce samego Heroda. 

Wyjątkowy wieczór, pełen pozytywnych emocji i ciepłej energii zakończył się krótkim 

spotkaniem z gwiazdą i chwilą na wspólne zdjęcia i autografy. Miejsce - Kościół św. 

Marcina w Kępnie. 

4. 02.02.2020 - Koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego 

– „Za mundurem Kępno sznurem…” tak można sparafrazować znane powiedzenie 

patrząc na entuzjastyczne przyjęcie przez publiczność artystów Reprezentacyjnego 

Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego podczas koncertu, który odbył się 2 lutego 

na Hali widowiskowo-sportowej w Kępnie. W kilku barwnych odsłonach zespół pieśnią 

i tańcem zaprezentował historię polskiego oręża. Spektakl zachwycał swą ekspresją i 

perfekcją wykonania, a towarzysząca solistom, chórowi i baletowi orkiestra 

symfoniczna zadowoliła uszy najbardziej wytrawnych melomanów. Koncert był 

kolejnym zorganizowanym przez Kępiński Ośrodek Kultury wydarzeniem 

artystycznych w ramach obchodów 100-lecia powrotu Kępna do Macierzy. Miejsce: 

Hala widowiskowo-sportowa PROJEKT KEPNO, Kępno 

5. 07.03.2020 - Koncert „UNIATOWSKI na Dzień Kobiet w Kępnie” – Kępiński 

Ośrodek Kultury przygotował atrakcyjny koncert, aby w przededniu Dnia Kobiet 

publiczność mogła wsłuchać się w najpiękniejsze słowa miłości ukryte w  piosenkach 

Andrzeja Zauchy, Franka Sinatry a w szczególności Zbigniewa Wodeckiego. 

Wykonawcą  tego repertuaru –stanowiącego jakoby preludium do Święta Kobiet był 

Sławek Uniatowski, któremu na fortepianie akompaniował Rafał Stępień.  Ten wręcz 

intymny kontakt z publicznością, połączony z subtelną, nastrojową grą dźwięku i 

światła  sprawił, że niejedna z pań – zamknąwszy oczy – przeniosła się „…na uliczki te 

znajome tak, do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy, czy nie stanie w nich czasami 

tamten chłopak ze skrzypcami….”. Nie często zdarza się, by akompaniator miał swoje 

„5 minut” przy mikrofonie, ale Rafał Stępień – doskonały pianista –  okazał się również 

doskonałym gawędziarzem. Anegdoty związane z jego drogą zawodową oraz te 

dotyczące Sławka Uniatowskiego rozbawiły zaskoczoną tym „nie-muzycznym” 

popisem publiczność. Miejsce: Hala widowiskowo-sportowa PROJEKT KEPNO, 

Kępno 

6. 27.03. 2020 Konkurs internetowy POCZTÓWKA WIELKANOCNA ON-LINE – 

w związku z sytuacją epidemiologiczną w KOK została zawieszona działalność 

wszystkich kółek i zajęć. Jednak wykorzystując współczesne środki komunikacji (m.in. 

Facebook) zorganizowaliśmy konkurs na Pocztówkę wielkanocną. Celem konkursu 

było wykorzystanie potencjału dzieci i młodzieży, pobudzenie do kreatywności bez 

potrzeby wychodzenia z domu. Wszystkie działania były przeprowadzane on-line. 

Miejsce: Facebook, strona www., Kępno 

7. 27.03.2020 - Konkurs internetowy dla klas I-IV ZWIERZĄTKO SYMBOL 

WIELKANOCY – KOK, w ramach akcji „ZOSTAŃ W DOMU” skierował ofertę 

konkursową również dla najmłodszej grupy uczniów. Zadanie było nieskomplikowane 

– wystarczyło wykonać zdjęcie – przesłać je e-mailem do Kępińskiego Ośrodka 

Kultury. Miejsce: Facebook, strona www., Kępno 

8. 07.04.- 08.05.2020 - Charytatywna Akcja Szycia Maseczek Ochronnych - Poprzez 

media społecznościowe pozyskaliśmy wolontariuszy do naszej Akcji - osoby, które 



potrafią szyć maszynowo. Pozyskaliśmy od darczyńców materiały, wolontariuszom 

udostępniliśmy maszyny do szycia i gotowe - przygotowane przez nas - wykroje. Na 

internetowy apel odpowiedziała grupa chętnych do działania. Pierwsze gotowe maski 

pojawiły się w KOK-u jeszcze przed świętami wielkanocnymi. Z dnia na dzień 

wyrobów przybywało i mogliśmy pierwsze partie przekazać najbardziej 

potrzebującym. Uszyliśmy ich ponad 850, trafiły do Domów Pomocy i Kępińskiego 

Szpitala. Miejsce: Facebook, strona www., Domy prywatne wolontariuszek, KOK 

Kępno 

9. 27.04 – 18.05.2020 - Internetowy Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodych 

UWIERZ POLSKO! - Piosenki patriotyczne są piękne, doniosłe, radosne, 

emocjonalne i wartościowe. Opowiadają o naszej historii, która jest częścią naszego 

narodowego dziedzictwa. W związku trwającym rokiem jubileuszowym KOK 

zorganizował internetowy przegląd pieśni i piosenek patriotycznych w wykonaniu 

młodych wokalistów. Każdy z uczestników nagrywał w domu własne wykonanie.  

Z nadesłanych filmów zmontowano wirtualny koncert, który opublikowano  

w Internecie. Miejsce: Facebook, strona www., Kępno 

10. 02.07.2020 - Internetowy Przegląd Twórczości Patriotycznej Młodych UWIERZ 

POLSKO! FINAŁ 2 lipca br. mogliśmy spotkać się z uczestnikami Przeglądu 

Twórczości Patriotycznej Młodych – UWIERZ POLSKO! Przypomnijmy, że cały jego 

przebieg miał charakter “wirtualny” – uczestnicy przesyłali nam drogą elektroniczną 

swoje wykonania, my – w zaimprowizowanym “studio tv” przygotowaliśmy całą część 

“konferansjerską”, później zmontowaliśmy z tych materiałów film, który ostatecznie 

opublikowaliśmy w mediach internetowych Jednak, będąc organizatorem przeglądu, 

chcieliśmy doczekać czasu takiego “odmrożenia”, by móc wręczyć nagrody na 

wspólnym “nie-onlineowym” spotkaniu. Zaproszenie na tą uroczystość przyjęli 

wszyscy uczestnicy przeglądu „UWIERZ POLSKO!” i każdy zaprezentował utwór 

zgłoszony do festiwalu w blasku scenicznych świateł, z nagłośnieniem, przed żywo 

reagującą publicznością – wszystko oczywiście z zachowaniem dystansu społecznego, 

i reżimu sanitarnego. Miejsce: Kępiński Ośrodek Kultury, Kępno  

11. 31.07.2020 - Kino plenerowe „Przystanek WOODSTOCK”. Kino plenerowe to  

w roku 2020 najbardziej bezpieczna forma wspólnego oglądania filmów. Tak też było 

na terenie Projektu Kępno w ostatni lipcowy wieczór. Nad wszystkim czuwali 

organizatorzy (Kępiński Ośrodek Kultury i Projekt Kępno Sp. z o.o.) wspierani przez 

Staż Miejską w Kępnie i pracowników ochrony. Te chwile woodstock’owych 

wspomnień zgromadziły na widowni tych, dla których Największy Polski Rockowy 

Festiwal był częścią młodości – a ponieważ nadal czują się młodzi – przybyli całymi 

rodzinami. Miejsce: PROJEKT KEPNO 

12. 01.08.2020 - Dinozaury i My – wycieczka do JuraPARKU Całodniowa wycieczka 

do parku nauki i rozrywki w Krasiejowie. Uczestnikami było ponad 40 dzieci z terenu 

miasta i gminy Kępno. Miejsce: Krasiejów. 

13. 21.08.2020 - Kino samochodowe „Baby Driver” o godzinie 21:00 po raz pierwszy  

w Kępnie odbył się seans kina samochodowego – tak charakterystycznego elementu 

zachodniej, szczególnie amerykańskiej pop-kultury. Okazało się, że również u nas 

mieszkańcy chętnie i licznie skorzystali z tej letniej propozycji przygotowanej przez 

Kępiński Ośrodek Kultury wspólnie z Projekt Kępno Sp. z o.o.. Miejsce: PROJEKT 

KEPNO. 



14. 31.08.2020 - KADR z FILMU – Wernisaż Stowarzyszenia Plastyków Amatorów 

Powiatu Kępińskiego W ciepły sierpniowy wieczór, na skwerku KOK zamontowano 

scenę, przygotowano prawdziwie letnią artystyczną kawiarenkę, by zachowując 

obowiązujące rygory miłośnicy sztuk pięknych mogli spotkać się z artystami i  

w bezpieczny sposób obejrzeć eksponowane w sali KOK efekty ich pracy nad tematem 

przewodnim, czyli chwilą zatrzymaną w filmowym kadrze. Podczas wernisażu Izabela 

Wiśniewska – Dyrektor KOK – na ręce Janiny Gorzendowskiej – Prezesa 

Stowarzyszenia Plastyków złożyła gratulacje dla wszystkich twórców prezentowanych 

na wystawie prac. Prezes Stowarzyszenia przedstawiła zaproszonym gościom krótką 

historię pomysłu na “KADR Z FILMU”. Tradycyjnie na wernisażu Kępińskich 

Plastyków nie zabrakło odrobiny innej sztuki – muzyki. Tym razem w akustycznym 

klimacie kilka muzycznych “kadrów o miłości” zaśpiewała Julia Leśniarek. Miejsce: 

Kępiński Ośrodek Kultury, Kępno 

15. 25.09.2020 - Wakacyjny Singiel 2020 – FINAŁ: Lilianna Ślusarek, Zosia Dziergwa i 

Miłosz Szkudlarek – to trójka młodych kępińskich wokalistów, stojących na początku 

artystycznej drogi, która spróbowała swoich sił w zorganizowanym przez KOK 

projekcie “Wakacyjny Singiel 2020”. Nagrania zrealizowano w sierpniu br. Podczas 

indywidualnych spotkań z uczestnikami przeprowadzono warsztaty wokalne, a 

następnie odbywały się sesje nagraniowe, podczas których zarejestrowano 

przygotowane utwory. 25 września odbyła się mała uroczystość podczas której młodzi 

wykonawcy otrzymali swoje single oraz pamiątkowe “złote płyty”. Miejsce: Kępiński 

Ośrodek Kultury, Kępno 

16. 04.10.2020 - JESIENNA ZADUMA – Spotkanie inauguracyjne projektu „Kultura 

w drodze” O godz. 15-tej rozpoczął się bardzo interesujący wykład dotyczący emisji i 

higieny głosu prowadzony przez Dariusza Pietrzykowskiego. Spotkanie było 

pierwszym etapem realizacji projektu “Jesienna zaduma”, w ramach którego odbyły się 

warsztaty wokalne przygotowujące uczestników do finałowego koncertu. Miejsce: 

Kępiński Ośrodek Kultury, Kępno 

17. 15-17.10.2020 - Objazdowy Klub Animatora - to projekt, który zrealizowany był we 

współpracy z Firmą Scena77  w 4 miejscowościach w obrębie Gminy Kępno. 

Dwugodzinne warsztaty z dziedziny animacji dziecięcych i sztuk cyrkowych 

zakończone wręczeniem certyfikatu uczestnictwa, skierowane do dzieci i młodzieży. 

Celem Objazdowego Klubu Animatora było stworzenie środowiska ludzi wrażliwych, 

potrafiących współdziałać w grupie, szczególnie w interakcji z dziećmi, ludzi 

otwartych, którzy swoją wiedzą i kreatywnością będą w stanie bawić i uczyć młodsze 

koleżanki i kolegów. Miejsce: Kępiński Ośrodek Kultury, sala OSP Osiny i 

Olszowa 

18. 09.12.2020 - JESIENNA ZADUMA – Program słowno-muzyczny on-line –  

w ramach projektu „Kultura w drodze” zamiast koncertu finałowego został 

zrealizowany program artystyczny z udziałem wszystkich uczestników projektu 

wyemitowany w mediach internetowych KOK. Miejsce: Facebook, strona www, 

Kępno 

19. 01.-20.12.2020 - FESTIWAL ŚWIĄTECZNYCH ŻYCZEŃ – Działanie skierowane 

do wszystkich użytkowników social-mediów. Celem było podtrzymywanie tradycji 

składania życzeń światecznych. Nadesłane filmy opublikowane zostały na FB 

Kępińskiego Ośrodka Kultury. Miejsce: Facebook, strona www, Kępno 

 



 

 

 

II. ZAJĘCIA EDUKACYJNE (SEKCJE, KOŁA ZAINTERESOWAŃ) – terminy 

realizacji wynikające z rekomendacji, obostrzeń, zakazów (SARS-COV-2) 

 

1. Modelarnia: 01.01.2020 - 11.03.2020; 09.06.2020 – 30.06,2020  (I półrocze) i 

19.09.2020 - 24.10.2020 (od nowego roku szkolnego) 

2. Studio Tańca RETRO: 01.01.2020 - 11.03.2020; 25.05.2020 - 30.06.2020 - sekcje 

taneczne – turniejowe, 09.06.2020 – 30.06,2020  (I półrocze) i 19.09.2020 - 

24.10.2020 (od nowego roku szkolnego) 

3. Pracownia Malarska dla Dorosłych: 01.01.2020 - 11.03.2020; 09.06.2020 – 

30.06,2020  (I półrocze) i 19.09.2020 - 24.10.2020 (od nowego roku szkolnego) 

4. Akademia Młodego Artysty: 01.01.2020 - 11.03.2020; 09.06.2020 – 30.06,2020  (I 

półrocze) i 19.09.2020 - 24.10.2020 (od nowego roku szkolnego) 

5. Laboratorium Małego Odkrywcy: 01.01.2020 - 11.03.2020; 09.06.2020 – 

30.06,2020  (I półrocze) i 19.09.2020 - 24.10.2020 (od nowego roku szkolnego) 

6. Zajęcia wokalne – zespołowe: 01.01.2020 - 11.03.2020; 09.06.2020 – 30.06,2020  

(I półrocze)  

7. Zajęcia wokalne – indywidualne: 01.01.2020 - 11.03.2020; 09.06.2020 – 

30.06,2020  (I półrocze) i 19.09.2020 - 07.11.2020 (od nowego roku szkolnego) 

8. Nauka gry na gitarze: 01.01.2020 - 11.03.2020; 09.06.2020 – 30.06,2020  (I 

półrocze) i 19.09.2020 - 07.11.2020 (od nowego roku szkolnego) 

9. Robotyka dla Najmłodszych – 2 GRUPY: 19.09.2020 - 24.10.2020 (od nowego 

roku szkolnego) 

10. Uniwersytet Robotów i Akademia Youtubera: 19.09.2020 - 24.10.2020 (od nowego 

roku szkolnego) 

11. Kurs Języka Angielskiego dla dorosłych: 19.09.2020 - 24.10.2020 (od nowego roku 

szkolnego) 

 

III. ZAJĘCIA EDUKACYJNE - OKAZJONALNE 

 

1. ZIMOWA AKADEMIA KOK: 

03.-07.03.2020 - Na uczestników czekało wiele atrakcyjnych zajęć prowadzonych 

przez doświadczonych „profesorów Akademii”. Były warsztaty ceramiczne, na których 

każdy wykonał swój własny gliniany przedmiot, poznając wszystkie etapy tworzenia – 

od ugniatania masy, przez malowanie, dekorowanie aż do wypalania i gotowego 

produktu. Zajęcia taneczno-ruchowe jak zwykle cieszyły wielkim powodzeniem, a 

wokalne i plastyczne pozwoliły uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności. 5 lutego 

45 osobowa grupa wyjechała na wycieczkę do Centrum Nauki 

w Łodzi, gdzie uczestniczyła w specjalnie przygotowanych warsztatach. W ramach 

Akademii odbyło się również kilka projekcji w Kinie za Rogiem. Akademicy 

uczestniczyli też w spotkaniu z psychologiem, na który dyskutowali o bardzo ważkim 

temacie zagrożeń w sieci internetowej. 7 lutego Zimową Akademię KOK ukończyło 50 

„akademików”. 

Poniedziałek 03.02. 



- zrób to sam! Zajęcia z ceramiki 

- kino za rogiem „owce w sieci” – filmy edukacyjne  

- rozmowa z pedagogiem  

Wtorek 04. 02.  

-kino za rogiem magia wielkiego błękitu. 7 kontynentów – Antarktyda 

-świat wyobraźni - malowanie, rysowanie  

-bądź kim chcesz - stwórzmy razem maski  

Środa 05.02.  

7.30 - wycieczka do Centrum Nauki w Łodzi oraz zajęcia:„Pobawmy się elektrownią, 

czyli jak powstaje prąd” dla: uczniów kl. 1-3 szkoły podstawowej  

„W „świetle” elektronów, czyli patrząc przez mikroskop elektronowy” - dla: uczniów 

kl. 4-6 szkoły podstawowej 

W Kępińskim Ośrodku Kultury – stacjonarnie: 

Zabawy muzyczno-rytmiczne  

Kino za rogiem  magia wielkiego błękitu. 7 kontynentów – Afryka 

Czwartek 06.02. Godz. 10.00-14.00 

- dance, dance.. Zajęcia taneczne na dobry początek dnia 

- owocowy masterchef – zabawa przez gotowanie i próbowanie nowych  smaków 

Piątek 07.02. 

- zrób to sam! Ciąg dalszy zajęć z ceramiki - szkliwienie wyrobów ceramicznych 

- uroczyste zakończenie ferii oraz zabawy. 

Miejsce: Kępiński Ośrodek Kultury, Kępno 

 

2. Letnia Akademia KOK: 

WysKOKowe Wakacje - Cztery 1-tygodniowe turnusy zajęć artystyczno-

rekreacyjnych dla dzieci. Terminy:  

TURNUS 1  (od 6.07 do 10.07)  

TURNUS 2  (od 13.07 do 17.07) 

TURNUS 3  (od 20.07 do 24.07) 

TURNUS 4  (od 27.07 do 31.07) 

58 wysKOKowych uczestników w wieku 7-14 lat – pełnych energii, zawsze w dobrym 

humorze, gotowych do przygód i poznawania świata; 

8 wysKOKowych Profesorów – instruktorów współpracujących z KOK i 

prowadzących zajęcia edukacyjno-artystyczne 

4 wysKOKowe wyjazdy do ośrodka “Na Wzgórzu” – jazdy konne, turnieje, 

poszukiwania skarbów, zabawy, zajęcia ze zwierzętami i ogniska; 

8 rodzajów zajęć w każdym turnusie – rozwijających kreatywność i umiejętność 

współdziałania w grupie: eksperymenty naukowe, tańce, muzykowanie, rywalizacje 

turniejowe, zabawy ruchowo-dydaktyczne, zajęcia plastyczno-manualne, seanse 

filmowe i zajęcia fotograficzno-filmowe w terenie. Miejsce: Kępiński Ośrodek 

Kultury, Ośrodek “Na Wzgórzu”, PROJEKT KEPNO 

 

 

 



IV. DZIAŁALNOŚC KINA SOKOLNIA: 

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:   13.01;20.01;27.01 

LUTY:               03.02;10.02;17.02;24.02 

MARZEC:   02.03;09.03 

CZERWIEC   08.06;15.06; 22.06; 29.06 

LIPIEC               06.07;13.07; 20.07; 27.07 

SIERPIEŃ   03.08;10.08; 17.08; 24.08 

WRZESIEŃ   07.09;14.09; 21.09; 28.09 

PAŹDZIERNIK             05.10;12.10 

 

 

V. POZOSTAŁE FORMY DZIAŁALNOŚCI: 

 

W Kępińskim Ośrodku Kultury, przy ul. Broniewskiego 5 odbywają się cykliczne spotkania: 

 

a) Sekcji Emerytów i Rencistów ZNP – druga środa miesiąca; (w roku 2020 ze względu 

na panującą pandemię spotkania odbywały się od 1 stycznia do 11 marca 2020r.) 

b) Polskiego Związek Niewidomych – każda środa miesiąca; (w roku 2020 ze względu 

na panującą pandemię spotkania odbywały się od 1 stycznia do 11 marca 2020r., oraz 

okazjonalnie – w razie potrzeby – Prezes PZN spotykała się z członkami związku z 

zachowanie reżimu, celem wykonania czynności statutowych organizacji) 

c) Koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – każdy poniedziałek miesiąca 

(w roku 2020 ze względu na panującą pandemię spotkania odbywały się od 1 stycznia 

do 11 marca 2020r.) 

 

W pomieszczeniach KOK w budynku PKP (ul. Dworcowa 7) mają próby amatorskie zespoły 

muzyczne oraz odbywają się zajęcia Studia Piosenki. W roku 2020 odbywały się w terminach 

dozwolonych – zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

 

Wtorek –STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ 

Środa – GRAMY!, i STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ 

Czwartek – ZESPÓŁ Marka Kowalskiego 

Sobota – STUDIO PIOSENKI RENATY NOWICKIEJ 

 

 

 



VI. ZATRUDNIENIE W KĘPIŃŚKIM OŚRODKU KULTURY: 

 

1. Dyrektor 1 etat 

2. Zastępca Dyrektora 1 etat 

3. Główny Księgowy 1/2 etatu 

4. Referent ds. administracyjnych i obsługi kina 1 etat 

5. Referent ds. pracy artystycznej i administracyjno-biurowej 1 etat 

6. Specjalista ds. zamówień publicznych kadr i płac (do 31.10.2020 r.) 1 etat 

7. Pracownik ds. sekretariatu i promocji KOK (do 30.04.2020 r.) 1 etat 

8. Pracownik ds. administracyjno-gospodarczych (do 30.09.2020 r.) 1 etat 

9. Pracownik gospodarczy 1 etat 

10. Pracownik obsługi i pracownik gospodarczy Kina Sokolnia 3/4 etatu 

11. Organizator pracy artystycznej 1 etat 

 

Na koniec roku sprawozdawczego zatrudnienie w Kępińskim Ośrodku Kultury (łącznie z Kinem 

Sokolnia) wynosi 7,25 etatu 

 

VII. ADMINISTRACJA: 

 

W roku sprawozdawczym Kępiński Ośrodek Kultury administrował następującymi obiektami: 

1. budynek przy ul. Broniewskiego 5 

2. budynek Kina „Sokolnia” przy ul. Sportowej 3 

3. pomieszczenia w budynku Dworca PKP przy ul. Dworcowej 7 

 

oraz 12 słupami ogłoszeniowymi w Kępnie. 

 

  

 

 


