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Aktualności
20 marca 2017 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie serdecznie zaprasza na wieczór wspomnień o lokalnych
poetach  pn. "Duchy  poetów  w  przestrzeni  nad  Kuźnicą",  który  odbędzie  się  w  niedzielę 19  marca  2017  r.
o godz. 17:00 w sali kameralnej naszej placówki.

W roku 2013 zmarł Ryszard Miernik, a po nim odeszli kolejni - Stanisław Pająk i Franciszek Rek - wszyscy w marcu,
choć  w  innych  latach.  Dwaj  pierwsi  debiutowali  w  podobnym  okresie,  kiedy  wydawnictwa  promowały  twórców
pochodzących,  jak  to  się  wówczas  mówiło  z  ludu.  Ryszard  zaczął  swoje  pisarstwo wcześniej,  Stanisław dołączył
dekadę później. Ale obaj byli ludźmi utalentowanymi, nie potrzebowali w swojej twórczości opieki państwa, ani partii.
Franciszek Rek to "naturszczyk", który nie pozwolił siebie zmienić, nikomu. Zawsze pogodny, uczynny, przemierzał
Suchedniów rowerem. Pisał po swojemu, czerpiąc inspirację z suchedniowskiego otoczenia.

Sylwetki pisarzy Ryszarda Miernika i Stanisława Pająka przybliży nam Prezes Związku Literatów Polskich oddział Kielce
Stanisław Nyczaj, natomiast postać Franciszka Reka przedstawi Mariusz Pomocnik, znajomy poety. Podczas spotkania
będziemy mogli również posłuchać wierszy i fragmentów prozy pisarzy. Oprawę muzyczno - taneczną wydarzenia
zapewni grupa teatralna Michała Ośki.

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

http://www.kuznica-suchedniow.pl/


12 marca 2017 r.

Teatr Bulwarowy "Kuźnica" w Suchedniowie zaprasza na spektakl teatralny"Gąska" Nikołaja Kolady, który odbędzie 
się w niedzielę 12 marca 2017 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury.

Obsada:

Ałła - Ewa Pająk,
Diana - Ewa Józefczyk,
Fiodor - Mirosław Bieliński,
Nonna - Zuzanna Wierzbińska,
Wasia - Marcin Brykczyński.

Bilety w cenie:

27 zł     normalny

23 zł     ulgowy

Już  do  nabycia  w  internetowym  systemie  sprzedaży  biletów  SOK  "Kuźnica"  w  Suchedniowie  dostępnym tutaj.

"Gąska" to komedia napisana przez jednego z najpopularniejszych współczesnych autorów rosyjskich. Nikołaj Kolada
jest  znawcą  ludzkich  dusz  i  orędownikiem  prostych,  "nieważnych"  ludzi,  którzy  przeżywają  swoje  jakże  ważne
dramaty. W "Gąsce" opowiada on historię artystów, żyjących w mieście bez perspektyw, którzy bardziej niż o karierę
walczą  o  własne  szczęście,  bo  znaleźli  się  w  takim  szczególnym  momencie  życia,  kiedy  muszą  pogodzić  się  z
przemijaniem, zdobyć na okazanie wstydliwie skrywanych dotąd uczuć i pragnień bez aktorskiej emfazy. Akcja sztuki
rozpoczyna się gdzieś na rosyjskiej prowincji, gdzie młoda aktorka wdaje w romans z żonatym kolegą z teatru. Jego
żona - doświadczona aktorzyca - chce przyłapać męża na gorącym uczynku i rozprawić się z rywalką. Kiedy wpada do
jej pokoju, w łóżku znajduje... dyrektora teatru.

Serdecznie Zapraszamy!

https://s10.systembiletowy.pl/shd/system_portal.php/


9 marca 2017 r.

W  dniu  8  marca  br.  Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  "Kuźnica"  w  Suchedniowie  serdecznie  zaprasza  na
"Dzień  Kobiet  w  Kuźnicy".  Podczas  imprezy  będziemy  mogli  posłuchać  największych  przebojów  Anny  Jantar
w wykonaniu Anny Żebrowskiej. Koncert odbędzie się w sali widowiskowej naszej placówki i rozpocznie się o godz.
17:30.

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

________________________________________________________________________________________________



1 marca 2017 r.

W związku z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie serdecznie zaprasza na 

pokaz filmu pt. "Żołnierze Wyklęci",
który wyświetlany będzie w dniu 01.03.2017 r. o godz. 17:00. 

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

______________________________________________________________________________________________



19 lutego 2017 r.

________________________________________________________________________________________________



11 lutego 2017 r.

________________________________________________________________________________________________



22 stycznia 2017 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na

"Koncert Kolęd i Pastorałek"

który odbędzie się w niedzielę 22 stycznia 2017 r. o godz. 16.00
w sali widowiskowej ośrodka kultury

Podczas koncertu wystąpią:

 Zespół Pieśni i Tańca "Skokotliwi" oraz Kapela "Mostki"
 Zespół Pieśni i Tańca "Sorbin"
 Kapela "Świętokrzyskie Scyzoryki"
 Chór "Senior"
 Zespół wokalny "Sonatina"

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

________________________________________________________________________________________________



17 stycznia 2017 r.

Informujemy, iż Suchedniowski Sztab WOŚP pracuje obecnie nad organizacją25. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w naszym mieście.Z racji tego, że najważniejszymi punktami Finału są zbiórka pieniędzy przez naszych 48
wolontariuszy oraz licytacja przedmiotów przekazanych przez darczyńców w czasie tzw. imprezy zamkniętej, która
odbędzie się 15 stycznia 2017 r. w SOK "Kuźnica" w Suchedniowie, zwracamy się z prośbą o przekazywanie fantów
przeznaczonych na sprzedaż podczas imprezy.



Prosimy  o  dostarczenie  ich  do  siedziby  Suchedniowskiego  Sztabu  WOŚP,  który  znajduje  w  SOK  "Kuźnica"  w
Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18. Równocześnie prosimy o kontakt z Suchedniowskim Sztabem WOŚP wszystkich
wokalistów,  instrumentalistów,  zespoły  muzyczne  oraz  tancerzy,  wyrażających  chęć  zaprezentowania  swoich
umiejętności podczas finałowej imprezy w dniu 15 stycznia 2017 r.

Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________________

2 stycznia 2017 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na

sylwestrowy maraton filmowy,
który odbędzie w dniu 31.12.2016 r. o godz. 18.00 w sali kinowej naszej placówki.

W programie imprezy obejrzymy filmy:

komedię "Firmowa Gwiazdka" oraz poruszający serca film "Światło między oceanami", w znakomitej obsadzie aktorskiej
(Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz). Oczywiście nie zabraknie też lampki szampana.

Bilet na dwa seanse jedyne 25 zł!

Serdecznie zapraszamy
________________________________________________________________________________________________



13 grudnia 2016 r.

Teatr Bulwarowy "Kuźnica" w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na

premierę spektaklu "Gąska" Nikołaja Kolady,

która odbędzie się już w najbliższą niedzielę
11 grudnia 2016 r. o godz. 17.00

w sali widowiskowej Suchedniowskiego Ośrodka Kultury.

Obsada: Ałła - Ewa Pająk, Diana - Ewa Józefczyk, Fiodor - Mirosław Bieliński/Kuba Sielski, Nonna - Zuzanna 
Wierzbińska/Magdalena Daniel, Wasia - Marcin Brykczyński/Łukasz Pruchniewicz.

"Gąska" to komedia napisana przez jednego z najpopularniejszych współczesnych autorów rosyjskich. Nikołaj Kolada jest
znawcą ludzkich  dusz i  orędownikiem prostych,  "nieważnych"  ludzi,  którzy  przeżywają  swoje  jakże  ważne dramaty.
W "Gąsce"  opowiada on historię  artystów,  żyjących w mieście  bez perspektyw,  którzy bardziej  niż o karierę walczą
o własne szczęście, bo znaleźli się w takim szczególnym momencie życia, kiedy muszą pogodzić się z przemijaniem,
zdobyć na okazanie wstydliwie dotąd skrywanych uczuć i pragnień bez aktorskiej emfazy. Akcja sztuki rozpoczyna się
gdzieś  na  rosyjskiej  prowincji,  gdzie  młoda  aktorka  wdaje  w  romans  z  żonatym  kolegą  z  teatru.  Jego  żona  -
doświadczona aktorzyca - chce przyłapać męża na gorącym uczynku i rozprawić się z rywalką.  Kiedy wpada do jej
pokoju, w łóżku znajduje.... dyrektora teatru.

Bilety w cenie:

 27 zł normalny
 23 zł ulgowy



12 listopada 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
zaprasza na

koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości
pn. "Kuźnica – Miastu",

który odbędzie się w dniu 11 listopada 2016 r. o godz. 17.00
w sali widowiskowej naszej placówki.

W programie koncertu:

 program okolicznościowy w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Suchedniowie
 Suchedniowska Orkiestra Dęta
 Chór "SENIOR"
 Formacja Taneczna "AXIS"

Podczas  koncertu  Brązowym  Medalem  Zasłużony  Kulturze  "GLORIA  ARTIS"  zostaną  odznaczeni  dyrygent
suchedniowskiego  Chóru  "Senior"  Jerzy  Fąfara  oraz  kapelmistrz  Suchedniowskiej  Orkiestry  Dętej  mjr  Stefan
Malinowski.

Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

______________________________________________________________________________________________



12 listopada 2016 r.

Po  sukcesie  premiery,  Teatr  Bulwarowy  "Kuźnica"  w  Suchedniowie  serdecznie  zaprasza  po  raz  drugi  na spektakl
"Łotrzyce", który wystawiony będzie na suchedniowskiej scenie w dniu 10.11.2016 r. o godz. 18.00.

Sztuka w reżyserii Ewy Pająk, w której obok samej reżyserki grają również: Magdalena Daniel oraz Łukasz Pruchniewicz
opowiada o dwóch niespełnionych zawodowo i  osobiście aktorkach,  żyjących z chałtur,  które marzą o występach w
teatrze.  Nie  układają  im  się  relacje  z  mężczyznami,  pragną  prawdziwej  miłości,  prowadząc  jednocześnie  ze  sobą
nieustanną grę pozorów.  Ta pełna  komediowych dialogów sztuka nie  tylko  rozśmiesza,  ale  i  wzrusza.  Dodatkowym
atutem "Łotrzyc" są piosenki, które podkreślają nastrój sztuki.

Ceny biletów:

 27 zł (miejsca pierwsze)
 24 zł (miejsca drugie)
 20 zł bilety studenckie

Serdecznie zapraszamy wszystkich,
którym się udało się obejrzeć spektaklu premierowego.

________________________________________________________________________________________________



23 października 2016 r.

Teatr Bulwarowy "Kuźnica" w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na

premierę komedii Agnieszki Osieckiej pt: "Łotrzyce",

która odbędzie się w sali widowiskowej naszej placówki
w niedzielę 23 października br. o godz. 18.00. 

Premiera sztuki w reżyserii Ewy Pająk, w której obok samej reżyserki (znanej m.in. z ról w takich filmach jak: "Wołyń",
"Lincz" oraz serialach: "Barwy Szczęścia", "Plebania") zagrają również: Magdalena Daniel - aktorka Teatru Lalki i Aktora
"Kubuś"  w  Kielcach  oraz  Łukasz  Pruchniewicz  -  aktor  Teatru  im.  Stefana  Żeromskiego  w  Kielcach.

Spektakl  opowiada  o  dwóch  niespełnionych  zawodowo  i  osobiście  aktorkach,  żyjących  z  chałtur,  które  marzą
o występach  w teatrze.  Nie  układa im się  z  mężczyznami,  pragną prawdziwej  miłości.  Do tego  prowadzą ze  sobą
nieustanną grę pozorów.  Ta pełna  komediowych dialogów sztuka nie  tylko  rozśmiesza,  ale  i  wzrusza.  Dodatkowym
atutem "Łotrzyc" są piosenki, które podkreślają nastrój sztuki.

Ceny biletów:

 27 zł (miejsca pierwsze)
 24 zł (miejsca drugie)
 20 zł bilety studenckie

Serdecznie zapraszamy



21 października 2016 r.

W piątek 21 października br.  o godz. 12.00 Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie serdecznie
zaprasza  na "Biesiadę  Literacką",  w  ramach  której  odbędzie  się spotkanie  z  Piotrem  Derlatką,  autorem  książki
"Zdradziecka Osiecka".

Piotr Derlatka - rocznik 1978, absolwent filologii polskiej (specjalność: teatrologia) na Wydziale Filologii Polskiej i
Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2009 roku obronił pracę doktorską "Między poezją a
piosenką".  Poeci  piosenki  1956-1989:  Agnieszka  Osiecka,  Jeremi  Przybora,  Wojciech  Młynarski,  Jonasz  Kofta".
Współredaktor  książki  "Agnieszka  Osiecka  o  kobietach,  mężczyznach  i  świecie"  (Poznań  2003).  W  2012  roku
Wydawnictwo  Poznańskie  opublikowało  jego  książkę  pt:  "Poeci  piosenki  1956-1989.  Agnieszka  Osiecka,  Jeremi
Przybora, Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta". Na co dzień polonista w jednej z poznańskich szkół średnich.

Spotkanie odbędzie się w sali kameralnej suchedniowskiej "Kuźnicy" o godz. 12.00.

Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

______________________________________________________________________________________________



8 października 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie
oraz

Wiejski Dom Kultury w Mostkach

serdecznie zapraszają na ogólnopolski przegląd pn.

Kabaretowe Artystyczne Spotkania Zespołów Amatorskich "KASZA+",

który odbędzie się w sobotę 8 października 2016 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowej SOK "Kuźnica".

W programie:

 Kabaret "Pod Napięciem" - Gdańsk
 Kabaret "Na Wynos" - Mogilno
 Kabaret "Bez Próby" - Kielce
 Kabaret "PKS" – Puławy

Kabarety zawalczą o złoty, srebrny i brązowy Worek Kaszy oraz nagrodę publiczności.

Najsympatyczniejsza Artystka zostanie uhonorowana tytułem "Miódkaszanka", a Najsympatyczniejszy Artysta tytułem 
"Suchedniowskiego Kaszanowy".

Gwiazdami wieczoru będą:

Kabaret "Weźrzesz" oraz Marcin Zbigniew Wojciech.

Zapraszamy na ponad trzy godziny świetnej zabawy!



Patronat medialny nad imprezą objęli:

 e.kabaret.pl,
 TSK24,
 Gazeta Suchedniowska,
 Tygodnik Skarżyski,
 Echo Dnia,
 Nasz Suchedniów,
 ProSkarżysko.pl

Wstęp jedyne 10 zł!
Serdecznie zapraszamy

REGULAMIN KABARETOWYCH ARTYSTYCZNYCH SPOTKAŃ ZESPOŁÓW AMATORSKICH „KASZA+”

Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA”, 8 października 2016 r.

I. ORGANIZATOR
1.1. Organizatorem Kabaretowych Spotkań „KASZA+” jest Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie, ul
Bodzentyńska 18, 26-130 Suchedniów. Współorganizatorem „KASZY+” jest WDK Mostki.

II. UCZESTNICY
1.1. „KASZA+” jest ogólnopolskim konkursem dla amatorskich grup i osób indywidualnych zajmujących się twórczością
kabaretową.
2.2.  Aby  zgłosić  chęć  udziału  w  „KASZY+”,  należy  wypełnić  czytelnie  Kartę  Zgłoszenia  znajdującą  się  na  stronie
www.kuznica-suchedniow.pl , dołączyć zarejestrowany, minimum 10. minutowy program (teksty, scenariusze lub nagrania
CD,  DVD)  i  przesłać  na  adres  Organizatora  z  dopiskiem  „KASZA+”.  Zgłoszenia  można  także  dokonać  drogą
elektroniczną: sok.kuznica@wp.pl ,do dnia 23 września 2016 r. Uwaga: Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
3.3.  Najpóźniej  do  dnia  30  września  2016  r.  Organizator  poda  do  wiadomości  publicznej  listę  wykonawców
zakwalifikowanych do udziału w „KASZY+” oraz poinformuje o tym zainteresowanych.

III. PREZENTACJE
1.1. Prezentacje konkursowe odbędą się 8 października 2016 r. w sali widowiskowej SOK „KUŹNICA”, ul. Bodzentyńska
18, 26-130 Suchedniów.
2.2.  Kabarety  zobowiązane  są  do  przedstawienia  20-  30  minutowego  programu  konkursowego,  zaś  wykonawcy
indywidualni- 10- 15 minutowego. Mile widziany utwór o kaszy.
3.3.  Organizator  zastrzega sobie  możliwość przerwania  występu w przypadku przekroczenia  regulaminowego czasu
prezentacji, w przypadku zachowań nie licujących z postawą Artysty (zbyt ostre wulgaryzmy, rasizm itp.).
4.4. Maksymalny czas na montaż i demontaż sceny to 10 minut.
5.5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za dopełnienie formalności związanych z wymogami prawa autorskiego.
6.6.  Po  zakończeniu  wszystkich  prezentacji  odbędzie  się  narada  Jury  i  zostanie  odczytany  werdykt  oraz  nastąpi
wręczenie nagród.

IV. JURY
1.1. Jury powołane jest przez Organizatora.
2.2. Obrady Jury odbywają się przy drzwiach zamkniętych.
3.3. Werdykt Jury w zakresie oceny występów oraz przyznania nagród, jest ostateczny i niepodważalny.

V. NAGRODY

1. Nagrodą Główną Kabaretowych Artystycznych Spotkań Zespołów Amatorskich „KASZA+” jest symboliczny WOREK 
KASZY.
2. Nagrody finansowe:

 I miejsce - 1500 zł. + statuetka „Złoty Worek Kaszy”
 II miejsce - 1000 zł. + statuetka „Srebrny Worek Kaszy”
 III miejsce - 700 zł. + statuetka „Brązowy Worek Kaszy”
 Wyróżnienie - Nagroda Rzeczowa + pół kilograma kaszanki

Nagrody finansowe są kwotami brutto. Jury zastrzega sobie inny podział nagród.
3. Nagroda Publiczności (ufundowana przez Sponsora).
4. Nagroda dla Najsympatyczniejszej Artystki - Tytuł Miódkaszanka tegorocznej „KASZY+”
5. Nagroda dla Najsympatyczniejszego Artysty - Tytuł Suchedniowski Kaszanowa tegorocznej „KASZY+”.
6. Zarówno kabarety, jak i wykonawcy indywidualni - otrzymają pamiątkowe znaczki i dyplomy.
7. Organizator może przyznać także dodatkowe nagrody nie ujęte w Regulaminie. 

mailto:sok.kuznica@wp.pl?subject=Zg%C5%82oszenie%20-%20


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wykonawca oświadcza, że w pełni przysługują mu prawa do prezentacji programu.
2. Wykonawcy oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach 
promocyjnych i informacyjnych dot. „KASZY+”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i dysponowania zarejestrowanymi materiałami z 
„KASZY+” (foto, video itp.)
4. Wysłanie Karty Zgłoszenia na adres Organizatora jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Kwestie sporne w zakresie interpretacji powyższego Regulaminu rozstrzyga wyznaczony Przedstawiciel 
Organizatora, którego decyzja jest ostateczna.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator zobowiązany jest do poinformowania
uczestników „KASZY+” o wprowadzonych (ewentualnie) zmianach, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem 
„KASZY+”.
7. Kolejność występów ustala Organizator.
8. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
9. Organizator zapewnia WYKONAWCOM nocleg z 8 na 9.10.2016 r.
10. Wszelkich informacji dot. „KASZY+” udziela: sok.kuznica@wp.pl, tel. 41/ 25 43 094.

Serdecznie Zapraszamy
________________________________________________________________________________________________

18 września 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

zaprasza na

wieczór poetycki pn. "Liryczne Dwa Ognie",

który odbędzie się w piątek 30 września 2016 r. o godz. 18.00
w sali widowiskowej naszej placówki.

Swoją twórczość zaprezentują: 

Emil Tokarczyk - rodowity Suchedniowianin, nagrodzony w tegorocznym Festiwalu Artystycznym "SCYZORYKI 2016",
w kategorii "Literatura - Proza". Oprawę muzyczną prezentacji zapewnią Roch Dobrowolski - wiolonczela i Arek Bednarski
- gitara.



Tomasz Juchniewicz -  mieszkaniec Skarżyska-Kamiennej,  autor tomiku wierszy pt.:  "Otulisko" oraz tekstów i  muzyki
zespołów "MIR" i "Zwierzę Natchnione". Akompaniować mu będzie Aleksandra Gospodarczyk - skrzypce.

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

10 września 2016 r.

 
W Suchedniowskim Ośrodku Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

rozpoczyna działalność

Teatr Bulwarowy "Kuźnica" pod okiem zawodowych aktorów z Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach.

W związku z tym serdecznie zapraszamy na

casting do sztuki Aleksandra Fredry "Śluby Panieńskie",
który odbędzie się w dniu 24 września 2016 r. o godz. 17.00

w budynku naszej placówki.

Uczestników obowiązuje przygotowanie i zaprezentowanie dowolnego fragmentu "Ślubów Panieńskich".

Serdecznie Zapraszamy 

________________________________________________________________________________________________

1 września 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na

ZAJĘCIA SURVIVALOWE,

które będą odbywać się na terenie SOK "Kuźnica" w każdą środę sierpnia,
w dwóch grupach wiekowych:



 do 13 lat w godz. 13.00 - 15.30
 od 14 lat w godz. 16.00 - 18.30

Zapraszamy do dobrej zabawy!

________________________________________________________________________________________________

21 sierpnia 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na imprezę pn.

"Jarmark Suchedniowski",

która odbędzie się w sobotę 20 sierpnia 2016 r. o godz. 16.00
w amfiteatrze przy budynku SOK"Kuźnica". 

W programie:

 koncert zespołu muzycznego "DE NUEVO" - latino-flameco, półfinalisty II edycji programu Must Be The Music

 występ Patrycji Zarychty - wokalistki, absolwentki Akademii Muzycznej w Katowicach na wydziale Jazzu i Muzyki
Estradowej.  Zdobywczyni wielu nagród na konkursach i festiwalach ogólnopolskich oraz uczestniczki  VII  i  XI
edycji Must Be The Music

 występy Zespołów Pieśni i Tańca "Sorbin", "Skokotliwi", Kapeli "Mostki", zespołu śpiewaczego "Michniowianie"
 zabawa taneczna, którą poprowadzi DJ Lopez.

Ponadto:  rozstrzygnięcie  konkursu  kulinarnego "Kaszomania",  kramy  z  rękodziełem  artystycznym,  stoiska  z  jadłem
świętokrzyskim, atrakcje dla dzieci. Zapewniamy również catering!

Patronat medialny:

 Gazeta Suchedniowska
 Tygodnik Skarżyski
 TSK24



 Skarzysko24
 Nasz Suchedniów

________________________________________________________________________________________________

21 sierpnia 2016 r.

REGULAMIN KONKURSU KULINARNEGO pn. "KASZOMANIA"

I. Organizator:

 Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie

II. Cel konkursu:

 promocja potraw z kaszy
 promocja bogactwa walorów smakowych, zdrowotnych, estetycznych i wizualnych lokalnych potraw
 aktywizacja mieszkańców, Kół Gospodyń Wiejskich, Gospodarstw Agroturystycznych, punktów zbiorowego 

żywienia (restauracje, bary, stołówki itp.)
 kultywowanie tradycji kulinarnych regionu wymiana doświadczeń i przepisów na potrawy z kaszy
 budowa więzi lokalnych
 wyłonienie najlepszych potraw z kaszą.

III. Zasady konkursu:

Suchedniów zwany jest potocznie „Kaszanowem”. Teren Suchedniowa to ubogie pod względem rolniczym gleby i 
niezamożne gospodarstwa rolne. Kasza była więc częstą potrawą domową.

1. Konkurs ten polega na przygotowaniu potrawy z kaszy lub z dodatkiem kaszy.
2. Uczestnicy Konkursu winni zgłosić swój udział podając następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
- adres zgłaszającego,
- nazwę potrawy,
- opis wykonania.

Zgłoszenia przyjmują pracownicy Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie ul. Bodzentyńska 18; 



tel. 41/ 25 43 094, 41/ 25 44 592, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej: e-mail:sok.kuznica@wp.pl lub 
składane osobiście w godzinach od 8.00 do 19.00.

Gotowe potrawy należy dostarczyć w godzinach: 15.30- 16.30, podczas imprezy „Suchedniowskie Święto Kaszy”, która 
odbędzie się 20 sierpnia 2016 r. na terenie Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” w Suchedniowie przy ul. 
Bodzentyńskiej 18. Organizator zapewnia dostęp do kuchni jedynie w celu podgrzania przygotowanych potraw.

Komisja konkursowa, powołana przez organizatorów, oceni dostarczone potrawy biorąc pod uwagę następujące kryteria: 
smak, związek z regionem (nawiązanie do tradycji kulinarnych), łatwość przyrządzania, estetyka – zachowanie proporcji, 
sposób serwowania, kolorystyka, wrażenie ogólne. Z posiedzenia komisji konkursowej zostanie sporządzony protokół.

Najlepsze potrawy zostaną nagrodzone, a najlepiej oceniona w finale potrawa otrzyma tytuł „Perła Kasz”, zaś jej autor 
otrzyma nagrodę główną – atrakcyjny sprzęt AGD.

IV. Postanowienia ogólne:

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i informacji o zwycięzcach i uczestnikach 
konkursu.
2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zamieszczania informacji o potrawach konkursowych w swoich 
materiałach i kampaniach promocyjnych.
3. Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie.
4. Niniejszy regulamin jest jedynym określającym zasady konkursu.
5. Regulamin konkursu udostępniony jest do wglądu w siedzibie organizatora, a także na stronach 
internetowych: www.suchedniow.pl oraz www.kuznica-suchedniow.pl
6. Wszystkie kwestie, których nie obejmuje niniejszy regulamin rozstrzyga Organizator.

Zapraszamy do udziału
________________________________________________________________________________________________

25 lipca 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na

"Weekend Filmowy",

http://www.suchedniow.pl/
mailto:sok.kuznica@wp.pl?subject=Kaszomania%20-%20zg%C5%82oszenie%20do%20udzia%C5%82u%20w%20konkursie


który odbędzie się z okazji 50-lecia Kina "Kuźnica"
w dniach 22-24 lipca 2016 r. Wszystkie seanse o godz. 18.00

 Piątek 22 lipca - "Gorączka złota". Komedia, USA, 1925 r., reż. Charles Chaplin

 Sobota 23 lipca - "Braveheart - Waleczne Serce". Dramat historyczny, USA 1995 r., reż. Mel Gibson

 Niedziela 24 lipca - "Jasminum". Komedia obyczajowa, 2006 r., reż. Jan Jakub Kolski

Każdy film prezentuje odmienny gatunek i każdy ma swoje znaczące miejsce w dziedzinie kinematografii. Charlie Chaplin
w "Gorączce złota" przeniesie Was do początków historii filmu. "Braveheart" Mela Gibsona poruszy epicką opowieścią o
wolności i walce. "Jasminum" Jana Jakuba Kolskiego przypomni o walorach rodzimego kina.

Natomiast  główne uroczystości  związane z 50-leciem Kina "Kuźnica"  przenosimy na miesiące jesienne,  gdyż wtedy
planujemy uroczyste otwarcie i wznowienie działalności kinowej w Suchedniowie. Związane jest to z otrzymaniem przez
Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  "Kuźnica"  dofinansowania  z  Polskiego  Instytutu  Sztuki  Filmowej  w  Warszawie  na
realizację dwóch projektów pn. "Cyfryzacja Kina Kuźnica" i "Modernizacja Kina Kuźnica".

Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

26 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów
Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

zapraszają na imprezę pn.

"Świętojanki - atrakcją turystyczno-kulturalną Gminy Suchedniów",

która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2016 r. o godz. 17.00
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suchedniowie przy ul. Ogrodowej 11

Głównym celem Świętojanek jest promocja gminy i regionu, zachowanie dziedzictwa kulturowego, przybliżenie bogatej



historii  i  tradycji  oraz poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu zarówno mieszkańcom Suchedniowa, jak i  licznie
przybywającym tu w tym okresie turystom.

W  roku  bieżącym  postawiliśmy  również  na  promocję  regionalnych  i  lokalnych  artystów.  Na  scenie  wystąpi  wielu
wykonawców prezentujących różne gatunki muzyczne. Zaprezentuje się zespół muzyczny "ROXANNE - Roxette Cover
Band" grający największe przeboje zespołu "Roxette", jak również grupaLOREIN, finalista VIII edycji programu Must Be
The Music i zespół wokalny"CON AFFETTO".

Będziemy  promować  suchedniowski  dorobek  kulturalny.  Wystąpi  Miejska  Orkiestra  Instrumentów  Dętych,  zatańczy
Formacja Taneczna "AXIS",  wystąpią lokalni  wokaliści.  Odbędą się konkursy dla dorosłych,  konkurs na najładniejszy
wianek, konkurs na strongman'a Świętojanek, widowisko Noc Kupały, poszukiwanie kwiatu paproci. Dodatkową atrakcję
będą stanowiły pokazy związane z dawnym rzemiosłem i  ginącymi zawodami. Swoje warsztaty zaprezentują: kowal,
garncarz,  tkaczka  oraz  miedziownik.  Kulminacyjnym  punktem  imprezy  będzie fantastyczny  pokaz  sztucznych  ogni,
a "Świętojanki" tradycyjnie zakończy dyskoteka.

Organizatorzy nie zapomnieli również o najmłodszych naszych pociechach dla których szykujemy konkursy z nagrodami.
Nie zabraknie dmuchańców, karuzeli i innych atrakcji.
Patronat medialny:

 Radio Kielce
 Echo Dnia
 TV Świętokrzyska
 Gazeta Suchedniowska
 TSK 24
 Nasz Suchedniów

Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

12 czerwca 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie zaprasza na

uroczysty koncert z okazji 40-lecia Chóru "Senior",
który odbędzie w sali widowiskowej naszej placówki



w dniu 12 czerwca 2016 r. o godz. 17.30.

W  programie  tego  uroczystego  koncertu  będziemy  mogli  zobaczyć  i  usłyszeć  występ  Chóru "MEZZOFORTE"
ze Skarżyska-Kamiennej oraz występ Jubilata,Chóru "Senior".

Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

3 czerwca 2016 r.

W związku  z  ogłoszonym "Rokiem Sienkiewiczowskim",  Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  "Kuźnica"  w Suchedniowie
serdecznie zaprasza na uroczystość poświęconą życiu i  twórczości  Henryk Sienkiewicza,  która odbędzie się w dniu
3 czerwca 2016 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej SOK "Kuźnica".

W programie:

 prezentacja multimedialna przygotowana przez uczniów suchedniowskiego Gimnazjum im. Stanisława Staszica
pt. "Boś Ty słowa mistrz"

 występy laureatów konkursu recytatorskiego "Fascynacje Sienkiewiczowskie"
 Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza - wspólne czytanie wybranych fragmentów Trylogii
 konkurs wiedzy o życiu i dziełach pisarza - seans filmowy

Wstęp wolny
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________________________



31 maja 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie zaprasza do"Mobilnego Kina 7D", które zagości na placu przy
budynku naszej placówki w dniach 31 maja - 1 czerwca 2016 r. w godz. 12.00 - 20.00.

Cena biletu: 10 zł.

Serdecznie Zapraszamy
________________________________________________________________________________________________



23 maja 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

serdecznie zaprasza na

wieczór literacko-muzyczny pn. "Poetów Dwóch",
który odbędzie się w sali widowiskowej w dniu 20 maja 2016 r. o godz. 19.00.

W programie:

 pojedynek poetycki pomiędzy Emilem Tokarczykiem i Szczęsnym Wrońskim
 turniej jednego wiersza (mile widziane limeryki).

Oprawa muzyczna w wykonaniu Ali Zawiszy i Arka Bednarskiego.

Szczęsny Wroński - urodził się w Żywcu. Mieszka w Krakowie i w Kielcach. Związany z Teatrem STU (asystent reżysera,
współpracownik literacki, kierownik studia aktorskiego). Współtworzył Teatr Dialog (kierownik literacki,  aktor i  reżyser)
i  autorski  Teatr  Promocji  Poezji,  który  funkcjonuje  do  dziś.  Spontaniczny  i  skłonny  do  prowokacji  artystycznej,
współtwórca polskiej kontrkultury lat 70`, leader formacji teatralno-rockowych realizującej spektakle poetyckie – nazywany
poetą o duszy rockmana. Szczęsny Wroński uwielbia wędrówki,  przede wszystkim w głąb samego siebie. Spotkania
z  ludźmi  i  budowanie  wspólnoty  serca  należą  do  jego  najważniejszych  pasji.  Należy  do  Krakowskiego  Oddziału
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Dotychczas wydał jedenaście książek.

Emil Tokarczyk - urodzony i mieszkający w Suchedniowie, przez 12 lat związany z Warszawą; następnie cztery pierwsze
lata nowego millenium spędza w Krakowie. Tam działa w Kole Młodych Autorów ZLP przy Śródmiejskim Ośrodku Kultury
-  w 2003 ukazuje  się  antologia  grupy pt.:  „Ruchome Wyspy”  zawierająca  jego wiersze.  Autor  wydanego w 2008 r.
nakładem kieleckiego  wydawnictwa Inga  zbioru  wierszy  pt.:  „Euforia”.  Również w tym roku  nakładem wydawnictwa
MyBook ukazuje się zbiór jego opowiadań pt.: „Ha Pięć En Jeden – historii  pięć niczym jedna”. W 2015 wyróżniony
w konkursie poetyckim „O ludzką twarz człowieka”. Aktualnie nominowany na Festiwalu Scyzoryki 2016 w kategoriach
poezja  i  proza.  Konstruktywny  buntownik  i  punkujący  idealista  o  łagodnym  spojrzeniu  na  świat.  Ala  Zawisza -
wszechstronnie  uzdolniona muzycznie  multiinstrumentalistka z  Kielc.  Potrafi  grać oszałamiające rockowe solówki  na
gitarze elektrycznej, liryczne frazy na pianinie i szalone rytmy na perkusji i co najciekawsze i niezwykle rzadkie wśród
znakomitych muzyków - potrafi śpiewać i to urzekająco. Członkini i założycielka kieleckiego zespołu Sound Rush. Ala jest
studentką  Uniwersytetu  Jana  Kochanowskiego  w  Kielcach  na  wydziale:  Edukacja  Artystyczna  w  Zakresie  Sztuki
Muzycznej. Młoda artystka ma na swoim koncie wiele wyróżnień. Nominowana na Festiwalu Scyzoryki 2016 w kategorii
instrumentalista.



Arek Bednarski - kielecki gitarzysta działający w kilku projektach muzycznych, grający na gitarze klasycznej i elektrycznej
z  równą biegłością.  Potrafiący grać jazzowo,  rockowo, poetycko.  Człowiek niezwykle skromny o wielkiej  wrażliwości
i kulturze osobistej. Nominowany w dwóch kategoriach na Festiwalu Scyzoryki 2016, muzyka rockowa i muzyka poetycka

Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

23 maja 2016 r.

"Muzyczna Majówka"

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" serdecznie zaprasza na imprezę pn. "Muzyczna Majówka", która odbędzie się
w najbliższą sobotę 21 maja 2016 r.o godz. 16.00 w amfiteatrze przy budynku suchedniowskiej "Kuźnicy".

W programie:

 występy zespołów muzycznych i wokalistów
 Suchedniowska Orkiestra Dęta

 zespół HYPOXIA
 konkursy dla dzieci i dorosłych

oprawa kulinarna KGW "Michniowianki"

Celem  imprezy  jest  przegląd  twórczości  i  promocja  zespołów  muzycznych oraz  wokalistów,  w  szczególności
wykonawców lokalnych. W przeglądzie mogą brać udział zespoły wykonujące wszelkiego rodzaju muzykę oraz soliści.
Impreza ma także na celu aktywizację środowiska muzycznego naszego miasta.
________________________________________________________________________________________________

18 maja 2016 r.

Suchedniowski  Ośrodek Kultury  "Kuźnica"  w Suchedniowie  serdecznie  zaprasza  na spektakl  teatralny w wykonaniu
Amatorskiej Grupy Teatralnej pt. "Wojna Chłopska", który odbędzie się w dniu 15 maja 2016 r. o godz. 19.00 w naszej
placówce. Spektakl jest interpretacją pierwszej części dramatu Jonasza Kofty pod tym samym tytułem i do tej pory był
wystawiany  sześciokrotnie  m.in.  w  MCK  w  Skarżysku-Kamiennej,  Klubie  "Piękny  Pies"  w  Krakowie,  MCK



w Ostrowcu Świętokrzyskim, SOK "Kuźnica" w Suchedniowie. Amatorską Grupę Teatralną tworzą ludzie z Suchedniowa,
Kielc  i  Skarżyska-Kamiennej:  Anna Zaczek,  Agnieszka Sochańska,  Mariusz Pomocnik,  Tomasz Juchniewicz i  Michał
Zaczek.

Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

13 maja 2016 r.

Tradycyjnie już przed Wielkanocą, Suchedniowski Ośrodek Kultury „Kuźnica” zorganizował konkurs plastyczny z cyklu
„Wielkanoc w sztuce ludowej”,  którego tematem były „Pisanki Wielkanocne”.  Celem tego konkursu jest kultywowanie
tradycji  ludowych,  podtrzymywanie  umiejętności  tworzenia  rekwizytów  obrzędowych,  zgromadzenie  eksponatów
wystawienniczych oraz popularyzacja osiągnięć sztuki ludowej. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem, wpłynęło
aż  61  prac.  Prace  nadesłały  osoby  nawet  z  województwa  pomorskiego,  ponadto  z  gminy  Łączna  i  Suchedniów.
W kategorii wiekowej do lat 12 zgłoszono 54 prace ,a w kategorii osób dorosłych  7 prac . Nie zgłoszono prac w kategorii
wiekowej 12-18 lat.

Jury w składzie:

 Aneta Chrzęszczyk – przewodnicząca, instruktor plastyki w SOK „Kuźnica”, 
 Agnieszka Włodarczyk-Mazurek – etnograf – Muzeum Wsi Kieleckiej 
 Andrzej Karpiński - SOK „Kuźnica”

po obejrzeniu nadesłanych prac, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

W kategorii wiekowej dzieci do lat 12:

Wyróżnienia:

 Gabriela Chłopek z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie
 Natalia Kupis z Zespołu Szkół w Łącznej
 Zuzanna Turakiewicz z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie
 Maja Zubińska z Przedszkola Samorządowego im. Jana Pawła II w Suchedniowie
 Wiktoria Milcarz z Zespołu Szkół w Łącznej
 Klasa II a z Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Suchedniowie

W kategorii wiekowej osoby dorosłe:

1 miejsce – Bożena Pal (Słupsk)
2 miejsce – Danuta Świerzewska (Suchedniów)
3 miejsce – Anna Brzezińska (Klub Seniora „Kreatywni”)

Jury  docenia  duży  wkład  pracy  dzieci  biorących  udział  w konkursie,  opiekunów plastycznych  oraz  osób  dorosłych.
Poziom prac uważa za wysoki i zaleca kontynuację tej formy kultywowania tradycji ludowych. Ponadto, ocenia konkurs
jako atrakcyjny i pożyteczny. Jury dokonując oceny, zwracało szczególną uwagę na samodzielność,  autentyczność prac
oraz wierność tradycji w zakresie formy. Zapraszamy na wystawę prac do suchedniowskiej „Kuźnicy”, a wręczenie nagród
nastąpi 29 kwietnia br. podczas XVIII Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej „MASKArada 2016”.

________________________________________________________________________________________________

13 maja 2016 r.

"Praosada Rydno w Kuźnicy"

Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  "Kuźnica"  w  Suchedniowie  zaprasza  na  żywą lekcję  prehistorii "Praosada  Rydno
w Kuźnicy".  W  dniu 13  maja  2016  r.  w godzinach 13.00-18.00 na  terenie  SOK  "Kuźnica"  pojawi  się  osada  łowców
z  epoki  kamienia.  Zabiorą  Was  w  podróż  do  odległych  czasów,  pokażą jak  mieszkano,  przygotowywano  potrawy
i wytwarzano narzędzia.

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy

________________________________________________________________________________________________



3 maja 2016 r.

Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica" w Suchedniowie

zaprasza na

koncert pn. "Ośrodek Kultury - Miastu"
z okazji 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja,

który odbędzie się 3 Maja 2016 r. o godz. 16.00 w sali widowiskowej suchedniowskiej "Kuźnicy".

W programie:

 program słowno-muzyczny poświęcony Konstytucji 3 Maja w wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica w Suchedniowie

 Formacja Taneczna "AXIS"
 Koncert Kwartetu Smyczkowego "OMEGA" działającego przy Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Kwartet wystąpi w składzie:

 Krystyna Goncerzewicz (skrzypce),
 Marian Kupisz - kierownik zespołu (altówka)
 Dorota Andrejas - Bałaga (wiolonczela)
 Grzegorz Jerzak (kontrabas)

W repertuarze Kwartetu Smyczkowego "OMEGA" usłyszymy utwory muzyki klasycznej i popularnej m.in. walce oraz polki
Johana Straussa.

Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________________________



5 kwietnia 2016 r.

Premiera filmu „Dziwny Świat” autorstwa 18-letniego mieszkańca Suchedniowa

Klub Filmowy SOK "Kuźnica" serdecznie zaprasza na projekcję krótkometrażowego filmu autorstwa młodego,
suchedniowskiego twórcy Mikołaja Mika pt. "Dziwny Świat" w dniu 02.04.2016 r. o godz.17.00.

W programie:

 spotkanie i rozmowa z autorem filmu Mikołajem Mikiem
 projekcja filmu
 dyskusja

Wstęp Wolny
Serdecznie Zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

28 marca 2016 r.

Konkurs plastyczny „Wielkanoc w sztuce ludowej”

Zaczął  się  okres  Wielkiego  Postu,  który  przygotowuje  nas  do  przeżycia najważniejszych  dla  chrześcijan  Świąt
Wielkanocnych.  Przed  nami radosne,  wesołe,  kolorowe  Święta.  To  wspaniała  okazja  ku  temu,  aby własnoręcznie
stworzyć symbole wiążące się w zwyczajach ludowych z tym wielkim wydarzeniem. Niechaj różnorodność materiałów
i technik świadczą o fantazji  oraz pomysłowości ich twórców. Suchedniowskiej Kuźnicy zależy na podtrzymywaniu tej
pięknej  tradycji, dlatego  zapraszamy  do  udziału  w  naszym  konkursie  plastycznym,  którego tematem  są: PISANKI
WIELKANOCNE.

Organizator:

 Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
 Cele konkursu:
 kultywowanie tradycji ludowych
 podtrzymywanie umiejętności tworzenia rekwizytów obrzędowych
 zgromadzenie eksponatów wystawienniczych
 popularyzacja osiągnięć sztuki ludowej

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą uczestniczyć wszyscy bez względu na wiek. Na konkurs można wykonać dowolną ilość pisanek
związanych ze  Świętami  Wielkanocnymi.  Wszystkie  prace  powinny  być jak  najwierniejsze  tradycji  w  zakresie  formy,
materiału, wielkości oraz techniki wykonania.



Nadesłane prace będą oceniane w 3 kategoriach:  dzieci  do lat  12,  młodzież do lat  18 i  dorośli powyżej  18 lat.  Dla
wykonawców  najpiękniejszych  prac przewidziane  są  nagrody.  Oceny  dokona  Jury  powołane  przez organizatora.
Wszystkie prace powinny być oznaczone metryczką zawierającą: imię, nazwisko, adres zamieszkania i dostarczone do
SOK "Kuźnica" w terminie do 17 MARCA 2016 r. Nagrodzone pisanki przechodzą na własność organizatora.

Prace będą udostępnione dla zwiedzających od dnia 22 marca br., a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 29
kwietnia br. podczas XVIII Suchedniowskiej Wiosny Teatralnej "MASKArada 2016".

Szczegółowe Informacje pod numerem telefonu: 41/ 25 43 094 wew. 22

Serdecznie zapraszamy

________________________________________________________________________________________________

7 marca 2016 r.

________________________________________________________________________________________________



15 lutego 2016 r.

________________________________________________________________________________________________

27 stycznia 2016 r.

________________________________________________________________________________________________



9 stycznia 2016 r.

________________________________________________________________________________________________

4 stycznia 2016 r.



Wydarzenia
7 marca 2016 r.

Dzień Kobiet w suchedniowskiej „Kuźnicy”

W dniu 06.03.2016 r.  w naszej  placówce odbyła się  impreza pn.  „Dzień Kobiet w Kuźnicy”  zorganizowana przez
Suchedniowski  Ośrodek  Kultury  'Kuźnica”  w  Suchedniowie  oraz  Burmistrza  Miasta  i  Gminy  Suchedniów.  Salę
widowiskową wypełniły głównie Panie, które w tym szczególnym dla nich dniu odebrały najlepsze życzenia złożone
przez  dyrektora  Andrzeja  Karpińskiego  i  Burmistrza  Cezarego  Błacha.  Część  artystyczną  wieczoru  muzyczno-
kabaretowego rozpoczął bardzo dobrym występem wokalista Kamil Brzoza, który prezentuje coraz większy poziom
umiejętności  wokalnych.  W jego  wykonaniu  mogliśmy usłyszeć  m.in.:  „Dni  których  nie  znamy”  Marka  Grechuty,
„Śniadanie do łóżka” Andrzeja Piasecznego, „Wybacz” zespołu I.R.A. Gwiazdą wieczoru był kabaret „Pigwa Show”, czyli
Genowefa Pigwa z Napierstkowa, a właściwie Bronisław Opałko, który bawi widzów już od ponad 40 lat. Wraz z Pigwą
wystąpił  również  muzyk  Jan  Kozłowski,  akompaniujący  artyście  podczas  występu  na  flecie  poprzecznym  oraz
saksofonie. W pierwszej części programu Pigwa rozbawiła suchedniowską publiczność do łez, natomiast w drugiej
odsłonie  Bronisław  Opałko  wzruszał  i  zmuszał  do  refleksji.  Długo  i  gromkimi  brawami  publiczność  oklaskiwała
artystów. Na zakończenie włodarze naszego miasta w osobach Burmistrza Cezarego Błacha oraz Z-cy Burmistrza
Dariusza Miernika częstowali Panie słodkościami. 

________________________________________________________________________________________________

15 lutego 2016  r.

Podsumowanie ferii zimowych w „Kuźnicy”

W dniach:  18 –  29 stycznia  2016 roku,  w ramach przedsięwzięcia  Ferie  Zimowe w „Kuźnicy”,  odbyło  się  w naszej
placówce szereg różnorakich form działalności artystycznej, edukacyjnej, sprawnościowej itp. Każdy dzień przynosił ze
sobą inną propozycję spędzenia czasu wolnego. Odbyły się cztery projekcje filmów dla dzieci, zwiedzanie Izby Tradycji
SOK  „Kuźnica”,  Mały  Konkurs  Piosenki,  zajęcia  świetlicowe,  konkursy  sprawnościowe,  turnieje.  Największym
zainteresowaniem cieszyły się spotkania z zaproszonymi Gośćmi. Odwiedził nas Kabaret „Weźrzesz”.  Anetka Kwapisz
i  Jarek  Pająk  opowiadali  o  swojej  pracy  w  kabarecie,  genezie  powstania  zespołu,  osiągnięciach,  ciekawych
wydarzeniach,  w których uczestniczyli  itp.  Na koniec przeprowadzili  improwizacje kabaretowe z udziałem wszystkich
chętnych dzieci. Mieliśmy także przyjemność gościć Policjantów z Komisariatu w Suchedniowie. Dzieci mogły „zwiedzić”
radiowóz i wysłuchać ciekawej pogadanki na temat bezpieczeństwa w różnych jego aspektach.

Kolejnym miłym spotkaniem była wizyta Pszczelarzy z Miejsko-Gminnego Koła Pszczelarzy w Suchedniowie. Panowie:
Stanisław Mazurek,  Andrzej  Włodarczyk  i  Kazimierz  Rej  –  zapoznali  dzieci  z  dobrodziejstwami,  jakie  niosą  z  sobą
pszczoły, przedstawili cały cykl produkcji miodu, pokazali wszelakie akcesoria pszczelarskie. Na zakończenie spotkania,
wszystkie dzieci skosztowały kanapki z miodem. Kulisy teatru lalkowego zaprezentował nam pan Zbigniew Zaczyński-
wieloletni instruktor  i założyciel Teatru Lalki i Aktora „Dzięcielinek”. Gość bardzo barwnie opowiedział dzieciom o lalkach,
kukiełkach, pacynkach, zachowaniu na scenie itp. Następnie dzieci stworzyły „samorodne grupy teatralne” i przedstawiły
wymyślone przez siebie historie z wykorzystaniem dekoracji teatralnej, lalek, kukiełek. Należy z przyjemnością odnotować
miłe  i  sympatyczne  odwiedziny  dzieci  ze  świetlicy  TPD w  Suchedniowie.  Wszystkim  Gościom składamy,  tą  drogą,
serdeczne podziękowania za urozmaicenie, wzbogacenie i uświetnienie „Ferii Zimowych w „Kuźnicy” w roku 2016.

15 lutego 2016 r.

Koncert Kolęd i Pastorałek w suchedniowskiej „Kuźnicy”

"Niezwykłe  jest  bogactwo  kolęd  polskich  i  niepospolite  są  ich  wartości  artystyczne.  Nie  wiem  czy  inny  kraj  może
pochwalić się zbiorem podobnych do tego, który posiada Polska" - tak przed laty nasz dorobek dziejowy określił wieszcz
narodowy Adam Mickiewicz.  Już wtedy wiedział  jak ogromną rolę  mogą spełnić  tradycje  w życiu  narodu polskiego,
a tymczasem, w latach obecnych coraz częściej zapominamy o pięknej tradycji śpiewania kolęd, których nazwa wywodzi
się jeszcze ze starożytnego Rzymu. Zapominamy również o wykonywaniu świeckich kolęd bardziej osobiście traktujących
temat Bożego Narodzenia, zwanych pastorałkami, dlatego też każdego roku Suchedniowski Ośrodek Kultury "Kuźnica"
w Suchedniowie organizuje koncert mający na celu popularyzowanie ich piękna.

Tegoroczna  edycja  Koncertu  Kolęd  i  Pastorałek  odbyła  się  w  dniu  17  stycznia  2015  r.  w  sali  widowiskowej
suchedniowskiej "Kuźnicy". Na jej scenie zaprezentowało się ponad 150 wykonawców wchodzących w skład 6 zespołów,
takich jak:

Chór "Soli Deo"  z parafii pw. Świętej Trójcy wraz z zespołem muzycznym ze Starachowic. Jak wyjaśnia założycielka
i dyrygentka chóru Grażyna Ostrach nazwa zespołu oznacza "Samemu Bogu" i taki też jest rodzaj wykonywanych przez
niego utworów,  bowiem zespół  powstał  z  inspiracji  religijnej  i  taki  charakter  zachowuje do dziś.  W swoim bogatym
repertuarze zawierającym m.in. takie pieśni jak: "Ave Maria" Franza Schuberta, "Ave Maria" Cacciniego, "Ave Verum
Corpus"  Mozarta  posiada  25  kolęd,  które  prawie  zawsze  wykonuje  wspólnie  z  zespołem  muzycznym  złożonym



z absolwentów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Feliksa Rybickiego w Starachowicach,  

Zespół  Pieśni  i  Tańca "Sorbin"  działający pod  kierunkiem Dariusza Figarskiego.  Zespół  liczy 26  osób,  a  w jego
repertuarze znajdują się pieśni ludowe związane z regionem świętokrzyskim, kolędy i pastorałki,  pieśni religijne oraz
patriotyczne. Zespół Pieśni i  Tańca "Sorbin"  wystąpił  na tegorocznej edycji  koncertu wraz z kapelą  "Świętokrzyskie
Scyzoryki",
  
Zespół Pieśni i Tańca "Skokotliwi" z Mostek  składający się z 25 członków. Prowadzony przez instruktora muzyczno-
tanecznego Bogusława Sitka. Zespół o bardzo bogatych tradycjach, laureat wielu ogólnopolskich przeglądów i konkursów
folklorystycznych,  m.in.  Międzynarodowych  Buskich  Spotkań  z  Folklorem,  Ogólnopolskiego  Przeglądu  Tradycyjnego
Tańca Ludowego w Rzeszowie,

zespół wokalny "Sonatina" składający się z mieszkanek Suchedniowa, prowadzony przez Urszulę Piastę-Kuszewską,

Suchedniowska Orkiestra Dęta  pod batutą mjr Stefana Malinowskiego będąca jedną z najstarszych orkiestr dętych
działających w województwie świętokrzyskim. Powstała na przełomie XIX i XX wieku  przy Suchedniowskiej Fabryce
Odlewów, założonej przez Ludwika Starkego. W następnych latach muzykowała pod patronatem straży pożarnej, parafii
czy  miejscowych  zakładów  pracy.  Od  1993  roku  znalazła  stałe  miejsce  w  suchedniowskiej  "Kuźnicy".  Składa  się
z muzyków z Suchedniowa i okolic. Posiada bardzo szeroki repertuar muzyczny. Specjalizuje się w polkach, ale nieobce
są jej marsze oraz inne pieśni,

Chór  "Senior"  będący  zespołem  artystycznym  Suchedniowskiego  Ośrodka  Kultury  "Kuźnica"  w  Suchedniowie. 
Działalność  rozpoczął  w  1976  roku  przy  Polskim  Związku  Emerytów,  Rencistów  i  Inwalidów  pod  dyrekcją  Marii
Kucharskiej.  Od roku  1990 do  dnia  dzisiejszego,  chór  prowadzony jest  przez  dyrygenta,  aranżera  Jerzego  Fąfarę.
W repertuarze  chóru  są  m.in.  pieśni  świętokrzyskie,  ludowe,  patriotyczne,  kolędy,  pastorałki,  ale  również  i  bardziej
ambitny artystycznie  repertuar,  np.  fragmenty opery Verdiego "Nabucco".  Chór wykonywał  również pieśni  oparte  na
wierszach Ryszarda Miernika (np. "Pieśń o Nurcie") do muzyki Jerzego Fąfary.

Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała 28 najpiękniejszych polskich kolęd i pastorałek, wśród których znalazły się
m.in. "Cicha noc", "Gdy śliczna Panna", "Gdy się Chrystus rodzi", "Mędrcy świata", "Pomaluśku Józefie", "Pasterze mimi".
Na zakończenie koncertu wszystkie zespoły biorące udział w jego tegorocznej edycji wspólnie wykonały kolędę "Bóg się
Rodzi".


