
Rok 2023 nie zapowiada 
się jako łatwy, ale cieszy że 
pomimo różnych kryzysów 
trwają przedsięwzięcia sku-
piające ludzi dobrej woli. To 
już stała i dobra tradycja, że 
w styczniu ulicami Radomia 
tłumnie przechodzi Orszak 
Trzech Króli, a kilka tygodni 
później gra Wielka Orkiestra 
Świątecznej Pomocy. 

Cały czas znajdują się też tacy, którzy nie pozwalają zapomnieć o  war-
tościach najwyższych i  przypominają o  Polakach, którzy za te wartości 
płacili często najwyższą cenę. Na początku tego roku Instytut Pamięci 
Narodowej, znany fotografik Wojciech Stan i  OKiSz Resursa Obywatelska 
upamiętnią bolesną 80. rocznicę pierwszego transportu więźniów z dys-
tryktu radomskiego do niemieckiego obozu zagłady na Majdanku. Zaś II 
LO im M. Konopnickiej wraz z innymi szkołami i instytucjami kultury uczczą 
160 rocznicę Powstania Styczniowego. W tym roku do obchodów dołącza 
też Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Radomia, oprowadzając 
po zabytkowej nekropolii. 
Tu warto wspomnieć o  kolejnej inicjatywie, w  którą zaangażowane jest 
ww. towarzystwo. W styczniu  odbędzie się w Resursie 45 Retrospotkanie 
– niezwykle ważne, bo dotyczące prac nad ustanowieniem  godła nasze-
go miasta zgodnego z zasadami heraldycznymi.  Nie tylko zresztą godła 
– chodzi o  stworzenie całego systemu symboli samorządowych, który 
Radom – miasto ze wspaniałymi tradycjami historycznymi – po prostu 
mieć powinien. W styczniu będziemy mogli zapoznać się z już wypraco-
wanymi propozycjami nowego godła, flagi czy pieczęci...
A początek roku będzie też w kulturze bardzo literacki. O nowych książ-
kach będziemy mogli porozmawiać m.in. pochodzącym z Radomia dzien-
nikarzem, pisarzem i  tłumaczem Ziemowitem Szczerkiem i  Grzegorzem 
Bartosem, który sam siebie nazywa pisarzem z radomskich Plant. 
O  tych i  wielu innych, również karnawałowych wydarzeniach znajdą 
Państwo informacje na kolejnych stronach RIK, na profilu Facebook Kultura 
Radom i na stronie visitradom.pl.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez 
styczeń 2023

Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 15 
stycznia

Wystawa: Lalkowo-lekturowo. Nie tylko 
dla moli (książkowych) P Muzeum im.  J. 

Malczewskiego

do 20 
stycznia

Ogólnopolska Wystawa Sztuki 47. 
Salon Zimowy P MCSW Elektrownia

do 22 
stycznia Wystawa Wiktora Gajdy Czuję? P Centrum Rzeźby 

Polskiej

do 30 
stycznia Wystawa Anioły W Młodzieżowy Dom 

Kultury

cały 
styczeń

Biblioteka dla wszystkich. Różni. 
Równi. Ważni. W Miejska Biblioteka 

Publiczna

cały 
stycznia Warsztaty edukacyjne P OKiSz Resursa 

Obywatelska

cały 
styczeń

Ekspozycja reliktów archeologiczno 
- architektonicznych założenia zamku 
radomskiego - Dom Wedle Bramy 

W Kamienica Starościń-
ska, ul. Grodzka 8

cały 
styczeń 

Wystawy: Przemysł siła miasta. Radom 
w latach 1918-1989; Wystawa czasowa 
(Nie)oczywiste. Wystawa szopek 
bożonarodzeniowych

W Kamienica Deskurów

cały 
styczeń Projekt edukacyjny Historia Cię szuka P OKiSz Resursa 

Obywatelska

cały 
styczeń

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 
2022/23 P MCSW Elektrownia

cały 
styczeń

Kultura za złotówkę. Program 
Kulturalna szkoła na Mazowszu P MCSW Elektrownia

cały 
styczeń

Wojciech Fangor. Dzisiaj są moje 
urodziny - wystawa z okazji 100. 
rocznicy urodzin artysty

P MCSW Elektrownia

cały 
styczeń

Wystawy stałe: Instrumenty... – 
zobaczyć i usłyszeć tradycję; Magia 
instrumentów. Osobliwości inwencja 
trzygłosowa; Zamek  w Szydłowcu. 
Wokół mecenatu dawnych właścicieli

P

Muzeum Ludowych 
Instrumentów 
Muzycznych  
w Szydłowcu

cały 
stycznia Wystawa Anish’a Kapoor’a W Centrum Rzeźby 

Polskiej Orońsko

cały 
styczeń

Wystawy czasowe: Grupa Dziesięciu 
(1932-1939). Zrzeszenie krakowskich 
artystów; Strach ma wielkie oczy

P Muzeum im.  J. 
Malczewskiego

cały 
styczeń Muzeum Historii Radomia P Dom Gąski i Esterki, 

Rynek 4/5

cały 
styczeń

Wystawy stałe: Kultury pozaeuropej-
skie w zbiorach Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego; Galeria Malarstwa 
Polskiego XIX  i XX wieku; Kolekcja 
rodziny Pinno

P Muzeum im.  J. 
Malczewskiego

cały 
styczeń

Wystawa Leszek Kołakowski  
(1927–2009)  W Muzeum im.  J. 

Malczewskiego
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cały 
styczeń

Wystawy przyrodnicze: Ochrona 
przyrody na Ziemi Radomskiej; Środo-
wiska przyrodnicze Ziemi Radomskiej; 
Gabinet XIX-wiecznego Przyrodnika; 
Geologia  i paleontologia Ziemi 
Radomskiej; Polskie Parki Narodowe

P Muzeum im.  J. 
Malczewskiego

cały 
styczeń

Program edukacyjny dla dzieci  
i młodzieży P Muzeum im.  J. 

Malczewskiego

cały 
styczeń

Wystawy: Ekspozycje bożonarodze-
niowe; Maszyny  i narzędzia rolnicze 
w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej 

P Muzeum Wsi 
Radomskiej

cały 
styczeń

Radomscy Tropiciele Książek - konkurs 
czytelniczy dla uczniów szkół podsta-
wowych i średnich z Radomia  

W
Radomskie szkoły 

podstawowe  
i średnie

każdy 
wtorek  
i środa

Zajęcia dla seniorów pod hasłem 
E-Senior W Filia nr 1 MBP,   

ul. Osiedlowe 9

2 – 5 
stycznia Filmy dla dzieci: Świąteczny cud P MCSW Elektrownia

2 – 12 
stycznia

Kino Studyjne Mazowieckiego 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia, Fabelmanowie

P MCSW Elektrownia

3 – 5 
stycznia

Kino Studyjne Mazowieckiego 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia pokaz  
przedpremierowy W gorsecie

P MCSW Elektrownia

4, 11, 
18, 25 

stycznia

Conversation Club - klub  
konwersacyjny języka angielskiego W

American Corner 
Radom, ul. Traugutta 

31/33

7 – 12 
stycznia

Filmy dla dzieci: Mecz o wszystko;  
Kino Studyjne Mazowieckiego 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia, W trójkącie

P MCSW Elektrownia

13 – 19 
stycznia

Kino Studyjne Mazowieckiego 
Centrum Sztuki Współczesnej 
Elektrownia, Maskarada; Godland

P MCSW Elektrownia

13 – 19 
stycznia Filmy dla dzieci: Yuku i magiczny kwiat P MCSW Elektrownia

od 20 
stycznia

Kino Studyjne Mazowieckiego 
Centrum Sztuki Współczesnej Elek-
trownia, Niebezpieczni Dżentelmeni

P MCSW Elektrownia

od 20 
stycznia

Filmy dla dzieci: Zadziwiający Kot 
Maurycy P MCSW Elektrownia

1 stycznia 2023 roku niedziela

10.00  
i 12.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

2 stycznia 2023 poniedziałek

18.00 Kino Konesera - Katedra P Kino Helios

Kino Studyjne Mazowieckiego Cen-
trum Sztuki Współczesnej Elektrownia 
pokaz przedpremierowy Maskarada

P MCSW Elektrownia

Dyskusyjny Klub Filmowy: Super-
heroes P MCSW Elektrownia
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3 stycznia 2023 wtorek

16.30 Recenzenci Resursy W OKiSz Resursa 
Obywatelska

4 stycznia 2023 środa

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

19.00 Otwarty Teatr Perkusyjny - warsztaty W Amfiteatr,   
ul. Śniadeckich 2

5 stycznia 2023 czwartek

15.30 Poznaj Amerykę - spotkanie nr 1 W
Centrum Aktywności 
Seniora, ul. Traugutta 

31/33

18.00 Kultura Dostępna P Kino Helios

19.00 Bębnienie w Otwartej - warsztaty W Otwarta Wine Cafe, 
Żeromskiego 29

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

19.00 Golec uOrkiestra – Kolędy i Pastorałki P Hala widowiskowa 
RCS, ul. Struga 63

Premiery filmowe: Na twoim 
miejscu - pokazy przedpremierowe; 
Wystrzałowe wesele 

P Kino Helios

6 stycznia 2023 piątek

10.00  
i 12.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

12.00 Radomski Orszak Trzech Króli W Więcej na str. 11

16.00 Koncert Świąteczny W
Kościół Ewangelicko 

– Augsburski  
w Radomiu, ul. Reja 7

17.00 Spektakl Seks dla opornych P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Na twoim miejscu; 
Kot w butach. Ostatnie życzenie P Kino Helios

 7 stycznia 2023 sobota

10.00  
i 12.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny 

14.30 Helios na Scenie: Andre Rieu  
w Dublinie P Kino Helios

17.00 Spektakl Seks dla opornych P Teatr Powszechny

18.00
Spotkanie muzyczne z cyklu 
Muzyczne wędrówki po świecie - Karna-
wał w Rio

P Kawiarenka Społecz-
na ul. Traugutta 18

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

8 stycznia 2023 niedziela

9.15 Rajd pieszy Śladem Trzech Króli W  Jedlnia Letnisko 

10.00  
i 12.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

10.30 Filmowy Poranek: Strażak Sam P Kino Helios

11.30  
i 14.00

Warsztaty rodzinne – Tajemnice 
kamieni P Centrum Rzeźby 

Polskiej

13.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

14.30 Helios na Scenie: Andre Rieu  
w Dublinie P Kino Helios

17.00 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora P DK Idalin
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17.00 Spektakl Seks dla opornych P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

9 stycznia 2023 poniedziałek

13.30 Cyberzagrożenia / Bezpieczny 
internet W

Centrum Aktywności 
Seniora, ul. Traugutta 

31/33

18.00 Kino Konesera - Bohater P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy: Słoń P MCSW Elektrownia

10 stycznia 2023 wtorek

10.00  
i 12.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

18.00 Wystawa doroczna Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego W Łaźnia RKŚTiG,   

ul. Żeromskiego 56

18.00
Retrospotkanie 45 – Nie tylko herb 
i flaga… O nowych projektach 
systemu symboli Radomia

W OKiSz Resursa 
Obywatelska 

19.00 Teatr Capitol, Alibi od zaraz P Teatr Powszechny

Biblioteczne Opowieści – Moc 
uśmiechu W Filia nr 1 MBP,   

ul. Osiedlowa 9

11 stycznia 2023 środa

10.00 Spektakl  Ferdydurke P Teatr Powszechny

11.00 Spektakl Jestem P Teatr Powszechny

12.00  
i 18.00

Drogowskazy – pokaz filmu The 
Chosen (Wybrani) P OKiSz Resursa 

Obywatelska

13.00 Opłatkowe spotkanie noworoczne 
członków Klubu Seniora Z DK Idalin

18.00 Spektakl Dziewczynka z Zapałkami P Sala koncertowa,   
ul. Żeromskiego 53

18.00 Spotkanie z Grzegorzem Bartosem  
i promocja książki Cztery szoty i mule W Miejska Biblioteka 

Publiczna

18.00 Helios na Scenie: Andre Rieu  
w Dublinie P Kino Helios

19.00 Otwarty Teatr Perkusyjny - warsztaty W Amfiteatr,   
ul. Śniadeckich 2

12 stycznia 2023 czwartek

10.00 Spektakl Ferdydurke P Teatr Powszechny

11.00  
i 12.00

Upamiętnienie 80. rocznicy pierwsze-
go transportu więźniów z dystryktu 
radomskiego do niemieckiego obozu 
zagłady na Majdanku

W

Cmentarz Rzym-
skokatolicki przy 

ul. Limanowskiego,  
OKiSz Resursa 
Obywatelska

17.30 Fakty i mity. Spotkania z nauką  
i techniką W OKiSz Resursa 

Obywatelska

18.00 Justyna Koziczak i Łukasz Milak-Kali-
nowski: Surrealizm nieoczywisty W Łaźnia RKŚTiG,   

ul. Traugutta 31/33

18.00 Wymyślone miasto Lwów - Spotkanie 
z Ziemowitem Szczerkiem W

Amfiteatr, Kawiarnia 
Artystyczna,   
ul. Parkowa 1

18.00 Kultura Dostępna P Kino Helios

18.00 Podcast: Radom – miasto przyszłości 
#okiem_nowego_radomianina W Facebook Amfiteatru

19.00 Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej - 
Koncert Noworoczny P Sala koncertowa,  ul. 

Żeromskiego 53
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13 stycznia 2023 piątek

10.00 Spektakl  Ferdydurke P Teatr Powszechny

17.30 Noworoczny Turniej Szachowy W/P Młodzieżowy Dom 
Kultury

18.00 Koncert Kolęd Noworoczne 
Kolędowanie W Młodzieżowy Dom 

Kultury

18.00 Koncert Chóru Nauczycielskiego 
Festa Allegra W Łaźnia RKŚTiG,   

ul. Żeromskiego 56

19.00 Kathia – koncert P
Amfiteatr, Kawiarnia 

Artystyczna,   
ul. Parkowa 1

19.00 Spektakl Wstyd P Teatr Powszechny

19.00 Narodowy Balet Kijowski - Dziadek do 
Orzechów P Sala koncertowa,   

ul. Żeromskiego 53

19.00 Stand-up Jakub Poczęty + Maciej 
Lobo Linke P DK Borki

19.00 Kręgi bębnów - warsztaty P Amfiteatr,  
ul. Śniadeckich 2 

Premiery filmowe: Gra fortuny; M3Gan; 
Ślub doskonały P Kino Helios

14 stycznia 2023 sobota

10.00 Spektakl Ferdydurke P Teatr Powszechny

11.00 Warsztaty modelarstwa kolejowego W DK Idalin

15.30  
i 19.00

Spektakl Ślub doskonały: I że Cię nie 
opuszczę aż do śmiechu P Sala koncertowa,   

ul. Żeromskiego 53

19.00 Spektakl Wstyd P Teatr Powszechny

Helios dla Dzieci: Mumie P Kino Helios

15 stycznia 2023 niedziela

10.00  
i 12.00 Wkręć się w teatr: Fabryka śniegu P Amfiteatr,   

ul. Daszyńskiego 5

10.00; 
12.30; 
15.00

Strażak Sam Na Żywo: Przygoda na 
Biwaku P Sala koncertowa,   

ul. Żeromskiego 53

10.00 Warsztaty modelarstwa kolejowego W DK Idalin

11.00 Bajkowa niedziela – pokaz filmu 
Kosmiczna przygoda Allana P OKiSz Resursa 

Obywatelska

17.00 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora P DK Idalin

19.00 Spektakl Wstyd P Teatr Powszechny

Helios dla Dzieci: Mumie P Kino Helios

Sztuka Na Ekranie: Nenufary – Moneta 
- cuda z wody i światła P MCSW Elektrownia

16 stycznia 2023 poniedziałek

18.00 Kino Konesera - Śubuk P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy: Ojciec 
Chrzestny P MCSW Elektrownia

17 stycznia 2023 wtorek

10.00  
i 12.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

12.00  
i 19.00

Teatr Piasku Tetiany Galitsyny - 
Opowieść Wigilijna P Sala koncertowa  

ul. Żeromskiego 53
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18 stycznia 2023 środa

9.30 XV Turniej Wiedzy o BRD  
Komputerowy Rower   W Młodzieżowy Dom 

Kultury

10.00 Spektakl Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny

11.00 Spektakl Jestem P Teatr Powszechny

18.00 Kino Kobiet:  Niebezpieczni 
dżentelmeni P Kino Helios

19.00 Otwarty Teatr Perkusyjny - warsztaty W Amfiteatr,   
ul. Śniadeckich 2

19 stycznia 2023 czwartek

10.00 Spektakl Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny

11.00 Spektakl Jestem P Teatr Powszechny

18.00
Spotkania z Nauką: Człowiek 
modyfikowany genetycznie - rozmowa 
z prof. Pawłem Golikiem

W
Amfiteatr,  Kawiarnia 

Artystyczna,  
ul. Parkowa 1

18.00 Kultura Dostępna P Kino Helios

20 stycznia 2023 piątek

8.15, 9.35, 
10.40 Roztańczony karnawał z ROKiem P Radomska Orkiestra 

Kameralna

10.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

12.00 Obchody 160 rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego W Więcej na str. 12

17.00 Koncert Hej Kolęda, kolęda! W DK Borki

17.00 Zabawa karnawałowa dla dzieci połą-
czona  z warsztatami edukacyjnymi Z DK Idalin

18.00
Wernisaż wystawy prac Przemysława 
Zielińskiego i Barbary Sarnowicz Pozy. 
Emocje, które tworzą modę

W OKiSz Resursa 
Obywatelska

18.00
Jorgos Skolias – 35 brzmień Jorgosa na 
35-lecie Łaźni. Koncert w ramach 21. 
Radomskiego Festiwalu Jazzowego

W Łaźnia RKŚTiG,   
ul. Żeromskiego 56

18.00 Spektakl Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

19.00 Kręgi bębnów - warsztaty P Amfiteatr,  
ul. Śniadeckich 2 

Premiery filmowe: Niebezpieczni 
dżentelmeni; Babilon; Mumie; 
Zadziwiający Kot Maurycy

P Kino Helios

21 stycznia 2023 sobota

11.00 Halo, Ziemia! Spacer ornitologiczny, 
warsztaty budowania karmników W/P

Spacer - Park Stary 
Ogród. Warsztaty – 

Amfiteatr,   
ul. Śniadeckich 2

12.00
Oprowadzanie po ścieżce edukacyj-
nej Weterani Powstania Styczniowe-
go na najstarszej nekropolii Radomia

W

Zbiórka: brama 
główna cmentarza 
przy   ul. Limanow-

skiego 72

18.00 Roztańczony karnawał z ROKiem P Radomska Orkiestra 
Kameralna

18.00 Spektakl Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

22 stycznia 2023 niedziela

10.00  
i 12.00 Wkręć się w sztukę: L jak Lempicka P Amfiteatr,   

ul. Daszyńskiego 5

10.30 Filmowy Poranek: Królik Bing P Kino Helios
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13.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

17.00 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora P DK Idalin

17.00 Czerwone Gitary - Platynowy Koncert P Sala koncertowa,   
ul. Żeromskiego 53

17.00 Noworoczny Koncert Orkiestry 
Grandioso W Katedra Radomska 

18.00 Spektakl Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

23 stycznia 2023 poniedziałek

16.30 Spoko Loko – koncert dla dzieci P Sala koncertowa,   
ul. Żeromskiego 53

18.00 Kino Konesera - Lombard P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy: Simona P MCSW Elektrownia

24 stycznia 2023 wtorek

10.00 Biblioteczne Opowieści – Chcę mieć 
przyjaciela W Filia nr 1 MBP,   

ul. Osiedlowa 9

10.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

11.00 Spektakl Jestem P Teatr Powszechny 

25 stycznia 2023 środa

10.00 V Regionalne Prezentacje Wokalne W Młodzieżowy Dom 
Kultury

13.00 Spektakl Tartuffe, czyli Świętoszek P Teatr Powszechny

19.00 Otwarty Teatr Perkusyjny - warsztaty W Amfiteatr,  
Śniadeckich 2

26 stycznia 2023 czwartek

10.00 VII Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób 
Niepełnosprawnych Muzyczne Anioły W

Sala koncertowa 
Zespołu Szkół 

Muzycznych im. 
Oskara Kolberga  

w Radomiu

10.00 V Regionalne Prezentacje Wokalne W Młodzieżowy Dom 
Kultury

11.00 Spektakl Tartuffe, czyli Świętoszek P Teatr Powszechny

17.00 Filmowy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku: Niebezpieczni dżentelmeni P Kino Helios

18.00 Kultura Dostępna P Kino Helios

27 stycznia 2023 piątek

11.00 Spektakl Tartuffe, czyli Świętoszek P Teatr Powszechny

17.00 Warsztaty rodzinne P DK Borki

17.30 Wieczór poezji W DK Borki

17.30 Karnawałowy Turniej Szachowy W/P Młodzieżowy Dom 
Kultury

18.00 Spektakl Shirley Valentine P Teatr Powszechny

18.00 Otwarcie wystawy 3 D. Malarstwo, 
Teatr, Fotografia W DK Idalin

18.00 Koncert mis tybetańskich P Amfiteatr,   
ul. Śniadeckich 2

19.00 Wieczór kolęd prawosławnych W OKiSz Resursa 
Obywatelska

19.00 Visual Concert - Koncert Muzyki 
Filmowej i Epickiej P Hala widowiskowa 

RCS, ul. Struga 63
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20.00 Gorący karnawał w rytmach latino  
i afro – impreza taneczna P

Amfiteatr, Kawiarnia 
Artystyczna,   
ul. Parkowa 1

Premiery filmowe: Pimi  z Krainy 
Tygrysów; Pokusa P Kino Helios

28 stycznia 2023 sobota

16.00  
i 18.30 Spektakl Nerwica natręctw P Sala koncertowa,   

ul. Żeromskiego 53

18.00 Spektakl Shirley Valentine P Teatr Powszechny  

19.00 Spektakl Pomoc domowa P Teatr Powszechny

29 stycznia 2023 niedziela

11.00
Bajkowa niedziela – spektakl Teatru 
Katarynka Bałwanek Tiko i królowa 
Fruncja 

P OKiSz Resursa 
Obywatelska

11.30  
i 14.00 Ceramiczna niedziela w CRP P Centrum Rzeźby 

Polskiej

14.00 - 
20.00

27 Finał Wielkiej Orkiestry  
Świątecznej Pomocy W Rynek

17.00 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora P DK Idalin

19.00 Spektakl Pomoc domowa P Teatr Powszechny

30 stycznia 2023 poniedziałek

18.00 Kino Konesera - Pięć diabłów P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy:  
Dziewczyny P MCSW Elektrownia

31 stycznia 2023 wtorek

10.00 Spektakl Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny

18.00 Pokaz multimedialny fotografii 
mobilnej Piotra Skrzypczaka W Łaźnia RKŚTiG,   

ul. Żeromskiego 56

19.00 Teatr Cieni Teulis P Sala koncertowa,   
ul. Żeromskiego 53

W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – wstęp za zaproszeniami
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Urząd Miejski w Radomiu
Wydział Kultury

ul. Żeromskiego 53 
tel. 48 362 09 03, fax 48 362 08 42

www.radom.pl
rik@umradom.pl

Ekspozycja reliktów archeologiczno - 
architektonicznych założenia zamku radomskiego 
- Dom Wedle Bramy
Organizator: Rewitalizacja Sp. z o.o.
Miejsce: Kamienica Starościńska, ul. Grodzka 8. Wystawa czynna od ponie-
działku do piątku.
Wstęp wolny

6 stycznia 2023 roku
godz. 12.00
Radomski Orszak Trzech Króli
Tradycyjnie radomski Orszak Trzech Króli rozpocznie się na Rynku, odczy-
taniem edyktu cesarza Augusta. Potem orszak przejdzie z Rynku na plac 
Corazziego, gdzie uczestnicy złożą pokłon narodzonemu Dzieciątku. Po 
drodze na ulicach Reja i Żeromskiego będzie można oglądać sceny biblij-
ne w wykonaniu grup teatralnych, szkół i stowarzyszeń. 
Orszak Trzech Króli to przedstawienie Jasełek wystawiane w przestrzeni 
publicznej, na ulicach wiosek, miast i  miasteczek w  Polsce oraz zagra-
nicą w Święto Objawienia Pańskiego. Po raz pierwszy orszak pojawił się 
w 2009 roku na ulicach Warszawy. Z czasem do inicjatywy przyłączały się 
kolejne miasta i w 2016 roku Orszak Trzech Króli odbył się już w 420 miej-
scowościach, na 3 kontynentach, w 16 innych krajach, m.in. w Niemczech, 
Wielkiej Brytanii, Włoszech, USA, Ukrainie, Rumunii, Rwandzie i Ekwadorze. 
Organizacja wydarzenia to inicjatywa lokalnej wspólnoty, na stronie or-
szak.org.pl cały czas można zgłaszać akces kolejnych miejscowości. 

Urząd Miejski 
w Radomiu
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12 stycznia 2022 roku 
godz. 11.00 i 12.00
Upamiętnienie 80. rocznicy pierwszego transportu 
więźniów z dystryktu radomskiego do niemieckiego 
obozu zagłady na Majdanku
7 stycznia 1943 roku ruszył z  Radomia transport więźniów do niemiec-
kiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Liczył on ponad 1000 więź-
niów, był więc też jednym z największych w regionie. W związku z tym 12 
stycznia o  godz. 11.00 złożone zostaną kwiaty pod pomnikiem pamięci 
Radomian pomordowanych w  niemieckich obozach koncentracyjnych 
(cmentarz przy ul. Limanowskiego). Natomiast Delegatura Instytutu 
Pamięci Narodowej w  Radomiu o  godz. 12.00 zaplanowała w  OKiSz 
Resursa Obywatelska spotkanie edukacyjnie. Prelekcję wygłosi dr hab. 
Sebastian Piątkowski, autor m.in. książki Radom w latach wojny i okupacji 
niemieckiej (1939-1945). Po prelekcji będzie można obejrzeć film dokumen-
talny Zacheusz, opowiadający o  Zacheuszu Pawlaku - harcerzu, człon-
ku Szarych Szeregów, więźniu Majdanka, znanym  radomskim lekarzu. 
Film, wyprodukowany przez OKiSz Resursa Obywatelska, uhonorowany 
został Nagrodą Fundacji im. Edwarda Kusztala podczas Festiwalu Form 
Dokumentalnych NURT w Kielcach w 2017 r.
Inicjatorem wydarzenia jest znany radomski fotografik Wojciech Stan, 
współzałożyciel i  wiceprezes Towarzystwa Opieki nad Majdankiem 
w Radomiu. W 1983 r. towarzystwo upamiętniło 40 rocznicę transportu 
na Majdanek  i zainicjowało powstanie rzeźby Symbol Męczeństwa, któ-
ra stanęła przed gmachem przy ul. Kościuszki, gdzie w czasie niemieckiej 
okupacji mieściła się siedziba policji bezpieczeństwa. 
Miejsce: Cmentarz Rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego, OKiSz 
Resursa Obywatelska, ul. Malczewskiego 16
Wstęp wolny

20 stycznia 2023 roku
godz. 12.00
Obchody 160 rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego
O  godz. 12.00 rozpocznie się msza święta w  Katedrze Radomskiej. Po 
niej przemarsz aleją ks. bp. J. Chrapka i  ul. S. Żeromskiego do klasztoru 
ojców Bernardynów, gdzie nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą puł-
kownika D. Czachowskiego. Ok. 13.30 pochód ruszy ul. J. Malczewskiego 
przed Mauzoleum Dionizego Czachowskiego przy ul. J. Malczewskiego. 
Odbędzie się tam krótka inscenizacja, nawiązująca do epoki powstania 
i  odczytanie Manifestu Tymczasowego Rządu Narodowego. Następnie 
pochód uda się pod Krzyż Straceń przy ul. Warszawskiej, gdzie mło-
dzież II LO im. M. Konopnickiej odda cześć bohaterom – odbędzie się 
Apel Poległych. Głównym organizatorem uroczystości jest II LO im.  
M. Konopnickiej, przy wsparciu Urzędu Miejskiego, III LO im. D. 
Czchowskiego i V LO im. R. Traugutta.
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21 stycznia 
2023 roku
godz. 12.00 
Oprowadzanie po 
ścieżce edukacyjnej  
Weterani Powstania 
Styczniowego na 
najstarszej nekropolii 
Radomia
Oprowadzać będzie Janusz 
Wieczorek, autor ścieżki edu-
kacyjnej Powstanie Styczniowe 
– radomscy weterani 1863 roku.
- W tym roku mija 160-ta rocz-
nica Powstania Styczniowego. 
Jest to znakomita okazja 
nie tylko do przypomnienia 
mieszkańcom naszego miasta 
o  wydarzeniach historycz-
nych z  przed lat, o  wielkim 
narodowym zrywie niepod-
ległościowym, ale i  o  tym, że 
nie zabrakło w  nim również 
mieszkańców naszego miasta. O  ich losach i  bohaterskich czynach 
najlepiej świadczą powstańcze mogiły rozsiane po cmentarzu przy ul.  
B. Limanowskiego. To właśnie tymi powstańczymi życiorysami chcemy 
opowiedzieć Wam tę historię. Uważamy, że nic tak nie przybliża minio-
nych wydarzeń jak opowieść o  ludziach, którzy ją tworzyli – zachęca 
Janusz Wieczorek.
Organizator: Towarzystwo Miłośników Historii i  Zabytków Radomia, 
email: historia.zabytki.radom@gmail.com
Miejsce zbiórki: brama główna cmentarza przy ul. B. Limanowskiego 72
Wstęp wolny

29 stycznia 2023 roku
godz. 14.00 - 20.00
27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Na kolejnym finale WOŚP czeka nas jak zwykle dużo dobrej muzyki 
(z  koncertem wystąpi m.in. wokalistka, uczestniczka Voice of Poland 
Monika Lewczuk), ale też pokazy pojazdów historycznych, zbiórka krwi, 
akcje profilaktyki. Organizatorem radomskiego finału WOŚP jest Hufiec 
ZHP Radom Miasto, a  wydarzenia będą dziać się na płycie Rynku, 
w  harcówce (Rynek 1), w  Muzeum im. J. Malczewskiego i  Kamienicy 
Deskurów.
Miejsce: Rynek

Fot. TMHiZR
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Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta Radomia 
Radosława Witkowskiego

Cały styczeń 2023 roku
Radomscy Tropiciele Książek - konkurs czytelniczy 
dla uczniów szkół podstawowych i średnich 
z Radomia   
Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 
uczęszczających do szkół na terenie Radomia, promocja twórczości pi-
sarzy zwianych z  regionem radomskim, a  także rozwijanie umiejętności 
czytania ze zrozumieniem.
Konkurs podzielony jest na dwa etapy:
I  etap odbędzie się w  szkołach, które wyrażą chęć wzięcia udziału 
w konkursie;
II etap odbędzie się na przełomie kwietnia i maja 2023 r. Wezmą w nim 
udział najlepsi uczestnicy I etapu.
10 czerwca 2023 r. odbędzie się ogłoszenie wyników i gala wręczenia na-
gród dla laureatów konkursu.
Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna im. Józefa A. i  Stanisława S. 
Załuskich w Radomiu
Miejsce: Radomskie szkoły podstawowe i średnie

26 stycznia 2023 roku
godz. 10.00
VII Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób 
Niepełnosprawnych Muzyczne Anioły
Celem przeglądu jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych, 
umuzykalnianie osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych, podtrzy-
manie polskiej tradycji kolędowania.  Przegląd Kolęd i Pastorałek adreso-
wany jest do organizacji i instytucji zrzeszających osoby niepełnosprawne 
Organizator: Zespół Szkół Specjalnych i  Placówek Oświatowych 
w Radomiu
Miejsce: Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im . Oskara Kolberga 
w Radomiu.
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Cały styczeń 2023 roku

Wystawa Anish’a Kapoor’a

Anish Kapoor tworzy abstrakcyjne formy wykonane w najrozmaitszych ma-
teriałach: kamieniu, nierdzewnej stali, pigmencie, drewnie, żywicach, plasti-
ku, cemencie. Miał okazję używać także tkaniny.
Na wystawę w  Orońsku artysta zaproponował 9 kamiennych rzeźb do 
przestrzeni Muzeum Rzeźby Współczesnej oraz 3 obiekty do Oranżerii. Ten 
osobisty wybór znamionuje wielką życzliwość artysty dla idei wystawy 
w Polsce, gdyż Kapoor w trakcie przygotowań do polskiej wystawy zajęty 
był pracą nad prestiżową prezentacją w Gallerie dell’ Accademia w Wenecji, 
towarzyszącą tegorocznemu Biennale weneckiemu. Na pokaz w Muzeum 
Rzeźby Współczesnej składają się potężne, opracowane rzeźbiarsko bloki 
kamienne wykonane z granitu, marmuru, wapienia oraz onyksu.
Kuratorka: Dorota Monkiewicz. Współpraca:  Stanisław Małecki CRP. Wystawa 
pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
prof. dr hab. Piotra Glińskiego. Dofi nansowano ze środków Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa czynna do 12 lutego 2023r.
Muzeum Rzeźby Współczesnej, Galeria Oranżeria.
Wstęp płatny

Centrum Rzeźby Polskiej
Orońsko

ul. Topolowa 1
tel. 48 618 45 16

www.rzezba-oronsko.pl
sekretariat@rzezba-oronsko.pl

Centrum 
Rzeźby Polskiej

CRP w Orońsku
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Do 22 stycznia 2023 roku

Wystawa Wiktora Gajdy Czuję?
Twórczość artysty nawiązuje tematyką do wątków mitologicznych, świata 
kultury oraz otaczającej rzeczywistości. Grupy figuralne, torsy i  portrety 
tworzone są wbrew prawom anatomii i  charakteryzują się ekspresyjną 
deformacją i groteską. Gajda, jako uczestnik plenerów rzeźbiarskich i po-
bytów twórczych w Orońsku, przyczynił się do tworzenia historii Centrum 
Rzeźby. Kuratorka: Anna Podsiadły. 
Galeria Kaplica
Wstęp płatny

Warsztaty w CRP

8 stycznia 2023 roku
godz. 11.30 – 13.00 i godz. 14.00 – 15.30 
Warsztaty rodzinne – Tajemnice kamieni
Rzeźby Anisha Kapoora wyglądają jak pozostawione przez starożytne cy-
wilizacje portale do odległych galaktyk. Gdzie doprowadzi nas spacer po 
wystawie śladem tych tajemniczych kolosów? Nasze zmysły posłużą nam 
za detektywistyczne narzędzia do odkrywania zagadek i ciekawych histo-
rii zapisanych przez rzeźbiarza w kamiennych blokach. 
Wstęp płatny: dorośli 15 zł, dzieci 10 zł

29 stycznia 2023 roku
godz. 11.30 – 13.00 (rodzice z dziećmi od 5. roku życia)
godz. 14.00 – 15.30 (osoby dorosłe)
Ceramiczna niedziela w CRP
Warsztaty dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z ceramiką.
Wstęp płatny: 20 zł od osoby

Zapisy na warsztaty: tel. 48 618 40 27 w. 59 lub 18, 
e-mail: edukacja@rzezba-oronsko.pl 
Organizator zastrzega odwołanie zajęć z  przyczyn niezależnych, obec-
ność opiekuna na warsztatach rodzinnych obowiązkowa, liczba miejsc 
ograniczona.

Godziny pracy CRP
Ekspozycje (Muzeum Rzeźby Współczesnej, Pałac, Oranżeria, Kaplica, 
Wozownia) czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałku. Od 1 listopada 
do 31 marca, od wtorku do niedzieli: 10.00 – 16.00. Do wszystkich obiek-
tów obowiązuje jeden bilet wstępu. Park Rzeźby – wstęp bezpłatny co-
dziennie od 7.00 rano do zmroku.

[ 16 ]



20 stycznia 2023 roku
godz. 17.00 
Koncert Hej Kolęda, kolęda! 
By przedłużyć magiczne odczucia związane z  okresem Bożego 
Narodzenia, DK Borki zaprasza wszystkich melomanów na niezwykły 
koncert Hej Kolęda, kolęda! w wykonaniu uczestników zajęć muzycznych 
Domu Kultury Borki. Wspaniali wykonawcy zabiorą nas w świat pięknych 
zimowych melodii.
Wstęp wolny

27 stycznia 2023 roku
godz. 17.00 
Warsztaty rodzinne
DK Borki zaprasza na warsztat fotograficzny, podczas którego uczestnicy 
za pomocą zimnych ogni oraz latarek stworzą niepowtarzalne noworocz-
ne fotografie. 
Wstęp płatny

27 stycznia 2023 roku
godz. 17.30 
Wieczór poezji 
Dom Kultury Borki zaprasza na wieczór poezji nieprofesjonalnej grupy 
artystów amatorów. 
Wstęp wolny

Od 15.01.2023 ruszają zapisy na warsztaty 
artystyczne - Ferie zimowe 2023
W programie: atrakcyjne zajęcia i warsztaty dla dzieci organizowane w DK 
Borki, m.in. warsztaty kulinarne, zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne, 
zajęcia sportowo-rekreacyjne, wyjścia do ciekawych miejsc w Radomiu..
Zajęcia płatne. Oferta bez wyżywienia. Liczba miejsc ograniczona.

ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
fax 48 331 24 27

www.dkborki-radom
.naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

Dom 
Kultury 
BORKI
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8, 15, 22, 29 stycznia 2023 roku
godz. 17.00 - 21.00
Wieczorek taneczny w Klubie Seniora
Wstęp płatny 20 zł

11 stycznia 2023 roku
godz. 13.00
Opłatkowe spotkanie noworoczne członków 
Klubu Seniora
Wstęp za zaproszeniem 

14 – 15 stycznia 2023 roku
14 stycznia, godz. 11.00 - 17.00
15 stycznia, godz. 10.00 - 13.00 
Warsztaty modelarstwa kolejowego
Wstęp wolny. Konieczna wcześniejsza rezerwacja.

20 stycznia 2023 roku
godz. 17.00 – 19.00
Zabawa karnawałowa dla dzieci połączona 
z warsztatami edukacyjnymi
Wstęp za zaproszeniem 

Fot. DK Idalin

Dom 
Kultury
IDALIN

ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17
www.dkidalin.radom.pl
dkidalin@poczta.onet.pl
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27 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy 3 D. Malarstwo, Teatr, 
Fotografia

Scenariusz projektu poświęcony jest naturze kobiety, jej sile, tajem-
nicy i  umiejętności życia. Trzy Doroty: Dorota Wólczyńska, Dorota 
Wulczyńska-Kieloch i  Dorota Lewandowska, traktują o  rzeczywisto-
ści prawdziwej, bez upiększeń, niejako przefiltrowanej przez pryzmat 
własnych - i nie tylko - doświadczeń. Wizualizują okruchy i fragmenty 
z  ich życia, posługując się językami własnych twórczości: fotograficz-
nej, malarskiej i teatralnej. Opowiadając o skrywanych źródłach mocy 
i niemocy w życiu każdej kobiety, pozwalają podążyć widzowi za swo-
imi myślami. Inspiracją są wybrane fragmenty autobiograficznej książki 
Mariny Abramović pt. Pokonać mur. Projekt powstał z inicjatywy Joanny 
Tam, a Danuta Piątkowska-Poręba wspomaga w jego realizacji.
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin
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10 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Wystawa doroczna Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego
Do obejrzenia wystawy zachęca Leszek Jastrzębiowski, wieloletni prezes 
Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego: „Doroczne Wystawy RTF 
powstają z  potrzeby zaprezentowania swoich fotografii przyjaciołom ze 
stowarzyszenia i  szerszej publiczności śledzącej nasze poczynania. Przed 
wernisażem zadajemy sobie pytanie czy nasza wystawa trafi w  gust i  za-
potrzebowania publiczności. Przy zalewie fotografii, które wykonują teraz 
niemal wszyscy, ocena jest trudna do przewidzenia. Dla nas fotografia jest 
wspaniałą pasją, o  którą staramy się dbać i  rozwijać. Dzięki niej możemy 
utrwalić, zapamiętać masę pięknych momentów z  naszego życia, napo-
tkanych widoków i dostrzeżonych wydarzeń. Fotografia jest też doskonałą 
formą do wyrażania swoich myśli, poglądów oraz emocji. Żeby rozwijać 
się w danym kierunku potrzebna jest ciągła edukacja i samodoskonalenie. 
Fotografia sprawia nam przyjemność, więc poświęcamy swój czas na rozwój 
tej pasji. RTF stara się, poprzez swoje działania, stwarzać warunki do realizacji 
zamierzeń twórczych i wspomagania naszych osobistych wysiłków. Pasja fo-
tografowania to nie tylko zdjęcia, to część naszego życia”.
ul. Żeromskiego 56

12 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Justyna Koziczak i Łukasz Milak-Kalinowski: 
Surrealizm nieoczywisty
Wystawa nosząca tytuł Surrealizm nieoczywisty jest kolejną sposobnością do 
spotkania się dwóch artystów: Justyny i Łukasza. To dwie ekspozycje, dwie 
osobowości, dwie estetyki, połączone w jedną emanację wrażliwych wnętrz 
twórców. Ich malarstwo zestawione ze sobą stanowi interesujące połącze-
nie, odmiennych, lecz zarazem uzupełniających się światów. Z jednej strony 
obrazy ukazują bezkres wizyjny, emocje wpisane w pierwotne kształty za 
pomocą zdecydowanych pociągnięć pędzla; z drugiej zaś mocne, metafi-
zyczne imaginacje z pogranicza abstrakcji i surrealizmu. Nieoczywistość ich 
malarstwa pobudza wyobraźnię i zachęca do snucia własnych opowieści.
ul. Traugutta 31/33

Siedziba główna
 ul. Żeromskiego 56
tel. 572 012 002
Galeria sztuki, ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 003
www.laznia-radom.pl
poczta@laznia-radom.pl
American Corner, 
ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 005
www.amcorners.pl
library.acradom@gmail.com

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 
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13 stycznia 2023 roku
godz.18.00
Koncert Chóru Nauczycielskiego Festa Allegra
Formacja powstała w 2003 r. przy PSP Nr 2 w Radomiu. Założycielem chó-
ru, dyrygentem i  autorem większości opracowań muzycznych jest mgr 
Piotr Bąbolewski. W  zespole śpiewają nauczycielki z  radomskich szkół 
i  placówek oświatowych. Chór z  bogatym i  różnorodnym repertuarem 
uczestniczył w wielu koncertach i przeglądach artystycznych miejskich, 
wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych. Za swoje występy otrzy-
mywał liczne nagrody i wyróżnienia, Chór Festa Allegra to zespół już z du-
żym dorobkiem, ciągle poszukujący nowego repertuaru i artystycznych 
środków śpiewu chóralnego.
ul. Żeromskiego 56

20 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Jorgos Skolias – 35 brzmień Jorgosa na 35-lecie 
Łaźni. Koncert w ramach 21. Radomskiego Festiwalu 
Jazzowego

Współpraca Łaźni z artystą trwa od lat. Gościł w Radomiu z  rozmaitymi 
projektami muzycznymi. Oryginalnie wybrzmiały przed radomską pu-
blicznością duety z  Bronisławem Dużym (puzon), Antonisem Skoliasem 
(perkusja), czy Jarosławem Besterem (akordeon). Innym razem, z duetem 
perkusyjno-kontrabasowym Braci Oleś (Oleś Brothers) współtworzył 
Trio Sefardix. Towarzyszył też zespołom trzyosobowym takim jak Artur 
Dutkiewicz Trio czy Ajagore. Anonsowany występ będzie pierwszym 
w Łaźni w konwencji solo act. 

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 
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Jorgos Skolias to polski wokalista i kompozytor greckiego pochodzenia, 
obdarzony charyzmatyczną barwą głosu. W swojej sztuce poszukuje indy-
widualnej formuły na zastosowanie głosu w muzyce. Studiuje starodawne 
techniki wokalne i kojarzony jest z nowatorskim, poszukującym, nurtem 
bluesa, jazzu czy rocka. Współpracował między innymi z zespołem Krzak, 
Dżem, Osjan i  Tie Break oraz muzykami: Tomaszem Stańką, Tomaszem 
Szukalskim, Bogdanem Hołownią czy Zbigniewem Namysłowskim. 
ul. Żeromskiego 56

31 stycznia 2023 roku
godz. 18.00 
Pokaz multimedialny fotografii mobilnej Piotra 
Skrzypczaka

Propozycja przygotowana w ramach działalności statutowej Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego. Piotr Skrzypczak ur. 1975 w  Radomiu. 
Mgr sztuki, członek rzeczywisty Związku Polskich Artystów Plastyków. 
Twórczość w  zakresie: fotografia, rysunek, grafika, obiekt, instalacja. 
Rysownik, scenograf, fotograf, fotoreporter, grafik kreatywny, designer 
oraz nauczyciel akademicki. Ma na swoim koncie również udane reali-
zacje architektoniczne. Stworzył kilkadziesiąt opatentowanych wzo-
rów przemysłowych i  logotypów. Twórca m.in. logo Ogólnopolskiego 
Systemu Powiadamiania Ratunkowego 112. Autor albumów fotograficz-
nych Radom – preludium, Jedlińsk i okolice. Jego prace znajdują się w zbio-

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 
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rach prywatnych w Norwegii, Polsce, Szwajcarii i USA. Miłośnik fotografii 
monochromatycznej. Rekreacyjnie zajmuje się fotografią mobilną, którą 
traktuje jako niezobowiązującą zabawę, sposób na odreagowanie, zacho-
wanie notatek ze świata, a także pełnoprawny środek wyrazu artystycz-
nego. Tę właśnie dziedzinę fotografii będziemy mogli podziwiać podczas 
pokazu w Łaźni. Zapraszamy też na instagram/skrzypolbrzymi
ul. Żeromskiego 56

Programy American Corner Radom

5 stycznia 2023 roku
godz. 15.30 – 17.00
Poznaj Amerykę - spotkanie nr 1
Cykl wykładów na temat historii, kultury i geografii USA. Spotkanie w j. pol-
skim. Prowadzenie: Kalina Szewczyk - anglistka/amerykanistka, tłumacz j. 
angielskiego. Nie ma potrzeby rejestracji. Współorganizator: Centrum 
Aktywności Seniora.
Centrum Aktywności Seniora, ul. Traugutta 31/33
Wstęp wolny

9 stycznia 2023 roku
godz. 13.30 – 15.00
Cyberzagrożenia / Bezpieczny internet
Temat: Socjotechniki i formy cyber manipulacji - część II. Fotowoltaika, czy-
sty powiat, oszustwo na wnuczka, fałszywa strona banku, wyłudzanie haseł. 
Prowadzenie: Łukasz Gierek. Spotkanie w j. polskim, nie ma potrzeby reje-
stracji. Współorganizator: Centrum Aktywności Seniora.
Centrum Aktywności Seniora, ul. Traugutta 31/33
Wstęp wolny

4, 11, 18, 25 stycznia 2023 roku
godz. 16.30 – 17.45
Conversation Club - klub konwersacyjny języka 
angielskiego
Spotkania w  j. angielskim. Nie ma potrzeby rejestracji. Wydarzenia dla 
osób chcących szlifować swoje umiejętności komunikacji w  j. ang. Cykl 
prowadzony przez profesjonalnych lektorów: 4 i 18 stycznia – prowadzi 
Kalina Szewczyk; 11 i 25 stycznia – Chase Brame (USA).
ul. Traugutta 31/33
Wstęp wolny
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Wystawy

Do 20 stycznia 2023 roku
Ogólnopolska Wystawa Sztuki 47. Salon Zimowy

47. Salon Zimowy kontynuuje tradycyjną formułę konkursu, której celem jest 
stworzenie artystom forum wypowiedzi oraz umożliwienie konfrontacji nie 
tylko warsztatu twórczego, ale także twórczej myśli, artystycznych interpre-
tacji rzeczywistości. 
Twórcy w  naszym kraju nie mają zbyt wielu propozycji konfrontowania 
swoich dokonań artystycznych, zwłaszcza takich, w  których główną rolę 
odgrywają klasyczne media/dyscypliny: malarstwo, rysunek, grafika, rzeźba, 
fotografia. Są to dyscypliny stanowiące nadal bezpośredni i elementarny ję-
zyk sztuki. Coraz liczniejszy udział artystów w Salonie Zimowym, większe za-
interesowanie wydarzeniem oraz odpowiedź na wyzwanie zawarte w celu 
konkursu daje poczucie, że Salon Zimowy znalazł swoje miejsce na mapie 
konkursowej Polski. 
W 2022 roku na 47 Salon Zimowy wpłynęły prace 298 autorów. Ogólnopolską 
Wystawę Sztuki 47. Salon Zimowy, uznając za ważne wydarzenie kultu-
ralne, honorowym patronatem objęli: Minister Kultury i  Dziedzictwa 
Narodowego, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa 

Mazowieckie 
Centrum Sztuki 
Współczesnej 
ELEKTROWNIA

ul. Kopernika 1
tel. 48 383 60 77, 48 386 16 60
tel. kom. 602 360 099
fax. 48 383 60 78
www.mcswelektrownia.pl
poczta@mcswelektrownia.pl 

Fot. S. Równy
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Mazowieckiego, Prezydent Miasta Radomia oraz Rektor Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego. 
Kurator: Andrzej Markiewicz. 

Cały styczeń 2023 roku

Wojciech Fangor. Dzisiaj są moje urodziny - wystawa 
z okazji 100. rocznicy urodzin artysty
Ideą wystawy jest przedstawienie Wojciecha Fangora jako wyjątkowej w 
świecie kultury osobowości, która językiem sztuki opowiada o swoim bo-
gatym życiu.
Na ekspozycji można obejrzeć blisko 50 rzadko prezentowanych prac, któ-
re były bardzo osobiste dla artysty. Prace pokazują ludzi, którzy byli obok 
niego, i miejsca, które odegrały w jego życiu znaczącą rolę.
Prezentację uzupełnią fotografie przedstawiające Wojciecha Fangora wy-
konane przez Czesława Czaplińskiego polskiego fotografika zamieszkałe-
go w Stanach Zjednoczonych.
W 1970 roku Wojciech Fangor został pierwszym  i jak do tej pory jedynym pol-
skim artystą, który miał indywidualną wystawę w Muzeum Guggenheima 
w Nowym Jorku. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach sztuki na świe-
cie m.in. Museum of Modern Art w Nowym Jorku. Bardzo ważne dzieła znaj-
dują się też w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.
Wojciech Fangor, jeden z najbardziej znanych i rozpoznawalnych polskich ar-
tystów na świecie, zmarł 25 października 2015 roku w Warszawie. Miał 92 lata.
Kurator: Paweł Witold Witkowski. Wystawa czynna do 5 lutego 2023 r

Wystawy czynne od wtorku do piątku: 10.00 – 18.00, sobota – 
niedziela – 12.00 – 18.00. W piątki wstęp bezpłatny, w pozostałe 
dni bilet wstępu na jedna wystawę 6 zł, na wszystkie 10 zł. Ulga 
w wysokości 50% ceny biletu normalnego za wstęp na wystawy, 
informacja www.mcswelektrownia.pl

Fot. MCSW Elektrownia 
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Kino Studyjne Mazowieckiego Centrum Sztuki 
Współczesnej Elektrownia

Pokazy przedpremierowe
2 stycznia - Maskarada, komedia,  kryminał,  romans, reż. Nicolas 
Bedos, Francja 2022, 142’
3 – 5 stycznia - W gorsecie, biograficzny, kostiumowy, dramat histo-
ryczny, reż. Marie Kreutzer, Austria, Francja, Niemcy, Luksemburg 2022, 
117’

Premiery
2 – 12 stycznia – Fabelmanowie, dramat obyczajowy, reż. Steven 
Spielberg, USA 2022, 151’ KS;
7 – 12 stycznia – W trójkącie, dramat, komedia, reż. Ruben Östlund, 
Szwecja, Wielka Brytania, Francja, Niemcy 2022, 150’
13 – 19 stycznia – Maskarada, komedia, kryminał, romans, reż. Nicolas 
Bedos, Francja 2022 (142’); Godland, dramat, reż. Hlynur Pálmason, 
Dania, Islandia, Francja, Szwecja 2022, 138’
Od 20 stycznia – Niebezpieczni Dżentelmeni, dramat, komedia, reż. 
Maciej Kawalski, Polska 2022, 107’

Sztuka Na Ekranie
15 stycznia – Nenufary – Moneta - cuda z wody i światła, dokumen-
talny, Włochy, Wielka Brytania 2022, 90’

Dyskusyjny Klub Filmowy
2 stycznia – Superheroes, dokumentalny, reż. Szymon Gonera, Polska 
2022, 90’(premiera)
9 stycznia – Słoń, dramat obyczajowy, reż. Kamil Krawczycki, Polska 
2022, 88’ (premiera)
16 stycznia – Ojciec Chrzestny, dramat gangsterski, reż. Francis 
Ford Coppola, USA 1972, 175’ (Zagraj to jeszcze raz – Stowarzyszenie Kin 
Studyjnych i Spoiler Master zapraszają na przegląd klasyki kina amerykań-
skiego w odnowionych wersjach cyfrowych)
23 stycznia – Simona, dokumentalny, reż. Natalia Koryncka - Gruz, 
Polska 2022, 91’ (premiera)
30 stycznia – Dziewczyny, dramat obyczajowy, reż. Alli Haapasalo, 
Finladia 2022, 100’(premiera)

Filmy dla dzieci
2 – 5 stycznia – Świąteczny cud, obyczajowy, komedia reż. Hannes 
Holm, Szwecja 2021, dubbing, od 6 lat, dubbing, 104’ (premiera) KS
7 – 12 stycznia – Mecz o wszystko, familijny, reż. Camiel Schouwenaar, 
Holandia, Niemcy 2022, od 8 lat, dubbing, 90’(premiera) KS
13 – 19 stycznia – Yuku i  magiczny kwiat, familijny, animowany, 
reż. Arnaud Demuynck, Rémi Durin, Belgia, Francja, Szwajcaria 2022, 
b/o wieku, dubbing, 65’ (premiera) KS
[ 26 ]



Od 20 stycznia – Zadziwiający Kot Maurycy, animowany, familijny, 
reż. Toby Genkel, Niemcy, Wielka Brytania 2022, od 5 lat, dubbing, 93’ 
(premiera) KS

Kultura za Złotówkę
Program Kulturalna Szkoła Na Mazowszu MCSW Elektrownia za-
prasza szkoły do oglądania wybranych filmów edukacyjnych w  ramach 
Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, oraz filmów z terminarza z sym-
bolem KS za 1 złotych. Szczegóły promocji na stronie  www.mcswelek-
trownia.pl w zakładce Kultura za złotówkę. Program Kulturalna szkoła na 
Mazowszu.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 2022/23
MCSW Elektrownia zaprasza szkoły i  przedszkola, szczegóły wkrótce na 
stronie www.mcswelektrownia.pl w zakładce Wydarzenia Filmowe.

MCSW Elektrownia zastrzega sobie prawo zmian repertuaru. Informacje 
pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie internetowej 
www.mcswelektrownia.pl.
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Cały grudzień 2022 roku

Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.

Pilotażowa edycja projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. 
Ważni. Miejska Biblioteka Publiczna nawiązała współpracę z Fundacją 
Rozwoju i  Informacji oraz Save the Children International, w  ramach 
której będzie wspierać dzieci i  młodzież z  Ukrainy oraz ich opieku-
nów.  W  pilotażu bierze udział 20 bibliotek z  całej Polski.  W   ramach 
projektu będą odbywały się różnorodnie zajęcia dla dzieci i młodzieży 
z Ukrainy. Również realizowane będą zajęcia wspomagające naukę dla 
dzieci uczących się w ukraińskich szkołach online w ramach Centrum 
Edukacji. Przewidziana jest również pomoc w odrabianiu lekcji dla dzie-
ci, które mają kłopot z nauką w polskiej szkole. Dodatkowo w każdy po-
niedziałek o godzinie 17.00 będą odbywały się lekcje języka polskiego 
dla rodziców (dorosłych). A w każdą sobotę o godzinie 10.00 realizowa-
ne będą zajęcia nauki języka dla dzieci. W ramach zajęć przeprowadzo-
ne będą lekcje biblioteczne w Fili nr 1 oraz w Siedzibie Głównej przy 
ul. Piłsudskiego 12. Zgłaszanie klas, w których uczą się dzieci z Ukrainy 

ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18 
www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna

im. Józefa A. 
i Andrzeja S. Załuskich

Zdjęcie udostępnione przez Miejską Bibliotekę Publiczną
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na Lekcje Biblioteczne na adres mailowy promocja@mbpradom.pl. 
Szczegóły na stronie internetowej MBP. Projekt potrwa do czerwca 
2023 r. 

10 stycznia 2023 roku
Biblioteczne Opowieści – Moc uśmiechu 
Spotkanie skierowane do dzieci, na podstawie wybranej literatury dla 
dzieci. 
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9 

11 stycznia 2022 roku
godz. 18.00
Spotkanie z Grzegorzem Bartosem i promocja 
książki Cztery szoty i mule

Cztery szoty i mule to zbiór 21 tekstów, z których część Grzegorz 
Bartos publikował w ostatnich latach w „Gazecie Wyborczej”, 
„Miastotwórczości”, „Miesięczniku Prowincjonalnym” i zinie „Bunkier”. 
„Są tutaj Tanger, Barcelona, Odessa, Czarnobyl, Sztokholm, Eilat, Ateny, 
Teneryfa, Berlin i Pavlova Ves. To dzienniki z podróży (w czasie, do pracy 
i po mieście). Rowerowe wycieczki, blablacarowe przygody, festiwal te-
atralny w Łucku i Animal Urbis. Miejskie legendy, koncert Republiki i UK 
Subs, sklep El Combo, knajpy, Planty, parki i skwery. Anthony Bourdain, 
Charlie Harper, Kora i Brylewski, holenderskie Polki, moja rodzina i moi 
przyjaciele” – pisze autor. 
Grzegorz Bartos – pisarz i dramaturg z radomskich Plant. Debiutował 
w "bruLionie" w 1996 roku opowiadaniem Sen Tomasza Okrutny. Autor 
m.in. powieści Rozdział zamknięty, Opowieść o dwóch meczach i morder-

Fot. FB autora
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stwie, Nigdzie teraz, teraz tutaj, Cukiereczek. Nagrody w konkursach te-
atralnych zdobywały jego dramaty, m.in. Hazardziści, Wszyscy jesteśmy 
grubasami oraz Nadzy i martwi. Nominowany do Radomskiej Nagrody 
Kulturalnej za lata 2011 i 2012. 
Biblioteka Główna  

24 stycznia 2023 roku 
godz. 10.00
Biblioteczne Opowieści – Chcę mieć przyjaciela 
Spotkanie skierowane do dzieci, na podstawie wybranej literatury 
dziecięcej. 
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9 

Cały styczeń 2023 roku
Czy wiewiórki chodzą do przedszkola?
Filia nr 16 zaprasza dzieci w wieku przedszkolnym na rudo-leśne zajęcia 
o wiewiórkach. Grupy zorganizowane zainteresowane zajęciami proszone 
są o kontakt z Filią nr 16 drogą telefoniczną (+48 360 51 95) lub osobiście.
Filia nr 16 MBP, ul. Barycka 2
E-Senior 
Zajęcia indywidualne dla seniorów z obsługi komputera i poruszania się 
w Internecie. Zajęcia w każdy wtorek i środę w godzinach 12.00 – 14.00.
Zapisy pod nr tel. 48 363-09-50.
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9 

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny
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4, 11, 18, 25 stycznia 2023roku
godz. 19.00
Otwarty Teatr Perkusyjny - warsztaty
Otwarty Teatr Perkusyjny to zupełnie nowa propozycja na kulturalnej ma-
pie Radomia. Formuła cyklicznych warsztatów jest z  założenia dostępna 
dla każdego, bez względu na wiek czy posiadane umiejętności. Będzie 
można nauczyć się gry na instrumentach etnicznych pochodzących z ca-
łego świata - darbukach, djembe, congach, dundunach i  innych. Udział 
w warsztatach będzie możliwością eksperymentowania z  instrumentami 
i rytmem. Planowanym efektem spotkań jest powstanie teatru perkusyjne-
go, w którym aktorami będą uczestnicy warsztatów. Spotkania poprowa-
dzi Piotr Stiff Stefański - założyciel Studium Instrumentów Etnicznych oraz 
zespołu DYM, jeden z najbardziej doświadczonych bębniarzy w Polsce. 
Miejsce: ul. Śniadeckich 2
Wstęp wolny

5 stycznia 2023 roku
godz. 19.00
Bębnienie w Otwartej 
- warsztaty
Amfiteatr oraz Otwarta Wine Cafe 
zapraszają wszystkich miłośników 
integracji przy muzyce na warsz-
taty  z  instrumentami perkusyj-
nymi. Będzie można zagrać na 
bębnach pochodzących z  całego 
świata i  spontanicznie wraz z  in-
nymi tworzyć różnorodne rytmy. 
Wydarzenie to jest związane z po-
wstawaniem Otwartego Teatru 
Perkusyjnego, który regularnie 
spotyka się w budynku Amfiteatru przy ul. Śniadeckich 2. Warsztaty po-
prowadzi twórca Studium Instrumentów Etnicznych oraz zespołu DYM, 
doświadczony bębniarz Piotr Stiff Stefański. 
Miejsce: Otwarta Wine Cafe, Żeromskiego 29
Wstęp wolny

Główna siedziba - ul. Parkowa 1 
tel./fax. 48 364 29 68
kontakt@amfiteatr.radom.pl
www.amfiteatr.radom.pl
#Otwarcidlakazdego

ul. Daszyńskiego 5
tel./fax. 48 679 61 03

ul. Śniadeckich 2

AMFITEATR.

Miejski Ośrodek 
Kultury

Zdjęcie udostępnione przez 
MOK Amfiteatr
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12 stycznia 2023 roku 
godz. 18.00
Wymyślone miasto 
Lwów - Spotkanie 
z Ziemowitem 
Szczerkiem
Spotkanie z  Ziemowitem 
Szczerkiem jest pretekstem do 
rozmowy o  jego najnowszej 
książce Wymyślone miasto Lwów. 
Rozmowę poprowadzi Paweł 
Błach. Jaki jest Lwów w  oczach 
Ziemowita Szczerka? Do czego 
“doskrobał się” autor wnikliwie 
obserwując miasto? Jak pisze wy-
dawca: „Dla Ziemowita Szczerka 
Lwów to po prostu jego miasto. 
Miejsce, które zna od lat i w któ-
rym czuje się u siebie. Pisze o jego 
historii, bolączkach, zmianach, 
bohaterach pierwszego, drugiego i  trzeciego planu. Patrzy mu prosto 
w twarz – zarówno wtedy, kiedy Lwów nakłada przykrywający wszystko 
makijaż sceniczny, jak i wtedy, kiedy miasto nad ranem z trudem dochodzi 
do siebie po nocnej hulance”.
 Ziemowit Szczerek – pisarz, dziennikarz, autor wielu nagradzanych po-
wieści i reportaży. Laureat Paszportu „Polityki”, nominowany do Nagrody 
MediaTory i  Nagrody im. Beaty Pawlak oraz dwukrotnie do Nagrody 
Literackiej Nike i Nagrody Literackiej Europy Środkowej Angelus. Laureat 
Radomskiej Nagrody Literackiej.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, Parkowa 1
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

12 stycznia 2023 roku 
godz. 18.00
Podcast: Radom – miasto przyszłości 
#okiem_nowego_radomianina
W najnowszym odcinku podcastu Radom – Miasto przyszłości gościem 
Pawła Błacha będzie Łukasz Szypkowski. Rozmowa będzie dotyczyła świe-
żego spojrzenia na Radom, jakie może mieć nowy mieszkaniec miasta.
Jak Radom może być postrzegany przez osoby, które go nie znają? Czy 
Radom jest inny niż wydaje się rodowitym mieszkańcom? Na te i inne py-
tania odpowiemy podczas najnowszej rozmowy z cyklu Radom – miasto 
przyszłości.
Łukasz Szypkowski pochodzi z Elbląga, ukończył filologię klasyczną 
na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na studia doktoranc-
kie przeniósł się do Warszawy. Prowadził zajęcia z muzyki starożytnej 
Grecji w Instytucie Filologii Klasycznej UW i ze sztuki opowiadania w 
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Instytucie Kultury Polskiej UW. Jest opowiadaczem. Występował m. in. 
na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Opowiadania w Warszawie, 
Festiwalu Czytania w Szczecinie, prowadził warsztaty na Festiwalu FAMA. 
Współpracuje ze stowarzyszeniem Anima Loci promującym turystycz-
ne walory Radomia i okolic. Do Budżetu Obywatelskiego zgłosił projekt 
Radogłosy – mapa dźwiękowa Radomia, w ramach którego planowana 
jest m. in. rekonstrukcja archeologicznych instrumentów muzycznych 
znalezionych w Radomiu. Jest członkiem Radomskiego Towarzystwa 
Naukowego.
Podcastu mogą Państwo posłuchać na Facebooku: www.facebook.com/
amfiteatr.radom
Audycja zostanie wyemitowana w dniu wydarzenia.

13 stycznia 2023 roku 
godz. 19.00
Kathia – koncert
Kathia to 20-letnia producentka i  songwriterka z  Poznania. Oniryczne 
kompozycje, głęboki głos i  poetyckie teksty to jej znaki rozpoznawcze. 
Artystka jest przed pełnowymiarowym wydawniczym debiutem, płytę 
z utworami śpiewanymi po polsku zapowiada na 2023 rok. 
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, Parkowa 1. Liczba miejsc ograniczona.
Bilety wstępu: 25 zł w przedsprzedaży, 35 zł w dniu koncertu – dostępne 
na biletyna.pl oraz w kasie Amfiteatru (płatność tylko gotówką). 

13, 20 stycznia 2023 roku 
godz. 19.00
Kręgi bębnów - warsztaty
To spotkania zaplanowane dla osób, które po prostu chcą dobrze spę-
dzić czas, bawiąc się rytmem, poznając podstawy gry na instrumentach 
etnicznych w atmosferze grupowej współpracy, odpoczynku i ekspery-
mentowania z muzyką. Badania naukowe wskazują na pozytywny wpływ 
wspólnotowej gry na bębnach na samopoczucie - udział w wydarzeniu 
to zatem ciekawa propozycja dla wszystkich, którzy chcą się oderwać od 
codzienności i zrelaksować. 
Miejsce: Śniadeckich 2
Bilety wstępu: 35 zł. Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie 
Amfiteatru (płatność gotówką). Zachęcamy do wcześniejszego zakupu 
wejściówki – w miejscu wydarzenia nie będzie możliwości kupna biletu.

15 stycznia 2023 roku 
godz. 10.00 i 12.00
Wkręć się w teatr: Fabryka śniegu
Hen, daleko nad głowami, gdzie mróz szczypie za uszami, w  podnieb-
nym świecie nad chmurami, codziennie wrze praca. Pracowite Obłoczka 
i  Sopelka odbierają z  Ziemi zamówienia na śnieg. Ale oto pojawia się 
zagrożenie w  postaci pewnego tajemniczego Francuza… Przez jego 
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działania maszyna nagle przestaje działać. Nikt nie potrafi sobie poradzić 
z jej naprawą, nawet inżynier Złota Łapka. Czy dzielni pracownicy Fabryki 
poradzą sobie z tą sytuacją? Na pewno przyda się im pomoc dzieci zasia-
dających na widowni. Wydarzenie familijne, spektakl dla widzów od lat 3. 
Spektakl zaprezentuje Teatr Trip.Liczba miejsc ograniczona.
Miejsce: Daszyńskiego 5
Bilety wstępu: 20 zł - bilet pojedynczy; 60 zł - bilet rodzinny (2 dzieci + 2 
dorosłych). Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Amfiteatru 
przy Daszyńskiego 5 (płatność wyłącznie gotówką)

19 stycznia 2023 roku 
godz. 18.00
Spotkania z Nauką: Człowiek modyfikowany 
genetycznie - rozmowa z prof. Pawłem Golikiem
Tematem najbliższego wydarzenia będzie modyfikacja genetyczna czło-
wieka. Czy można redagować genomy ludzi? Jakie mogą być tego kon-
sekwencje? Czy to sfera fantastyki naukowej, czy nauki? O  zagadnieniu 
opowie prof. Paweł Golik. Rozmowę poprowadzi Paweł Błach - pomysło-
dawca cyklu.
 Prof. Paweł Golik - genetyk i biolog ewolucyjny, wykładowca na Wydziale 
Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Instytutu Genetyki 
i Biotechnologii. Popularyzator nauki. Zajmuje się m.in. badaniem funkcji 
i  ewolucji kodowanych jądrowo białek zaangażowanych w  metabolizm 
RNA w mitochondriach, a także wykorzystaniem drożdży do modelowa-
nia ludzkich chorób związanych z zaburzeniami jądrowej kontroli ekspre-
sji genomu mitochondrialnego. Przewodniczący Rady Upowszechniania 
Nauki PAN. O sobie pisze tak: „Od dawna w nauce pociągały mnie zagad-
nienia leżące na styku różnych tematyk i dyscyplin (...). Opowiadam mło-
dym humanistom o ewolucji i genetyce, a także uczestniczę w projektach 
łączących biologię ze sztuką. W nielicznych wolnych chwilach zajmuję się 
zbyt licznymi hobby – obserwuję gwiazdy i ptaki, żegluję, dłubię w obwo-
dach elektronicznych. Służę dwójce domowych kotów”.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, Parkowa 1
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

21 stycznia 2023 roku 
godz. 11.00
Halo, Ziemia! Spacer ornitologiczny, warsztaty 
budowania karmników
Halo, Ziemia! To cykl poświęcony zagadnieniom ekologii. Amfiteatr zapra-
sza na spacer edukacyjny, podczas którego pod bacznym okiem ornito-
loga Jacka Słupka będzie można wypatrywać ptaków, a także dowiedzieć 
się, jaki sposób prawidłowo je dokarmiać. Spacer rozpocznie się w parku 
Stary Ogród, przy ul. Mireckiego 12, zbiórka - przy oczku wodnym a zakoń-
czy się w Amfiteatrze, gdzie odbędą się warsztaty z robienia karmników 
dla ptaków. Koniecznie zabierz ze sobą lornetkę i wygodne buty!
Jacek Słupek od lat szerzy wśród mieszkańców Radomia wiedzę na temat 
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ptaków. Ale nie tylko – gdy trzeba, ratuje je. Jest przyrodnikiem, ornito-
logiem, członkiem Radomsko-Kieleckiego Towarzystwa Przyrodniczego. 
Jest niestrudzonym popularyzatorem ochrony przyrody.
Miejsce: Spacer - Park Stary Ogród. Warsztaty - Śniadeckich 2
Spacer - wstęp wolny.
Warsztaty – wstęp płatny 10 zł. Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz 
w kasie Amfiteatru (płatność gotówką). MOK zachęca do wcześniejszego 
zakupu wejściówki – w miejscu wydarzenia nie będzie możliwości kupna 
biletu. Jeden zakupiony bilet upoważnia do wykonania jednego karmnika.

22 stycznia 2023 roku 
godz. 10.00 i 12.00
Wkręć się w sztukę: L jak Lempicka
Bohaterką spotkania będzie Tamar Łempicka - artystka największego świa-
towego formatu, szeroko znana jako de Lempicka - gdyż większość swo-
jego życia spędziła poza granicami Polski. Na stałe zamieszkała w Nowym 
Jorku, gdzie kariera malarki rozwinęła się niezwykły sposób. Jej obrazy 
utrzymane w nurcie art déco to głównie portrety kobiet w przeróżnych 
kontekstach. W 2018 r. jej obraz La Musicienne został sprzedany na aukcji 
w  Nowym Jorku za ponad 9 mln $, stając się najwyżej wylicytowanym 
na ten czas obrazem polskiego artysty w historii. Na spotkaniu Wkręć się 
w sztukę z Panem od Plastyki poznamy sylwetkę artystki oraz jej obrazy. 
Zainspirowani jej stylem stworzymy swoje wyjątkowe prace oparte na 
formach graficznych i  rysunku, idealne do domowej galerii. Warsztaty 
poprowadzi Radek Kowalik – znany jako Pan od plastyki - arteterapeuta, 
fotograf, kulturoznawca, animator kultury, gospodarz Domu Entuzjastów 
Sztuki, Kultury, Arteterapii.
 Formuła rodzinnych warsztatów artystycznych sprzyja wzmacnianiu wię-
zi między uczestnikami, kreatywnemu rozwiązywaniu trudności związa-
nych z działaniami twórczymi, ćwiczeniu komunikacji i  rozwijaniu umie-
jętności pracy w zespole. Twórcza ekspresja jest narzędziem do redukcji 
napięcia, a także rozwoju małej motoryki dziecka. Warsztaty. Wydarzenie 
familijne dla uczestników od lat 4.
Miejsce: Daszyńskiego 5
Bilety wstępu: 20 zł – bilet pojedynczy, 40 zł – bilet rodzinny (1 dziecko + 1 
dorosły). Bilety dostępne na www.biletyna.pl. Wejściówkę kupisz również 
w dniu wydarzenia w kasie przy Daszyńskiego 5 (płatność tylko gotówką). 
Liczba miejsc ograniczona.

27 stycznia 2023 roku 
godz. 18.00
Koncert mis tybetańskich
Udział w wydarzeniu to sposób na głęboki relaks i podróż w głąb siebie. 
Rozświetlające półmrok światło świec, zapach kadzidła i  kojące dźwięki, 
które przenikają duszę i ciało dobroczynną wibracją - w tak przyjaznym, 
przyjemnym otoczeniu można się po prostu położyć na macie i dać się 
otulić zapachami i  dźwiękami wokół. A  to wszystko sprawi, że po sesji 
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uczestnicy poczują się odprężeni i napełnieni pozytywną energią. Czego 
chcieć więcej?
Koncert wykona Barbara Czyżewska – Drabik, artysta plastyk, pasjonatka 
muzyki oraz rozwoju duchowego i osobistego. Pracuje z ludźmi głównie 
poprzez terapię czaszkowo-krzyżową, masaż misami, afirmacje, medyta-
cję i wizualizację.
Wybierając się na spotkanie, warto zabrać karimatę, poduszkę, ulu-
biony kocyk, wodę – będą także przygotowane zapasowe karimaty. 
Przewidziany jest również mały poczęstunek.
Miejsce: Amfiteatr, Śniadeckich 2
Bilety wstępu: 35 zł. Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w  kasie 
Amfiteatru (płatność gotówką). Zachęcamy do wcześniejszego zakupu 
wejściówki – w miejscu wydarzenia nie będzie możliwości kupna biletu. 
Liczba miejsc ograniczona.

27 stycznia 2023 roku 
godz. 20.00
Gorący karnawał w rytmach latino i afro – impreza 
taneczna
Na przekór mroźnej zimie Amfiteatr zaprasza do udziału w  imprezie 
tanecznej, wypełnionej gorącymi rytmami z  dwóch kontynentów. 
Karnawałowe, dyskotekowe szaleństwo rozkręci DJ Maciej Małecki, któ-
ry zaserwuje uczestnikom żywiołowy, muzyczny miks hitów. Zabrzmią 
najbardziej znane przeboje Glorii Estefan, Shakiry czy Ricky’ego Martina. 
Latynoskie hity będą przeplatane energetycznymi rytmami prosto 
z Czarnego Lądu.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, Parkowa 1
Bilety wstępu: 20 zł – dostępne na biletyna.pl oraz w  kasie Amfiteatru 
(płatność tylko gotówką). 
Liczba miejsc ograniczona.

Zdjęcie udostępnione przez AMFITEATR. Miejski Ośrodek Kultury
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1-30 stycznia 2023 roku 
godz. 9.00 - 15.00 
Wystawa Anioły
Wystawa uczestników pracowni plastycznej pod opieką Ewy Banaszczyk. 
Prace plastyczne wykonane pastelą suchą, olejną, farbami akrylowymi na 
papierze. 
Wstęp wolny

8 stycznia 2023 roku 
godz. 9.15
Rajd pieszy Śladem Trzech Króli 
Zbiórka przed dworcem PKP Radom Główny godz. 9.15 i  przejazd do 
Jedlni Letnisko. Powrót pieszo leśnym duktem 8 km, po drodze Stacja 
Kultura, Zalew Siczki, Ranczo Rajec-Alpaki, źródełko Św. Jana. Zakończenie 
na końcowym przystanku linii MPK Nr 10 i 17 przy ulicy Marii Fołtyn. 
Koszt biletu PKP 10zł, (osoby uczące się powinny mieć legitymacje szkolne 
i bilety MPK).
Wstęp wolny

13 stycznia 2023 roku
godz. 17.30
Noworoczny Turniej Szachowy 
Turniej dla miłośników szachów i logicznego myślenia. 
Wstęp wolny dla uczestników zajęć koła Szach-Mat, dla pozostałych - 
wstęp płatny 20 zł

13 stycznia 2023 roku
godz.18.00 
Koncert Kolęd Noworoczne Kolędowanie
Wychowankowie uczęszczający na zajęcia wokalno-instrumentalne do 
MDK zabiorą nas w muzyczną podróż do krainy najpiękniejszych polskich 
kolęd i pastorałek. 
Wstęp wolny

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

Młodzieżowy Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

ul. Słowackiego 17
tel. 48 360 62 02

www.mdk.radom.pl 
sekretariat@mdk.radom.pl 

mdk.pak@wp.pl
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18 stycznia 2023 roku
godz. 9.30  
XV Turniej Wiedzy o BRD Komputerowy Rower  
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VI PSP z Radomia i powiatu 
radomskiego. Każda szkoła zgłasza 3 reprezentantów. Zawodnicy muszą 
wykazać się znajomością przepisów ruchu drogowego, zasad udzielania 
i pomocy przedlekarskiej (forma testowa) oraz sprawnością w obsłudze 
programu komputerowego BERDE 2.0 (forma komputerowa). 
Wstęp wolny dla szkół

22 stycznia 2023 roku 
godz. 17.00
Noworoczny Koncert Orkiestry Grandioso

W Katedrze Radomskiej odbędzie się Koncert Radomskiej Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Grandioso pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego. Orkiestra 
wykona melodie popularnych polskich i zagranicznych kolęd, utwo-
ry związane z okresem Bożego Narodzenia, a także muzyczne tematy 
filmowe.
Wstęp wolny

25, 26 stycznia 2023 roku
godz. 10.00 
V Regionalne Prezentacje Wokalne
Konkurs adresowany do uczniów szkół. Regulamin na stronie www.mdk.
radom.pl  
Wstęp wolny

27 stycznia 2023 roku   
godz. 17.30   
Karnawałowy Turniej Szachowy 
Turniej dla miłośników szachów i logicznego myślenia. Wstęp wolny dla 
uczestników zajęć koła Szach-Mat, dla pozostałych - wstęp płatny 20 zł.

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej

[ 38 ]



Wystawy czasowe

Do 15 stycznia 2023 roku
Lalkowo-lekturowo. Nie tylko dla moli (książkowych)
Prezentacja lalek artystycznych, będących odwzorowaniem postaci 
ze znanych i  lubianych powieści, lektur szkolnych i  baśni, m.in. z  Pana 
Tadeusza, Trylogii, Quo Vadis, W pustyni i w puszczy, Lalki, Zemsty, Nocy i dni, 
Wesela, Przygód Tomka Sawyera, Ani z Zielonego Wzgórza i wielu, wielu in-
nych. Łącznie jest to 167 lalek, 11 scen z  literatury polskiej, 7 scen z  lite-
ratury obcej i sześć scen z baśni H.Ch. Andersena. Lalki wykonane przez 
dwie radomianki, pasjonatki: Jolantę Weiser i Annę Michalczyk. Wystawa 
jest przeznaczona dla pasjonatów literatury, młodzieży i dzieci, które będą 
mogły sobie przypomnieć wiele lektur szkolnych. Wystawie towarzyszą 
warsztaty tworzenia pacynek dla najmłodszych Mój ulubiony książkowy 
bohater. 

Cały styczeń 2023 roku
Grupa Dziesięciu (1932-1939). Zrzeszenie krakowskich 
artystów
Wystawa prezentuje prace Grupy Dziesięciu działającej w Krakowie w la-
tach 30’. Było to zrzeszenie artystów, którzy patrzyli na sztukę inaczej 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego
Rynek 11

tel. 48 362 43 29
tel. 48 362 21 14
tel. 48 362 56 94
fax 48 362 34 81

www. muzeum.edu.pl
malczewski@muzeum.edu.pl 

Muzeum 
im. Jacka 
Malczewskiego

Adam Bunsch, Niewiasty u grobu, 1930 bez ram
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niż poprzednie pokolenia malarzy. Wyrośli z  dosyć tradycyjnego, kon-
serwatywnego środowiska krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, (która od 
1900 roku stała się Akademią), jednak za sprawą licznych podróży m.in. 
do Francji i  Włoch, swoje fascynacje i  zainteresowania malarskie kie-
rowali w  stronę nowych rozwiązań. Pod szyldem Grupy Dziesięciu na 
przestrzeni 8 lat swoje prace wystawiało 40 artystów, głównie malarzy. 
Artyści należący do grupy to uczniowie młodopolskich twórców m.in. 
Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego czy 
Wojciecha Weissa. W ich pracach widać wpływy nauczycieli, ale także in-
spiracje malarstwem europejskim. Grupa Dziesięciu powstała z inicjatywy 
malarza, Teodora Grotta, który wraz z Marcinem Samlickim, Wlastimilem 
Hofmanem, Alfonsem Karpińskim i Stanisławem Popławskim postanowił 
zorganizować wystawę swoich prac. Do współpracy zaprosił także pięciu 
innych zaprzyjaźnionych malarzy, stąd właśnie wzięła się nazwa Grupy – 
Dziesięciu. Ugrupowanie dziś jest nieco zapomniane, ponieważ jego dzia-
łalność brutalnie przerwał wybuch drugiej wojny światowej. Ideowość 
zrzeszenia i  brak awangardowych postulatów prawdopodobnie skazał 
poniekąd Grupę Dziesięciu na zapomnienie. Ekspozycja będzie prezen-
towana do 26 lutego 2023.
 
Strach ma wielkie oczy
Strach ma wielkie oczy to ekspozycja przeznaczona dla dzieci od przed-
szkola do czwartej klasy szkoły podstawowej. Na ekspozycji odtworzone 
zostały miejsca znane dzieciom z bajek i opowieści, które wydają się być 
groźne i straszne. Jest tu m.in. zamek ze strasznym smokiem, domek na 
kurzej nóżce, tajemniczy las, w którym pojawiają się przedziwne legendar-
ne stwory i upiory, czy owiany nimbem tajemnicy dom wiedźmy.
Wystawa jest interaktywna. Jej głównym zamysłem jest opowiadanie 
i  przypominanie historii, które budzą negatywne emocje, po to tylko, 
by oswajać strach poprzez włączenie dzieci do wspólnej zabawy. Dzieci 
mogą układać samodzielnie scenariusze i  tworzyć nowe bajki, wykorzy-
stując w tym celu specjalnie przygotowane figury.
Wystawie towarzyszyć będą warsztaty formowania i wypiekania prawdzi-
wych pierników z domku Baby Jagi.
Wystawa czynna do końca 2023 r.
 
Wystawy stałe
 
Muzeum Historii Radomia
Na trzech kondygnacjach Domu Gąski i Esterki (Rynek 4/5) zaaranżowano 
wystawę, ukazującą dzieje Radomia od IX wieku do roku 1945. Zwiedzanie 
zaczniemy od piwnic Kamienicy Esterki. Tu obejrzymy 10 - minutowy film 
o całej historii Radomia. W kolejnym pomieszczeniu można zapoznać się 
z  historią badań archeologicznych na terenie najstarszego radomskie-
go grodu nazwanego w  późniejszych latach Piotrówką. Pierwsza sala 
poświęcona jest wczesnośredniowiecznym dziejom Radomia. Nowym 
rozwiązaniem jest prezentacja grodu z X wieku i współistniejących osad 
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służebnych w  specjalnie skonstruowanej niszy pod szklaną podłogą. 
Na specjalnych ekranach LCD zobaczymy prezentacje innych obiektów 
związanych z tamtym okresem. Całość ekspozycji jest mieszanką prezen-
tacji autentycznych artefaktów z  efektami multimedialnymi. W  kolejnej 
sali znajdują się artefakty związane ze Starym Radomiem (tereny wokół 
kościoła św. Wacława). W gablotach są umieszczone zabytki odkryte na 
opisywanym terenie podczas badań archeologicznych. Zainstalowano tu 
też trzy stanowiska VR (wirtualnej rzeczywistości). Dalsza część ekspozycji 
przedstawia dzieje miasta w XIV i XV stuleciu. Atrakcją tej części jest od-
tworzony średniowieczny kram kupiecki. 
 Na parterze Kamienicy Gąski zobaczymy wydarzenia związane z radom-
skim zamkiem i okresem szlacheckiej wolności. W tej części oprócz ekra-
nów LCD z grami dla dzieci jest też przygotowane stanowisko do robienia 
pamiątkowych zdjęć w strojach z epoki. Na piętrze zwiedzających przywi-
ta wnętrze gabinetu radomskiego historyka z przełomu XIX i XX stulecia 
Walerego Przyborowskiego. Kolejna sala jest poświęcona dziejom miasta 
w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Na trójwymiaro-
wej animacji zobaczymy wyzwalanie Radomia przez wojska napoleońskie 
z rąk Austriaków w 1809 roku. W tej sali zobaczymy także repliki pięknych 
mundurów wojskowych z tamtego okresu. Kolejna sala poświęcona jest 
wydarzeniom powstania styczniowego, a dalej, przez stylizowane na za-
bytkowe drzwi, wejdziemy do Apteki pod Białym Orłem - meble z 1824 
roku są tu oryginalne. Za apteką znajduje się fotoplastykon, w  którym 
można oglądać wszystkie stare fotografie ze zbiorów Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu.
Dalszą część ekspozycji poświęcono gospodarce miasta w II poł. XIX wie-
ku, miastu w  czasach I  wojny światowej oraz w  XX-leciu międzywojen-
nym. W ostatniej i zarazem największej sali zobaczymy Radom w czasach 
okupacji hitlerowskiej. W  tym pomieszczeniu będzie także wyświetlany 

fot. Muzeum Historii Radomia
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animowany film w 3D, który podsumuje dzieje Radomia od X wieku po 
czasy współczesne.
 Zapisy grup na zwiedzanie Muzeum Historii Radomia – tel. (48) 3622550
Muzeum zachęca do korzystania z  nowych lekcji muzealnych, tematy: 
Lokacja miast na prawie niemieckim na przykładzie Radomia, Radom w cza-
sach Jagiellonów, Zamachy, konspiracja, powstania i rewolucje – metody wal-
ki Polaków z zaborcą w okresie niewoli narodowej, Przemysłowy Radom w XIX 
i XX stuleciu, Radom u progu niepodległości, Radom w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, Ziemie polskie pod okupacją niemiecka podczas II wojny 
światowej, Radom w literaturze pięknej.

Kultury pozaeuropejskie w  zbiorach Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego; Galeria Malarstwa Polskiego XIX i  XX wieku; 
Kolekcja rodziny Pinno; Leszek Kołakowski (1927–2009) - wystawa 
bezpłatna.

Wystawy przyrodnicze: Ochrona przyrody na Ziemi Radomskiej; 
Środowiska przyrodnicze Ziemi Radomskiej; Gabinet XIX-wiecznego 
Przyrodnika; Geologia i  paleontologia Ziemi Radomskiej; Polskie 
Parki Narodowe.

Ceny biletów: bilet normalny 25 zł, bilet grupowy z przewodnikiem 16 zł, 
bilet ulgowy 15 zł, bilet posiadacza Karty Dużej Rodziny 20 zł; bilet na poje-
dyncze wystawy: bilet normalny 12 zł, bilet grupowy z przewodnikiem 10 
zł, bilet ulgowy 9 zł; warsztaty i lekcje muzealne 12 zł; wykłady 5 zł.
Wystawa: Muzeum Historii Radomia, bilet normalny 30 zł, bilet ulgowy 20 
zł. Bilet łączony na wystawy w budynku MJM i na wystawę stałą pt. Muzeum 
Historii Radomia w zabytkowych kamienicach Gąski i Esterki – 40 zł.
 
Muzeum bierze udział w  programie Kulturalna Szkoła na 
Mazowszu.

Program edukacyjny
Muzeum im. Jacka Malczewskiego oferuje program edukacyjny, skie-
rowany zarówno do dzieci w  wieku przedszkolnym, jak i  uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych, którego celem ma być po-
pularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, etnograficznej oraz 
przyrodniczej. Warsztaty plastyczne towarzyszą większości wystaw, sta-
nowią okazję do nauki poprzez zabawę. Koszt warsztatów – 12 zł od oso-
by. Rezerwacja terminu warsztatów z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
pod nr tel. 48 36 25 694.

Godziny otwarcia muzeum: poniedziałek nieczynne, wtorek 9.00 – 
15.00, środa 9.00 – 16.00, czwartek 9.00 – 15.00, piątek 10.00 – 17.00, sobota 
11.00 – 17.00, niedziela 11.00 – 17.00. Na 60 minut przed zamknięciem
muzeum nie wpuszczamy zwiedzających. Dniem bezpłatnego zwiedza-
nia jest wtorek.
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Wystawy stałe

Cały styczeń 2023 roku

Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję

Wystawa prezentowana jest w  trzech komnatach zamkowych. Ukazuje 
polskie tradycyjne instrumenty muzyczne w  składach charakterystycz-
nych kapel z różnych regionów etnograficznych Polski oraz instrumenty 
zachowaniem podziału ze względu na źródło wydobywania dźwięku. 
Wystawa otrzymała wyróżnienie w  najbardziej prestiżowym ogólno-
polskim konkursie Sybilla na Wydarzenie Muzealne w  kategorii wystaw 
etnograficznych.

Magia instrumentów. Osobliwości inwencja 
trzygłosowa
Wystawa umieszczona w  wyjątkowej scenerii trzech XV-XVI-wiecznych, 
bogato zdobionych komnat. W pierwszej z nich – Komnacie Staropolskiej, 
znajdują się cztery obszary ekspozycyjne, które zwiedzający poznaje dzię-

Ekspozycje:
Zamek Szydłowieckich 

 i Radziwiłłów
Ul. Gen. J. Sowińskiego 2, 

 26-600 Szydłowiec
www.muzeuminstrumentow.pl

rezerwacja@muzeuminstrumentow.pl
tel. +48 48 617 12 43

Muzeum 
Ludowych 
Instrumentów 
Muzycznych 
 w Szydłowcu

Fot. MLIM w Szydłowcu
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ki opowieści narratora. Druga sala, Komnata Intermezzo to eksperymenta-
rium dźwięku. Można tu zagrać na specjalnie przygotowanych instrumen-
tach albo korzystając z licznych multimediów i przygotowanych specjal-
nie dla muzeum aplikacji - przenieść się w wirtualny świat muzyki. Trzecią 
częścią ekspozycyjnej inwencji jest Komnata Lutnicza. Prezentowane tam 
instrumenty strunowe można usłyszeć, wzbudzając ich dźwięk dzięki in-
teraktywnej batucie, dzięki której każdy może poczuć się jak dyrygent.

Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych 
właścicieli
Stała wystawa historyczno-artystyczna opowiada o  czasach świetności 
szydłowieckiego zamku (XVI-XVIII w.) w kontekście fundacji jego właści-
cieli – Szydłowieckich i  Radziwiłłów, ukazując zarazem siłę i  znaczenie 
dawnej Rzeczpospolitej. Opowieść snuta jest poprzez oryginalne obiek-
ty – późnogotyckie rzeźby,  rzemiosło artystyczne, fragmenty dawnej 
kamieniarki i kafli piecowych, obrazy oraz dokumenty (rękopisy XVI, XVII, 
XVII w.), zaprezentowane w multimedialnej aranżacji, umieszczone w XV-
wiecznych, kameralnych komnatach.
Ceny biletów: normalny – 24 zł, ulgowy – 18 zł, grupowy - 15 zł, rodzinny - 
60 zł, Kulturalna Szkoła na Mazowszu – 1 zł
 Godziny otwarcia muzeum do 31 marca: poniedziałek - nieczynne, wto-
rek - niedziela - godz. 9.00–16.00. 
W godzinach 12.00-12.30 ekspozycja jest nieczynna z powodu dezynfekcji.

[ 44 ]



Muzeum Wsi Radomskiej tworzą obiekty dawnego budownictwa wiej-
skiego – chłopskiego, szlacheckiego, sakralnego, zgromadzone na 
32-hektarowym terenie na obrzeżach Radomia. Obok chałup i budynków 
gospodarczych – stodół, spichlerzy, olejarni, usytuowane są obiekty wiej-
skiej użyteczności publicznej – Dom Ludowy i remiza oraz młyny wodne 
i tartak. Kolekcja wiatraków, w której są koźlaki i paltrak, należy do najcie-
kawszych w polskim muzealnictwie skansenowskim. W muzeum znajdują 
się dwa dwory z XVIII wieku. 

Cały styczeń 2023 roku

Ekspozycje bożonarodzeniowe 
W Muzeum Wsi Radomskiej, jak co roku, można oglądać aranżacje bożo-
narodzeniowe zaprezentowane w zabytkowych chałupach i osiemnasto-
wiecznym dworze z  Pieczysk, które pokazują dawne dekoracje wnętrz, 
przyrządzanie potraw; obrazują sposób spędzania świąt, jak również 
zmieniające się zwyczaje i estetykę.

Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi 
Radomskiej - nowa wystawa stała 
Ekspozycja prezentuje przekrój narzędzi rolniczych poprzez unikatowe 
ręcznie robione, np. radła ramowe czy też pługi drewniane, młocarnie, 
żniwiarki po różne modele ciągników, kombajnów czy opryskiwacze do 
roślin, które mieszkańcy wsi konstruowali na własne potrzeby i wykorzy-
stywali przy pracach na roli. Wystawa prezentowana jest w zmodernizo-
wanym pawilonie. Środki na remont pochodziły z funduszy unijnych oraz 
dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego.

Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.00 – 15.30, sobota – niedziela 
10.00 – 15.00

Radom, ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81

www.muzeum-radom.pl
muzeumwsi@muzeum-radom.pl

Muzeum Wsi 
Radomskiej
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Wystawy

Cały styczeń 2023 roku

Wystawa stała Przemysł – siła miasta. Radom 
w latach 1918-1989
Dookoła kultowych marek i  rzeczy codziennego użytku, wyprodukowa-
nych w  naszym mieście, Resursa zbudowała przestrzeń sentymentalną, 
w  której pojedyncze eksponaty z  ponad 60 przedsiębiorstw służą za 
kanwę do snucia opowieści o codzienności. Zwiedzanie wystawy ma być 
zabawą, szukaniem ukrytych haseł, odgadywaniem zagadek i odkrywa-
niem kolejnych sekretów Radomia. Ekspozycja ta to tylko zaczątek mu-
zeum, nietypowa wizytówka reklamowa miasta, zapowiedź i zaproszenie 
do odkrywania lokalnej historii.
Miejsce: Kamienica Deskurów, Rynek 14
Wstęp wolny

Wystawa czasowa

Cały styczeń 2023 roku

Wystawa czasowa (Nie)oczywiste. Wystawa szopek 
bożonarodzeniowych
Ta wystawa to swoista podróż nie tylko w czasie i przestrzeni, ale i przez 
mentalność niektórych narodów. Sposób przedstawienia Świętej Rodziny 
mówi bowiem wiele o  ich kulturze, obyczajach związanych z  Bożym 
Narodzeniem oraz o  rzeczywistości, z  którą przyszło im się mierzyć. Na 
wystawie znalazła się zatem szopka z Betlejem – jako centrum, z którego 
wywodzi się ten motyw. Jest też eksponat z Armenii – kraju, który jako 
pierwszy na świecie uznał chrześcijaństwo za religię państwową i kulty-
wuje unikatowe zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Kolejne arte-
fakty – z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej ukazują drogi rozpo-
wszechniania się chrześcijaństwa i motywu szopki. W tym nurcie pokaza-
ne są również fotografi e nieoczywistych szopek z polskich kościołów. Ich 
autorzy zwrócili uwagę na współczesne problemy polityczne i społeczne. 
Zaprezentowana jest także słynna szopka jedenastolatki z  Wrocławia, 

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63
tel./fax 48 3778011
www.resursa.radom.pl
resursa.radom@wp.pl

Ośrodek Kultury 
i Sztuki RESURSA 
OBYWATELSKA
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w przejmujący sposób komentująca kryzys migracyjny na białoruskiej gra-
nicy. Nie brakuje też najsłynniejszych szopek rodzimych, tych krakowskich. 
Miejsce: Kamienica Deskurów, Rynek 14
Wstęp wolny

Wystawy czynne: poniedziałek – piątek czynne od 10.00-18.00, sobota 
– nieczynne, niedziela – czynne od 10.00-18.00. 1 i 6 stycznia – nieczyn-
ne. Ostatni zwiedzający wpuszczani są na godzinę przed zamknięciem 
muzeum.

3 stycznia 2023 roku
godz. 16.30
Recenzenci Resursy
Zajęcia z  zakresu pisania recenzji, krytyki literackiej, analizy, interpretacji 
i wartościowania poezji. Prowadzenie: dr Adrian Szary.
Wstęp wolny

10 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Retrospotkanie 45 – 
Nie tylko herb i flaga… 
O nowych projektach 
systemu symboli 
Radomia
Rok temu, na lutowym 
Retrospotkaniu pojawił się te-
mat herbu Radomia, jego mno-
gich wariantów spotykanych 

Zdjęcie udostępnione przez OKiS Resursa Obywatelska

dr hab. Tomisław Giergiel
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w różnych dokumentach czy przestrzeni miejskiej. Padły też słowa o po-
trzebie podjęcia prac nad ustanowieniem godła naszego miasta zgod-
nego z zasadami heraldycznymi. W minionym roku tak się właśnie stało. 
Na zlecenie władz miasta dr hab. Tomisław Giergiel z  Instytutu Historii 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie opracował studium 
historyczno-heraldyczne herbu Radomia oraz przygotował propozycje 
graficzne nowego godła naszego miasta, a także pozostałych znaków i in-
sygniów samorządowych. Styczniowe Retrospotkanie to okazja, by z nim 
o  tym porozmawiać. Ponadto będzie można poznać wiele szczegółów 
dotyczących dziejów herbu Radomia. Wiele z  nich było dotąd niezna-
nych, a  mają one istotny wpływ na to, jak znak naszego miasta będzie 
już wkrótce wyglądał. Zaprezentowane też zostaną pozostałe elementy 
identyfikacji heraldycznej naszej gminy. 
Dr hab. Tomisław Giergiel – absolwent kierunków historia, prawo oraz 
muzealnictwo i  ochrona zabytków, adiunkt w  Katedrze Archiwistyki 
i Nauk Pomocniczych Historii UMCS. Zajmuje się źródłami archiwalnymi 
i  muzealnymi, heraldyką, genealogią, sfragistyką, geografią historycz-
ną i  dyplomatyką. Współpracownik Komisji Nauk Pomocniczych Historii 
i Edytorstwa Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk. Autor 
przeszło 250 publikacji, projektów, opinii naukowych, prac dokumen-
tacyjnych i  konsultacji heraldycznych. Kierownik Działu Historycznego 
Muzeum Zamkowego w  Sandomierzu, prezes lubelskiego oddziału 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i  członek Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Heraldycznego. 

Zdjęcie udostępnione przez OKiS Resursa Obywatelska
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11 stycznia 2023 roku
godz. 12.00 i 18.00
Drogowskazy – pokaz filmu The Chosen (Wybrani)
Resursa Obywatelska zaprasza na pierwszą odsłonę serialu o życiu Jezusa. 
Reżyser filmu Dallas Jenkins pokazuje Ewangelię oczami osób, które oso-
biście znały Chrystusa. Charyzmatyczny rybak walczący z długiem, piękna 
kobieta zmagająca się z demonami i utalentowany księgowy wykluczony 
ze społeczeństwa – oni jako pierwsi spotykają Jezusa, który, dokonując 
cudów, rozpoczyna swoją misję, aby zmienić świat. Jeszcze nie wiedzą, 
że to początek globalnej rewolucji, która rozpocznie nową erę w historii. 
The Chosen to opowieść o najbardziej wpływowej osobie świata. Skupia 
się na relacjach Chrystusa z ludźmi z różnych warstw społecznych. Twórcy 
pokazują znane historie, ale w zupełnie nowej perspektywie (na podsta-
wie opisu dystrybutora). W styczniu zaprezentowana zostanie pierwsza, 
trzyodcinkowa część serialu: Wezwałem cię po imieniu, Szabat oraz Jezus 
kocha dzieci. Czas trwania: 119 min. 
Projekcji będzie towarzyszyć prelekcja księdza Pawła Sidoruka, probosz-
cza Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu. Organizatorzy za-
praszają również na drobny poczęstunek.
Opłata za udział w spotkaniu – 10 zł

12 stycznia 2023 roku
godz. 17.30
Fakty i mity. Spotkania z nauką i techniką
Resursa Obywatelska i Radomska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-
Technicznych NOT w  Radomiu zaprasza na kontynuację cyklu spotkań 
popularnonaukowych. Odbywają się raz w miesiącu. Adresowane są do 
wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowych tech-
nologii, wytwarzania energii elektrycznej i tematyki popularnonaukowej 
dotyczącej każdej sfery życia. Formuła spotkań to wykład i panel dysku-
syjny z odpowiedziami na pytania. W styczniu organizatorzy proponują 
kontynuację tematu magazynowania energii elektrycznej i możliwości jej 
wykorzystania w różnych sektorach działalności. Spotkaniu będzie towa-
rzyszyć wykład inauguracyjny przedstawiciela RRFSNT NOT.
Wstęp wolny

15 stycznia 2023 roku
godz. 11.00
Bajkowa niedziela – pokaz filmu Kosmiczna przygoda 
Allana
Allan ma nieciekawą perspektywę wakacji. Jego rodzice się rozwiedli 
i mieszka tylko z ojcem na osiedlu, gdzie nie ma żadnych przyjaciół. Jest 
tak zrezygnowany, że zgadza się pomóc swemu zdziwaczałemu sąsia-
dowi Hugo, który ma obsesję na punkcie UFO. Allan ma być dla niego… 
ludzką anteną służącą nawiązania kontaktu z obcymi z kosmosu. I wtedy 
pojawia się Majka – stuprocentowa kosmitka, która awaryjnie ląduje na 
Ziemi. Między Allanem i  Majką nawiązuje się zupełnie nieoczekiwana, 

[ 49 ]



prawdziwa przyjaźń. Allan nie musi nawet nic mówić, bo kosmitka czy-
ta w jego myślach. Ale źli ludzie nie śpią. Na ślad istnienia kosmitki trafia 
szalony kolekcjoner, który pragnie, by była ona częścią jego zbioru dziw-
ności. Teraz Allan musi uratować Majkę przed dostaniem się w szpony sza-
lonego kolekcjonera. Wspaniałą przygodę czas zacząć!  Po projekcji filmu 
odbędą się warsztaty kreatywne.
Wstęp płatny – 10 zł

20 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Wernisaż wystawy prac Przemysława Zielińskiego 
i Barbary Sarnowicz Pozy. Emocje, które tworzą modę
Wystawa prezentuje prace Przemysława Zielińskiego i Barbary Sarnowicz: 
odzież, obuwie i akcesoria – wizje, inspiracje, tworzenie. To dwa spojrzenia 
na świat przenikające się, a zarazem bardzo indywidualne i skonfrontowa-
nie mody ulicznej z pret-a-porter. To sztuka użytkowa, którą warto mieć 
zawsze pod ręką. 
Barbara Sarnowicz sztuką chciała zajmować się zawsze, jednak z czasem 
zrozumiała, że ta użytkowa jest bliższa jej sercu. Tworzy wyroby kaletnicze, 
obuwie i modę uliczną. 
Przemysław Zieliński – jego prace można opisać bardzo łatwo: prosto-
ta przełamana kontrolowanym bogactwem i  ograniczeniem koloru. 
Inspiracji poszukuje w architekturze, sztuce i codzienności.
Wstęp wolny

27 stycznia 2023 roku
godz. 19.00
Wieczór kolęd prawosławnych
Są częścią świętowania Bożego Narodzenia, które wyznawcy prawo-
sławia rozpoczynają wieczerzą wigilijną 6 stycznia. Przywędrowały doń 
z Zachodu i dość szybko się w nim zadomowiły. Kolędy, te znane z tradycji 
Kościoła Wschodniego, zabrzmią, podobnie jak przed rokiem, w Resursie 
Obywatelskiej. Na koncert zaprasza Centrum Kultury Prawosławnej przy 
Parafii Prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu z błogosławieństwem 
Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Prawosławnego 
Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego. Szczegółowy program na www.resur-
sa.radom.pl. 
Wstęp wolny

29 stycznia 2023 roku
godz. 11.00
Bajkowa niedziela – spektakl Teatru Katarynka 
Bałwanek Tiko i królowa Fruncja 
Resursa Obywatelska zaprasza na musicalową opowieść o przyjacielskim 
i pomocnym bałwanku. Czy wesprze on zagubionego pingwinka i nie-
wrażliwą Królową? Może, z pomocą przyjaciół – Pana Cukierka i Wielkiego 
Poety, przywróci radość i  szczęście w  lodowej krainie? Jak potoczy się 
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ta historia? Nie zabraknie w niej na pewno wątków edukacyjnych. Zima 
bywa bowiem niebezpieczna i zabawy na lodzie mogą się różnie skoń-
czyć. Bywa on wszak kruchy. Spektakl Teatru Katarynka odznacza się 
doskonałą oprawą muzyczną. Śpiew i ruch sceniczny przyciągną uwagę 
odbiorcy, który, bawiąc się, wyciągnie wiele pouczających wniosków i baj-
kowych morałów.
Spektakl dla dzieci w wieku 3+
Wstęp płatny – 10 zł

Warsztaty edukacyjne
Resursa Obywatelska zaprasza na warsztaty edukacyjne, skierowane do 
uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. W trakcie zajęć bę-
dzie możliwość przeniesienia się w historii i odkrycia świata bez Internetu 
i  telefonu komórkowego, ucząc się niezbędnych wówczas sprawności. 
Zgłębić będzie można arkana pisania na maszynie Łucznik, poznać sekre-
ty kostki Rubika, dowiedzieć się, jak rozstrzygnąć Wyścig Pokoju i wybrać 
przodownika pracy. Program zajęć dostosowany do wieku uczestników. 
Warsztaty odbywają się w Resursie Obywatelskiej. Istnieje możliwość po-
łączenia zajęć z  wcześniejszym zwiedzaniem ekspozycji Przemysł – siła 
miasta. Warsztaty będą odbywać się raz w tygodniu, we czwartki, o godz. 
10.00 i 13.00. Koszt warsztatów edukacyjnych: 10 zł od osoby/grupa do 25 
osób. Rezerwacja terminu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 
48 362 85 90, 48 362 42 63. Więcej informacji na temat oferty warsztatów 
edukacyjnych na stronie internetowej: www.resursa.radom.pl

Projekt edukacyjny Historia Cię szuka
Zajęcia są skierowane do dzieci i młodzieży z radomskich szkół. W ich ra-
mach pracownicy instytucji prowadzą lekcje dotyczące dziedzictwa histo-
rycznego Radomia. Składają się nań: projekcja wybranego przez nauczy-
ciela filmu dokumentalnego autorstwa Resursy oraz prelekcja jej pracow-
nika. Spotkania odbywają się w  Resursie po wcześniejszym uzgodnieniu 
terminu i  tytułu filmu. Nauczycieli zainteresowanych projektem Historia 
Cię szuka Resursa prosi o kontakt telefoniczny (48 362 85 90, 48 362 42 63).
Koszt udziału w spotkaniu: 10 zł od osoby.

Zdjęcie udostępnione przez OKiS Resursa Obywatelska
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20 stycznia 2023 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Roztańczony karnawał z ROKiem
Wykonawcy: Radom Percussion Group, Przemysław Zych - dyrygent, 
Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie, m.in. Suita z tematami z West Side Story na zespół perkusyjny 
i smyczki; Suita bałkańska (medley) na zespół perkusyjny i smyczki skom-
ponowana specjalnie na ten koncert. 
Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w trzech edycjach wieko-
wych: I edycja – dla uczniów liceów, godz.8.15, czas koncertu 60 min./ 7 
zł; II edycja – dla uczniów szkół podstawowych, godz.9.35, czas koncertu 
45 min./ 6 zł; III edycja – dla przedszkoli, godz. 10.40, czas koncertu 30 
min/ 5 zł.

21 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Roztańczony karnawał z ROKiem
Wykonawcy: Radom Percussion Group, Przemysław Zych - dyrygent, 
Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie, m.in.: Suita z tematami z West Side Story na zespół perkusyjny 
i smyczki; Suita bałkańska (medley) na zespół perkusyjny i smyczki skom-
ponowana specjalnie na ten koncert.
Początek nowego roku to czas karnawałowych zabaw, przepełnionych 
tańcem oraz żywiołową, pełną energii muzyką. Dlatego też w tym roku 
koncert karnawałowy będzie wyjątkowy i  niezwykle roztańczony. Wraz 
z  Radomską Orkiestrą Kameralną wystąpi zespół perkusyjny Radom 
Percussion Group, a  nad całością będzie czuwał Przemysław Zych. 
Podczas koncertu usłyszymy m.in. Suitę z  tematami z West Side Story na 
zespół perkusyjny i smyczki; Suitę bałkańską (medley) na zespół perkusyj-
ny i smyczki skomponowaną specjalnie na ten koncert oraz inne utwory 
o charakterze tanecznym. Repertuar koncertu to muzyka taneczna inspi-
rowana jednym z najbradziej znanych amerykańskich musicali - West Side 
Story (opowiadającym historię Romea i Julii, osadzoną w latach 50-tych XX 
wieku w Nowym Yorku) oraz tańcami pochodzącymi z różnych zakątków 
świata. Będzie to muzyka tak energetyczna, gorączkowa i radosna.
Tańce z całego świata, duży zespół perkusyjny (Radom Percussion Group), 

ul. Żeromskiego 53 (sala 
koncertowa Urzędu Miejskiego)
tel./fax 48 36 20 444
tel. 48 360 24 80
www.rok.art.pl
sekretariat@rok.art.pl 
koncerty@rok.art.pl

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna
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Radomska Orkiestra Kameralna pod batutą Przemysława Zycha, muzyka 
pełna energii i radości to gwarancja wyśmienitej karnawałowej zabawy. 

Wstęp płatny: I strefa - bilet normalny 35 zł, bilet ulgowy 30 zł; II 
strefa – bilet normalny 25 zł, bilet ulgowy 20 zł. Cena biletu w kar-
necie: 16 zł (min. 5 koncertów).

Przemysław Zych, fot. ROK
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1, 6, 7, 8 grudnia 2022 roku
godz. 10.00 i 12.00

1, 4, 5, 6, 7, 8 stycznia 2023 roku
godz. 19.00 
Spektakl Okno na parlament, reż. Jarosław 
Tumidajski
Pewnego wieczoru Richard Willey, minister w konserwatywnym rządzie 
Jego Królewskiej Mości, aranżuje romantyczne spotkanie z  jedną z  se-
kretarek opozycji. Bardzo szybko okazuje się jednak, że z  powodu dość 
zaskakującego znaleziska, które określić można jako niestandardowe wy-
posażenie pokoju hotelowego, ten leniwy w założeniu wieczór zamieni 
się w  jedną z  najbardziej pracowitych nocy w  życiu bohatera. Richard 
Willey zmuszony będzie wspiąć się na wyżyny swoich politycznych (i nie 
tylko!) umiejętności, aby ratować swoją karierę (i  oczywiście rząd Jego 
Królewskiej Mości). Okno na parlament to brawurowa komedia pomyłek 
rozgrywana w zawrotnym tempie, to szalona galeria świetnie zarysowa-
nych scenicznych typów, to także satyra na polityków, których deklaracje 
aż nazbyt często nie pokrywają się z ich działaniami…
Obsada: Katarzyna Dorosińska – Pamela, Maria Gudejko – Pokojówka, 
Milena Jóźwiak – Jane Worthington, Natalia Samojlik – Gladys, Alan 
Bochnak – Detektyw, Marek Braun – Richard Willey, Cezary Domagała 
– Kierownik, Piotr Kondrat – Kelner, Mateusz Paluch – Ronnie, Michał 
Węgrzyński – George Pigden

6, 7, 8 stycznia
godz. 17.00 
Spektakl Seks dla opornych, reż. Henryk Jacek 
Schoen
Alice i  Henry, małżonkowie z  dwunastoletnim stażem, uzbrojeni w  eg-
zemplarz Seksu dla opornych, meldują się w modnym hotelu z misją rewita-
lizacji swojego przeżywającego kryzys związku. Wspólne lata odcisnęły na 
kochającej się niegdyś parze swoje piętno... Wzajemne pretensje i urazy 
doprowadzą małżonków niemal do rozstania. Czy poradnikowe recepty 
pomogą im uratować związek i na nowo rozpalić wygasłą namiętność? 
 A może okaże się, że w miłości najbardziej liczy się coś zupełnie innego?... 

Teatr 
Powszechny
 im. Jana

 Kochanowskiego

Plac Jagielloński 15
tel. 48 386 52 67
fax 48 386 52 90
www.teatr.radom.pl
teatr@teatr.radom.pl
bilety@teatr.radom.pl
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Seks dla opornych to sztuka, w  której na początku mężczyźni śmieją się 
z kobiet, potem kobiety śmieją się z mężczyzn, a na końcu mężczyźni wy-
chodzą z teatru wpatrzeni w swoje kobiety.
Obsada: Katarzyna Dorosińska – Alice Lane, Łukasz Mazurek – Henry Lane.

8, 22 stycznia 2023 roku
godz. 13.00 

10, 17 stycznia 2023 roku
godz. 10.00 i 12.00

20, 24 stycznia 2023 roku
godz. 10.00 
Spektakl Roszpunka, reż. Michał Derlatka
Czy banalne z pozoru spotkanie w zwyczajnym mieszkaniu może przero-
dzić się w niezwykłą podróż do baśniowego świata, a stara peerelowska 
meblościanka przeobrazić się  w zaczarowaną scenerię? Oczywiście, że 
tak! Na scenie przeciętna rodzina, jakich wiele, nagle przenosi się do ma-
gicznej krainy i  zaczyna snuć opowieść o  Roszpunce. Swoje codzienne 
role zamieniają na bajkowe postacie, trafiają się na królewski dwór, gdzie 
poznajemy Króla i Królową, Królewicza i Różyczkę – Roszpunkę. Ale jak to 
w bajkach bywa, sprawy nieco się komplikują, kiedy do akcji wkracza… 
Czarownica! Dowcipna opowieść o królewnie więzionej w wysokiej wieży, 
którą uwolnić może tylko Książę. A  jedynym sposobem dostania się do 
komnaty królewny Roszpunki są jej długie włosy. Barwne i pełne humoru 
przedstawienie zachwyci nie tylko najmłodszych widzów.
Obsada: Milena Jóźwiak – Roszpunka, Narrator; Natalia Samojlik – Królowa, 
Czarownica, Narrator; Alan Bochnak – Król, Narrator; Przemysław Bosek – 
Królewicz, Narrator. 

10, 18, 19, 24 stycznia 2023 roku
godz. 11.00 
Spektakl Jestem, reż. Andrzej Sadowski
Jestem jest poruszającą opowieścią o  trudnym okresie dojrzewania. 
Główna bohaterka Joanna to wrażliwa, utalentowana dziewczyna, która 
wkraczając w dorosłość, niespodziewanie dla samej siebie ląduje na nie-
bezpiecznym wirażu. Jej życiowe wybory podyktowane są notorycznymi 
nieporozumieniami z  nadopiekuńczą matką, uporczywym pragnieniem 
akceptacji, przyjaźni, miłości... Poszukiwanie własnego „ja" okaże się dla 
Joanny bolesną i  brutalną lekcją. Dramatyczna historia dziewczyny to 
rzecz o tym, jak łatwo popełnić błąd i jak wielką cenę trzeba za to zapłacić. 
Przyglądając się losom młodziutkiej bohaterki, wnikliwie obserwujemy 
również otoczenie, które wywiera niemały (nie zawsze pozytywny) wpływ 
na podejmowane w tym wieku decyzje i na to, co dzieje się w życiu dora-
stającego człowieka. Jestem to spektakl o wymiarze edukacyjnym, dotyka-
jący m.in. kwestii budowania własnej tożsamości, poszukiwania akceptacji 
i  problemu uzależnień wśród nastolatków. Przedstawienie wzbogacają 
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songi, wykonywane przez aktora i rapera Mateusza „Kota" Kocięckiego.
Przedstawienie rekomendowane dla widzów od 16 roku życia.
Obsada: Joanna Zagórska – Joanna, Mateusz Kocięcki – Joker.

10 stycznia 2023 roku
godz. 19.00
Teatr Capitol, Alibi od zaraz, reż. Marcin Sławiński
Przyłapany na zdradzie mąż potrafi wznieść się na wyżyny kreatywno-
ści! Sztuka Jeana Poireta Alibi od zaraz jest tego niezbitym dowodem. 
Michel zaprasza do domu piękną młodą dziewczynę. Gdy powoli wciela 
w życie swoje marzenia o romansie, w drzwiach staje jego żona Sophie! 
Zdezorientowany i przerażony wizją rozwodu z dobrze sytuowaną mał-
żonką, potrzebuje porządnego alibi. Na poczekaniu wymyśla niedorzecz-
ną historię i wciąga niedoszłą kochankę do wspólnego odgrywania abso-
lutnie nieprzemyślanej farsy…
Jakie alibi będzie najbardziej wiarygodne? W co uwierzy żona? Scenariusza 
komicznej intrygi nie zna nikt! Nawet sam autor!

11, 12, 13, 14 stycznia 2023 roku
godz. 10.00
Spektakl Ferdydurke, reż. Alina Moś - Kerger
Inscenizacja jednej z  najbardziej znanych powieście Witolda 
Gombrowicza. Przedstawienie uhonorowane aktorską nagrodą zespoło-
wą na XIII Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim oraz zakwa-
lifikowane do ścisłego finału IV edycji Konkursu na Inscenizację Dawnych 
Dzieł Literatury Polskiej Klasyka Żywa.
Obsada: Mateusz Paluch – Józio/ Przemysław Bosek – Syfon/ Agnieszka 
Grębosz – Młodziakowa, Walek, Wałkiewicz / Adam Majewski – Profesor 
Piórkowski/ Kop

13, 14, 15 stycznia 2023 roku
godz. 19.00 
Spektakl Wstyd, reż. Błażej Peszek
Oto jedno z narzeczonych rezygnuje ze ślubu tuż przed nim…. A tu go-
ście zaproszeni, wesele i  orkiestra zapłacone. Jednym słowem – wstyd! 
W   restauracyjnej kuchni, na zapleczu sali weselnej, gdzie miało odbyć 
się przyjęcie, spotykają się   rodzice niedoszłych małżonków. Rozmowę 
zaczynają od wzajemnych przeprosin, ale z  czasem napięcie, skrywane 
emocje i  pretensje dają się we znaki i  prowadzą do nieuniknionej kon-
frontacji i  konfliktu, który czasem wymyka się spod kontroli. Jakby tego 
było mało, atmosferę podsyca alkohol, którego na przyjęciu weselnym nie 
może zabraknąć.
Niezwykle energetyczny spektakl, w  którym obserwujemy pełen wa-
chlarz różnorakich emocji. Czy znajdziemy w nim prawdę również o sobie 
i naszych najbliższych?
Obsada: Izabela Brejtkop – Małgorzata, Joanna Jędrejek – Wanda, Piotr 
Kondrat – Tadeusz, Andrzej – Jarosław Rabenda
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18, 19, 31 stycznia 2023 roku
godz. 10.00 
Spektakl Tajemniczy ogród, reż. Cezary Domagała
Adaptacja wzruszającej, pełnej ciepła opowieści o przyjaźni, która potrafi 
odmienić smutną rzeczywistość i przywrócić radość życia. Mary Lennox 
po śmierci rodziców trafia pod opiekę swego wuja Archibalda i zamiesz-
kuje w jego posiadłości. Dziewczynka wyczuwa w domu skrzętnie skry-
waną tajemnicę, obserwuje dziwne zachowania mieszkańców, słyszy 
różne głosy, płacze i  krzyki. Kiedy nikt nie chce jej wyjawić prawdy, po-
stanawia sama dowiedzieć się, co ukrywają przed nią domownicy...To 
mądre i barwne widowisko muzyczne dla całej rodziny, urzekające urodą 
plastyczną, świetnym aktorstwem i pięknymi piosenkami.
Obsada: Mary Lennox – Agnieszka Grębosz/ Colin Creven – Alan Bochnak/ 
Dick Sowerby – Mateusz Paluch/ Marta Sowerby – Maria Gudejko/ Pani 
Medlock – Danuta Dolecka/ Ben Weatherstaff – Jarosław Rabenda/ 
Archibald Creven – Wojciech Ługowski

20, 21, 22 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Spektakl Mój boski rozwód, reż. Zbigniew Rybka
Czy życie po rozstaniu może mieć barwy i pełnię? Jak walczyć z samot-
nością i nieuchronnym wpływem praw grawitacji na pewne części ciała? 
Mój boski rozwód to utkana z zaskakujących sytuacji, śmiesznych tekstów 
i wzruszających momentów historia Angeli, sympatycznej kobiety w śred-
nim wieku, która nagle po latach spokojnego, ułożonego życia musi zmie-
rzyć się z  całkowicie nową dla siebie sytuacją - odejściem męża.Sztuka 
skrząca się dowcipnymi spostrzeżeniami na temat relacji damsko-mę-
skich, przyjaźni i zazdrości, miłości i seksu. Pełna humoru, ciepła i życiowej 
mądrości opowieść o  przemijaniu i  radości życia, o  tęsknotach i  lękach, 
które - od wieków przypisywane kobietom - może wcale nie są wyłącznie 
kobiece?...
Obsada: Angela – Izabela Brejtkop

25 stycznia 2023 roku
godz. 13.00

26, 27 stycznia 2023 roku
godz. 11.00 
Spektakl Tartuffe, czyli Świętoszek, reż. Jarosław 
Tumidajski
Wiecznie żywa, niepokojąco aktualna komedia jednego z  najwybit-
niejszych autorów sztuk teatralnych. Paryska prapremiera, ponad 350 
lat temu, zakończyła się skandalem i  zakazem wystawiania sztuki. Dziś 
Tartuffe nie budzi już takiego oburzenia (czy na pewno?), jednak siła tego 
tekstu nie zmalała – wciąż niezwykle trafnie punktuje fałszywą religijność 
i hipokryzję, jest lustrem, w którym odbija się rzeczywistość. Natura ludzka 
szybko się nie zmienia, a świętoszkowatych hipokrytów którzy pouczają 
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innych jak mają żyć, sami nie trzymając się głoszonych przez siebie zasad, 
nie brakuje…
Tartuffe to nie tylko mocny, wyrazisty temat, to także wspaniały komedio-
wy żywioł z nieoczywista ̨ intryga ̨ i świetnie zarysowanymi postaciami. Nie 
bez przyczyny utwory Molière’a wcia ̨z ̇ sa ̨ obecne w repertuarach teatrów 
pod każdą ̨ szerokością ̨ geograficzna ̨ , a  sam „Tartuffe” pozostaje najczę-
ściej wystawiana ̨ sztuka ̨ tego autora.
Obsada: Iwona Pieniążek – Pani Pernelle, Marek Braun – Orgon, Mateusz 
Kocięcki – Damis, Milena Jóźwiak– Marianna, Piotr Gawron – Jedlikowski 
(gościnnie) – Walery, Michał Węgrzyński – Kleant, Jakub Kamieński (go-
ścinnie) – Tartuffe, Maria Gudejko – Doryna, Piotr Kondrat – Pan Godzic.

27, 28 stycznia 2023 roku
godz.18.00 
Spektakl Shirley Valentine, reż. Zbigniew Rybka
Shirley Valentine to kobieta, jakich wiele. Swoje życie podporządkowała 
rodzinie, spędza całe dnie w kuchni. Przez lata Shirley przywykła do co-
dziennej rutyny. Tytułową bohaterkę poznajemy w momencie, gdy w jej 
życiu pojawia się coś, co nieodwracalnie zburzy ów mechaniczny porzą-
dek rzeczy. Ten punkt zwrotny sprawi, że pozbawiona marzeń kobieta 
zacznie analizować i na nowo porządkować swój świat. Zadawać pytania 
i szukać na nie odpowiedzi... Co się stało, że jej codzienność wygląda tak 
żałośnie? Kiedy z radosnej, pełnej planów dziewczyny stała się obarczoną 
licznymi obowiązkami, smutną auto-matką? Kto to sprawił? I  dlaczego? 
A może nic się nie stało?... Może po prostu tak właśnie wygląda życie?... 
Zaglądając w głąb siebie „od kuchni", Shirley ze zdumieniem odkrywa, że 
w jej życiu nie zostało właściwie nic z tego, o czym zawsze marzyła. Czy 
Shirley znajdzie w sobie odwagę i siłę, by zacząć wszystko od nowa?
Obsada: Iwona Pieniążek – Shirley Valentine

28, 29 stycznia 2023 roku
godz. 19.00 
Spektakl Pomoc domowa, reż. Krzysztof Dracza
Znudzone monotonnym życiem małżeństwo, para kochanków oraz urze-
kająca i pełna energii pomoc domowa, która robi wszystko, żeby urato-
wać każdą sytuację. Do tego tajemniczo znikający alkohol… Jesteście cie-
kawi, jak zakończą się perypetie naszych bohaterów? Przyjdźcie do teatru 
i przekonajcie się sami. 
Obsada: Małgorzata Potocka – Beata (Pomoc Domowa), Katarzyna 
Dorosińska - Olga, Maria Gudejko – Pszczółka, Mateusz Kocięcki – Marcello, 
Jarosław Rabenda – Norbert. 

Na wszystkie spektakle wstęp płatny. Informacje o  cenach bile-
tów: tel. 48 386 52 67, bilety@teatr.radom.pl , www.teatr.radom.pl
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5 stycznia 2023 roku
godz. 19.00
Golec uOrkiestra – Kolędy i Pastorałki

Miejsce: Hala widowiskowa RCS, ul. Struga 63
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel: +48 385 10 00

6 stycznia 2023 roku
godz. 16.00
Koncert Świąteczny
Podczas koncertu świątecznego wystąpią dwa zespoły: Chór Ewangelicki 
im. Oskara Kolberga z Radomia, który wykona dla Państwa koncert kolęd 
oraz Przystań Chwały, który zagra koncert uwielbienia.
Miejsce: Kościół Ewangelicko – Augsburski w Radomiu, ul. Reja 7
Wstęp wolny

7 stycznia 2023 roku
godz. 18.00 – 22.00
Spotkanie muzyczne z cyklu Muzyczne wędrówki po 
świecie - Karnawał w Rio
W programie karaoke, muzyka brazylijska, ciekawostki z karnawału w Rio 
i taniec. Nauka tańca.

Inne 
wydarzenia

fot. Wikipedia
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Mile widziane ciekawe stylizacje stroju. Wybór Króla i Królowej balu. 
Miejsce i organizator : Kawiarenka Społeczna ul. Traugutta 18. Rezerwacja 
pod nr. 600 426 454
Organizatorzy zapraszają w każdą sobotę stycznia na tematyczne imprezy 
muzyczne. 
Wstęp 20.00 zł . Kawa /herbata gratis.

11 stycznia 2023 roku
godz. 18.00
Spektakl Dziewczynka z Zapałkami
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

12 stycznia 2023 roku
godz. 19.00
Teatr Narodowy Operetki Kijowskiej - Koncert 
Noworoczny 
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798
 
13 stycznia 2023 roku
godz. 19.00 
Narodowy Balet Kijowski - Dziadek do Orzechów
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

13 stycznia 2023 roku
godz. 19.00 
Stand-up Jakub Poczęty + Maciej Lobo Linke
Miejsce: DK Borki, ul. Sucha 2
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl, tel: 609 622 195
 
14 stycznia 2023 roku
godz. 15.30 i 19.00
Spektakl Ślub doskonały: I że Cię nie opuszczę aż do 
śmiechu
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

15 stycznia 2023 roku
godz. 10.00, 12.30, 15.00 
Strażak Sam Na Żywo: Przygoda na Biwaku
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl, tel: 609 622 195

17 stycznia 2023 roku
godz. 12.00 i 19.00
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Teatr Piasku Tetiany Galitsyny - Opowieść Wigilijna
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

22 stycznia 2023 roku
godz. 17.00 
Czerwone Gitary - Platynowy Koncert
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel: 48 669 895 798

23 stycznia 2023 roku
godz. 16.30 
Spoko Loko – koncert dla dzieci
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl, tel: 609 622 195

27 stycznia 2023 roku
godz. 19.00
Visual Concert - Koncert Muzyki Filmowej i Epickiej
Miejsce: Hala widowiskowa RCS, ul. Struga 63
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel: +48 385 10 00

28 stycznia 2023 roku
godz. 16.00 i 18.30 
Spektakl Nerwica natręctw 
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel: 48 669 895 798

31 stycznia 2023 roku
godz. 19.00 
Teatr Cieni Teulis
To oryginalne widowisko połączone z wysokiej klasy akrobacji, teatru, iluzji 
optycznych, doskonałego akompaniamentu dźwiękowego z oszałamiają-
cymi efektami video.
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel: 48 669 895 798

Zdjęcie dostarczone przez organizatora
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Premiery filmowe:

5 stycznia 2023 roku  
Na twoim miejscu - pokazy przedpremierowe. Komedia o  małżeń-
stwie, które chciało zmiany, a nie Zamiany!
Wystrzałowe wesele. Wesele ekstrawaganckiej pary zostaje zakłócone 
przez grupę porywaczy. Ratując swoje rodziny nowożeńcy na nowo od-
krywają wygasłe względem siebie uczucia.

6 stycznia 2023 roku  
Na twoim miejscu
Kot w butach. Ostatnie życzenie. Kot w Butach wykorzystał już wszyst-
kie swoje osiem z dziewięciu istnień. Postanawia wyruszyć w podróż, aby 
znaleźć mityczne „Ostatnie Życzenie” i przywrócić swoje dziewięć żyć.

13 stycznia 2023 roku  
Gra fortuny. Zwerbowany przez światową grupę wywiadowczą Five 
Eyes agent MI6 wraz z ekspertem CIA przemierza świat, aby powstrzymać 
sprzedaż nowej śmiercionośnej technologii.
M3Gan. Programistka w firmie produkującej zabawki buduje realistyczną 
lalkę, która zaczyna żyć własnym życiem.
Ślub doskonały. Jak wiele rzeczy może pójść "nie tak" w najważniejszym 
dniu Państwa Młodych? Komedia pomyłek, w której próba ustalenia, kto 
kim jest naprawdę, wydawać się będzie nie do rozplątania.

20 stycznia 2023 roku  
Niebezpieczni dżentelmeni. Jak wiele rzeczy może pójść "nie tak" w naj-
ważniejszym dniu Państwa Młodych? Komedia pomyłek, w  której próba 
ustalenia, kto kim jest naprawdę, wydawać się będzie nie do rozplątania.
Babilon. Opowieść o wielkich ambicjach, śledzi narodziny i upadek wielu 
gwiazd w  erze niepohamowanej dekadencji i  deprawacji we wczesnym 
Hollywood.
Mumie. Zabawna animowana przygoda familijna, która opowiada o trzech 
egipskich mumiach, które przypadkowo trafiają do współczesnego świata.
Zadziwiający Kot Maurycy. Poznaj kota Maurycego i jego cwaną pacz-
kę w sensacyjnie śmiesznych przygodach w krainie magii i czarów. Bądź 

Kino Helios
ul. Poniatowskiego 5
tel. 048 362 80 50   
tel. fax 048 340 07 89
www.helios.pl
radom@helios.pl

Kino  
Helios
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świadkiem śmiałych sztuczek i planów, które mogły zrodzić się tylko w jed-
nej kociej głowie.

27 stycznia 2023 roku  
Pimi z Krainy Tygrysów. Oto jak jedna niezwykła przygoda potrafi zmie-
nić nasze życie. Szlachetny chłopiec Balmani pewnej nocy zauważa małe-
go tygryska w niebezpieczeństwie. Postanawia go uratować.
Pokusa. Film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Fabuła wyreży-
serowana przez Marię Sadowską powstała na podstawie bestsellerowej 
powieści autorstwa Edyty Folwarskiej.

2, 9, 16, 23, 30 stycznia 2023 roku  
godz. 18.00  
Kino Konesera: 2 stycznia - Katedra; 9 stycznia - Bohater; 16 stycznia - 
Śubuk; 23 stycznia - Lombard; 30 stycznia - Pięć Diabłów;

5, 12, 19, 26 stycznia 2023 roku  
godz. 18.00  
Kultura Dostępna

7, 8 stycznia 2023 roku
godz.  14.30
Helios na Scenie: Andre Rieu w Dublinie. Dobry Koncert na Nowy Rok

8, 22 stycznia 2023 roku  
godz. 10.30  
Filmowy Poranek: 8 stycznia - Strażak Sam; 22 stycznia: Królik Bing

11 stycznia 2023 roku
godz.  18.00
Helios na Scenie: Andre Rieu w Dublinie. Dobry Koncert na Nowy Rok

14, 15 stycznia 2023 roku 
Helios dla Dzieci: 14,15 stycznia - Mumie

18 stycznia 2023 roku   
godz. 18.00  
Kino Kobiet:  Niebezpieczni dżentelmeni

26 stycznia 2023 roku
godz. 17.00 
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku: Niebezpieczni dżentelmeni
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Zachęcamy do zgłaszania imprez do 5 dnia każdego miesiąca poprzedza-
jącego imprezę drogą mailową rik@umradom.pl – formularz do pobrania 
na www.radom.pl w zakładce Radomski Informator Kulturalny.

Wydawca: Urząd Miejski w Radomiu
Redakcja: Monika Tkaczyk
Opracowanie graficzne: Drukarnia Standruk
Skład komputerowy: Drukarnia Standruk
Opracowanie wydawnicze, druk i oprawa: Drukarnia Standruk
Nakład: 4 tys. egzemplarzy

Wydawnictwo przygotowane w oparciu o materiały dostarczone do re-
dakcji przez organizatorów imprez (szczegółowe informacje na stronach 
internetowych). 
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zmia-
ny terminów imprez prezentowanych w RIK-u. 
Wydawnictwo, całkowicie zrealizowane ze środków finansowych Gminy 
Miasta Radomia, służy wyłącznie promocji wydarzeń kulturalnych. 
Zabroniona jest sprzedaż oraz czerpanie wszelkich korzyści finansowych 
z RIK-u. Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dystrybucji RIK-u.

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
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