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Przesłanie zapisane w słowach „Radom. Siła w precyzji” z powodzeniem 
przekłada się na nowy wizerunek miasta. Zaangażowanie w kreowanie sil-
nego gospodarczego oblicza Radomia, odzwierciedla się na każdej płasz-
czyźnie życia społecznego.

Rzemieślnicy, garbarze, zakłady produkujące broń czy 
telefony w  ramach Centralnego Okręgu Przemysło-
wego koncentrowali się w swej pracy na doskonałości 
technicznej. Na stworzonych przed laty fundamentach 
funkcjonują dzisiaj instytuty badawcze, serwerownie, 
szkoły kształcące inżynierów i techników. To spektrum 
zdarzeń spowodowało, że Radom postrzegany jest jako 
miasto słynące z techniki precyzyjnej.

Patrząc na fakty, śmiało można powiedzieć, że dzisiej-
szy Radom nazywa i naocznym czyni to, co w nim było 
od zawsze – precyzję. Precyzję przedsięwzięć, kompe-
tencji, planów zmierzających do zbudowania silnego 
miasta, ośrodka liczącego się na Mazowszu, w Polsce 
i na świecie.

Precyzja Radomia widoczna jest w  niuansach archi-
tektonicznych kamienic i  kościołów, w  działalności 
edukacyjnej radomskich szkół, w  kulturze, w  sporcie 
i  biznesie. Duże radomskie fabryki, firmy i  przedsię-
biorstwa, system szkolnictwa wymagający od uczniów 

umiejętności technicznych, wspólnie pracują na umoc-
nienie pozycji i wizerunku miasta. Radwag Wagi Elek-
troniczne, Fabryka Broni Łucznik, Instytut Technologii 
Eksploatacji, Państwowy Instytut Badawczy, Centrum 
Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, Poli-
technika Radomska, to tylko niektóre instytucje, któ-
rych funkcjonowanie potwierdza obraz Radomia jako 
centrum techniki precyzyjnej.

Nowy wizerunek Radomia, oscylujący wokół hasła „Siła 
w precyzji”, doskonale odzwierciedla jego walory i zo-
bowiązuje społeczność radomską do podnoszenia stan-
dardów w każdej dziedzinie życia. To właśnie kompe-
tentni i aktywni mieszkańcy, inwestorzy oraz partnerzy 
Radomia tworzą miasto ukierunkowane na rozwój, 
dążące do osiągania coraz wyższych norm oraz atrak-
cyjności gospodarczej, edukacyjnej, kulturalnej i  tury-
stycznej. Bo siła tkwi we wspólnym dążeniu do celu. 

Bo siła Radomia tkwi w precyzji.
www.radom.pl

RADOM. SIŁA W PRECYZJI
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Radom od zawsze był ważnym ośrodkiem na kultural-
nej mapie Polski. Żywo reagował na nowe style i kie-
runki, pojawiające się w kulturze i sztuce. Na przestrze-
ni wieków Ziemia Radomska wydała wielu znakomitych 
twórców w  dziedzinie muzyki, plastyki i  literatury. 
W grodzie nad Mleczną rozwijali swoje pasje i talenty 
zarówno rodzimi, jak i przybywający tu artyści.



PIONIERZY – TWóRCY  
– KONTYNUATORZY

MIKOŁAJ
Pierwszą wybitną osobistością radomską był, żyjący na 
przełomie XV i XVI wieku, Mikołaj z Radomia – kom-
pozytor późnego średniowiecza, twórca muzyki wielo-
głosowej. Jako wykształcony muzyk, który dobrze znał 
ówczesne kierunki w muzyce europejskiej, prawdopo-
dobnie był nadwornym klawicymbalistą królowej Zofii, 
żony Władysława Jagiełły. Do naszych czasów zacho-
wały się skomponowane przez niego części mszy, „Ma-
gnificat” i dwie ballady. Ze względu na wysoki poziom 
techniki kompozytorskiej Mikołaj z  Radomia uważany 
był za najwybitniejszego kompozytora, aż do czasów 
Fryderyka Chopina. 

Równie wybitnym uczonym i kompozytorem epoki śre-
dniowiecza był Grzegorz z Radomia. Ukończył Akade-
mię Krakowską, następnie uczył w  szkole parafialnej 
przy kościele św. Jana Chrzciciela w Radomiu. Z dostęp-
nych źródeł wiadomo, że w 1397 roku otrzymał tytuł 
bakałarza, a potem magistra teologii na Uniwersytecie 
w Pradze.

KOCHANOWSKI
Z  Radomiem związany był ojciec literatury polskiej – 
Jan Kochanowski. Urodzony w  niedalekiej Sycynie, 
po studiach w  Krakowie i  Padwie, po latach służby 
na dworze królewskim w  Krakowie, osiadł na stałe 
w  Czarnolesie. W  domowym zaciszu, czy w  cieniu 

przyjaznej lipy tworzył swoje najpiękniejsze strofy. 
Często jednak odwiedzał Radom, pełniąc tu ważne 
funkcje publiczne i  obywatelskie. Pochowany został  
w pobliskim Zwoleniu.  Jego imię nosi Teatr Powszechny 
w  Radomiu. W  podziękowaniu za jego geniusz, 
radomianie wystawili mu pomnik – usytuowany 
w  centrum miasta, na skraju Parku im. Tadeusza 
Kościuszki. 

MALCZEWSKI
Największą dumą Radomia w  dziedzinie sztuk 
plastycznych jest Jacek Malczewski. Urodził się 
15 lipca 1854 roku w Radomiu i mieszkał tu do roku 
1867, kiedy jego rodzina wyjechała do Wielgiego. 
Od 1871 roku pobierał naukę w Gimnazjum św. Jacka 
w  Krakowie, następnie w  latach 1873–76 uczęszczał 
do Szkoły Sztuk Pięknych, przez rok studiował też 
w Paryżu, skąd już na stałe wrócił w 1877 do Krakowa. 
Na akademii prowadził studium malarstwa i  rysunku, 
a od 1912 roku został jej rektorem. W 1925 roku Rada 
Miejska w Radomiu nazwała jego imieniem jedną z ulic 
oraz ufundowała stypendium naukowe jego imienia. 

Jacek Malczewski zmarł 8 października 1929 roku 
w  Krakowie. Spoczywa w  kościele na Skałce. Dla 
uczczenia talentu i  w  uznaniu zasług dla miasta, 
w  1985 roku odsłonięto w  Radomiu pomnik Jacka 
Malczewskiego – przed budynkiem „Resursy Obywa-
telskiej”, nieopodal jego domu. Malczewski jest też 
patronem radomskiej Szkoły Plastycznej i  Gimnazjum 

Nr 5. Malarz zawsze ciepło wypowiadał się 
o  Radomiu, tęsknił do niego, często motywy 
ziemi radomskiej można odnaleźć w  jego pracach. 
W  liście do Rady Miejskiej w  Radomiu pisał: 
„Radom, to moja ściślejsza ojczyzna – ojczyzna 
mojego dzieciństwa – ojczyzna mojej myśli 
artystycznej”.
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Jacek Malczewski jest patronem Muzeum w Radomiu, 
które posiada w  swoich zbiorach 45 jego obrazów 
olejnych, 55 rysunków, dwa szkicowniki, wiele doku-
mentów oraz niezwykle cennych pamiątek rodzinnych 
przekazanych w dużym stopniu przez wnuka artysty 
– Krzysztofa Malczewskiego. Radomska kolekcja 
dzieł Jacka Malczewskiego jest 4. co do wielkości 
w  kraju. Zostawił po sobie 2 000 obrazów. Ten 
uczeń Jana Matejki czerpał inspiracje z kultury anty-
ku, Pisma Świętego, literatury romantycznej, tradycji 
narodowej czy podań ludowych. Wszystko to sprawia, 
że jest to twórczość wielka i niezwykle oryginalna.



BRANDT
Drugim po Jacku Malczewskim wielkim radomskim arty-
stą został Józef Brandt. Urodził się w Szczebrzeszynie 
w 1841 roku. Studiował w Monachium, pod kierunkiem 
słynnego malarza – batalisty Adama Franza. Później 
otworzył własną pracownię, w której powstały jego naj-
słynniejsze obrazy batalistyczne. Skupił wokół siebie 
wielu uczniów, m.in. Wojciecha Kossaka i Alfreda Wie-
rusz–Kowalskiego. Od 1867 roku, kiedy ożenił się z He-
leną Pruszak, wdową po swoim przyjacielu Aleksandrze, 
każdego roku bywał latem w  odległym od Radomia 
o 16 km Orońsku. Powołał tam do istnienia Akademię 
Orońską, której uczestnikami byli: Jacek Malczewski, 
Juliusz Fałat czy Wojciech Gierymski. Zasługą Józefa 
Brandta było zorganizowanie w Radomiu w 1874 
roku, prawdopodobnie po raz pierwszy, wystawy 
dzieł sztuki. W 1915 roku Józef Brandt zamieszkał 
na stałe w Radomiu, tu również zmarł i spoczywa 
na cmentarzu przy ulicy Limanowskiego. 

PRZYBOROWSKI
W Radomiu przez wiele lat mieszkał i pracował Walery 
Przyborowski, pseudonim Zygmunt Lucjan Sulima. To 
polski pisarz, uczestnik i historyk powstania stycznio-
wego, po upadku którego był więziony przez władze 
carskie. Po studiach w Szkole Głównej współpracował 
z różnymi czasopismami, w  latach 1885 – 1886 reda-

gował pismo „Chwila”. Po roku 1900 był nauczycielem 
gimnazjalnym w  Radomiu, gdzie uczył historii. Jako 
powieściopisarz debiutował w  1869 roku. Opubliko-
wał również kilka ważnych prac historycznych, doty-
czących powstania styczniowego: „Historia dwóch lat 
1861/62”, „Ostatnie chwile powstania styczniowego”, 
„Dzieje 1863 r.”. Ogromną popularność zyskały mu jed-
nak powieści historyczno-przygodowe dla młodzieży, 
m.in.: „Bitwa pod Raszynem”, „Szwoleżer Stach”, „Szwe-
dzi w Warszawie”, „Upiory”, „Noc styczniowa” czy „Ry-
cerz bez skazy i trwogi”.

GOMBROWICZ
Z  Radomiem i  oddaloną o  10 km od Radomia Wsolą 
związany był niekonwencjonalny twórca „Ferdydurke” 
i  „Transatlantyku” – Witold Gombrowicz. W  latach 
1924–39 Gombrowicz często bywał we Wsoli, gdzie 
zwłaszcza latem odwiedzał swojego brata Jerzego. 
Przyjeżdżał też wtedy do Radomia. We Wsoli 
powstawał „Pamiętnik z okresu dojrzewania”, który był 
debiutem literackim pisarza oraz fragmenty powieści 
„Ferdydurke”. Ten jeden z najwybitniejszych literatów 
polskich XX wieku, prozaik, dramaturg i  eseista 
doczekał się w Radomiu „Międzynarodowego Festiwalu 
Gombrowiczowskiego”, którego organizatorem od 
1993 roku jest Teatr Powszechny. W pałacyku we Wsoli 
mieści się obecnie równie niekonwencjonalne Muzeum 
Witolda Gombrowicza. 

FOŁTYN
Bez wątpienia osobą, która przynosi Radomiowi 
niesłychany splendor i chlubę jest wybitna śpiewaczka 
operowa, reżyser operowy i  krzewicielka twórczości 
Stanisława Moniuszki – Maria Fołtyn. Urodziła się 
w  1924 roku w  Radomiu, tu spędziła dzieciństwo 
i  młodość. W  czasie wojny brała udział w  tajnych 
kompletach, a po jej zakończeniu wyjechała na studia 
do Katowic, Sopotu i Gdańska. Była studentką Ady Sari. 
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w pałacu w Orońsku, gdzie Brandt mieszkał, od 30 
lat istnieje Centrum Rzeźby Polskiej – narodowa 
instytucja kultury, zajmująca 13-hektarowy ob-
szar parku krajobrazowego. Działają tu pracownie 
rzeźbiarskie, Muzeum Rzeźby Współczesnej, gale-
rie „Oranżeria” i „Kaplica”, jest też hotel i kawiarnia, 
stołówka oraz bogata biblioteka. Dla zwiedzających 
otwarty jest też dawny dom artysty.



montowanych z  drewna, gwoździ, drutów. W  latach 
1963–71 powstały najbardziej znane cykle tego autora: 
„Majdanek”, „Dziecko w Obozie Hitlerowskim”, „Wietnam 
walczy”. Ks. Paciak to najwybitniejszy radomski artysta 
lat 60-tych i 70-tych. Jego twórczość jest zjawiskiem 
wyjątkowym w polskiej sztuce. Kapłan – artysta podjął 
próbę stworzenia malarstwa sakralnego należącego do 
nurtu sztuki nowoczesnej. 

WINKLER
Któż z nas nie zna przebojów: „Gdy mi ciebie zabraknie”, 
„Przyjdzie na to czas”, czy „O  mnie się nie martw”? 
Autorem tekstów do tych piosenek jest urodzony 
w  Radomiu w  1918 roku Kazimierz Winkler. Ten 
poeta, literat, tłumacz i  rysownik ukończył SGH 
w  Warszawie. Debiutował w  1939 roku jako autor 
wierszy w  konkursie poetyckim YMCA. W  czasie 
okupacji pisał w konspiracyjnym piśmie „Sztuka i Naród” 
pod pseudonimem Andrzej Augustowski. Walczył też 
w Powstaniu Warszawskim. 

Chyba niewielu wie, że Kazimierz Winkler to autor 
tekstów ponad... tysiąca popularnych piosenek. 
Przykładowo: „Czerwonego autobusu” z repertuaru Chóru 
Czejanda, „Przyjdzie na to czas” z repertuaru Violety 
Villas, „Tych lat nie odda nikt” z repertuaru Ireny Santor, 
„Dozwolone od lat osiemnastu” z repertuaru zespołu 
„Czerwone Gitary”. Winkler pisał też teksty piosenek 
do musicali i komedii muzycznych, a także przekłady 
piosenek zagranicznych komedii muzycznych i operetek. 
Za wybitne zasługi dla kultury polskiej i  rodzinnego 

miasta został uhonorowany przez Prezydenta Miasta 
Radomia Medalem Bene Merenti Civitas Radomiensis.

KRUSZYŃSKI
Znakomitym twórcą literatury współczesnej jest 
urodzony w  1957 roku w  Radomiu Zbigniew 
Kruszyński. Doświadczenia emigracyjne były tematem 
jego debiutanckiej powieści pt. „Schwedenkräuter” 
z  1995 roku. Za opowiadające o  działalności 
opozycyjnej „Szkice historyczne” otrzymał nominację 
do nagrody literackiej Nike. W 1999 roku opublikował 
zbiór opowiadań „Na lądach i morzach”, a w 2006 roku 
kolejny tom „Powrót Aleksandra”, za który otrzymał 
w  2007 roku Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego. 
W  1997 roku otrzymał również Radomską Nagrodę 
Kulturalną.

ARTYSTYCZNE GRONO
Lista wybitnych twórców radomskiej kultury jest z każ-
dym rokiem coraz dłuższa. Do nazwisk już znanych, 
stale dołączają coraz to nowi i młodsi. Niektórych, jak 
np. księdza poety – Jerzego Banaśkiewicza nie ma już 
wśród nas. Są za to jego kontynuatorzy, twórcy żywe-
go słowa, m.in.: Marcin Kępa, Ziemowit Szczerek czy 
Adrian Szary, Grzegorz Bartos, Monika Mazur. Z  roku 
na rok powiększa się też środowisko radomskich pla-
styków, a  to również za sprawą Szkoły Plastycznej  
im. Jacka Malczewskiego, Zespołu Szkół Plastycznych 
im. Józefa Brandta i  Wydziału Sztuki Politechniki Ra-
domskiej. 

W Radomiu tworzy wielu znakomitych artystów – 
plastyków: Bożenna i Janusz Popławscy, Sylwester 
Zakrzewski, Andrzej Minajew, Witold Kowalski, Lon-
gin Pinkowski, Małgorzata Strzelec, Leszek Kwiat-
kowski, Krzysztof Mańczyński i wielu, wielu innych. 
Artystą młodego pokolenia jest Dominik Wdowski, który 
zajmuje się rzeźbą.
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Maria Fołtyn pobierała też lekcje śpiewu w  Vercelli 
oraz w  Lipsku. W  1973 roku ukończyła Wydział 
Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w  Warszawie. W  1949 roku została solistką Opery 
Warszawskiej, debiutując rolą Balladyny w  operze 
„Goplana” Władysława Żeleńskiego. W  1962 została 
solistką teatru operowego w  Lipsku. W  latach 1965 
– 1967 występowała w  teatrach operowych w  RFN, 
a po powrocie do Polski przez następne trzy lata była 
solistką Teatru Wielkiego w Łodzi. Od roku 1971 zajęła 
się reżyserią spektakli operowych. Wyreżyserowała 
m.in. „Halkę” w  Meksyku, Ankarze, Hawanie oraz 
„Straszny dwór” w  Bukareszcie. Była podziwiana 
podczas swoich recitali m.in. w  Rzymie, Mediolanie, 
Moskwie, Nowym Jorku, Hamburgu, Ottawie. Jest 
laureatką dwóch międzynarodowych konkursów 
wokalnych: w  Vercelli (1956) i  Chiararté (1957). 
W  latach 1978 – 1998 była dyrektorem artystycznym 
„Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego” 
w Kudowie-Zdroju. Maria Fołtyn to także założycielka 
i  prezes Towarzystwa Miłośników Muzyki Moniuszki 
w Warszawie. Od 1999 jest Honorowym Obywatelem 
Radomia, a  w  2000 roku otrzymała tytuł doktora 
honoris causa Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Za 
swą działalność otrzymała też wiele państwowych 
nagród i wyróżnień.

PERLE I GOTFRYD
Wybitnym pisarzem i  publicystą żydowskiego pocho-
dzenia, który tworzył wyłącznie w języku jidisz był uro-
dzony w Radomiu w 1888 roku Jehoszua Perle. Dzięki 
stypendium gminy żydowskiej ukończył szkołę realną 
w Radomiu. Później zamieszkał w Warszawie, pracując 
w wielu zawodach – w czasie okupacji nawet w admini-
stracji getta. W 1943 roku usiłował wyjechać za grani-
cę, zginął jednak w nieznanych okolicznościach. Perle 
debiutował w 1908 roku opowiadaniem. Jest autorem 
zbiorów realistycznych opowiadań, pokazujących co-
dzienne życie niezamożnych Żydów. Wydał też kilka 
powieści. Jego twórczość należy do późnego realizmu 

z  wyraźnymi akcentami naturalizmu. Sam Perle pod-
kreślał, że największy wpływ na jego warsztat literacki 
miał Icchok Lejb Perec.

Pozostając w kręgu społeczności żydowskiej, wspomnieć 
należy znaczącą dla radomskiej kultury postać Bernarda 
Gotfryda. Ten urodzony w  1925 roku w  Radomiu 
fotografik, w czasie wojny stracił rodziców, przeszedł 
też przez piekło kilku obozów koncentracyjnych. Po 
wojnie zdołał odnaleźć rodzeństwo, wyemigrował do 
USA i stał się cenionym fotografem. Obecnie mieszka 
i pracuje w Nowym Jorku. Do Polski przyjechał ponownie 
w  1983 roku, by dla „Newsweeka” dokumentować 
wizytę Papieża Jana Pawła II. Wtedy też przyjechał do 
Radomia. Wizyta ta zaowocowała zbiorem opowiadań 
„Antoni gołębiarz” opublikowanym w 1991 roku. Książka 
została wyróżniona przez Christopher Award za promocję 
pozytywnego obrazu ludzkości. Druga z  jego książek 
„Widuję ich w snach” otrzymała w 2009 roku Radomską 
Nagrodę Literacką.

PACIAK
Kolejny wybitny twórca kultury związany z Radomiem 
to ks. Władysław Paciak. Jego twórczość stawia go 
w  gronie najwybitniejszych współczesnych artystów 
plastyków. Ks. Paciak urodził się w  1903 roku 
w Potkannie. W 1929 roku ukończył Wyższe Seminarium 
Duchowne w  Sandomierzu. Po święceniach pracował 
w wiejskich parafiach. Dopiero w 1945 roku rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie skończył 
teologię i historię sztuki, a na Akademii Sztuk Pięknych 
– malarstwo. Od 1953 roku aż do śmierci w  1983 
roku mieszkał w  Radomiu, gdzie pełnił obowiązki 
konserwatora diecezjalnego.

Swoje najważniejsze dzieła ksiądz Władysław Paciak 
zaczął tworzyć po powrocie z  podróży po Francji 
i  Włoszech. Malował obrazy w  nurcie abstrakcyjnym 
i sakralnym, podejmując wielkie tematy sztuki dawnej. 
Tworzył obrazy na blasze, które były częścią obiektów 

Warto wiedzieć, że...

spuścizna księdza Paciaka obejmuje ponad 700 ob-

razów, kolaży i  rysunków, 500 z nich znajduje się 

w kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu 

oraz ponad 100 w Wyższym Seminarium Duchow-

nym w Radomiu. 



Twórcy sztuki to również twórcy i wykonawcy muzy-
ki, kompozytorzy, dyrygenci, piosenkarze, wokaliści. 
Radomianami są: znany od lat z polskiej estrady Jerzy 
Połomski, odnoszący sukcesy znakomity młody 
kompozytor Przemysław Zych, triumfy na scenach 
operowych odnosi radomianka Wioletta Chodowicz, 
od lat znana jest aktorka Iga Cembrzyńska czy 
Dorota Chotecka, Polska bawi się przy przebojach 
zespołu „IRA”, piosenkach Szymona Wydry i zespo-
łu „Carpe Diem”. Do wybitnych radomskich twórców 
kultury bard Piotr Dąbrówka, multiinstrumentalista 
i kompozytor Mariusz Kowalski, organista i dyrektor 
„Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej 
i Kameralnej Radom–Orońsko” Robert Grudzień czy 
Ewa Gęga-Osowska, pedagog, dyrektor „Festiwalu 
Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia”, która od lat 
przekonuje coraz to młodszą publiczność, że muzyka 
dawna wcale się nie starzeje.
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WYDARZENIA KULTURALNE 

Wyjątkowe miejsce w życiu kulturalnym Radomia zaj-
muje Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego i or-
ganizowany przez niego „Międzynarodowy Festiwal 
Gombrowiczowski”. Przegląd zainicjowany w 1993 
roku przez ówczesnego dyrektora radomskiej sceny – 
Wojciecha Kępczyńskiego, organizowany jest co dwa 
lata. Jest to jedyny w kraju festiwal teatralny, który 
promuje polską kulturę literacką i teatralną, organizu-
jąc konkurs na wystawienie sztuki polskiego autora. Od 
2008 roku impreza ma charakter konkursu, w którym 
spektakle ocenia i nagrody przyznaje międzynarodo-
we jury. W ciągu dziewięciu edycji gośćmi Festiwalu 
były m.in.: zespoły z Argentyny, Szwecji, Francji, Polski, 
Rumunii, Słowacji, USA, Litwy, Węgier, Niemiec, Rosji, 
Wielkiej Brytanii, Ukrainy. 

Festiwal jest jedną z najważniejszych wizytówek mia-
sta i radomskiego Teatru na arenie krajowej i zagranicz-
nej. Impreza cieszy się zainteresowaniem środowiska 
teatralnego, krytyków, mediów i publiczności. Poszcze-
gólnym edycjom towarzyszą liczne wydarzenia około-
teatralne: dyskusje, koncerty, pokazy filmów, spotkania 
z twórcami, dyskusje panelowe, wykłady otwarte, wy-
stawy.

Od kilku lat w dniu 4 marca Radom uroczyście świętuje 
dzień swojego patrona – królewicza św. Kazimierza 
– „Kaziki”. Jak na imieniny patrona przystało nie przez 
jeden, ale najczęściej aż trzy dni. Właśnie 4 marca ko-
ściół wspomina patrona Radomia, św. Kazimierza, który 
przez dwa lata rządził z radomskiego zamku w imieniu 
swojego ojca króla Kazimierza Jagiellończyka. Miejskie 
świętowanie to wystawy, promocje książek, koncerty, 
„Bieg Kazików” oraz rokrocznie wręczana Nagroda św. 
Kazimierza dla osoby lub organizacji, która troszczy 
się o promowanie historii Radomia i zachowanie jego 
dziedzictwa.

Od 34 lat rozkwita w mieście... „Radomska Wiosna Lite-
racka”, organizowana zazwyczaj w kwietniu przez Miej-
ską Bibliotekę Publiczną im. Józefa i Andrzeja Załuskich. 
Głównym celem imprezy jest promocja literatury przez 
bezpośredni kontakt z  twórcami. W  Radomiu gościli 
m.in.: Marek Nowakowski, Ryszard Kapuściński, Olga 
Tokarczuk, Wojciech Tochman, Wiesław Myśliwski czy 
Wojciech Kuczok. Podczas tego literackiego wydarze-
nia odbywają się koncerty, kiermasze książek, promo-
cje nowości, a  czytelnicy mają możliwość zadawania 
pytań zaproszonym autorom i zdobycia ich autografu. 
Każdej „Wiośnie” towarzyszą też wystawy plastyczne. 
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Kiedy zakończy się „Radomska Wiosna Literacka” przy-
chodzi kolej na taniec i  śpiew. Od 6 lat Młodzieżowy 
Dom Kultury w  Radomiu jest organizatorem Ogólno-
polskiego Festiwalu Piosenki Majki Jeżowskiej 
„Rytm i Melodia”. Piosenki swojej ulubionej wokalist-
ki śpiewają dzieci z całej Polski, biorą też udział w spe-
cjalnych warsztatach wokalnych, które prowadzi sama 
Majka Jeżowska. To jedyny taki festiwal w kraju, który 
bawi i uczy, a w roli nauczycielki jest i gwiazda, i juror-
ka, i patronka festiwalu. Każdy z uczestników w wieku 
od 5 do 16 lat, a jest ich z roku na rok coraz więcej, musi 
zaśpiewać wybraną piosenkę z repertuaru Jeżowskiej. 
Nie dość, że jest to świetna zabawa, to jeszcze najlepsi 
otrzymują fantastyczne nagrody.

Od 2009 roku, w  kwietniu, „Resursa Obywatelska” 
organizuje Spotkania z  Kulturą Żydowską „Ślad”. 
Ich ideą jest przypomnienie, że Radom przez stulecia 
był miastem wielokulturowym – przed wojną niemal 
30% mieszkańców miasta stanowiła ludność żydow-
ska. Po wojnie pozostała ich jedynie mała reprezenta-
cja. Spotkania wypełniają koncerty i wystawy, rozmo-
wy z  przedstawicielami społeczności żydowskiej oraz 
pokazy filmowe. Z kolei w maju w „Resursie” odbywa 
się kilkudniowy Festiwal Filozofii „Okna”. Jego celem 
jest propagowanie filozofii jako nauki i zarazem sposo-
bu na życie, a poprzez szereg artystycznych działań – 
koncertów, wystaw, pokazów filmowych, w połączeniu 
z częścią publicystyczno-naukową ma otwierać symbo-
liczne „okna” w świadomości jej uczestników – posze-
rzać horyzonty i kreować twórcze myślenie i intelektu-
alne postawy. 

Radomski maj to czas poezji śpiewanej. Dzieje się tak 
za sprawą Ogólnopolskiego Turnieju Śpiewających 
Poezję „Łaźnia”, który od 1994 roku organizuje „Łaź-
nia” – Radomski Klub Środowisk Twórczych i  Galeria. 
Turniej jest imprezą otwartą, może brać w niej udział 
młodzież ucząca się i dorośli (amatorzy). Jej celem jest 
propagowanie polskiej poezji o wysokich walorach ar-
tystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego 
i konfrontacja dokonań twórczych. Wydarzenie ma for-

mę konkursu. Specjalnie powołane jury przyznaje Złoty, 
Srebrny i Brązowy Prysznic. Turniej w Radomiu nale-
ży do najlepszych w kraju, biorą w nim udział wo-
kaliści, duety i zespoły, dla których wygrana staje 
się początkiem dalszej kariery. Podczas koncertów 
finałowych do Radomia przyjeżdżają uznani wykonaw-
cy jak Ewa Bem, Anna Maria Jopek czy zespół „Raz Dwa 
Trzy”. 

Czerwiec w Radomiu upływa pod znakiem święta 
miasta i jego mieszkańców, Dni Radomia co roku róż-

nią się programem atrakcji, przyciągając rzesze rado-
mian. Na scenie ustawionej w centrum miasta odbywa-
ją się koncerty a od niedawna w obchody Dni Radomia 
wpisała się rekreacyjna sportowa impreza „Pięciobój 
Precyzyjny”. Bogatą ofertę na ten czas przygotowują 
wszystkie placówki radomskiej kultury, można zwie-
dzać wystawy, wziąć udział w imprezach plenerowych 
czy koncertach. Podczas koncertu galowego „Dni Ra-
domia” od 1998 roku rokrocznie przyznawana jest 
Radomska Nagroda Kulturalna. Nagroda ma na celu 
eksponowanie najważniejszych wydarzeń kulturalnych 
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podczas Festiwalu „Okna” wręczana jest Nagroda 
im. Profesora Leszka Kołakowskiego – znanego i cenio-
nego filozofa, honorowego obywatela miasta Radomia. 
Stałą współpracę w ramach Festiwalu zadeklarowało 
Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Impreza przyciąga 
ponad tysiąc zainteresowanych.



z życia miasta i docenienie tych osób, które w najwięk-
szym stopniu promują Radom, przede wszystkim na 
forum ogólnopolskim. Dotychczas laureatami nagro-
dy byli między innymi: Zbigniew Kruszyński, Janusz 
Pulnar, Kabaret im. Romana z Radomia, Zdzisław Wło-
darski, Adam Sroka, Robert Grudzień, Katarzyna Posia-
dała, Piotr Dąbrówka, Stanisław Zbigniew Kamieński, 
Anna Skubisz-Szymanowska, Radomskie Towarzystwo 
Naukowe i Zbigniew Rybka. 

Od 1986 roku, najczęściej w czerwcu, rozpoczynają się 
koncerty „Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Or-
ganowej i Kameralnej Radom – Orońsko”. Dyrekto-
rem festiwalu, dla którego muzyka jest pasją i sensem 

życia, jest znakomity organista i kompozytor – Robert 
Grudzień, który w 2011 roku obchodził jubileusz 25-le-
cia pracy artystycznej i  organizatorskiej. Festiwalo-
we koncerty odbywają się najczęściej w  kościołach 
radomskich i  regionalnych, zgodnie ze starą prawdą, 
że pierwszymi salami koncertowymi były właśnie ko-
ścioły. Koncerty z  udziałem znakomitych artystów 
z kraju i zagranicy są organizowane również w innych 
częściach kraju: w  Lublinie, Leżajsku i  Stalowej Woli. 
Podczas Festiwalu występowali m.in.: Krzysztof Kol-
berger, Konstanty Kulka, Teresa Żylis–Gara, Małgorzata 
Walewska, Adam Makowicz czy Wiesław Ochman.

Wakacje to także barwny okres w radomskiej kulturze. 
W każde niedzielne popołudnie odbywają się bezpłat-
ne koncerty plenerowe gwiazd polskiej estrady i gości 
zagranicznych w ramach cyklu „Spotkajmy się na Że-
romskiego”. Dobór repertuarowy od muzyki ludowej 
i  folkowej, poprzez bluesa, operę i  operetkę, poezję 
śpiewaną, do country i rocka dostosowany jest do róż-
nych gustów muzycznych, tak by zadowolić każdego 
melomana.

W 2008 roku po raz pierwszy „Resursa Obywatelska” 
zorganizowała „Uliczkę tradycji”. Pomysł odwołujący się 
do realiów Radomia z lat 20-tych i 30-tych XX wieku, 
tak spodobał się radomianom, że ta impreza na stałe 

wpisała się do kalendarza imprez kulturalnych miasta. 
Każdego roku „Uliczce” towarzyszy inny temat, ale za-
wsze jest to nawiązanie do dwudziestolecia między-
wojennego, kiedy Radom był miastem wielu kultur, 
z szybko rozwijającym się przemysłem. 

Na „Uliczkę tradycji” składają się między innymi: kon-
certy, wystawy, degustacja potraw, wykłady historycz-
ne, pokazy mody, prezentacje starych aut czy ćwiczenia 
grup rekonstrukcyjnych. Wszystko oczywiście w plene-
rze, na pobliskich Resursie ulicach, zrekonstruowanych 
na podobieństwo tych z ubiegłego wieku.
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Najwybitniejszy kompozytor pochodzący z  Radomia 
ma tu swój festiwal. Od 1997 roku, jesienią, odbywa 
się „Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej 
im. Mikołaja z  Radomia”. Jego pomysłodawczynią 
i  dyrektorem jest Ewa Gęga–Osowska, na co dzień 
nauczyciel w  Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara 
Kolberga, prezes Fundacji Ars Antiqua Radomiensis. 
Festiwal, którego salami koncertowymi są najczęściej 
radomskie kościoły, poświęcony jest najwybitniejsze-
mu polskiemu kompozytorowi epoki średniowiecza 
– Mikołajowi z  Radomia. Niektóre koncerty odbywają 
się też w szkole muzycznej oraz w Dworku na Długiej 
w Warce. W ramach festiwalu organizowane są wykła-
dy oraz warsztaty dla uczniów szkoły. Do tej pory pod-
czas festiwalu występowały tak znakomite zespoły jak: 
„Ars Nova”, Balet Dworski „Ardente Sole”, „Drolls”, „La 
Tempesta”, Kwartet Barokowy z Antwerpii, Il Tempo, Il 
Canto i wiele innych. 

Październikowe i listopadowe wieczory można spędzić 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Od 2001 roku radom-
ska biblioteka organizuje cykl wykładów pn. „Jesienna 
Akademia Literatury”. Są to zazwyczaj cztery wy-
kłady organizowane w  dwutygodniowych odstępach, 
poświęcone jednemu zagadnieniu np.: związkom lite-
ratury z twórczością Fryderyka Chopina, literaturze nie-
zależnej, Biblii, Janowi Kochanowskiemu. Wykładow-
cami są pracownicy naukowi wielu uznanych uczelni 
wyższych z całej Polski.

Również jesienią odbywa się w Radomiu „Międzynaro-
dowy Festiwal Kwartetów Smyczkowych”. To jedyny 
taki festiwal w Polsce! Pomysłodawcą i organizatorem 
był altowiolinista Stanisław Bawor. Organizowany od 
1997 roku, obecnie przez Radomską Orkiestrę Kame-
ralną, gości wiele znakomitych polskich kwartetów: „Ca-
merata”, „Śląski” czy „Wilanów”. Do Radomia przyjeżdżają 
również muzycy z Austrii, Czech czy Węgier. Od 2011 
roku ROK organizuje „Międzynarodowy Konkurs Kwar-
tetów Smyczkowych”.

Radomska jesień to także spotkania z  kabaretami. 
„Łaźnia” co dwa lata organizuje Ogólnopolski Prze-
gląd Kabaretowy „Figa z Makiem”. W ostatniej edycji 
przeglądu, która odbyła się w 2010 roku rozśmieszało 
publiczność 10 zespołów z całego kraju. „Łaźnia” jest też 
organizatorem „Radomskiego Festiwalu Jazzowego”. 
Odbyło się już 10 edycji tego festiwalu, podczas którego 
wystąpiły prawdziwe gwiazdy jazzu: Marek Dyjak z ze-
społem, „Sublokator”, „The Colors”, „Cracow Suffering 
Band”, Paulina Kujawska z zespołem, „Funk de Nite and 
Bryan Corbett”. W Radomiu koncertowali też „Kaissa”, 
Steve Logan, Wojciech Karolak czy Jarosław Śmietana. 

Od 2007 roku, co dwa lata, organizowany jest w Radomiu 
„Kiermasz Wydawnictw Regionalnych”. Rocznie wy-
dawanych jest około 100 publikacji mających związek 
z miastem lub regionem, co zrodziło ideę prezentacji 
i promocji tych wydawnictw oraz spotkań z ich autorami. 
Podczas kiermaszu jury przyznaje Nagrodę Literacką 
Miasta Radomia w dwóch kategoriach: popularnonau-
kowej I literackiej. 

Warto wiedzieć, że...

do niezwykłego wydarzenia kulturalnego, jakim jest „Festiwal Wielkanocny im. Ludviga van 
Beethovena” dołączył także Radom. Podczas szesnastej edycji Festiwalu dwa koncerty odbyły się 
w nowoczesnej sali koncertowej im. Krzysztofa Pendereckiego w Szkolne Muzycznej im. Oskara 
Kolberga w Radomiu.

Radomska publiczność miała okazję usłyszeć iście międzynarodowy skład, m.in. Michela Lethiec’a – klarnecistę 

z Francji uznawanego za największą indywidualność tego instrumentu na świecie, laureatów prestiżowych 

konkursów muzycznych oraz Orkiestrę Akademii Beethovenowskiej. Koncerty zorganizowane zostały we 

współpracy ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van Beethovena.

Festiwal Wielkanocny im. Ludviga van Beethovena odbył się po raz pierwszy w 1997 roku, w 170. rocznicę 

śmierci twórcy „Fidelo” i „IX Symfonii”. Program każdej edycji festiwalu pokazuje różnorodność i bogactwo 

muzyki całej Europy. 
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W ostatnich dniach grudnia Radom staje się stolicą kolęd 
i pastorałek. Od 9 lat, właśnie w Radomiu, jest organizo-
wany finał Ogólnopolskiego Festiwalu Kolęd i Pasto-
rałek „Staropolskie Kolędowanie”, którego eliminacje 
i warsztaty rozpoczynają się na jesieni. Organizatorzy 
zapraszają do udziału w festiwalu wszystkich chętnych, 
wokalistów, duety, zespoły i chóry w każdej kategorii 
wiekowej. Najważniejsze jest wspólne kolędowanie 
w duchu staropolskich kolęd. Najlepsi w konkursach 
odbywających się w 10 regionach Polski centralnej – od 
Lublina po Łódź i od Kielc po Warszawę, występują na 
scenie obok takich sław jak: „Golec Uorkiestra”, „Arka 
Noego”, „Trebunie Tutki”.

Rok wydarzeń kulturalnych w  Radomiu zamyka 
sylwester organizowany w centrum Radomia.

To wielka zabawa pod gołym niebem, która odbywa się 
na deptaku ulicy Żeromskiego lub na Placu Jagiellońskim 
w  ostatni wieczór roku. Ci, którym nie straszny mróz 
przychodzą już od wielu lat, by przy dźwiękach dysko-
tekowych przebojów pożegnać stary i  powitać Nowy 

Warto wiedzieć, że...

od czerwca 2009 roku ukazuje się finansowane przez Gminę Miasta Radomia wydawnictwo informacyjno-
-promocyjne „Radomski Informator Kulturalny”. Bezpłatnie jest dostępne na terenie całego miasta: w in-
stytucjach kultury, Urzędzie Miejskim, księgarniach, kawiarniach, klubach, instytucjach miejskich, szkołach 
wyższych oraz podczas imprez masowych.

W Radomiu nie brakuje miłośników żeglarstwa i piosenek żeglarskich. Od 30 lat organizowane są w Radomiu 
Ogólnopolskie Spotkania z Piosenką Żeglarską – „Rafa”. Organizatorem jest Magdalena Bieńkowska, która 
od wielu lat prowadzi harcerskie zespoły śpiewające piosenki żeglarskie i szanty: HKT Bra-De-Li czy Młode Bra-
-De-Li. Na radomskiej „Rafie” występowały takie zespoły jak: „Kliper”, „EKT Gdynia” czy „Fair Lady”. 

Rok. O północy tradycyjne życzenia noworoczne składa 
wszystkim radomianom prezydent miasta. Jest symbo-
liczny toast, po którym odbywa się pokaz sztucznych 
ogni i fajerwerków. Niebo nad Radomiem rozświetlają 
tysiące kolorowych świateł. I  tak wkraczamy w Nowy 
Rok... 
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Warto wiedzieć, że…

w 2010 roku akcja malowania bombek przynio-
sła rekordową kwotę 7 900 złotych, która została 
przeznaczona na dobro Stowarzyszenia im. Ojca 
Pio w Radomiu i budowę hospicjum. Oprócz bom-
bek licytowane były także ciekawe przedmioty 
podarowane na ten cel m.in. przez biznesmenów, 
artystów, polityków – w tym także premiera i pre-
zydenta RP.



TEATR
Dumą Radomia jest Teatr Powszechny im. Jana Kocha-
nowskiego, który istnieje od 1976 roku.  Tradycje te-
atralne w  naszym mieście sięgają jednak XVII wieku 
i biorą swój początek od sztuk teatralnych wystawia-
nych przez uczniów Kolegium Ojców Pijarów. 

Obecnie Teatr przeżywa swój renesans. Rocznie wy-
stawia ponad 300 spektakli, które ogląda ok. 70 000 
widzów. Teatr w  Radomiu jest sceną repertuarową 
o  bogatej i  bardzo różnorodnej ofercie, jego  najnow-
sze produkcje to m.in.: „Zbrodnia i kara”, „Brat naszego 
Boga”, musicale „Siostrunie”  i  „Carmen Latina”, zna-
komita „Piaf” czy „Skrzypek na dachu”, „Jednoręki ze 
Spokane”, „Szalone nożyczki”, „Uliczna ballada”, „Alicja 
w Krainie Czarów”, „Mój boski rozwód” i wiele innych. 
Za odrodzenie radomskiej sceny i  troskę o  różnorod-

RADOMSKIE 
INSTYTUCJE KULTURY

ność repertuaru dyrektor instytucji – Zbigniew Rybka 
uhonorowany został Radomską Nagrodą Kulturalną. 

Teatr, oprócz „Międzynarodowego Festiwalu Gombro-
wiczowskiego”, realizuje cykl Goście Teatru Powszech-
nego, w ramach którego do Radomia zaprasza najcie-
kawsze spektakle z Polski i z zagranicy. W 2010 roku 
w  radomskim teatrze powstała Scena Fraszka – teatr 
lalkowy dla najmłodszych, który przygotował już kilka 
świetnych premier (m.in. „Kopciuszek”, „Tygrys Pietrek” 
czy „Nieznośka i  Kmieć”) entuzjastycznie przyjętych 
zarówno przez młodszych, jak i starszych widzów. Te-
atr prowadzi także ożywioną działalność popularyza-
torsko-edukacyjną, organizuje otwarte czytania poezji, 
dramatów, bajek oraz warsztaty teatralne dla młodzieży.
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ORKIESTRA KAMERALNA
Znakomite tradycje muzyczne Radomia z wielkim powodzeniem rozwija „Radomska Orkiestra Kameralna” pod 
dyrekcją Macieja Żółtowskiego – laureata Radomskiej Nagrody Kulturalnej. Regularne koncerty radomskich mu-
zyków z udziałem znakomitych gości z kraju i zagranicy odbywają się raz w miesiącu, począwszy od października 
2007 roku. Orkiestra nagrała dwie bardzo dobrze przyjęte przez krytyków płyty z muzyką Grażyny Bacewicz. 
ROK jest organizatorem „Międzynarodowego Festiwalu Kwartetów Smyczkowych”, „Międzynarodowego Konkur-
su Kwartetów Smyczkowych” oraz „Dni Szymanowskich”, jak również audycji umuzykalniających dla dzieci i mło-
dzieży. Pod kierunkiem Izabelli Mosańskiej przy ROK działa amatorski Teatr „Proscenium”, który skupia ponad 50 
aktorów, od uczniów szkół podstawowych aż do seniorów.

Warto wiedzieć, że…

płyta „Grażyna Bacewicz – utwory na Orkiestrę Ka-
meralną” otrzymała nominację do Nagrody Muzycz-
nej „Fryderyk 2010” w kategorii „Album Roku – mu-
zyka kameralna”, zaś pod koniec 2010 roku głosami 
międzynarodowego jury do nagrody International 
Classical Music Awards 2011 (dawniej MIDEM Clas-
sical Awards). Jest to najbardziej prestiżowa nagro-
da światowego przemysłu fonograficznego.
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BIBLIOTEKA
Wyjątkowo ważną dla radomskiej kultury instytucją jest 
Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa i Andrzeja 
Załuskich. Istniejąca od 1922 roku, posiada 14 filii na 
terenie całego Radomia i zbiory liczące około 420 000 
książek i 800 tytułów czasopism bieżących i archiwal-
nych. 

Oprócz gromadzenia, wypożyczania i  udostępnia-
nia swoich zbiorów, Miejska Biblioteka Publiczna 
w Radomiu prowadzi bogatą działalność kulturalną: jest 
organizatorem „Radomskiej Wiosny Literackiej” oraz 
„Jesiennej Akademii Literatury”, prowadzi też 4 galerie, 
w  których regularnie prezentuje wystawy plastyczne 
i  fotograficzne. W  bibliotece odbywają się promocje 
książek i  spotkania autorskie, mają miejsce koncerty 

oraz liczne imprezy dla najmłodszych czytelników: lek-
cje biblioteczne, „Noc z Andersenem”, Cała Polska Czyta 
Dzieciom, Światowy Dzień Pluszowego Misia. Miejska 
Biblioteka Publiczna w Radomiu jest też wydawcą ksią-
żek, „Miesięcznika Prowincjonalnego” oraz kwartalnika 
„Bibliotekarz Radomski”. 

W styczniu 2009 roku MBP uruchomiła Radomską Bi-
bliotekę Cyfrową, która gromadzi i  udostępnia elek-
troniczne wersje książek i  czasopism regionalnych 
wydanych do 1945 roku, a  pochodzących ze zbiorów 
własnych i Archiwum Państwowego w Radomiu. Obec-
nie w zasobach RBC znajduje się prawie 6 000 publi-
kacji, skorzystało z  nich dotychczas ponad 700  000 
internautów. 
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Warto wiedzieć, że…

z ponad 50 000 woluminów, zgromadzonych tylko w wypożyczalni Biblioteki Głównej, korzysta rocznie prawie 
7 000 czytelników. W ciągu roku odwiedzają oni wypożyczalnię ponad 43 000 razy! Rocznie ze zbiorów biblio-
teki korzysta ponad 25 000 czytelników, z kolei prawie 75 000 osób ze zbiorów zgromadzonych w radomskich 
czytelniach.

W  2009 roku biblioteka zdobyła Nagrodę Kierbedziów za działalność na rzecz bibliotek powiatu radomskie-
go. Nagroda przyznawana jest przez Bibliotekę Publiczną m. st. Warszawy – Bibliotekę Główną Województwa 
Mazowieckiego.
 
Dyrektor placówki – Anna Skubisz-Szymanowska była wielokrotnie nominowana do Radomskiej Nagrody Kultural-
nej, zaś w 2008 roku została jej laureatką. Kapituła doceniła wieloletnią działalność na rzecz miasta i jego kultury, 
a także dziesięcioletnie wydawanie „Miesięcznika Prowincjonalnego”.



RESURSA 
Ośrodek Kultury i  Sztuki „Resursa Obywatelska” 
to najstarsza instytucja kultury w Radomiu, działająca 
od połowy XIX wieku. Początkowo była miejscem spo-
tkań towarzyskich dla radomian. W  ostatnich latach 
głównym celem jej działalności jest realizowanie cyklu 
„Historia cię szuka”, propagującego tradycję i  historię 
Radomia, przypominającego najważniejsze wydarzenia 
z dziejów miasta oraz rozbudzanie lokalnego patrioty-
zmu. W „Resursie” prowadzone są lektoraty muzyczne, 
taneczne, teatralne i wokalne. Odbywają się tu także 
zajęcia z  aerobiku, a  nawet sztuki kuglarskiej. Orga-
nizowane są też liczne wystawy – zarówno artystów 
amatorów, jak i  profesjonalistów, seanse ambitnego 
kina – „Klub Dobrego Filmu”. W placówce działa również 
„Teatr Poszukiwań”, studio filmowe przygotowujące 
„Radomski Magazyn Kulturalny” oraz cykliczne progra-
my jak: „Świadkowie historii” i  „Radomskie portrety”. 
OKiS „Resursa Obywatelska” jest organizatorem wie-
lu imprez cyklicznych jak: „Uliczka tradycji”, Spotkania 
z Kulturą Żydowską „Ślad” czy Festiwal Filozofii „Okna” 
oraz „Festiwal Kolęd i Pastorałek”. Od 2004 roku stara-
niem placówki ukazuje się Radomski Miesięcznik Kultu-
ralny – „Resursa”.  
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Warto wiedzieć, że...

wraz z radomskimi grupami rekonstrukcji historycz-
nej, stowarzyszeniem „VIS” i harcerzami „Resursa” 
organizuje plenerowe inscenizacje historyczne, 
upamiętniające wydarzenia 11 listopada czy 15 
sierpnia. 

Odbywająca się na radomskiej „Koniówce” w 2010 
roku rekonstrukcja bitwy „Na polu chwały 
1920”, według scenariusza radomskiego history-
ka – Przemysława Bednarczyka, zgromadziła ponad 
5 000 widzów i  była jedną z  największych tego 
typu w kraju.

Inscenizacja historyczna „Na polu chwały 1920” 
była próbą przed nagraniami do filmu w  reżyserii 
Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”.



ŁAźNIA
Miłośnicy poezji śpiewanej, jazzu, fotografowania czy plastyki są 
stałymi bywalcami „Łaźni”. Radomski Klub Środowisk Twórczych 
i Galeria „Łaźnia” to dwa obiekty, w których odbywają się wystawy 
plastyczne, organizowany jest od 1994 roku „Ogólnopolski Turniej 
Śpiewających Poezję” czy „Radomski Festiwal Jazzowy”. To właśnie 
w  „Łaźni” spotykają się członkowie licznych towarzystw i  stowa-
rzyszeń kulturalnych. Wśród nich są: Radomskie Towarzystwo Fo-
tograficzne, Stowarzyszenie Twórców Fotoklub RP, Towarzystwo 
Numizmatyczne, Towarzystwo Kultury Teatralnej, Towarzystwo Ta-
trzańskie czy Stowarzyszenie Grupa Literacka „Łuczywo”. 

Do Łaźni można też wybrać się na koncert, spotkanie z poezją, promo-
cję książki, spotkanie z młodymi twórcami czy pokaz filmu i warsztaty 
z zakresu edukacji twórczej. W 2011 roku powstała w gmachu galerii 
„Łaźni” nowoczesna placówka – „American Corner”.
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Warto wiedzieć, że... 

American Corner to międzynarodowa 
sieć placówek informacyjno-bibliotecz-
nych, której patronuje Departament 
Stanu USA  oraz placówek naukowo-
-edukacyjnych poszczególnych państw 
w  ramach tzw. dyplomacji publicznej. 
Obecnie na świecie działa 407 AC, 120 
mieści się w Europie, w Polsce zaś AC są 
cztery: we Wrocławiu, Gdańsku, Łodzi 
i Radomiu. 

Radomska placówka zgodnie z  założe-
niami statutowymi będzie bezpłatnie 
upowszechniać informacje na temat 
USA, udostępniać publikacje, organizo-
wać spotkania literackie, wykłady, poka-
zy filmowe. Rolą AC w Radomiu będzie 
również informowanie o amerykańskim 
systemie wizowym, możliwościach stu-
diowania w Stanach Zjednoczonych. 



AMFITEATR
Kolejną ważną dla Radomia instytu-
cją kultury jest Miejski Ośrodek Kultury 
„Amfiteatr”. Organizuje on nie tylko duże 
koncerty w amfiteatrze, ale również ka-
meralne koncerty jazzowe, rockowe, blu-
esowe, reggae i poezji śpiewanej w ka-
wiarni muzycznej i na scenie „Obozisko”.
 
MOK „Amfiteatr” jest animatorem cyklu 
wakacyjnych koncertów „Spotkajmy się 
na Żeromskiego”, który w niedzielne wa-
kacyjne wieczory gromadzi każdorazowo 
po kilka tysięcy osób.
 
W „Amfiteatrze” działają: Kapela Podwór-
kowa „Halniacy”, Big Band „Mundana” 
oraz zespół „Renesans”. Ponadto MOK 
„Amfiteatr” organizuje Muzyczną Kuźnię, 
na której prezentują się rodzime zespo-
ły muzyczne, „Turniej Słowa” – konkurs 
recytatorski, „Radomskie Dni Godności” 
oraz eliminacje do „Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego”. Placówka 
organizuje również warsztaty muzycz-
ne, plastyczne oraz zajęcia i  imprezy 
skierowane do osób niepełnosprawnych.

Warto wiedzieć, że…

w  radomskich rekonstrukcjach historycznych bie-
rze czynny udział Grupa Rekonstrukcji Historycz-
nej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat 
w  Radomiu. Działająca od 2010 roku, nawiązuje do 
służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji 
Państwowej w Radomiu z lat 1919 – 1939. Członkowie 
Grupy tworzą Koło Radomskie Warszawskiego Stowa-
rzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku oraz aktywnie 
współpracują z Klubem Kolekcjonerów Policyjnych. Po-
siadają oni repliki umundurowania i wyposażenia oraz 
uzbrojenia tej formacji. Swoją „służbę” pełnią pieszo 
i na rowerach, stanowiąc Pododdział Cyklistów. 

Cykliści policyjni poruszają się na zabytkowych, 
odrestaurowanych rowerach „Łucznik”, produ-
kowanych przez Fabrykę Broni w Radomiu. Są to 
rowery sportowe, turystyczne i przysposobienia woj-
skowego.

Najstarszy egzemplarz, należący do dowódcy grupy – 
aspiranta Policji Państwowej Pawła Łuk-Murawskiego, 
pochodzi z  roku 1929 (1930) i  posiada numer ramy 
9613 – zatem jest to pojazd pierwszej fazy produkcji. 
Rowery „Łucznika” posiadają kompletne wyposażenie, 
wieszaki na karabiny, bagażniki oraz charakterystycz-
ne lampki przednie typu „walcowatego” zasilane z dy-
nama lub płaskiej baterii.
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Warto wiedzieć, że...

opracowana jest koncepcja architek-
toniczna przebudowy „Amfiteatru”. 

Modernizacja obejmie: budowę no-
wej sceny, położenie dachu nad wi-
downią i  sceną, utworzenie parkin-
gu i ogrodzenia, przebudowę Sceny 
Obozisko oraz budowę nowoczesnej 
sali koncertowej.



MIEJSKIE DOMY 
KULTURY
Nie mniej ważną rolę w kulturalnej edukacji radomian 
pełnią placówki usytuowane w  różnych dzielnicach, 
które dla mieszkańców są ważnym miejscem rozwoju 
pasji i talentów artystycznych. Z roku na rok, coraz bo-
gatszą ofertą dysponują Dom Kultury „Borki” i Dom 
Kultury „Idalin”. Każdy radomianin może się tam 
wybrać na zajęcia muzyczne, taneczne czy wokalne 
i  teatralne. W  placówkach organizowane są wystawy 
i konkursy. Dom Kultury „Borki” to sprawdzony organi-
zator konkursów recytatorskich i plastycznych, inicjator 
spotkań teatralnych i muzycznych. Swoje miejsce mają 
tu seniorzy oraz miłośnicy tańca, odbywają się zajęcia 
z emisji głosu, rytmiki, nauki gry na gitarze oraz instru-
mentach klawiszowych. 

W DK „Borki” działają też radomskie zespoły muzyczne: 
„Carrion”, „Formacja bitów” oraz Piotr Dąbrówka z  ze-
społem. Odbywają się tu również koncerty poetyckie, 
a  instytucja jest współorganizatorem „Radomskiego 
Pikniku Naukowego”. 

W  Domu Kultury „Idalin” działa Klub Żeglarski „Bulaj”, 
spotykają się miłośnicy modelarstwa i  militariów, ra-
zem z  Klubem Kwadransowych Grubasów skutecznie 
można zrzucić nadmiar wagi, odbywają się zajęcia 
z haftu, działa biblioteka, Klub Seniora, zaprasza Zespół 
Teatralny „Baidalinka” oraz galeria sztuki. To właśnie 
Dom Kultury „Idalin” organizuje systematycznie „Ogól-
nopolski Konkurs Modeli Kartonowych i Plastikowych”, 
„Radomską Wystawę Modelarstwa Redukcyjnego” 
i „Międzynarodowy Zlot Modularzy Kolejowych”. 

Warto wiedzieć, że...

MCSW w 2009 roku otrzymało 2. nagrodę w kate-

gorii „Najlepsza impreza, pokaz, ekspozycja w ple-

nerze – zorganizowana poza terenem muzeum” 

w III edycji konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Mu-

zealne – Wierzba” za Festiwal „Powstanie Sztuki”.

ELEKTROWNIA
Kolejna radomska instytucja kultury narodziła się 
wraz z pomysłem Andrzeja Wajdy, który razem z żoną 
Krystyną Zachwatowicz przekazywał dzieła sztuki dla 
Muzeum Sztuki Współczesnej. Prac przybywało, ubywało 
za to miejsca w magazynach i nadal brakowało miejsc 
ekspozycyjnych. Stąd myśl, by do celów wystawienni-
czych wykorzystać obiekty po dawnej… elektrowni. Tak 
w 2005 roku rozpoczęło działalność Mazowieckie Cen-
trum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”. 

Zadaniem placówki jest promocja wydarzeń z zakresu 
sztuki współczesnej (wystawy, performance), działal-
ność edukacyjna (warsztaty, sesje naukowe, sympozja, 
spotkania autorskie), wydawnicza oraz dokumentacja 
wybranych zjawisk współczesnej sztuki polskiej. Od 
tamtej pory „Elektrownia” zaprezentowała kilkadzie-
siąt wystaw i  innych wydarzeń kulturalnych, a  jej ko-
lekcja sukcesywnie się powiększa. Obecnie liczy blisko 
300 dzieł, które prezentowane są także na wystawach 
w całej Polsce. Najbardziej spektakularnym projektem 
Elektrowni był Mazowiecki Festiwal Artystów „Powsta-
nie Sztuki” w 2008 roku. Istotnym, o zasięgu między-

narodowym, wydarzeniem stworzonym przez MCSW 
był „Global Communication Festival” w 2009 roku, pod-
czas którego swoje dokonania zaprezentowali perfor-
merzy m.in. z Kanady, Japonii, Słowacji, Czech, Niemiec 
i Polski (w tym nestor polskiej sztuki performace – Jan 
Świdziński). Impreza jest cykliczna.

Stałą imprezą MCSW są „Elektryzujące Maratony Filmo-
we”, „Kino na trawie” oraz Zimowy Przegląd Filmowy 
„Koksownik”. Centrum Elektrownia jest również współ-
organizatorem „Festiwalu Sztuki im. Jerzego Buszy”. 
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MALCZEWSKI I JEGO MUZEUM
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu jest 
największą placówką muzealną na południowym 
Mazowszu. W  zbiorach tego istniejącego od 1923 
roku muzeum są znakomite dzieła sztuki malarstwa 
dawnego i współczesnego oraz sztuki nieprofesjonal-
nej – najwspanialsze w Polsce! Duma muzeum to zbio-
ry działu historii, przyrody i  archeologii. W  ostatnich 
latach w  muzeum zorganizowane były tak znakomite 
wystawy jak: „Chłopi”, „Jacek i Rafał Malczewscy”, „650 
lat Radomskiej Fary”, „Motywy religijne w sztuce”, „Ra-
domianie na starych fotografiach”. 

W tym nagradzanym licznymi odznaczeniami i nagroda-
mi muzeum można oglądać wystawy stałe i czasowe, 
organizowane są lekcje muzealne dla uczniów, warsz-

taty i lekcje poświęcone historii Radomia zarówno dla 
dzieci jak i studentów.

Oddziałem Muzeum im. J. Malczewskiego jest Mu-
zeum Sztuki Współczesnej, w  którego kolekcji 
znajduje się ponad 4 500 dzieł sztuki, powstałych 
po 1945 roku. 

Muzeum im. J. Malczewskiego ma również oddział za-
miejscowy – Muzeum Jana Kochanowskiego w Czar-
nolesie, gdzie przechowywane są nieliczne, zachowa-
ne po wielkim poecie pamiątki. Muzeum posiada też 
bogaty zbiór starodruków, rękopisów i  fotokopii pier-
wodruków utworów Kochanowskiego. Są też militaria 
z XVI wieku oraz rzeźby i obrazy z XIX i XX stulecia.

RADOMSKIE MUZEA
Niezwykle ważnymi dla miasta i jego mieszkańców placówkami są muzea. 
Największymi w Radomiu są: Muzeum im. Jacka Malczewskiego wraz z od-
działem – Muzeum Sztuki Współczesnej oraz Muzeum Wsi Radomskiej.
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RADOMSKA WIEŚ
Od 35 lat niezwykle atrakcyjnym miejscem w Radomiu, 
wymarzonym do rodzinnego wypoczynku i długich spa-
cerów jest Muzeum Wsi Radomskiej – pod względem 
zabytków oraz powierzchni jeden z największych 
skansenów w kraju. 

Na ponad 32-hektarowym terenie usytuowano po-
nad 60 obiektów dawnego budownictwa wiejskiego 
i 16 000 eksponatów ruchomych. Są chałupy i zagro-
dy, stodoły, spichlerze, wiatraki, olejarnia, kościółek 
św. Doroty – jeden z  nielicznych drewnianych kościo-
łów zachowanych na Mazowszu, dzwonnica, dwory 
osiemnastowieczne, remiza strażacka czy Dom Ludo-

wy. W otoczeniu pól, lasu, rzeki i  stawu sprawiają, że 

Radom ma wyjątkowe miejsce do relaksu wśród historii 

i tradycji ludowej, począwszy od XVIII wieku. Muzeum 

jest od wielu lat organizatorem obchodów w wymiarze 

ludowym: Święta Matki Boskiej Gromnicznej, Niedzieli 

Palmowej, Nocy Świętojańskiej i rodzinnych festynów, 

które odbywają się w każdą niedzielę wakacji. Przycią-

gającym tłumy do radomskiego skansenu są: „Święto 
Chleba” i „Festiwal Ziemniaka”. Muzeum organizuje 

kuligi, koncerty kolęd, liczne wystawy, lekcje dla dzieci 

oraz konkursy. 

Muzeum bada dzieje i kulturę regionu radomskiego, or-

ganizuje konferencje naukowe, obozy naukowe, wyda-

je publikacje, prowadzone są tu także lekcje muzealne. 

Warto wiedzieć, że…

ekspozycja „Historia maszyn i  narzędzi rolniczych” 
jest wydarzeniem na skalę ogólnokrajową. W 2010 
roku zdobyła 2. nagrodę w konkursie „Mazowieckie 
Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. Elementem wy-
różniającym wystawę jest prezentowana kolekcja 
SAM-ów, czyli ciągników skonstruowanych przez 
rolników według własnego pomysłu. Maszyny te 
były typowym zjawiskiem w  mechanizacji rolnic-
twa w  Polsce, a  w  latach 40-tych i  50-tych także 
w Europie.

Warto wiedzieć, że…

w ostatnich latach Muzeum im. J. Malczewskiego otrzymało wiele darów, m.in.: kolek-
cję rodziny Pinno przekazaną przez Andrzeja Pinno i Zofię Lipowczan, zawierającą ok. 
700 eksponatów stanowiących w przeszłości element wyposażenia siedzib znanych 
radomskich rodzin: Karchów, Łagodzińskich i Pinno, kilkanaście obrazów malarstwa 
z XIX i XX wieku od Edwarda Kossoya. Rocznie muzeum odwiedza około 28 000 osób.
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MŁODZIEŻOWY 
DOM KULTURY
Obraz radomskiej kultury nie byłby pełny bez Młodzie-
żowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej. Od 
ponad 50 lat placówka pomaga dzieciom i  młodzieży 
rozwijać swoje artystyczne pasje i  zainteresowania. 
W  MDK-u  prowadzone są liczne zajęcia artystyczne, 
muzyczne, teatralne, taneczne i  sportowe, skupione 
w  17 sekcjach. Najmłodsi radomianie mogą uczyć się 
języków obcych i gry na instrumentach, doskonalić ta-
necznie, manualnie oraz uczestniczyć w  kołach kom-
puterowych, kole „Zręczne ręce” oraz studiu fotografii. 
Dzieci mogą korzystać z biblioteki, czytelni i kawiarenki 
internatowej. 
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W MDK-u działają: wielokrotnie nagradzana na festiwa-
lach oraz ciesząca się popularnością Radomska Mło-
dzieżowa Orkiestra Dęta „Grandioso”, chór „Go-
spel Radom”, Studio Tańca „Fermata”, teatry: „Scena 
05” i „Uśmiech” oraz „Akademia Pięciolatka” i Klub Śro-
dowiskowy. Na uwagę zasługuje także sekcja szacho-
wa UKS MDK prowadzona od 1960 roku. Jej zawodnicy 
godnie reprezentują placówkę i odnoszą sukcesy w Mi-
strzostwach Polski Juniorów. 

Studio Piosenki „Fermata”, zespoły taneczne „Pi-
ruecik” i  „Look”, zespoły teatralne „Uśmiech” 
i „Scena 05” są laureatami wielu nagród na prze-
glądach i festiwalach regionalnych oraz ogólnopol-
skich. 

MDK organizuje liczne imprezy, konkursy, przeglądy, 
turnieje i wystawy. Są to m.in. Regionalny Przegląd 
Dorobku Artystycznego Dzieci i  Młodzieży „Pre-
zentacje”, Spotkania Artystyczne Przedszkoli, 

Regionalny Konkurs Fotograficzny „Moja Mała Oj-
czyzna”, turnieje z zakresu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

W  placówce odbywają się imprezy o  zasięgu ogólno-
polskim: Biennale Plastyczno-Fotograficzne Dzieci 
i Młodzieży „Przyroda”, Konkurs Grafiki Warsztatowej 
Dzieci i Młodzieży „Drukarnia Wyobraźni” oraz Festiwal 
Piosenki Majki Jeżowskiej „Rytm i Melodia”. 

MDK dba także o dzieci niepełnosprawne organizując 
Dzień Teatru w  ramach Mazowieckiego Festiwa-
lu Osób Niepełnosprawnych „Radość Tworzenia”. 
Jest także koordynatorem kampanii „Cała Polska czyta 
dzieciom”. Organizuje imprezy edukacyjne, rekreacyjne 
i okazjonalne. W czasie wakacji i ferii zimowych odby-
wają się tu półkolonie, warsztaty i plenery artystyczne. 
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CENTRUM 
KULTURY POŁUDNIE
Czynnie na rzecz propagowania działalności artystycz-
nej działa również Centrum Kultury „Południe”. Pro-
wadzi ono niezwykle szeroką działalność środowisko-
wą o charakterze edukacyjno-kulturalnym. Od wielu lat 
działa tu „Galeria pod jaskółką”, prowadzone są zajęcia 
dla dzieci, młodzieży i dorosłych. CKP organizuje zaję-
cia wokalne i teatralne, naukę gry na gitarze i perkusji. 
Działają tu młodzieżowe zespoły muzyczne, doskona-
lą się wokaliści. W CKP spotykają się także członkowie 
Grupy Twórczej „Brzoza” i członkowie sekcji dziennikar-
skiej, ekologicznej i recytatorskiej. 

Od 1985 roku w CKP odbywają się „Nocne Spotkania 
z Piosenką Turystyczną i Poezją Śpiewaną”, rozwija 
się festiwal kolęd i pastorałek. Centrum jest współorga-
nizatorem festynów osiedlowych i rajdów rowerowych. 
To miejsce znacząco i z coraz większym powodzeniem 
upowszechniające kulturę wśród radomian. 

KINA
W  Radomiu działają dwa kompleksy kinowe – pięcio-
salowy „Helios” oraz sześciosalowe „Multikino”. 
W pierwszym odbywają się nie tylko projekcje najnow-
szych produkcji filmowych, ale i wieczory filmowe dla 
pań oraz pokazy kina na wyższym poziomie w ramach 
„Elektryzujących Maratonów Filmowych”, Akademia Fil-
mowa dla uczniów. Kino organizuje również Wakacyjne 
Filmowe Wtorki, Urodziny, Walentynki, Dzień Dziecka 
i inne spotkania okolicznościowe. Na piętrze zorganizo-
wana jest także Galeria Plastyczna, gdzie swoje prace 
prezentują artyści młodego pokolenia. W drugim zaś, na 
wielkim ekranie można obejrzeć np. koncert lub mecz 
transmitowany na żywo. 

MUZYKA
Swój wkład w radomską kulturę mają również trzy chó-
ry. Chór Miasta Radomia „Sancti Casimiri Cantores 
Radomienses” pod kierunkiem ks. prał. Wojciecha 
Szarego już od 1984 roku lat jest obecny na wszyst-
kich najważniejszych uroczystościach w mieście, kon-
certuje też poza Radomiem i  granicami kraju. Piękne 
głosy skupia również powstały w  1999 roku Akade-
micki Chór Politechniki Radomskiej.

Wielką chlubą miasta jest utytułowana i zawsze okla-
skiwana Orkiestra Wojskowa Sił Powietrznych 
w  Radomiu. Powstała w  1952 roku, koncertowała 
zarówno w kraju, jak i za granicą, m.in. w Niemczech 
i Belgii, kilkakrotnie wygrywając festiwale orkiestr wojsk 
lotniczych. W 2004 roku na „Ogólnopolskim Konkur-
sie Orkiestr Wojskowych” w Świeradowie Zdroju 
radomska orkiestra zajęła 3. miejsce, zdobywając 
nagrodę specjalną za pokaz musztry paradnej. Obec-
nie jej kapelmistrzem jest kapitan Sławomir Ćwiek. 

TANIEC
W Radomiu organizowany jest „Ogólnopolski Fe-
stiwal Tańca Towarzyskiego”. Mistrzowie klasy „S” 
w licznych szkołach tańca kształcą swoich następców. 
Dużym zainteresowaniem cieszą się popularne for-
macje „Rockstep” czy „Idol”, reprezentujące Radom na 
arenie międzynarodowej. Chlubą miasta jest również 
szkoła tańca „CMG” czy „Olivia Dance Studio”.
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SZKOŁY 
ARTYSTYCZNE
Całość obrazu radomskiej kultury uzupełniają szko-
ły artystyczne: Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa 
Brandta, Szkoła Plastyczna im. Jacka Malczewskiego 
i  Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga. 
Kształcą one nie tylko w pełni świadomych odbiorców 
kultury, ale przede wszystkim jej twórców. Ich rozwój 
i sukcesy można obserwować podczas licznych wystaw 
i koncertów, jakie odbywają się nie tylko w szkołach, ale 
i w placówkach kultury w Radomiu i poza nim. Artystów 
kształci także Wydział Sztuki Politechniki Radom-
skiej. Uczelnia prowadzi Katedry: Mediów Cyfrowych 
i Fotografii, Projektowania i Grafiki, Struktur Przestrzen-
nych i Teorii Sztuki, Malarstwa i Rysunku, Architektury 
i  Form Użytkowych. Wydział zarządza też Galerią 
„Pentagon” oraz „Rogatka”. 

Radomskie wydarzenia kulturalne dopełniają im-
prezy licznych klubów, w  których odbywają się 
koncerty i  spotkania z  artystami. Poza dyskote-
kami takie wydarzenia organizują: „Strefa G2”, 
„Alibi”, „Parkowa”, „Czytelnia Kawy” i  „Katakum-
by”. W klubokawiarni „Hocus Pocus” można oglą-
dać również wystawy. 

I tak bogatą już ofertę kulturalną Radomia urozmaicają 
liczne imprezy organizowane przez instytucje krajowe, 
goszczące w  naszym mieście ze swoimi pomysłami 
i akcjami. Swoje zamiłowania, przygody w innych kra-
jach i  kulturach poprzez fotografie, filmy i  opowieści 
przekazują podróżnicy słuchaczom „Radomskich Spo-
tkań Podróżników”. W ramach współpracy z miastami 
partnerskimi Radomia, możemy niejednokrotnie podzi-
wiać kulturę innych państw. W Radomiu miały miejsce: 
występ tajwańskich tancerek, wystawa prac białoru-
skich dzieci czy obrazów tajwańskiego malarza Liao Ci 

Fu. W  związku z  rozpoczęciem działalności „American 
Corner” wystąpił w  Radomiu amerykański zespół 
„Ozomatli”.

W Radomiu odbywają się także imprezy, którym towa-
rzyszą występy artystyczne uzdolnionej radomskiej 
młodzieży oraz artystów profesjonalnych, ubarwiając 
program takich wydarzeń jak np. akcji charytatywnej 
„Motoserce”, mającej na celu zbiórkę krwi, promocję 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i  konieczności na-
uczenia się udzielania pierwszej pomocy. 

Radom pamięta również o  rocznicach ważnych wy-
darzeń dla miasta i  kraju. W  rocznicę śmierci Jana 
Pawła II organizowana jest msza święta, upamiętniają-
cy przemarsz i koncert słowno-muzyczny w wieczornej 
scenerii, wśród świateł zapalanych zniczy i pochodni. 

Uroczyście obchodzone są również rocznice: wy-
buchu II wojny światowej, odzyskania niepodle-
głości, uwolnienia więźniów politycznych, wojny 
polsko-bolszewickiej, katastrofy smoleńskiej.

Kultura to duch miasta. Ten radomski 
jest duchem tradycji i historii połączo-
nych z  dynamiką i  kreatywnością am-
bitnego pokolenia twórców i wykonaw-
ców radomskiej kultury. 

Warto go poznać bliżej!
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PRZYDATNE ADRESY WWW   www.radom.pl

American Corner Radom www.amcorners.pl/radom

Centrum Kultury Południe www.smpoludnie.radom.pl

Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku www.rzezba-oronsko.pl

Chór Miasta Radomia „Sancti Casimiri Cantores Radomienses” www.sccr.ovh.org

Dom Kultury BORKI www.dkborki.radom.pl

Dom Kultury IDALIN www.dkidalin.republika.pl

Galeria Rogatka www.wydzialsztuki.pr.radom.pl

Kino Helios www.heliosnet.pl

Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA www.elektrownia.art.pl

Miejska Biblioteka Publiczna www.mbpradom.pl

Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR www.amfiteatr.radom.pl 

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia www.festiwal.radom.pl

Młodzieżowy Dom Kultury www.mdk.radom.pl

Multikino www.multikino.pl

Muzeum im. J. Malczewskiego www.muzeum.edu.pl

Muzeum Sztuki Współczenej www.muzeum.edu.pl

Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli www.muzeumgombrowicza.pl

Muzeum Wsi Radomskiej www.muzeum-radom.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska www.resursa.radom.pl

Radomska Orkiestra Kameralna www.rok.art.pl

Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria ŁAźNIA www.laznia-galeria.radom.pl

Teatr Powszechny www.teatr.radom.pl
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FOTOGRAFIE – AUTORZY:
Bednarczyk Przemysław (s. 35)

Błach Paweł (s. 39)

Ciecieląg Krzysztof (s. 31)

Gospodarczyk Artur (s. 38)

Kucewicz Marcin (s. 41)

Mieśnik Jerzy (s. 24)

Polakowska Barbara (s. 45)

Pyrka Mateusz (s. 39)

Słomski Zdzisław (s. 44)

Strudziński Kamil (s. 18)

Strudziński Marian (okładka, s. 8, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21-23, 25-28, 

30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 51, 52, 53)

Żytnicki Andrzej (s. 45)

FOTOGRAFIE UDOSTĘPNIONE:
archiwum American Corner Radom (s. 36, 37)

archiwum Resursy Obywatelskiej (s. 20)

Dom Kultury IDALIN (s. 40)

Fabryka Tańca IDOL (s. 51)

Miejska Biblioteka Publiczna (s. 32)

Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR (s. 39)

Muzeum im. Jacka Malczewskiego (s. 42, 44)

Radomska Grupa Historyczna III Okręgu Policji Państwowej (s. 38)

Radomska Młodzieżowa Orkiestra Dęta GRANDIOSO (okładka, s. 48)

http://www.radom.pl
http://www.smpoludnie.radom.pl/
http://www.rzezba-oronsko.pl/
http://www.sccr.ovh.org/
http://www.dkborki.radom.pl/
http://www.dkbidalin.republika.pl/
http://www.wydzialsztuki.pr.radom/
http://www.heliosnet.pl/
http://www.elektrownia.art.pl/
http://www.mbpradom.pl/
http://www.amfiteatr.radom.pl/
http://www.mdk.radom.pl/
http://www.multikino.pl/
http://www.muzeum.edu.pl/
http://www.muzeum.edu.pl/
http://www.muzeumliteratury.pl/
http://www.muzeum-radom.pl/
http://www.resursa.radom.pl/
http://www.rok.art.pl/
http://www.laznia-galeria.radom.pl/
http://www.teatr.radom.pl/
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