
Przegląd lutowych działań 
kulturalnych w  Radomiu 
każe zwrócić uwagę na 
ważną rolę organizacji po-
zarządowych. Stale przecież 
stowarzyszenia, fundacje 
i po prostu pasjonaci i spo-
łecznicy współorganizują 
i organizują w naszym mie-
ście wiele interesujących 
wydarzeń. Oto na przykład 

Stowarzyszenie Miejska Partyzantka Geriatryczna wraz z Domem Kultury 
Borki zaprasza na wyjątkowy wieczór z tangiem – Partyzantka nie od dziś 
promuje w mieście kulturę tego pięknego tańca. Z kolei w RKŚTiG Łaźna 
Wystawa Doroczna Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, niezwy-
kle czynnego i organizującego co roku wiele wernisaży. W OKiSz Resursa 
Obywatelska kolejne, tym razem poświęcone miłości Retrospotkanie, któ-
rego filarem będzie Radom.Retrospekcja. Resursa zresztą w lutym udostęp-
nia salę w Kamienicy Deskurów dla kolejnego stowarzyszenia – odbędzie 
się tu otwarcie 30. Wystawy Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu 
Radomskiego. 
W  tym miesiącu nie zapomnijmy także o prowadzonych przez miasto 
dwóch instytucjach artystycznych.  Urozmaicony repertuar przygotował 
Teatr Powszechny - od Tajemniczego  Ogrodu, Roszponki i  Chłopców z placu 
Broni  dla młodszej widowni, poprzez komediowe Dajcie mi tenora, Okno na 
parlament czy Pomoc domową, aż po poważne, miejscami mroczne Jestem 
i Zbrodnia z premedytacją.  
A  Radomska Orkiestra Kameralna zaprasza na Filmowe Walentynki 2023. 
Wraz z  niezwykłym pianistą Maksymem Rzemińskim nasi muzycy wyko-
nają piękne, często monumentalne utwory skomponowane do filmów, 
takich jak  Gra o tron, James Bond, Lista Schindlera, Gladiator, Intestellar.
24 lutego Łaźnia wraz z American Corner Radom organizują koncert Soli-
darni z Ukrainą. Młode artystki ze Lwowa przypomną nam, że od roku za 
naszą granicą trwa wojna, która naprawdę dotyczy nas wszystkich. 
O tych i wielu innych wydarzeniach znajdą Państwo informacje na kolej-
nych stronach RIK (również w wersji internetowej na stronie radom.pl), na 
profilu Facebook Kultura Radom i na stronie visitradom.pl.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez 
luty 2023

Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 5 
lutego

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

P MCSW Elektrownia

do 10 
lutego

Wystawa czasowa (Nie)oczywiste. 
Wystawa szopek bożonarodzeniowych W Kamienica Deskurów

do 17 
lutego

Wystawa prac Przemysława Zielińskie-
go i Barbary Sarnowicz Pozy. Emocje, 
które tworzą modę

W OKiSz Resursa Oby-
watelska

do 26 
lutego

Grupa Dziesięciu (1932-1939). Zrzesze-
nie krakowskich artystów P Muzeum im.  

J. Malczewskiego

cały luty Wystawa Anish’a Kapoor’a P Centrum Rzeźby 
Polskiej

cały luty Wystawa Doroczna Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego W Łaźnia RKŚTiG,   

ul. Żeromskiego 56

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

Publiczna

cały luty Warsztaty edukacyjne P OKiSz Resursa Oby-
watelska

cały luty Warsztaty filmowe P OKiSz Resursa Oby-
watelska

cały luty
Ekspozycja reliktów archeologiczno - 
architektonicznych założenia zamku 
radomskiego - Dom wedle Bramy 

W Kamienica Starościń-
ska, ul. Grodzka 8

cały luty Wystawa Przemysł - siła miasta. Radom 
w latach 1918-1989 W Kamienica Deskurów

cały luty Projekt edukacyjny Historia Cię szuka P OKiSz Resursa Oby-
watelska

cały luty Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 
2022/23 P MCSW Elektrownia

cały luty Kultura za złotówkę. Program Kultural-
na szkoła na Mazowszu P MCSW Elektrownia

cały luty
Wystawy czasowe: Stąd się nauczy-
łem… Instrumenty muzyczne z warsz-
tatów ludowych mistrzów

P

Muzeum Ludowych 
Instrumentów 
Muzycznych w 

Szydłowcu

cały luty

Wystawy stałe: Instrumenty... – zoba-
czyć i usłyszeć tradycję; Magia instru-
mentów. Osobliwości inwencja trzy-
głosowa; Zamek  w Szydłowcu. Wokół 
mecenatu dawnych właścicieli

P

Muzeum Ludowych 
Instrumentów 

Muzycznych  w Szy-
dłowcu

cały luty Wystawy czasowe: Strach ma wielkie 
oczy P Muzeum im.  

J. Malczewskiego

cały luty Muzum Historii Radomia P Dom Gąski i Esterki, 
Rynek 4/5
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cały luty

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

J. Malczewskiego

cały luty

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

P Muzeum im.  
J. Malczewskiego

cały luty Program edukacyjny dla dzieci  i mło-
dzieży P Muzeum im.  

J. Malczewskiego

cały luty Czy wiewiórki chodzą do przedszkola? – 
zajęcia dla przedszkolaków W Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2

każdy 
wtorek  
i środa

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

ul. Osiedlowe 9

od 1 
lutego

Filmy dla dzieci: Zadziwiający Kot 
Maurycy P MCSW Elektrownia

1-2 
lutego

Kino Studyjne MCSW Elektrownia: 
Niebezpieczni dżentelmeni; Duchy 
Inisherin

P MCSW Elektrownia

1, 8, 15, 
22 lutego

Conversation Club - klub konwersacyj-
ny języka angielskiego W

American Corner 
Radom, ul. Traugutta 

31/33

od 3 
lutego

Filmy dla dzieci: Biuro Detektywistycz-
ne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona P MCSW Elektrownia

3 lutego Kino Studyjne MCSW Elektrownia: 
Aftersun; Podejrzana P MCSW Elektrownia

4, 5, 11, 
12 lutego

Koduj z Gigantami - bezpłatne 
warsztaty programowania dla dzieci 
i młodzieży

W ul. Traugutta 40

od 10 
lutego

Filmy dla dzieci: Asteriks i Obeliks. 
Imperium Smoka P MCSW Elektrownia

10-14 
lutego

Kino Studyjne MCSW Elektrownia: 
Plan na miłość, pokaz przedpremie-
rowy

P MCSW Elektrownia

13 – 17 
lutego Akcja Ferie: półzimowisko w MDK P Młodzieżowy Dom 

Kultury

13 – 24 
lutego Zimowe warsztaty artystyczne P DK Borki

13 – 24 
lutego

Zimowa Art - akademia 2023 - półkolo-
nie zimowe P Amfiteatr,  

ul. Daszyńskiego 5

17 lutego Kino Studyjne MCSW Elektrownia: 
Wieloryb P MCSW Elektrownia

od 24 
lutego Filmy dla dzieci: Świat Bustera P MCSW Elektrownia

1 lutego 2023 środa

10.00 Spektakl Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny
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17.00 Spotkanie autorskie - Zyta Rudzka W Miejska Biblioteka 
Publiczna

18.00 Helios na Scenie: BTS Yet to Come P Kino Helios

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

2 lutego 2023 czwartek

10.00 Spektakl Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny

12.30 Wernisaż wystawy (NIE)WIDZIALNI W OKiSz Resursa Oby-
watelska 

16.00 Uroczystość Matki Boskiej Grom-
nicznej P Muzeum Wsi Radom-

skiej

18.00 Kopernik. Rewolucje. Spotkanie  z Woj-
ciechem Orlińskim W

Amfiteatr, Kawiarnia 
Artystyczna, 
ul. Parkowa 1

3 lutego 2023 piątek

9.30

Na zakupy wyruszamy, dużą torbę 
zabieramy..., czyli czy sprzedawca to 
ciekawy zawód… zajęcia literacko-
-plastyczne

W Filia nr 2 MBP,  
ul. Zientarskiego 1 a

10.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

17.00 Wernisaż Spotkanie artystów. Mal-
czewscy P Muzeum im.  

J. Malczewskiego

17.00 Helios na Scenie: BTS Yet to Come P Kino Helios

18.00 Szlagiery Śląskie z humorem - koncert P Sala koncertowa,  
ul. Żeromskiego 53

19.00 Koncert z cyklu Zanim nadlecą samo-
loty…. Wystąpi Evgen Malinowski P DK Idalin

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

19.00
Z cyklu Kameralnie nad Korzeniówką: 
Kuba Stankiewicz Trio,  koncert Not 
only folk 

W

Muzeum Ludowych 
Instrumentów 

Muzycznych  w Szy-
dłowcu

19.00 Spektakl Dajcie mi tenora! P Teatr Powszechny 

Premiery filmowe: Masz Ci los; Pukając 
do drzwi; Biuro detektywistyczne Lasse-
go i Mai. Tajemnica Skorpiona

P Kino Helios

4 lutego 2023 sobota

16.00 Magdalena Kopron Kusiak - Malarstwo W Łaźnia RKŚTiG,  
ul. Traugutta 31/33

16.00 Helios na Scenie: BTS Yet to Come P Kino Helios

17.00 Spektakl  Witolda Gombrowicza 
Zbrodnia z premedytacją P Teatr Powszechny

18.00 ABBA i Inni Symfonicznie P Sala koncertowa,  
ul. Żeromskiego 53

18.00 Karnawałowy koncert Chóru Gospel 
Radom P

Amfiteatr, Kawiarnia 
Artystyczna,  
ul. Parkowa 1

19.00 Spektakl Dajcie mi tenora! P Teatr Powszechny
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Wernisaż Xawery Deskur Babel P Centrum Rzeźby 
Polskiej

5 lutego 2023 niedziela

10.00  
i 12.00 Wkręć się w teatr: Bajka  o szczęściu P Amfiteatr,  

ul. Daszyńskiego 5

10.30 Filmowy Poranek: Strażak Sam P Kino Helios

13.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

17.00 Spektakl  Witolda Gombrowicza 
Zbrodnia z premedytacją P Teatr Powszechny

17.00 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora P DK Idalin

17.00 Spektakl Najsłodszy owoc P Sala koncertowa,  
ul. Żeromskiego 53

19.00 Spektakl Dajcie mi tenora! P Teatr Powszechny

6 lutego 2023 poniedziałek

17.00 Przedsiębiorcze Radomianki W Filia nr 6 MBP,  
ul. Kusocińskiego 13

18.00 Kino Konesera: Aftersun P Kino Helios

Kino Studyjne MCSW Elektrownia: 
Wieloryb, pokaz przedpremierowy P MCSW Elektrownia

 7 lutego 2023 wtorek

9.30 Biblioteczne Opowieści – Zostań 
zawodowcem W Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9

10.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

11.00 Spektakl Jestem P Teatr Powszechny

16.30 Recenzenci Resursy W OKiSz Resursa Oby-
watelska

18.00 Wystawa fotografii RTF:  Zenon Fiuk  
Maroko W Miejska Biblioteka 

Publiczna

19.00 Kampania Teatralna, Jordi Sanchez 
i Pep Anton Gomez Pół na pół P Teatr Powszechny

19.00
Stand-up: Paweł Chałupka, Jasiek 
Borkowski, Adam Gajda Testy nowych 
materiałów

P OKiSz Resursa Oby-
watelska

8 lutego 2023 środa

10.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny 

11.00 Spektakl Jestem P Teatr Powszechny

12.00  
i 18.00

Drogowskazy – pokaz filmu pt. Me-
djugorie P OKiSz Resursa Oby-

watelska

18.00 Kino Kobiet:  Magic Mike: Ostatni 
taniec P Kino Helios

18.00 Koncert Studia Piosenki  Fermata W Młodzieżowy Dom 
Kultury

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

9 lutego 2023 czwartek

10.00 VI Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca 
Nowoczesnego W OKiSz Resursa Oby-

watelska
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15.00
Skuteczne techniki i narzędzia dające 
motywację i podwyższające jakość 
bycia – warsztat dla seniorów

W
American Corner 

Radom, ul. Traugutta 
31/33

17.30 Premiera Teatrzyku Dziecięcego 
Baśniowy Ambaras W Młodzieżowy Dom 

Kultury

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

watelska

17.45 Helios na Scenie: Andre Rieu  w Dublinie. 
Dobry koncert na Nowy Rok P Kino Helios

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

10 lutego 2023 piątek

8.15, 9.35, 
10.40

Audycje umuzykalniające - Filmowe 
Walentynki 2023 P Radomska Orkiestra 

Kameralna

10.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

12.00 Wernisaż Kajko i Kokosz – komiksowa 
archeologia P Muzeum im.  

J. Malczewskiego

17.00 Koncert śródroczny Nuty Solidarności W Amfiteatr,  
ul. Daszyńskiego 5

18.00 Monika Chlebek, Dawid Czycz, Wiktor 
Gałka Suma naszych pragnień W MCSW Elektrownia

19.00 Koncert z cyklu Resursa Music Drive P OKiSz Resursa Oby-
watelska 

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

19.30 Stand-up: Adam Sobaniec P DK Borki

23.00 Nocny Maraton Filmowy: Nieroman-
tyczny Maraton Grozy  P Kino Helios

Premiery filmowe: Asteriks i Obeliks: 
Imperium smoka; Heaven in Hell; 
Magic Mike: Ostatni taniec; Titanic: 25 
rocznica, 3D

P Kino Helios

11 lutego 2023 sobota

9.00 Giełda Minerałów, Biżuterii  i Skamie-
niałości P Hala MOSiR,  

ul. Narutowicza 9

17.00 Spektakl Seks dla opornych P Teatr Powszechny

18.00 Filmowe Walentynki 2023 P Radomska Orkiestra 
Kameralna

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

12 lutego 2023 niedziela

9.00 Giełda Minerałów, Biżuterii  i Skamie-
niałości P Hala MOSiR,  

ul. Narutowicza 9

10.00  
i 12.00

Wkręć się w sztukę: M jak Jacek Mal-
czewski, warsztaty P Amfiteatr,  

ul. Daszyńskiego 5

11.00 Bal karnawałowy dla dzieci P OKiSz Resursa Oby-
watelska

13.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

13.00
Wykład Publikacja Filokalii (Dobroto-
lubija) i jej znaczenie dla duchowości 
prawosławnej

W
Centrum Kultury 

Prawosławnej,  
ul. Warszawska 13
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16.00 Spektakl żONa komedia niejedno-
znaczna w swoim rodzaju P Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

17.00 Spektakl Seks dla opornych P Teatr Powszechny

17.00 Wieczorek taneczny w Klubie Seniora P DK Idalin

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

13 lutego 2023 poniedziałek

12.00
Pogotowie ratunkowe - Cyberbezpie-
czeństwo - Bezpieczny Internet - Kon-
sultacje dla seniorów 

W
American Corner 

Radom,  
ul. Traugutta 31/33

18.00 Kino Konesera: Hopper. Amerykańska 
Love Story P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy: Rzeka P MCSW Elektrownia

14 lutego 2023 wtorek

12.00 81 rocznica przemianowania Związku 
Walki Zbrojnej w Armię Krajową W

17.00 Spektakl Seks dla opornych P Teatr Powszechny

18.00 Retrospotkanie 46. Zakochany Radom W OKiSz Resursa Oby-
watelska

19.00 Spektakl Okno na parlament P Teatr Powszechny

16 lutego 2023 czwartek

18.00 Spotkanie autorskie - Jarosław Kurski W Miejska Biblioteka 
Publiczna

18.00 Miłosne opowieści - występ Radom-
skiej Grupy Opowiadaczy P

Amfiteatr, Kawiarnia 
Artystyczna,  
ul. Parkowa 1

20.00 Harry Potter Symfonicznie P Sala koncertowa,   
ul. Żeromskiego 53

17 lutego 2023 piątek

11.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

17.00 Wernisaż 30. Wystawy Okręgu Radom-
skiego ZPAP W Kamienica Deskurów

18.00 Spektakl Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny

19.30 Koncert Zespołu Ponad Chmurami P OKiSz Resursa Oby-
watelska

20.00 Amore disco - impreza taneczna P
Amfiteatr, Kawiarnia 

Artystyczna,  
ul. Parkowa 1

Premiery filmowe: Ant-man i Osa: 
kwantomania P Kino Helios

18 lutego 2023 sobota

13.00 Maskowe ostatki tangowe W Kamienica Deskurów

17.00 Zabawa karnawałowa P DK Idalin

18.00 Spektakl Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny

19 lutego 2023 niedziela
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10.00 Gra rodzinna – Pałac Pełen Tajemnic P Centrum Rzeźby 
Polskiej

10.30 Filmowy Poranek: Królik Bing P Kino Helios

11.30 
I 14.00

Warsztaty rodzinne – Ceramiczna 
niedziela w CRP P Centrum Rzeźby 

Polskiej

15.00 Helios na Scenie: Andre Rieu  w Dubli-
nie. Dobry koncert na Nowy Rok P Kino Helios

18.00 Spektakl Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny

20 lutego 2023 poniedziałek

11.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

11.00 Feryjny Turniej Tańca  W Młodzieżowy Dom 
Kultury

18.00 Kino Konesera: Filip P Kino Helios

18.00 Wiesz, że wiem - Lichota, Wrońska 
i Czernecki w zwariowanej komedii P Sala koncertowa,   

ul. Żeromskiego 53

Dyskusyjny Klub Filmowy: Popiół i dia-
ment P MCSW Elektrownia

21 lutego 2023 wtorek

15.30
Poznaj Amerykę cz.2: Azjatyckie wy-
cieczki czyli Ameryka kontra Japonia, 
Korea i Wietnam 

W
Centrum Aktywności 

Seniora,  
ul. Traugutta 31/33

18.00 Spotkanie autorskie z Iwoną Czubek W Łaźnia RKŚTiG,   
ul. Żeromskiego 56

22 lutego 2023 środa

11.00 Spektakl Chłopcy z Placu Broni P Teatr Powszechny

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

23 lutego 2023 czwartek

11.00 Spektakl Chłopcy z Placu Broni P Teatr Powszechny

18.00 Spektakl Dekorator P Teatr Powszechny 

18.00
Otwarcie wystawy malarstwa, rysun-
ku i grafiki  Moniki Rusin – Szarej pt. 
Inspiracje

W DK Idalin

23.00 Filmowy Uniwersytet Trzeciego 
Wieku: Masz Ci los! P Kino Helios

24 lutego 2023 piątek

18.00 Koncert mis tybetańskich P Amfiteatr,   
ul. Śniadeckich 2

18.00 Spektakl Dekorator P Teatr Powszechny 

18.00 Solidarni z Ukrainą - koncert Ladies 
Trio W Łaźnia RKŚTiG,   

ul. Żeromskiego 56

19.00 Spektakl Weekend z R. - A Surfeit of 
Lovers P Sala koncertowa,   

ul. Żeromskiego 53

19.00 Stand-up: Rafał Rutkowski Śmiejmy się 
Bracia i Siostry oraz Szymon Baraniecki P OKiSz Resursa Oby-

watelska

21.30 Mini Maraton Anime P Kino Helios
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W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – wstęp za zaproszeniami

Premiery filmowe: Fuks 2; Tata; 
Opiekun P Kino Helios

25 lutego 2023 sobota

15.00 Helios Anime:Sword Art Online Progres-
sive 2 - Scherzo Of Deep Night P Kino Helios

18.00 Spektakl Dekorator P Teatr Powszechny

19.00 Bębnienie w Naszej Szkapie - warsztaty W Nasza Szkapa,   
ul. A. Dowkontta 2

19.00 Spektakl Pomoc domowa P Teatr Powszechny

26 lutego 2023 niedziela

10.00 Warsztaty rodzinne – Nowe drzwi stoją 
otworem P Centrum Rzeźby 

Polskiej

11.00 Bajkowa niedziela: spektakl Teatru 
Poszukiwań Przygody Lisa Witalisa P OKiSz Resursa Oby-

watelska

15.00 Helios Anime:  Sword Art Online Pro-
gressive 2 - Scherzo Of Deep Night P Kino helios

15.00  
i 19.00 Spektakl Pomoc domowa P Teatr Powszechny

18.00 Spektakl Dekorator P Teatr Powszechny

19.00 Queen Symfonicznie P Sala koncertowa,   
ul. Żeromskiego 53

Sztuka Na Ekranie: Tycjan: Imperium 
barw P MCSW Elektrownia

27 lutego 2023 poniedziałek

18.00 Kino Konesera: W trójkącie P Kino Helios

Kino Studyjne MCSW Elektrownia: 
Filip, pokaz przedpremierowy P MCSW Elektrownia

28 lutego 2023 wtorek

9.30 Biblioteczne Opowieści - Bajkowe 
Opowieści Photonowe W Filia nr 1 MBP,   

ul. Osiedlowa 9

10.00 Spektakl Roszpunka P Teatr Powszechny

18.00
Prezentacja multimedialna zdjęć 
Dariusza Stankiewicza - Street photo-
graphy Neapol 

W Łaźnia RKŚTiG,   
ul. Żeromskiego 56
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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

Cały luty 2023 roku
godz. 8.00 – 15.00
Ekspozycja reliktów archeologiczno - architekto-
nicznych 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

Wydarzenia pod patronatem 
Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego

4, 5, 11, 12 lutego 2023 roku
Koduj z Gigantami - bezpłatne warsztaty programo-
wania dla dzieci i młodzieży
Celem wydarzenia jest propagowanie nauki programowania wśród 
dzieci i  młodzieży oraz promowanie nowych rozwiązań technologicz-
nych. Dzieci będą miały okazję stworzyć własną grę komputerową 
oraz zapoznają się z  podstawami wybranego języka programowa-
nia. Tematem przewodnim warsztatów będzie Retro Programowanie. 
Organizator: Giganci Programowania 
Miejsce: ul. Traugutta 40

9 lutego 2023 roku
godz. 10.00
VI Międzyprzedszkolny Konkurs Tańca 
Nowoczesnego
Konkurs dla dzieci z  radomskich przedszkoli publicznych.  Organizatorzy 
zadbają o scenografię, miłą atmosferę, poczęstunek dla wszystkich uczest-
ników konkursu jak i zaproszonych gości. Wszystkie dzieci zostaną  nagro-
dzone prezentami ufundowanymi przez sponsorów.  Na szczególne wyróż-
nienie mogą liczyć tancerze zajmujący I, II, III miejsce, których wyłoni jury.
Organizator: Publiczne Przedszkole nr 24
Miejsce: OKiSz Resursa Obywatelska
Wstęp wolny

Urząd Miejski 
w Radomiu

[ 11 ]



Cały luty 2023 roku
Wystawa Anish’a Kapoor’a
Anish Kapoor tworzy abstrakcyjne formy wykonane w  najrozmaitszych mate-
riałach. Na wystawie w  Orońsku prezentowanych jest 12 prac, których układ 
w poszczególnych przestrzeniach został osobiście zaaranżowany przez artystę. 
Ekspozycja obejmuje realizacje pochodzące z lat 1997–2018 i ukazuje przemiany 
rzeźby Anisha Kapoora w tym okresie. W Muzeum Rzeźby Współczesnej zoba-
czyć można 9 potężnych rzeźb, wykonanych z granitu, marmuru i onyksu. W Ga-
lerii Oranżeria zaś 3 instalacje z żywicy i wosku, w charakterystycznej dla artysty 
intensywnej czerwieni. Abstrakcyjne, ale zarazem biomorfi czne formy Kapooora 
odzwierciedlają jego zainteresowanie zmysłową cielesnością obłych i wijących 
się powierzchni, prześwitów i pustek. Kuratorka: Dorota Monkiewicz. Współpra-
ca: Stanisław Małecki CRP. 
Wystawa pod Honorowym Patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego prof. dr. hab. Piotra Glińskiego. Dofi nansowano ze środków Ministra Kultu-
ry i Dziedzictwa Narodowego. Wystawa czynna do 12 lutego 2023r.
Muzeum Rzeźby Współczesnej, Galeria Oranżeria.
Wstęp płatny

4 lutego 2023 roku
Wernisaż: Xawery Deskur, Babel
Według historii biblijnej Bóg postanowił pomieszać języki ludziom, którzy wzno-
sili wspólnymi siłami wieżę Babel. Czy jednak jego czyn nie świadczy o despo-
tyzmie? Idee wspólnoty i kooperacji, dzięki którym wspólnymi siłami i w poro-
zumieniu ludzie dążą do ideałów, to dwa aktualne tematy w dobie katastrofy 
klimatycznej i aktywizmu. Idea człowieka uzurpującego sobie prawo do boskości 
to kontrowersyjny aspekt przejawiający się w postawach czołowych postaci ze 
świata polityki, technologii i kapitalizmu. Za sprawą hierarchii społecznych, nie-
równości klasowych i posiadanego kapitału, we współczesnym świecie prawo 
do „boskości” uzurpują sobie m.in. technokraci z  Doliny Krzemowej. Wystawa 
w  Galerii Kaplica postawi przed nami pytania: Czy mroczna, technokratyczna 
wizja z fi lmów science fi ction rzeczywiście nam grozi? Czy technokratyczny nad-
człowiek rzeczywiście objawi się w postaci robota i komputera? Wystawa czynna 
do 7 kwietnia.
Galeria Kaplica
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
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Warsztaty w CRP

19 lutego 2023 roku
godz. 10.00 – 15.30 
Gra rodzinna Pałac Pełen Tajemnic
Do gry można dołączyć w dowolnym momencie między godz. 10.00 a 15.30. 
CRP zaprasza do rodzinnego zwiedzania Pałacu Józefa Brandta. W  miejscu 
pełnym zagadkowych przedmiotów, wspaniałych pomieszczeń i  ciekawej 
historii zachęca do spaceru, podczas którego żaden detal nie może ujść na-
szej uwadze. Spostrzegawczość będzie konieczna do poznania tajemnic, jakie 
skrywają przedmioty pałacowe.
Organizator zastrzega możliwość odwołania gry z przyczyn niezależnych, obec-
ność opiekuna obowiązkowa.
Gra w cenie biletu wstępu: dorośli 15 zł, dzieci 7 zł

19 lutego 2023 roku
godz. 11.30 – 13.00 (rodzice z dziećmi od 5. roku życia)
godz. 14.00 – 15.30 (osoby dorosłe)
Warsztaty rodzinne Ceramiczna niedziela w CRP
Warsztaty dla osób pragnących rozpocząć swoją przygodę z  ceramiką. Zapisy 
na warsztaty: tel. 48 618 40 27 w. 59 lub 18, e-mail: edukacja@rzezba-oronsko.
pl. Organizator zastrzega możliwość odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, 
obecność opiekuna na warsztatach rodzinnych obowiązkowa, liczba miejsc 
ograniczona.
Wstęp płatny: 20 zł od osoby

26 lutego 2023 
godz. 10.00 – 15.30 
Warsztaty rodzinne  Nowe drzwi 
stoją otworem
Na warsztaty można dołączyć w dowolnym mo-
mencie między godz. 10.00 a 15.30. CRP zaprasza 
na rodzinne warsztaty tworzenia breloczków. 
Z kolorowego filcu i sznureczków będzie można 
wykonać nietypowe gadżety, łapacze snów lub 
inne ozdoby. Słowem wszystko, co podpowie 
nam wyobraźnia. Warto przekonać się, jak sztuka 
użytkowa może umilić każdy dzień. Organizator 
zastrzega możliwość odwołania zajęć z przyczyn niezależnych, obecność opie-
kuna na warsztatach rodzinnych obowiązkowa.
Wstęp płatny: dorośli 15 zł, dzieci 10 zł

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 obiektów obowiązuje jeden 
bilet wstępu. Park Rzeźby – wstęp bezpłatny codziennie od 7.00 rano do zmroku.

Fot. CRP
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18 luty 2023 roku
godz. 13.00-24.00
Maskowe ostatki tangowe

Stowarzyszenie Miejska Partyzantka Geriatryczna i Dom Kultury Borki za-
praszają na wyjątkowy wieczór, podczas którego przeniesiemy się do nie-
zwykłej krainy tańca, muzyki, sztuki intensywnych emocji, odrębnej kultury  
i  nowego sposobu na życie. W  trakcie spotkania odbędą się warsz-
taty z  uznanymi instruktorami tanga, zarówno dla osób poczat-
kujących jak i  zaawansowanych. Wieczór wzbogacą pokazy tan-
ga w  wykonaniu profesjonalistów. O  oprawę muzyczną zadbają 
profesjonalni DJ-e . Do tańca na żywo zespół Bandonegro - polski zespół 
tango, należący do grona najbardziej intrygujących i  rozpoznawalnych 
wykonawców tego gatunku. Wydarzenie ma charakter społeczno- edu-
kacyjny. Jest zarówno możliwością spotkania miłośników tanga jak  
i propozycją dla radomian. Tango to taniec jedyny w swoim rodzaju, niepo-
równywalny z jakimkolwiek innym na świecie, pociągający, budzący wiele 
emocji. Jest jednym z najbardziej ekspresyjnych i narodowych symboli Ar-
gentyny i jej mieszkańców. Z roku na rok tango argentyńskie staje się coraz 
bardziej popularne w Polsce.

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

Fot. DK Borki
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Współorganizator: Centrum Organizacji Pozarządowych
Miejsce: Kamienica Deskurów
Wstęp wolny

Dom Kultury Borki zaprasza na zimowe warsztaty ar-
tystyczne dla dzieci  w wieku 7-12 lat

1 turnus: 13 lutego -17 lutego w godz.  8.00-16.00
2 turnus: 20 lutego -24 lutego w godz.  8.00-16.00
W programie warsztaty organizowane w Domu Kultury Borki - warsztaty 
plastyczne, wokalne, muzyczne, zajęcia sportowo-rekreacyjne. W  ofercie 
atrakcyjne wyjścia do kina, Muzeum im. Jacka Malczewskiego, Manufak-
tury Słodyczy Sama słodycz, Centrum Iluzji Trikorama, Centrum Edukacji 
ScienceLab. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona. 
Z przyczyn niezależnych od organizatora program zajęć może ulec zmia-
nie. Oferta bez wyżywienia.
Warsztaty płatne: Cena za 1 turnus: 320 zł/ osoba

Fot. DK Borki
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5, 12 lutego 2023 roku
godz. 17.00 -21.00
Wieczorek taneczny w Klubie Seniora
Wstęp płatny 20 zł

3 lutego 2023 roku
godz. 19.00
Koncert z cyklu Zanim nadlecą samoloty... - Evgen 
Malinowski
Evgen Malinowski - syberyjski bard. Potomek polskich zesłańców. Od 30 lat 
mieszka w Polsce. 
W programie koncertu pieśni Włodzimierza Wysockiego i Bułata Oku-
dżawy.
Wstęp płatny 25 zł

18 lutego 2023 roku
godz. 17.00 – 24.00
Zabawa karnawałowa
Wstęp płatny 40 zł/osoba. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. Ilość miejsc 
ograniczona.

23 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa, rysunku i grafiki  
Moniki Rusin – Szarej pt. Inspiracje
Wstęp wolny

Dom 
Kultury
IDALIN

ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17
www.dkidalin.radom.pl
dkidalin@poczta.onet.pl

Fot. DK Idalin
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Akcja Zima 2023
Zajęcia będą realizowane w dwóch turnusach w godzinach 7.00 – 16.00
1 turnus: 13-17.02.2023r., 2 turnus: 20-24.02.2023r.
W programie na uczestników czekają atrakcje: wizyta w Centrum Edukacji 
SinceLab i udział w warsztatach edukacyjnych z mroźnymi eksperymenta-
mi;  Zima w tanecznych krokach – udział w warsztatach tanecznych z ele-
mentami hip-hopu; Magia w świecie bajek – seans filmowy w Multikinie; 
Zimowa przygoda z teatrem – udział w sztuce teatralnej dla dzieci Roszpun-
ka; warsztaty kulinarne - wykonanie ulubionej pizzy pod czujnym okiem 
doświadczonego pizzermana; Wesoły autobus - całodniowa wycieczka  do 
Centrum Folkloru Polskiego - zwiedzanie ośrodka folkloru z przewodni-
kiem i udział w kreatywnych warsztatach edukacyjnych. W ramach wy-
cieczki zapewniamy obiad, prowiant oraz napoje.
Ponadto: turnieje sportowe na zimowe dni; Raz, dwa, trzy, zgadujesz Ty - za-
bawy z zagadkami, łamigłówkami; kącik gier planszowych; kreatywne  za-
bawy zimowe: Atelier fotograficzne  i Zostań super detektywem; Kącik małego 
artysty - wykonanie kreatywnych prac plastycznych;  karnawałowe dekora-
cje, maskotki gałgankowe, miasto w butelce – zapal światło w kamienicy.
W ramach turnusów DK Idalin zapewnia całodniowe wyżywienie: śniada-
nie, obiad, podwieczorek. W koszty wliczone są przejazdy, ubezpieczenie 
w ramach turnusów.
 
Koszt turnusu: 600 zł/osoba/turnus. Akcja Zima 2023 skierowana jest do 
dzieci w wieku 7- 12 lat. Zapisy i informacje pod nr. tel.: 48/ 365-27-17. O 
przyjęciu dziecka decyduje kolejność zgłoszeń, liczba miejsc jest ograni-
czona.

Fot. DK Idalin
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Cały luty 2023 roku
Wystawa Doroczna Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego
Kontynuacja wystawy zbiorowej autorów z  RTF, prezentującej cyklicznie, 
w rytmie dorocznym, aktualne pasje i zainteresowania fotografików. Oka-
zja do zapoznania się z  obrazami fotograficznymi rejestrowanymi przez 
doświadczonych miłośników obiektywu, prowadzących bezinteresowną 
działalność w  strukturach wspomnianego stowarzyszenia, działającego 
w naszym mieście od ponad 60 lat. 
ul. Żeromskiego 56

4 lutego 2023 roku
godz. 16.00
Magdalena Kopron Kusiak  Malarstwo
Absolwentka Państwowego Li-
ceum Sztuk Plastycznych w  Na-
łęczowie oraz wydziału Architek-
tury i  Urbanistyki w  Białymstoku. 
Mieszka i  tworzy w  miejscowości 
Rudy, w  Puławach współprowadzi 
pracownię architektoniczną. Malar-
stwo Magdaleny Kopron jest stwo-
rzone z  zachwytu nad rodzinnym 
pejzażem, łąkami, rzekami, wąwo-
zami. Pejzaż ukazany na pograniczu 
abstrakcji. Dla artystki wszystko ma 
wartość symbolu i  odnosi się czę-
sto w  bardzo syntetyczny sposób 
do „swojego” świata poprzez głębo-
ką uważność. W otaczającym świecie pojawiają się również „zwykłe” kury, 
przedstawione z dużą ekspresją – należną kurom, które zdają się zatrzymy-
wać wzrok obserwatora. Twórczość pokazuje, że fauna i flora nierozerwal-
nie łączą się z naszym ludzkim światem, a nawet są jego psychologicznym 
odbiciem. Oko w  oko. Natura w  obrazach niesie siłę i  moc. Pozbawiona 
detali, przekazuje radość i spokój z bycia w jedności.
ul. Traugutta 31/33

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 

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

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia RKŚTiG 
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21 lutego 2022 roku
godz. 18.00
Spotkanie autorskie z Iwoną Czubek
W  2017 japoński fotograf Haruhisa Terasaki skonstruował własny aparat 
– spełnienie marzeń o  tworzeniu zdjęć w  stylu malarstwa dawnych mi-
strzów pędzla. Konstrukcja z wyglądu przypominająca kamerę otworkową, 
odwzorowuje rzeczywisty obraz na ręcznie robionych suchych płytach. Tak 
powstaje mistyczny, poetycki zapis świata, czasem odrealniony, ale zawsze 
niezwykle magiczny. Mistrz Haruhisa swoją unikalną metodę fotografowa-
nia nazywa nowym piktorializmem i dzieli się nią z zaprzyjaźnionymi foto-
grafami na całym świecie. Jeden z  egzemplarzy „haruhisacamera” wykorzy-
stuje w swojej twórczości Iwona Czubek (ur. w 1968 r.) - od 2016 r. należy 
do Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, od 2022 do Kolektywu 
Formaty. Wielokrotnie nagradzana laureatka międzynarodowych i  krajo-
wych konkursów fotograficznych, m.in.: Sony World Photography Awards, 
Wojnicz International Salon of Photography, Salon Singidunum Serbia, Play 
PhotoClub Kumanovo Macedonia, Toronto Salon of Photography, Creative 
Photo Awards Siena. Tematyka jej zdjęć jest bardzo różnorodna, ale to co 
najbardziej ją interesuje to proces kreacji fotografowanej sceny w martwej 
naturze. „Temat martwej natury jest dlatego tak trudny, ponieważ trzeba 
go wymyślić” – te słowa ikony światowej fotografii Henri Cartier-Bressona 
są absolutnie zgodne z jej myśleniem o tym gatunku fotografii. Fotografuje 
głównie cyfrowo, łącząc  nowoczesne technologie z malarskością obrazu 
starych manualnych obiektywów. 
ul. Żeromskiego 56

24 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Solidarni z Ukrainą - koncert Ladies Trio

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia RKŚTiG 
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Dla upamiętnienia rocznicy wybuchu wojny w Ukrainie, Łaźnia oraz Ame-
rican Corner Radom zapraszają na koncert młodych, wykształconych arty-
stycznie lwowianek, od początku wojny przebywających w Polsce: Maria-
ny, Ivanki i Krystyny. Śpiewają w stylach międzynarodowych (jazz, swing, 
pop, disco) oraz upowszechniają dziedzictwo wokalne Ukrainy.
ul. Żeromskiego 56

28 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Prezentacja multimedialna zdjęć Dariusza 
Stankiewicza Street photography Neapol 
Propozycja w ramach działań statutowych RTF. Fotografie zostały wykona-
ne w 2019 r. w czasie pobytu we Włoszech. Zdjęcia prezentowane w kon-
wencji czarno-białej lepiej ukazują klimat Neapolu, który urzekł autora. Na 
prezentowanych fotografiach zobaczymy główną ulicę via Toledo, plac 
z kolumnami Piazza Plebiscito i pałac Palazzo Reale oraz promenadę Lungo 
z zamkiem Castel dell'ovo. Na prezentację fotografii zaprasza Dariusz Stan-
kiewicz - wieloletni członek RTF.
ul. Żeromskiego 56

Programy American Corner Radom

1, 8, 15, 22 lutego 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 prowa-
dzony przez profesjonalnych lektorów, w  tym gości ze Stanów Zjedno-
czonych. 1 lutego – prowadzenie Chase Brame (USA); pozostałe - Kalina 
Szewczyk.
American Corner Radom, ul. Traugutta 31/33
Wstęp wolny

9 lutego 2023 roku
godz. 15.00 – 17.00
Skuteczne techniki i narzędzia dające motywację 
i podwyższające jakość bycia
Praktyczny warsztat dla seniorów z efektywnej komunikacji, bycia "tu i te-
raz" i przełamywania rutyny prowadzony przez profesjonalnego psycholo-
ga. Prowadzenie: Łukasz Banach - psycholog, certyfikowany coach, eduka-
tor. Spotkanie w j. polskim. Ograniczona liczba miejsc (12 osób). 
Współorganizator: Centrum Aktywności Seniora.
American Corner Radom, ul. Traugutta 31/33
Wstęp wolny. Zapisy: osobiście w  Centrum Aktywności Seniora, ul. Trau-
gutta 31/33 (parter)
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13 lutego 2023 roku
godz. 12.00 – 14.00
Konsultacje dla seniorów  Pogotowie ratunkowe - 
Cyberbezpieczeństwo - Bezpieczny Internet 
Prowadzenie: Łukasz Gierek, informatyk, edukator, specjalista od bezpie-
czeństwa w sieci oraz VR/AR. Spotkanie w j. polskim. Masz pytania odno-
śnie bezpiecznego funkcjonowania w sieci? Nie jesteś pewien/a jakie linki 
otwierać w swoim telefonie? Zastanawiasz się jakie strony internetowe są 
wiarygodne? Przyjdź na indywidualne konsultacje ze specjalistą. Na kon-
sultacjach zostaną omówione i przeanalizowane podstawowe zasady bez-
pieczeństwa w sieci, a prowadzący postara się rozwiązać Twój problem.  
Współorganizator: Centrum Aktywności Seniora. 
American Corner Radom, ul. Traugutta 31/33
Wstęp wolny. Zapisy: osobiście w  Centrum Aktywności Seniora, ul. Trau-
gutta  31/33 (parter). Ograniczona liczba miejsc (10 osób)

21 lutego 2023 roku
godz. 15.30 – 17.00
Poznaj Amerykę cz.2: Azjatyckie wycieczki czyli 
Ameryka kontra Japonia, Korea i Wietnam 
Cykl wykładów na temat historii, kultury i  geografii USA. Spotkanie w  j. 
polskim. Prowadzenie: Kalina Szewczyk anglistka/amerykanistka tłumacz j. 
angielskiego. Nie ma potrzeby rejestracji. 
Współorganizator: Centrum Aktywności Seniora.
Miejsce: Centrum Aktywności Seniora, ul. Traugutta 31/33
Wstęp wolny
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Wystawy

Do 5 lutego 2023 roku
Wojciech Fangor. Dzisiaj są moje urodziny - wystawa 
z okazji 100. rocznicy urodzin artysty
Celem ekspozycji  jest ukazanie Fangora nie tylko jako wybitnego artysty, 
ale i ciekawego człowieka. Z tego powodu na wystawę wybrano te najbar-
dziej osobiste, rzadko pokazywane prace, pochodzące ze zbiorów rodziny 
i Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora. Prezentację uzupełniają 
fotografie przedstawiające artystę wykonane przez Czesława Czaplińskie-
go polskiego fotografika zamieszkałego w Stanach Zjednoczonych. Świa-
towej sławy  fotograf, przez 30 lat przyjaźnił się z Wojciechem Fangorem. 
Kurator: Paweł Witold Witkowski.

10 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Monika Chlebek, Dawid Czycz, Wiktor Gałka Suma 
naszych pragnień
Wystawa Suma naszych pragnień w Mazowieckim Centrum Sztuki Współ-
czesnej Elektrownia w  Radomiu będzie prezentacją twórczości trojga 
wyjątkowych artystów młodego pokolenia o  już ugruntowanej pozycji 
w  przestrzeni polskiej sztuki. Łączy ich przyjaźń oraz wspólne przemy-
ślenia na temat otaczającej rzeczywistości. Należą do pokolenia twórców, 
którzy dorastali w kulturze nasyconej obrazami mającymi na celu promowa-

Monika Chlebek, Ośmiornica 
olej płótno 100x90, 2022

Wiktor Gałka, 
akryl na płótnie, 200 x 160, 2022

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 
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nie pożądania – pożądania przedmiotów, stylu życia, sławy, konformizmu. Są 
częścią popkultury i nowego cyfrowego świata, jednak nie poddają się tej rze-
czywistości. Wykorzystują ją do swoich działań artystycznych, kontestują i ob-
nażają jego groteskowość. Sztuka ta z pozoru odległa w swoim artystycznym 
wyrazie łączy się w opowieść o dzisiejszym świecie. Monika Chlebek zwraca 
uwagę na znaczenie rzeczy „zwykłych”, obecnych obok nas w  codziennym 
życiu, często niezauważalnych, a jednak jakże ważnych. Wiktor Gałka pochy-
la się nad koncepcją cyfrowych przestrzeni jako żywych „ekosystemów 
danych”. Opowiada o nowych, elektronicznych środowiskach, w których 
zanurzamy się coraz głębiej oraz o tym, jak w coraz szybciej digitalizują-
cym się świecie ulegają przemianom nasze relacje z naturą. Alegoryczne 
malarstwo Dawida Czycza to ogromne, gęste sceny, w których narracja 
jest uparcie nieuchwytna. Postacie łączą się w zwarte kompozycje, jedno-
cześnie pozostają oddzielone od siebie. Ironicznie przekonuje nas, że „ży-
cie to rozrywka”. Artyści przenikliwie i inteligentnie zadają pytanie: Czym 
są dzisiaj nasze pragnienia?
Kurator: Paweł Witold Witkowski. Wystawa czynna do 12 marca.

Wystawy czynne od wtorku do piątku: 10.00 – 18.00, sobota – nie-
dziela – 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 wysta-
wy, informacja www.mcswelektrownia.pl

Ferie 2023 - Moc Kolorów w Elektrowni
Dla małych miłośników sztuki Elektrownia przygotowała na każdy dzień zi-
mowej przerwy, artystyczne zadanie do wykonania. Na profilu FB MCSW 
Elektrownia (www.facebook.com/mcswe24) publikowane będą najbardziej 
kolorowe prace z kolekcji dzieł sztuki współczesnej. Towarzyszyć im będą 
plastyczne wyzwania dla najmłodszych. Świetna zabawa gwarantowana, a 
najciekawsze realizacje nagradzane będą artystycznymi nagrodami.
Oferta na ferie to także warsztaty artystyczne dla grup. W ramach zajęć 
Elektrownia proponuje spotkanie z wystawą Suma naszych  pragnień oraz 
dedykowane jej zajęcia plastyczne.

Kino Studyjne MCSW Elektrownia

Pokazy przedpremierowe
6 lutego - Wieloryb, dramat obyczajowy, reż. Darren Aronofsky, USA 2022, 
118’ (pokaz przedpremierowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego 
przy współpracy z MSCDN w Radomiu);
10 – 14 lutego – Plan na miłość, komedia obyczajowa reż. Shekhar Ka-
pur, Wielka Brytania 2022, 107’ (Walentynkowe pokazy przedpremierowe)
27 lutego - Filip, dramat wojenny reż. Michał Kwieciński, Polska 2022, 
125’(pokaz przedpremierowy w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego)
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Premiery
1 - 2 lutego – Niebezpieczni dżentelmeni, dramat, komedia, reż. Maciej 
Kawalski, Polska 2022, 107’ KS; Duchy Inisherin, dramat, komedia, reż. Mar-
tin McDonagh, Irlandia, USA, Wielka Brytania 2022, 110’
Od 3 lutego – Aftersun, dramat obyczajowy, komedia, reż. Charlotte Wells, 
USA, Wielka Brytania 2022, 98’; Podejrzana, kryminał, reż. Chan-wook Park, 
Korea Południowa 2022, 138’ 
Od 17 lutego - Wieloryb, dramat obyczajowy, reż. Darren Aronofsky, USA 
2022, 118’ KS

Sztuka Na Ekranie
26 lutego – Tycjan: Imperium barw, dokumentalny, Włochy, Wielka Bry-
tania Laura Chiossone, Giulio Boato 2022, 90’(premiera)

Dyskusyjny Klub Filmowy
13 lutego – Rzeka, dokumentalny, reż. Jennifer Peedom, Joseph Nizeti, 
Australia 2021, 88’ (premiera) KS
20 lutego – Popiół i  diament, dramat, reż. Andrzej Wajda, Polska 1957, 
110’ (inauguracja cyklu Krótka historia kina polskiego, z odnowionych kopii 
cyfrowych)

Filmy dla dzieci
Od 1 lutego – Zadziwiający Kot Maurycy, animowany, familijny, reż. Toby 
Genkel, Niemcy, Wielka Brytania 2022, od 5 lat, dubbing, 93’ (premiera) KS
Od 3 lutego – Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skor-
piona, przygodowy reż. Tina Mackic, Szwecja 2022, dubbing, od 6 lat, 83’ 
(premiera) KS
Od 10 lutego – Asteriks i Obeliks. Imperium Smoka familijny, przygodo-
wy reż. Guillaume Canet, Francja 2022, od 8 lat, dubbing, 100’(premiera) KS
OD 24 lutego – Świat Bustera, familijny, reż. Martin Miehe-Renard, Dania 
2021, od 7 lat dubbing, 92’ (premiera) KS

Kultura za Złotówkę. Program Kulturalna Szkoła Na 
Mazowszu
MCSW Elektrownia zaprasza szkoły do oglądania wybranych filmów edu-
kacyjnych w ramach Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, oraz filmów 
z  terminarza z  symbolem KS za 1 złotych. Szczegóły promocji na stronie   
www.mcswelektrownia.pl w zakładce Kultura za złotówkę. Program Kul-
turalna szkoła na Mazowszu.

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej 2022/23
MCSW Elektrownia zaprasza szkoły i przedszkola, szczegóły wkrótce na stro-
nie 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 luty 2023 roku
Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.
Pilotażowa edycja projektu Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Waż-
ni. 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 opiekunów. W pilotażu bierze 
udział 20 bibliotek z całej Polski. W  ramach projektu będą odbywały się róż-
norodnie 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 także pomoc w odra-
bianiu lekcji dla dzieci, które mają kłopot z nauką w polskiej szkole. Dodatko-
wo w każdy poniedziałek o godzinie 17.00 będą odbywały się lekcje języka 
polskiego dla rodziców (dorosłych). A w każdą sobotę o godzinie 10.00 re-
alizowane będą zajęcia nauki języka dla dzieci. W ramach zajęć przeprowa-
dzone będą lekcje biblioteczne w Fili nr 1 oraz w Siedzibie Głównej przy 
ul. Piłsudskiego 12. Zgłaszanie klas, w których uczą się dzieci z Ukrainy na 
Lekcje Biblioteczne na adres mailowy promocja@mbpradom.pl. Szczegóły 
na stronie internetowej MBP. Projekt potrwa do czerwca 2023 r. 

1 lutego 2023 roku
godz. 17.00
Spotkanie autorskie - Zyta Rudzka
Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu serdecznie zaprasza na spotkanie 
autorskie z Zytą Rudzką. Spotkanie poprowadzi Michał Pabian, a fragmenty 
powieści przeczyta Izabela Brejtkop.
Od wydawcy: "Nowa książka wielokrotnie nagradzanej autorki, laureat-
ki m.in. Nagrody Literackiej Gdynia i  Nagrody Literackiej m.st. Warszawy. 
W zachwycającej niekonwencjonalną formą powieści Ten się śmieje, kto ma 
zęby Zyta Rudzka po raz kolejny śmiało eksperymentuje z językiem i urzeka 
oryginalnym, bezkompromisowym stylem. Historia małżeństwa fryzjer-
ki męskiej i dżokeja. Wera i Karol przeżyli ze sobą całe życie. Od dostatku 
do biedy. Teraz Wera chodzi po starych miłościach, żeby załatwić mężowi 
buty do trumny. Trudno o dobre buty dla nieboszczyka. Rudzka w swoim 
charakterystycznym ostrym stylu oraz z poczuciem humoru przedstawia 
portret kobiety silnej i drapieżnej, która nigdy nie składa broni".
Siedziba Główna MBP, ul. Piłsudskiego 12

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

[ 25 ]



3 lutego 2023 roku 
godz. 9.30
Na zakupy wyruszamy, dużą torbę zabieramy..., czyli 
czy sprzedawca to ciekawy zawód… 
Zajęcia literacko-plastyczne z  cyklu Mali zawodowcy. Prowadzenie: Ilona 
Michalska-Masiarz.
Filia nr 2 MBP, ul. Zientarskiego 1 a

6 lutego 2023 roku
godz. 17.00
Przedsiębiorcze Radomianki
Przyjdź i poznaj nowe klientki, koleżanki i  zainspiruj się do działania. Ne-
tworking to okazja do poznania innych przedsiębiorczych kobiet, które 
już prowadzą swoje biznesy lub chciałby taki rozpocząć. Zabierz ze sobą 
wizytówki, produkty i dobry humor. Spotkanie poprowadzi Joanna Dzik – 
trener biznesu.
Filia nr 6 MBP, ul. Kusocińskiego 13

7 lutego 2023 roku
godz. 9.30 
Biblioteczne Opowieści – Zostań zawodowcem
Spotkanie skierowane do dzieci – grupy zorganizowane.
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9

7 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Wystawa fotografii RTF:  Zenon Fiuk  Maroko
Zenon Fiuk: „Jestem radomianinem, obecnie na emeryturze. Od wielu lat 
interesowałem się fotografią. Jako dziecko otrzymałem od Taty pierwszy 
aparat mieszkowy Zeiss Ikonta i tak to się zaczęło. Magia fotografii analo-
gowej, czas oczekiwania na odbitki, utrwaliły zamiłowania do dziecięcego 
hobby. Kolejne modele aparatów: Smiena, Zenit TTL, Minolta X-300S, za-
inspirowały mnie do dalszego rozwijania pasji fotograficznej. Z poważną 
fotografią zetknąłem się dopiero w ciemni fotograficznej Zakładów Prze-
mysłu Tytoniowego w  Radomiu. Moimi ulubionymi tematami fotogra-
ficznymi są: samoloty, krajobrazy, architektura, ptaki. Korzystam z  każdej 
nadarzającej się okazji aby rozszerzyć swoje portfolio, być jeszcze lepszym 
fotografem, by móc "widzieć więcej" przez wizjer aparatu fotograficznego. 
Kolejna wystawa zobowiązuje do dalszego doskonalenia swojego warszta-
tu i dzielenia się z innymi otaczającym nas pięknem”. 
Mała Galeria RTF, ul. Piłsudskiego 12

16 luty 2023 roku
godz. 18.00
Spotkanie autorskie - Jarosław Kurski
Biblioteka zaprasza na spotkanie autorskie z  Jarosławem Kurskim wokół 
jego ostatniej książki  Dziady i dybuki. Jarosław Kurski przez lata rekonstru-
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ował prawdę o swojej rodzinie, 
celowo wypieraną i  pomijaną 
przez innych, w tym przez jego 
ukochaną matkę.  Efektem zdu-
miewającego, pełnego zawiro-
wań śledztwa historycznego są 
dzieje rodu rozsianego od Ukra-
iny po Brazylię i od Wielkiej Bry-
tanii po Australię, z  miejscem 
urodzenia autora - Gdańskiem, 
w samym sercu.
Jarosław Kurski  - zastępca re-
daktora naczelnego „Gazety Wy-
borczej”. Gdańszczanin. Ukończył prawo. Należał do opozycyjnego Ruchu 
Młodej Polski, członek redakcji „Solidarności”, podziemnego pisma regionu 
gdańskiego. Pracował dla hiszpańskiej agencji prasowej EFE i w „Tygodniku 
Gdańskim”, był rzecznikiem prasowym Lecha Wałęsy. W sprzeciwie wobec 
„wojny na górze” zrezygnował z pracy. Opublikował Wodza, polityczny por-
tret przewodniczącego „S” na tle ówczesnych wydarzeń. Od stycznia 1991 r. 
publicysta „Gazety Wyborczej”, prowadził też  rozmowy polityczne w Polsa-
cie, TVP i TOK FM. Autor esejów o Raymondzie Aronie Pokój z widokiem na 
historię oraz biografii Jan Nowak-Jeziorański. Kurier wolności. 
Siedziba Główna MBP, ul. Piłsudskiego 12

28 luty 2023 roku
godz. 9.30 
Biblioteczne Opowieści - Bajkowe Opowieści 
Photonowe 
Spotkanie z wykorzystaniem robotów Photon skierowane do dzieci – gru-
py zorganizowane.
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9 

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 

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

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny

Jaroslaw Kurski, 
fot Michal Mutor, Agencja wyborczapl
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1, 8, 22 lutego 2023 roku
godz. 19.30
Otwarty Teatr Perkusyjny - warsztaty

Otwarty Teatr Perkusyjny to nowa propozycja na kulturalnej mapie Rado-
mia. Formuła cyklicznych warsztatów jest z założenia dostępna dla każde-
go, bez względu na wiek czy posiadane umiejętności. Można nauczyć się 
gry na instrumentach etnicznych pochodzących z całego świata - darbu-
kach, djembe, congach, dundunach i innych. Udział w warsztatach będzie 
możliwością eksperymentowania z instrumentami i rytmem. Planowanym 
efektem spotkań jest powstanie teatru perkusyjnego, w którym aktorami 
będą uczestnicy warsztatów. Spotkania poprowadzi Piotr Stiff Stefański - 
założyciel Studium Instrumentów Etnicznych oraz zespołu DYM, jeden 
z najbardziej doświadczonych bębniarzy w Polsce. 
Miejsce: Śniadeckich 2
Wstęp wolny

Otwarty Teatr Perkusyjny - fot. Patryk WikalińskI

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
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2 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Kopernik. Rewolucje. Spotkanie z Wojciechem 
Orlińskim
Nowa biografia Mikołaja Kopernika autorstwa Wojciecha Orlińskiego bę-
dzie tematem spotkania w  Amfiteatrze. Spotkanie na temat wybitnego 
uczonego rewolucjonisty poprowadzi Paweł Błach. „Rewolucyjna biogra-
fia Mikołaja Kopernika i  brawurowa opowieść o  naukowym przewrocie 
wszechczasów” - tymi słowami wydawnictwo reklamuje nową książkę Woj-
ciecha Orlińskiego Kopernik. Rewolucje. Jak doszło do jednej z największych 
rewolucji naukowych w historii świata? Jakim człowiekiem był Kopernik? 
Czy mógł trafić do lochów Watykanu? Czy był Polakiem?
Wojciech Orliński - dziennikarz, pisarz, belfer. W latach 1997–2021 pracował 
w „Gazecie Wyborczej”, nadal współpracuje z jej reporterskim magazynem 
„Duży Format”. Autor wielu książek podróżniczych, fantastycznych i  pu-
blicystycznych, w  tym biografii Stanisława Lema Lem. Życie nie z  tej ziemi 
oraz Paula Barana Człowiek, który wymyślił internet. Prowadzi blog Ekskursje 
w dyskursie (ekskursje.pl). Od 2020 pracuje jako nauczyciel chemii w  jed-
nym z warszawskich liceów.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, Parkowa 1
Wstęp wolny

3 lutego 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 co-
dzienności i zrelaksować. 
Miejsce: Śniadeckich 2
Bilety wstępu: 35 zł. Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Am-
fiteatru (płatność gotówką). Zachęcamy do wcześniejszego zakupu wej-
ściówki – w miejscu wydarzenia nie będzie możliwości kupna biletu.

4 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Karnawałowy koncert Chóru Gospel Radom
Czas karnawału kojarzy się z muzycznymi rytmami rodem z całego świata. 
To zatem idealny moment, by zaproponować udział w wyjątkowym kon-
cercie radomskiego chóru Gospel. Podczas wydarzenia usłyszymy standar-
dy muzyczne i utwory gospel, okraszone autorskimi tekstami w interpre-
tacji Grażyny Gałęzi. Repertuar koncertu został tak dobrany, by wprawić 
uczestników w dobry nastrój i nieść pozytywne, noworoczne przesłanie. 
Gospel Radom to chór działający w Radomiu od 2006 roku. Został założo-
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ny i jest prowadzony przez Iwonę Skwarek – uznaną radomską wokalistkę 
i pedagoga. Chór działa w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny Stad-
nickiej w Radomiu.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, Parkowa 1
Bilety wstępu: 20 zł w przedsprzedaży, 25 zł w dniu koncertu – dostępne na 
biletyna.pl oraz w kasie Amfiteatru (płatność tylko gotówką). Liczba miejsc 
ograniczona.

5 lutego 2023 roku 
godz. 10.00 i 12.00
Wkręć się w teatr: Bajka o szczęściu
Spektakl dla widzów od lat 3. Bajka o szczęściu to uniwersalna przypowieść 
o szczęściu i przyjaźni. O szczęściu nieustannie przez nas poszukiwanym, 
ale niedostrzeganym w zwykłym, codziennym życiu. O przyjaźni, bez której 
czujemy się samotni i niepotrzebni. Ubogie, proste, ale szczęśliwe i wesołe 
życie wiodą Staruszek z trójką utalentowanych zwierząt: tańczącej Myszki, 
śpiewającego Kogucika i muzykalnej Świnki. W ich spokojnym, uporządko-
wanym świecie pojawia się znienacka dziwny Handlarz. Kusi krzykliwymi 
reklamami, oferując różnorodne towary. Staruszek, początkowo niezainte-
resowany i  nieufny, ulega złudnemu urokowi kolorowych przedmiotów. 
Jest jednak biedny i nie może w zamian niczego Handlarzowi zaoferować. 
Po kolei wymienia przyjaciół na pozornie magiczne rzeczy: fajkę, nożyk 
i zegarek… Spektakl zaprezentuje TeatRyle. Reżyseria i wykonanie: Mariola 
i Marcin Ryl-Krystianowscy. Autor: Izabela Degórska. Scenografia: Olga Ryl-
-Krystianowska. Muzyka: Robert Łuczak,
Miejsce: Daszyńskiego 5
Bilety wstępu: 20 zł - bilet pojedynczy; 60 zł - bilet rodzinny (2 dzieci + 2 do-
rosłych). Bilety dostępne na www.biletyna.pl oraz w kasie Amfiteatru przy 
Daszyńskiego 5 (płatność wyłącznie gotówką). Liczba miejsc ograniczona.

Zdjęcie udostępnione przez Amfiteatr. Miejski Ośrodek Kultury

[ 30 ]



10 lutego 2023 roku
godz. 17.00
Koncert śródroczny Nuty Solidarności
Wokaliści, instrumentaliści i  tancerze, którzy szlifują swój talent pod czuj-
nym okiem profesjonalnych instruktorów w  Amfiteatrze, zaprezentują 
swoje talenty na scenie. Kontakt z publicznością to nieodzowny element 
edukacji artystycznej, a koncert śródroczny na stałe wpisał się w kalendarz 
imprez MOK Amfiteatr. W związku z rocznicą inwazji na Ukrainę tematem 
przewodnim koncertu będą piosenki i  utwory z  przesłaniem wolnościo-
wym. Usłyszymy światowe przeboje muzyki rozrywkowej, ale i utwory kla-
syczne. Niespodzianką wieczoru będą również działania zaproponowane 
w ramach Nici solidarności. Wspólne szycie ma oczywiście charakter cha-
rytatywny. 
Miejsce: Daszyńskiego 5
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.

12 lutego 2023 roku 
godz. 10.00 i 12.00
Wkręć się w sztukę: M jak Jacek Malczewski, 
warsztaty
Jacek Malczewski - malarz pochodzący z  Radomia, przedstawiciel nurtu 
symbolistów, tworzył na przełomie XIX i XX wieku. Autor około 2000 ob-
razów, z których do dziś zachowało się około 1200. Tworzył szkice i rysunki 
lecz największą sławę przyniosły mu obrazy olejne. W Radomiu oprócz mu-
zeum jego imienia, znajdziemy ulicę Jacka Malczewskiego, pomnik i dom 
artysty. Na warsztatach Wkręć się w sztukę z Panem od plastyki poznamy 
twórczość Jacka Malczewskiego, poznamy kilka mitologicznych posta-
ci, a  także stworzymy wyjątkowe dzieła inspirowane twórczością artysty 
w myśl idei, że każdy z nas jest artystą. Warsztaty poprowadzi Radek Ko-
walik – znany jako Pan od plastyki - arteterapeuta, fotograf, kulturoznawca, 
animator kultury, gospodarz Domu Entuzjastów Sztuki, Kultury, Arteterapii.
Formuła rodzinnych warsztatów artystycznych sprzyja wzmacnianiu więzi 
między uczestnikami, kreatywnemu rozwiązywaniu trudności związanych 
z działaniami twórczymi, ćwiczeniu komunikacji i rozwijaniu umiejętności 
pracy w zespole. 
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.

16 lutego 2023 roku 
godz. 18.00
Miłosne opowieści - występ Radomskiej Grupy 
Opowiadaczy
Miłość niejedno ma imię. Przekonają się o tym się wszyscy, którzy zdecydu-
ją się na udział w wieczorze miłosnych opowieści. Niebanalne opowieści 
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przedstawi Radomska Grupa Opowiadaczy. Grupa powstała na począt-
ku 2017 roku. Do tego czasu spotyka się regularnie, ćwiczy i występuje, 
m.in. na Ogólnopolskim Festiwalu Opowieści w  Radomiu, podczas Dni 
Radomia, w  Miejskiej Bibliotece Publicznej w  Radomiu, w  Fosie Pełnej 
Kultury, w Muzeum Wsi Radomskiej i na wieczorach opowieści w Amfite-
atrze. Wystąpią: Agata Dzik, Ewa Nowakowska, Paulina Sobol, Paweł Błach, 
Bartłomiej Kopiński, Ryszard Ryziewicz, Łukasz Kamil Szypkowski, Dariusz 
Wróbel.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, Parkowa 1
Bilety wstępu: 10 zł w przedsprzedaży, 15 zł w dniu wydarzenia, dostępne 
na www.biletyna.pl. Wejściówkę kupisz również w dniu wydarzenia w ka-
sie Amfiteatru (płatność tylko gotówką).
Liczba miejsc ograniczona.

17 lutego 2023 roku
godz. 20.00
Amore disco - impreza taneczna
Na pożegnanie karnawałowego szaleństwa Amfiteatr zaprasza do udziału 
w imprezie tanecznej w walentynkowym klimacie. Z głośników zabrzmią 
największe przeboje włoskiej i francuskiej piosenki. Usłyszymy sentymen-
talne hity minionych dekad w  wykonaniu Ala Bano, Francesco Napoli, 
Numero Uno, Jacquesa Brela, Malcolma McLarena i Catherine Deneuve, 
Emmanuelle czy Vanessy Paradis. O muzyczną, przebojową mieszankę za-
dba DJ Maciej Małecki.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, Parkowa 1
Bilety wstępu: 20 zł – dostępne na biletyna.pl oraz w  kasie Amfiteatru 
(płatność tylko gotówką). Liczba miejsc ograniczona.

24 lutego 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 
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, medy-
tację i  wizualizację. Wybierając się na spotkanie, warto zabrać karimatę, 
poduszkę, ulubiony 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 Am-
fiteatru (płatność gotówką). Zachęcamy do wcześniejszego zakupu wej-
ściówki – w miejscu wydarzenia nie będzie możliwości kupna biletu.
Liczba miejsc ograniczona.
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13 – 24 lutego 2023 roku
Zimowa Art - akademia 2023 - półkolonie zimowe
I turnus: 13-17 lutego; 
II turnus: 20-24 lutego. Dla dzieci w wieku: 6-12 lat

Zimowa Art - akademia to moc atrakcji i super zabawa. Kreatywne animacje 
i pomysłowi animatorzy sprawią, że tej zimy dzieciaki nie będą się nudzić. 
Poprzez różne aktywności będą poszerzać swoją wyobraźnię i rozwijać 
swoje pasje. To będą odlotowe ferie! Motywem przewodnim tym razem 
będą żywioły. Poprzez zabawę i wspólne wycieczki dzieci będą zgłębiać taj-
niki różnych dziedzin sztuki. W programie: zajęcia teatralne, zajęcia plastycz-
ne, zajęcia ekologiczne, zajęcia ruchowo-taneczne, zajęcia przyrodnicze, 
zajęcia umuzykalniające, zajęcia multimedialne, wycieczka niespodzianka.
Amfiteatr zapewnia: podział na grupy z zachowaniem limitów, opieka nad 
dziećmi: od 7.30 do 16.30, ubezpieczenie NNW, wykwalifikowaną kadrę, 
zdrowe posiłki: śniadanie/dwudaniowy obiad/podwieczorek
Miejsce: Daszyńskiego 5
Koszt uczestnictwa 600 zł/turnus; zniżki na drugie i kolejne dzieci oraz za 
udział w II turnusach. 

25 lutego 2023 roku 
godz. 19.00
Bębnienie w Naszej Szkapie - warsztaty
Amfiteatr oraz Nasza Szkapa zapraszają wszystkich miłośników integracji 
przy muzyce na warsztaty z  instrumentami perkusyjnymi. Będzie można 
zagrać na bębnach pochodzących z  całego świata i  spontanicznie wraz 
z  innymi 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 poprowadzi twór-
ca Studium Instrumentów Etnicznych oraz zespołu DYM, doświadczony 
bębniarz Piotr Stiff Stefański. 
Miejsce: Nasza Szkapa, ul. A. Dowkontta 2
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez Amfiteatr. Miejski Ośrodek Kultury
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8 lutego 2023 roku 
godz. 18.00 
Koncert Studia Piosenki  Fermata
Podczas występu zaprezentują się wychowankowie Agnieszki Dąbrow-
skiej. Wokaliści zaśpiewają utwory z  repertuaru polskich i  zagranicznych 
wykonawców. 
Wstęp wolny

9 lutego 2023 roku 
godz. 17.30 
Premiera Teatrzyku Dziecięcego Baśniowy Ambaras

Fabuła przedstawienia krąży wokół wielu znanych postaci z baśni, wśród 
których widzowie zobaczą m.in. Królewnę Śnieżkę, Krasnoludki, Baba Jagę, 
Jasia i  Małgosię, Trzy Świnki czy Złą Królową. W  bajkach nieoczekiwanie 
wszystko się pomieszało. Bohaterowie w  zabawny sposób postarają się 
znaleźć wyjście z tych opresji. Jest bowiem nadzieja! W baśniowej krainie 
żyje Wróżka Fantazja, która będzie próbowała ogarnąć bajkowy bałagan… 
Czy Fantazji się to uda ?
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

Zdjęcie udostępnione przez MDK im. Heleny Stadnickiej
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13 – 17 lutego 2023 roku 
godz. 8.00 – 16.00  
Akcja Ferie: półzimowisko w MDK
W programie: wycieczki do Parku zabaw Hula Park, kina Helios,  Teatru An-
dersena w Lublinie,   Smart Planet Kids w Warszawie, Centrum Nauki Lo-
enardo Da Vinci w Chęcinach, Muzeum Historii Radomia. 
Wstęp płatny 490 zł

13 – 17 i 20 – 24 lutego 2023 roku
godz. 9.00 - 14.00 
Akcja Ferie w MDK

Otwarte zajęcia m.in.: plastyczno-wokalno-muzyczne dla dzieci i młodzie-
ży uczącej się. Plan akcji i informacje na stronie. 
Wstęp wolny

20 lutego 2023 roku 
godz.  11.00  
Feryjny Turniej Tańca  
Turniej adresowany jest do dzieci i młodzieży prezentującej wszystkie style 
tańca w tym: hip-hop, breakdance, balet,  jazz, popping  (Electric Boogie). 
Regulamin na stronie. 
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez MDK im. Heleny Stadnickiej
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Wystawy czasowe

3 lutego 2023 roku 
godz. 17.00
Wernisaż Spotkanie artystów. Malczewscy

Tym razem muzeum prezentuje twórczość Malczewskich - Jacka i Rafała 
w nowej odsłonie. Jacek - akademik, tytan pracy, mistrz i symbolista. Ra-
fał- samouk, bon vivant, niespokojny duch…. Spotkanie ojca i  syna, bli-
skich sobie, ale jakże różnych osobowości. Dialog malarski Jacka z Rafałem 
zaczął się już około 1900 roku, kiedy Jacek malował syna, dokumentując 
jego rozwój. Rafał jako kilkulatek na swój dziecięcy sposób portretował 
ojca. Pierwsza konfrontacja artystyczna Malczewskich miała miejsce w la-
tach pierwszej wojny światowej, kiedy to obaj utknęli w Wiedniu. Jednak 
to właśnie lata dwudzieste były dekadą, kiedy te spotkania stały się częst-
sze i ważne dla nich obu. Jacek musiał odświeżyć swój sposób malowania, 
a Rafał wreszcie rozwinął skrzydła i został doceniony jako twórca… Trzon 
ekspozycji stanowić będą prace ze zbiorów własnych Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu oraz depozyty z kolekcji prywatnych. Prezen-

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

Zdjęcie udostępnione przez organizatora
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tację wzbogacą obiekty wypożyczone z Muzeum Tatrzańskiego w Zako-
panem i  z  Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w  Lublinie. 
Kuratorki: Paulina Szymalak-Bugajska, Magdalena Ewa Nosowska. Wystawa 
czynna do 15 kwietnia.

10 lutego 2023 roku
godz. 12.00
Wernisaż Kajko i Kokosz – komiksowa archeologia
Ponad 50 lat temu, 10 sierpnia 1972 roku, na łamach lokalnej popołu-
dniówki „Wieczór Wybrzeża” rozpoczęła się publikacja nowego komiksu 
Janusza Christy. Wkrótce Kajko i  Kokosz trafili na łamy gazety Świat Mło-
dych, magazynu Relax oraz do wydań albumowych. Cała Polska poznała 
i pokochała twórczość Janusza Christy.
Wystawa Kajko i  Kokosz – komiksowa archeologia została przygotowana 
przez Grodzisko w Sopocie, oddział Muzeum Archeologicznego w Gdański 
w 2014 roku. Po raz pierwszy w historii muzealnictwa polskiego połączy-
ła archeologię z  komiksem, porównując dwa światy znalezisk archeolo-
gicznych oraz zabytków wykorzystanych na kadrach komiksów Janusza 
Christy. Tego typu wystawa była i  jest nietypowa, dlatego wśród „konser-
watywnego grona muzealników-archeologów” pomysł nie wzbudził szcze-
gólnego zachwytu, przeciwnie niż wśród miłośników polskiego komiksu. 
W gablotach znalazły się bezcenne eksponaty archeologiczne, a na plan-
szach równie bezcenne poczucie humoru i  przygodę. Wystawę oprócz 
pracowników Muzeum Archeologicznego w  Gdańsku tworzą Wojciech 
Łowicki, znany promotor komiksu w Polsce, Paulina Christa, wnuczka oraz 
dziedziczka artysty oraz pasjonaci twórczości Janusza Christy działający 
w ramach bloga Na plasterk!!!.
Wystawa ma, zgodnie z  klasyczną doktryną dobrego komiksu, bawiąc – 
uczyć. Anegdota przewijać ma się tutaj z  wiedzą historyczną, najzabaw-
niejsze sceny z komiksów z opisem prawdziwych wydarzeń, jakie rozegrały 
się dawno temu na ziemiach naszego kraju. Przeznaczona jest dla przed-
stawicieli wszystkich pokoleń, bez wyjątku. Z  jednej strony ma charakter 
edukacyjny, a z drugiej, poprzez swój wymiar sentymentalny, zainteresuje 
dorosłych widzów – tych, których komiks ten bawił i uczył przed laty.
Prezentowane materiały archeologiczne pochodzą z  Muzeum Ar-
cheologicznego w  Gdańsku oraz Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w  Radomiu. Wystawa została uzupełniona archiwalnymi 
komiksami z prywatnych zbiorów Grzegorza Wójcika, Sławomira Zawadz-
kiego i  Mariusza Króla oraz rekonstrukcjami ubioru średniowiecznego 
wykonanymi przez Monikę Kępkę. Fragmenty komiksów zostały wyko-
rzystane do celów wystawienniczych za zgodą wydawnictwa Egmont. 

Do 26 lutego 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 niż 
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poprzednie pokolenia malarzy. Wyrośli z  dosyć tradycyjnego, konserwa-
tywnego środowiska krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, (która od 1900 
roku stała się Akademią), jednak za sprawą licznych podróży m.in. do Fran-
cji i Włoch, swoje fascynacje i zainteresowania malarskie kierowali w stronę 
nowych rozwiązań. Pod szyldem Grupy Dziesięciu na przestrzeni 8 lat swo-
je prace wystawiało 40 artystów, głównie malarzy. Artyści należący do gru-
py to uczniowie młodopolskich twórców m.in. Jacka Malczewskiego, Le-
ona Wyczółkowskiego, Jana Stanisławskiego czy Wojciecha Weissa. W ich 
pracach widać wpływy nauczycieli, ale także inspiracje malarstwem eu-
ropejskim. Grupa Dziesięciu powstała z inicjatywy malarza, Teodora Grot-
ta, 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 działalność brutalnie przerwał 
wybuch II wojny światowej. 

Cały luty 2023 roku
Strach ma wielkie oczy
Strach ma wielkie oczy to ekspozycja przeznaczona dla dzieci od przedszko-
la 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 nóż-
ce, tajemniczy las, w którym pojawiają się przedziwne legendarne 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, wykorzystując 
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, gdzie obejrzymy 10 - minutowy 
film o  historii Radomia. Pierwsza sala poświęcona jest wczesnośrednio-
wiecznym dziejom Radomia. Nowym rozwiązaniem jest prezentacja gro-
du z X wieku i współistniejących osad służebnych w specjalnie skonstru-
owanej niszy pod szklaną podłogą. W  kolejnej sali znajdują się artefakty 
związane ze Starym Radomiem (tereny wokół kościoła św. Wacława). Za-
instalowano tu też trzy stanowiska VR (wirtualnej rzeczywistości). Dalsza 
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część ekspozycji przedstawia dzieje miasta w XIV i XV stuleciu. Na parterze 
Kamienicy Gąski zobaczymy wydarzenia związane z radomskim zamkiem 
i okresem szlacheckiej wolności. W tej części oprócz ekranów LCD z grami 
dla dzieci jest też przygotowane stanowisko do robienia pamiątkowych 
zdjęć w strojach z epoki. Na piętrze zwiedzających przywita wnętrze gabi-
netu radomskiego historyka Walerego Przyborowskiego. Kolejna sala jest 
poświęcona dziejom miasta w okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa 
Polskiego. Na trójwymiarowej animacji zobaczymy wyzwalanie Radomia 
przez wojska napoleońskie z rąk Austriaków w 1809 roku. W tej sali zoba-
czymy także repliki mundurów wojskowych z  tamtego okresu. Kolejna 
sala poświęcona jest wydarzeniom powstania styczniowego, a dalej, przez 
stylizowane na zabytkowe drzwi, wejdziemy do Apteki pod Białym Orłem 
- meble z 1824 roku są tu oryginalne. Za apteką znajduje się fotoplastykon. 
Dalszą część ekspozycji poświęcono gospodarce miasta w II poł. XIX wie-
ku, miastu w czasach I wojny światowej oraz w XX-leciu międzywojennym. 
W ostatniej i zarazem największej sali zobaczymy Radom w czasach oku-
pacji hitlerowskiej. W tym pomieszczeniu będzie także wyświetlany animo-
wany film w  3D, który podsumuje dzieje Radomia od X wieku po czasy 
współczesne. Zapisy grup na zwiedzanie Muzeum Historii Radomia – tel. 
(48) 36 22 550.

Muzeum zachęca do korzystania z nowych lekcji muzealnych. Tematy: Lo-
kacja miast na prawie niemieckim na przykładzie Radomia, Radom w czasach 
Jagiellonów, Zamachy, konspiracja, powstania i  rewolucje – metody walki 
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.

Fot. S. Równy
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Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go; Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku; Kolekcja rodziny Pin-
no; 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 popu-
laryzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, etnograficznej oraz przy-
rodniczej.  Warsztaty plastyczne towarzyszą większości wystaw, stanowią 
okazję do nauki poprzez zabawę. Koszt warsztatów – 12 zł od osoby. Rezer-
wacja 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, sobo-
ta 11.00 – 17.00, niedziela 11.00 – 17.00. Na 60 minut przed zamknięciem
muzeum nie wpuszczamy zwiedzających. Dniem bezpłatnego zwiedzania 
jest wtorek.
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Wydarzenie

3 lutego 2023 roku
godz. 19.00
Z cyklu Kameralnie nad Korzeniówką: Kuba 
Stankiewicz Trio,  koncert Not only folk 
Koncert Not only folk w  wyko-
naniu Kuba Stankiewicz Trio, 
światowej klasy jazzmanów 
w  składzie: Kuba Stankiewicz 
– fortepian, Wojciech Pulcyn 
– kontrabas, Sebastian Frankie-
wicz – perkusja. W  programie 
utwory promujące nową płytę 
z  jazzowymi aranżacjami pie-
śni Ludomira Różyckiego, a  do 
tego folkowa niespodzianka 
przygotowana specjalnie dla 
szydłowieckiej publiczności.
Koncert Kuby Stankiewicza od-
będzie się w  ramach cyklu Ka-
meralnie nad Korzeniówką.
Wstęp bezpłatny. Potwierdze-
nie przybycia do dnia 1 lutego 
2023 r. pod numerem telefonu 
+48 17 17 89.

Wstawa czasowa

Cały luty 2023 roku 

Stąd się nauczyłem… Instrumenty muzyczne 
z warsztatów ludowych mistrzów
Wystawa  jest prezentacją instrumentów nagrodzonych w  VI Ogólno-
polskim Konkursie na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych, 

Ekspozycje:
Zamek Szydłowieckich 

 i Radziwiłłów
Ul. Gen. J. Sowińskiego 2, 

26-500 Szydłowiec
www.muzeuminstrumentow.pl

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

Muzeum 
Ludowych 
Instrumentów 
Muzycznych 
 w Szydłowcu

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Ludo-
wych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
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który w  2022 r. realizowało szydłowieckie muzeum. Wyeksponowane  
w przestrzeniach szydłowieckiego zamku instrumenty i narzędzia muzycz-
ne cechuje zgodność z tradycją pod względem konstrukcji, metod budo-
wy i użytych materiałów, a także prawidłowość działania i wysoki stopień 
trudności wykonania. Na wystawie można zobaczyć 50  instrumentów na-
leżące do wszystkich grup (aerofonów, chordofonów, idiofonów, membra-
nofonów). To zróżnicowane instrumentarium przedstawiono, przenosząc 
oglądających w  sześć regionów etnograficznych Polski  – na Mazowsze, 
do Wielkopolski, na Podlasie, Polesie, do Małopolski  i na Śląsk. Ekspozycję 
wzbogacają materiały multimedialne – zdjęcia, teksty oraz nagrania.

Wystawy stałe

Cały luty 2023 roku

Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję

Magia instrumentów. Osobliwości inwencja 
trzygłosowa

Zamek w Szydłowcu. Wokół mecenatu dawnych 
właścicieli

Ceny biletów: normalny – 24 zł, ulgowy – 18 zł, grupowy - 15 zł, rodzinny - 
60 zł, Kulturalna Szkoła na Mazowszu – 1 zł. Godziny otwarcia do 31 marca: 
poniedziałek - nieczynne, wtorek- niedziela - godz. 9.00–16.00. 

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu
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Muzeum Wsi Radomskiej tworzą obiekty dawnego budownictwa wiejskie-
go – chłopskiego, szlacheckiego, sakralnego, zgromadzone na 32-hekta-
rowym terenie na obrzeżach Radomia. Obok chałup i budynków gospo-
darczych – stodół, spichlerzy, olejarni, usytuowane są obiekty wiejskiej 
użyteczności publicznej – Dom Ludowy i remiza oraz młyny wodne i tar-
tak. Kolekcja wiatraków, w której są koźlaki i paltrak, należy do najciekaw-
szych w polskim muzealnictwie skansenowskim. W muzeum znajdują się 
dwa dwory z XVIII wieku. 

2 lutego 2023 roku
godz.16.00
Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej
Obchody Święta Matki Boskiej Gromnicznej w  Muzeum Wsi Radomskiej 
rozpocznie  msza święta w XVIII- wiecznym kościele z Wolanowa. Po mszy 
w jednej z muzealnych zagród Zespół Obrzędowy Korzenie z Łaguszowa 
zaprezentuje zwyczaje związane ze Świętem Matki Boskiej Gromnicznej  
(np. kopcenie znaku krzyża na 
belce stropowej, rozniecenie 
od płomienia poświęconej 
gromnicy domowego ognia 
w  piecu). Wieczór zakończy 
spotkanie w dworze z Brzeziec, 
podczas którego odbędzie się 
ogłoszenie wyników i  wręcze-
nie nagród w  konkursie Kolęd-
nicy oraz  widowisko Matki Bożej 
Gromnicznej  w wykonaniu Ze-
społu Obrzędowego Korzenie 
z Łaguszowa.
Na uroczystość obowiązuje bi-
let specjalny w cenie 1 zł

Godziny otwarcia: poniedzia-
łek – 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

Zdjęcie udostępnione przez 
Muzeum Wsi Radomskiej
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Do 17 lutego 2023 roku
Wystawa prac Przemysława Zielińskiego i Barbary 
Sarnowicz Pozy. Emocje, które tworzą modę
Odzież, obuwie i akcesoria – wizje, inspiracje, tworzenie. To dwa spojrzenia 
na świat przenikające się, a zarazem bardzo indywidualne; skonfrontowa-
nie mody ulicznej z prêt-à-porter. To sztuka użytkowa, którą zawsze warto 
mieć pod ręką. 
Barbara Rabarbar, a raczej Barbara Sarnowicz (ur. 1993) – nie tylko tworzy, 
ale i poszerza swoją wiedzę oraz zdolności kaletnicze. Torby, saszetki i wiele 
innych akcesoriów to jej konik. Jako twórca ewoluuje, bo wypracowanie 
własnego stylu, estetyki to podstawa w  życiu projektanta – artysty. Do-
pracowanie każdego szczegółu, idealne wykończenie, spójność, konse-
kwencja w działaniu oraz dopilnowanie całego procesu artystycznego to 
najwyższe wartości w tworzeniu przez nią małych dzieł sztuki. A tworzyć 
chciała zawsze, jednak z  czasem zrozumiała, że to sztuka użytkowa jest 
bliższa jej sercu. 
Przemysław Zieliński (ur. 1992) – jego prace charakteryzują prostota, wy-
goda, funkcjonalność, a  przede wszystkim praktyczność ubrań, czasem 
przełamana kontrolowanym bogactwem. Ascetyczna forma narzuca im 
jednolity kolor. Inspiracji poszukuje w architekturze, sztuce i codzienności 
(w  rozmowach, strzępkach wspomnień, w usłyszanych melodiach). Jego 
prace cechuje swoisty surowy romantyzm, bo uważa, że piękno zamknię-
te jest w mroku. Tak można opisać jego poszukiwania, kiedy rozpoczyna 
prace nad kolejnymi projektami. Traktuje je jak kolejną przygodę, na którą 
czeka z ciekawością dziecka. 
Wstęp wolny

2 lutego 2023 roku 
godz. 12.30
Wernisaż wystawy (NIE)WIDZIALNI
Wspólny projekt stworzony przez dziewięcioosobową grupę licealistów – 
uczniów VI LO im. Jana Kochanowskiego oraz Zespołu Szkół Plastycznych 
im. Józefa Brandta w  Radomiu. Na wystawie zaprezentowane zostaną 
prace uczniów ZSP w Radomiu. - Celem wystawy jest uświadomienie każ-
demu, jak ważne i bezcenne jest zdrowie psychiczne każdego człowieka. 

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63
tel./fax 48 3778011
www.resursa.radom.pl
resursa.radom@wp.pl
Muzeum Historii Najnowszej Radomia
Kamienica Deskurów, ul. Rynek 14

Ośrodek Kultury 
i Sztuki RESURSA 
OBYWATELSKA
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Ostatnie lata uświadomiły nam młodym, jak dużym problemem jest izola-
cja i odosobnienie. Pragniemy, by radomska młodzież uświadomiła sobie, 
że nie jest sama. Pod okiem nauczycieli wykonane zostaną prace dotyka-
jące tematu chorób oraz zaburzeń psychicznych, bo to, czego nie umiemy 
wyrazić słowem, często znajduje swoje ujście w sztuce. W myśl zasady „ob-
raz mówi więcej niż tysiąc słów” – mówią organizatorzy. W trakcie wystawy 
będą odbywały się mniejsze wydarzenia. Wystawa czynna do 19 lutego.
Wstęp wolny

7 lutego 2023 roku
godz. 16.30 
Recenzenci Resursy 
Recenzenci Resursy to zajęcia literackie prowadzone przez Adriana Szarego. 
Adresowane są do osób z grupy wiekowej 15-25 lat piszących i zaintereso-
wanych literaturą. Pomagają rozszerzyć pasje pisarskie, sprzyjają pogłębie-
niu umiejętności takich jak analiza i interpretacja tekstów, nauka czytania 
poezji. Podczas spotkań uczestnicy analizują dokonania poetyckie, proza-
torskie i dramatyczne radomskich twórców oraz zapoznają się z charakte-
rem ich twórczości.
Adrian Szary – poeta i  prozaik, doktor nauk humanistycznych,  
adiunkt na Wydziale Filologiczno-Pedagogicznym UTH w  Radomiu, po-
lonista VI LO z  Oddziałami Dwujęzycznymi im. Jana Kochanowskiego  
w Radomiu, instruktor warsztatów literackich w Stowarzyszeniu Centrum 
Młodzieży Arka w Radomiu oraz Kozienickim Domu Kultury im. Bogusława 
Klimczuka. 
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska
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8 lutego 2023 roku
godz. 12.00 i 18.00 
Drogowskazy – pokaz filmu pt. Medjugorie
Lutowa odsłona cyklu to prezentacja pierwszego kinowego filmu 
poświęconego objawieniom maryjnym w  małej bośniackiej wiosce. 
Pierwszego z  nich grupa nastolatków miała doświadczyć w  czerwcu 
1981 roku. Choć Watykan uważa, że na ostateczne stanowisko w spra-
wie objawień jeszcze za wcześnie, Medjugorie stało się pełnoprawnym 
miejscem kultu. Dokumentalny film hiszpańskich twórców jest próbą 
odkrycia jego fenomenu, nazywanego przez niektórych „przedsion-
kiem nieba” (na podstawie opisu dystrybutora). Reżyseria: Jesús García, 
Borja Martínez-Echevarría. Czas trwania filmu: 120 min.
Bilety w  kasie Resursy: poniedziałek-piątek w  godz. 10:00-16:00, na 
biletyna.pl oraz przed seansami. Rezerwacje dla grup pod numerem 
telefonu 48 362 85 90.
Wstęp płatny 10 zł.

9 lutego 2023 roku
godz. 17.30
Fakty i mity. Spotkania z nauką i techniką
Resursa Obywatelska we współpracy z Radomską Radą Federacji Sto-
warzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Radomiu, zaprasza na kon-
tynuację cyklu spotkań popularnonaukowych. Spotkania odbywają się 
raz w miesiącu. Adresowane są do wszystkich, którzy chcą poszerzyć 
swoją wiedzę z zakresu nowych technologii, wytwarzania energii elek-
trycznej oraz tematyki popularnonaukowej dotyczącej każdej sfery 
życia. Formuła spotkań ma charakter interaktywny; podczas wykładu 
można zadawać pytania i dzielić się swoimi spostrzeżeniami dotyczą-
cymi omawianego tematu. Lutowe Spotkania z nauką i techniką będą 
pogłębieniem cieszącej się dużym zainteresowaniem tematyki maga-
zynowania energii elektrycznej i różnym możliwościom jej wykorzysta-
nia. W drugiej części spotkania odbędzie się panel dyskusyjny, podczas 
którego prowadzący odpowie na pytania publiczności. Spotkanie po-
prowadzi dr Andrzej Michalczewski.
Wstęp wolny

10 lutego 2023 roku
godz. 19.00
Koncert z cyklu Resursa Music Drive
Resursa Music Drive, czyli jedyny w swoim rodzaju przegląd radomskiej 
sceny muzycznej. Tym razem na scenie wystąpi m.in. zespół Sven Gold-
stein, grający muzykę w  stylu amerykańskiego mocniejszego rocka, 
śpiewanego po angielsku. Zapraszamy do wzięcia udziału w energe-
tycznym show z udziałem najlepszych zespołów w mieście.
Wstęp płatny 10 zł
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12 lutego 2023 roku
godz. 11.00
Bal karnawałowy dla dzieci

Resursa zaprasza dzieci na niezwykły bal karnawałowy. Szykujcie piękne 
kostiumy i przebrania. Przeniesiemy się do świata fantazji, w którym czeka 
moc zabawy i atrakcji. Na dzieci czeka również strefa artystyczna, w której 
każdy uczestnik będzie mógł stworzyć swoje małe arcydzieło i to w rytm 
karnawałowych przebojów.
Wstęp płatny – 10 zł

14 lutego 2023 roku
godz. 18.00 
Retrospotkanie 46. Zakochany Radom
Temat lutowego Retrospotkania podsunęła sama jego data. No bo jak tu 
w Walentynki nie porozmawiać o zakochanych? Przywołamy więc postacie
słynnych radomskich par, które miłość połączyła na dobre i na złe. Maria 
i Stanisław Kelles-Krauzowie, Wanda Maślińska i Stanisław Kłosowicz, Bar-
bara Radziwiłłówna i  Zygmunt August, Hanna Adamczewska i  Kazimierz 
Wejchert i wielu innych zakochanych, których uczucia związane były w ja-
kiś sposób z naszym miastem. Resursa zaprasza wszystkich, chcących po-
czuć wyjątkową walentynkową atmosferę, a szczególnie zakochane pary. 
Każda para, która zdoła swą miłość naocznie potwierdzić (pierścionek za-
ręczynowy, czy obrączki to jeden, ale zapewne niejedyny ze sposobów na 
to) otrzyma od organizatorów upominek.
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska
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26 lutego 2023 roku 
godz. 11.00
Bajkowa niedziela: spektakl Teatru Poszukiwań 
Przygody Lisa Witalisa autorstwa Jana Brzechwy, 
reżyseria: Katarzyna Sasal
„Wszystkie dzieci wita lis, który zwie się Witalis! Mamy z nim ogromny zgryz, choć 
nie będzie nas tu gryzł”.  Tytułowy lisek to prawdziwy szelma! Nie potrafi nawet 
przez chwilkę przestać kombinować, oszukiwać, aż dziwnym trafem został 
prezydentem lasu. Jednak oszukane zwierzęta na czele z Wilkiem próbują go 
tej funkcji pozbawić. Z jakim skutkiem, przekonamy się podczas spektaklu.
Teatr Poszukiwań istnieje w „Resursie” od 1993 roku. Zespół tworzą ucznio-
wie szkół średnich – miłośnicy sztuki aktorskiej, wielbiciele żywego słowa. Na 
swoim koncie zespół ma kilkanaście premier teatralnych.
Spektakl dla dzieci w wieku 4+. Czas trwania: ok. 50 min.
Wstęp płatny - 10 zł

Warsztaty filmowe
Większość z nas robi zdjęcia telefonem, nagrywa krótkie filmiki z życia kole-
gów i koleżanek, świetnie się przy tym bawiąc. Każde urządzenie, z którym 
mamy do czynienia: smartfon, aparat fotograficzny czy kamera nadaje się do 
tworzenia filmów, czyli opowiadania świata własnymi słowami – świata wła-
snych emocji, spraw, tego, co nas dotyczy i interesuje. Na proponowanych 
przez Resursę warsztatach będziemy się uczyć, w jaki sposób opisywać świat 
przy pomocy telefonu komórkowego i  innych dostępnych urządzeń reje-
strujących. Poznamy tajniki pracy w  zespole, poszczególne zadania człon-
ków ekipy filmowej, terminologię stosowaną przy pracy w filmie. Dowiemy 
się także, jakie wyróżniamy plany filmowe, czym się od siebie różnią, do cze-
go służą; poznamy etapy powstawania scenariusza filmu krótkometrażowe-
go, drogi inspiracji i poszukiwania tematu. Zapoznamy się z zasadami pisania 
dialogu, pracą z  mikrofonem i  oświetleniem, podstawami charakteryzacji 
i scenografii. Warsztaty mają formułę dwudniową (część pierwsza i druga – 
jeden dzień, część trzecia i czwarta – drugi dzień). Wymagają zaangażowa-
nia i rozwijają kreatywność. Szczegółowe informacje na stronie internetowej 
i Facebooku Resursy. Zapisy grup na warsztaty w sekretariacie (Radom, ul. 
Malczewskiego 16) lub telefonicznie: 48 362 42 63 w godzinach 8.00-16.00. 
Jednorazowo w warsztatach może uczestniczyć grupa do 30 osób.
Opłata od jednego uczestnika: 25 zł

Warsztaty edukacyjne
Resursa zaprasza na kreatywne warsztaty edukacyjne, skierowane do 
uczniów szkół podstawowych. Poprzez twórcze zajęcia plastyczne, gry i za-
bawy poznacie historię naszego miasta, znajdziecie inspirację do własnych 
odkryć i poszukiwań nowych pasji i zainteresowań. Warsztaty dopasowane 
do grup wiekowych. Koszt warsztatów edukacyjnych: 10 zł od osoby. Rezer-
wacja terminu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym: 48 362 85 90, 
48 362 42 63. 
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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 nauczycie-
la filmu dokumentalnego autorstwa Resursy oraz prelekcja jej pracownika. 
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

Wystawa stała Muzeum Historii Najnowszej Radomia

Cały luty 2023 roku
Wystawa stała Przemysł – siła miasta. Radom w latach 
1918-1989
Dookoła kultowych marek i rzeczy codziennego użytku, wyprodukowanych 
w naszym mieście, Resursa zbudowała przestrzeń sentymentalną, w której 
pojedyncze eksponaty z ponad 60 przedsiębiorstw służą za kanwę do snu-
cia opowieści o  codzienności. Zwiedzanie wystawy ma być zabawą, szu-
kaniem ukrytych haseł, odgadywaniem zagadek i odkrywaniem kolejnych 
sekretów Radomia. Ekspozycja ta to tylko zaczątek muzeum, nietypowa 
wizytówka reklamowa miasta, zapowiedź i zaproszenie do odkrywania lo-
kalnej historii.
Miejsce: Kamienica Deskurów, Rynek 14
Wstęp wolny

Wystawy czasowe Muzeum Historii Najnowszej 
Radomia

Do 10 lutego 2023 roku
Wystawa (Nie)oczywiste. Wystawa szopek 
bożonarodzeniowych
Ta wystawa to swoista podróż w czasie i przestrzeni. Sposób przedstawienia 
Świętej Rodziny mówi wiele o kulturze i obyczajach danego kręgu kulturo-
wego. Na wystawie znalazła się zatem szopka z Betlejem – jako centrum, 
z którego wywodzi się ten motyw. Jest też eksponat z Armenii – kraju, któ-
ry jako pierwszy na świecie uznał chrześcijaństwo za religię państwową 
i kultywuje unikatowe zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem. Kolejne 
artefakty – z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej ukazują drogi rozpo-
wszechniania się chrześcijaństwa i motywu szopki. W tym nurcie pokazane 
są również fotografie nieoczywistych szopek z polskich kościołów. Ich au-
torzy zwrócili uwagę na współczesne problemy polityczne i społeczne. Za-
prezentowana jest także słynna szopka jedenastolatki z Wrocławia, w przej-
mujący sposób komentująca kryzys migracyjny na białoruskiej granicy. Nie 
brakuje też najsłynniejszych szopek rodzimych, tych krakowskich. 
Miejsce: Kamienica Deskurów, Rynek 14
Wstęp wolny
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17 lutego 2023 roku
godz. 17.00 
Wernisaż 30. Wystawy Okręgu Radomskiego ZPAP

30. Wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Radomskiego 
kontynuuje tradycje dorocznych przeglądów twórczości ZPAP, stowa-
rzyszenia mającego tradycje sięgające 1911 roku. Tym razem wydarze-
nie odbędzie się w Muzeum Historii Najnowszej Radomia. Ideą wystawy 
jest popularyzacja sztuki poprzez prezentację poszukiwań twórczych we 
wszystkich dziedzinach sztuk plastycznych artystów – członków Okręgu 
Radomskiego ZPAP. Komisarze wystawy: Agnieszka Żabińska, Jakub Strze-
lecki.
Miejsce: Kamienica Dyskurów, Rynek 14
Wstęp wolny

Wystawy czynne: poniedziałek – piątek czynne od 10.00-18.00, sobota – 
nieczynne, niedziela – czynne od 10.00-18.00. Ostatni zwiedzający wpusz-
czani są na godzinę przed zamknięciem muzeum.

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska
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10 lutego 2023 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające - Filmowe Walentynki 2023
Wykonawcy: Maksym Rzemiński – fortepian, Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie: największe hity muzyki filmowej, m. in. utwory z filmów Gra 
o tron, James Bond, Lista Schindlera, Gladiator, Intestellar.
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.

11 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Filmowe Walentynki 2023
Wykonawcy: Maksym Rzemiński – fortepian, Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie: największe hity muzyki filmowej, m. in. utwory z filmów Gra 
o tron, James Bond, Lista Schindlera, Gladiator, Intestellar.

Kolacja, wino, świece i... muzyka. Tak najczęściej wyobrażamy sobie ideal-
ny, romantyczny wieczór we dwoje. ROK proponuje walentynkowy wie-
czór rozpocząć jednak od muzyki. Podczas koncertu usłyszymy największe 
hity muzyki filmowej, m. in. utwory z filmów Gra o tron, James Bond, Lista 
Schindlera, Gladiator czy Intestellar, w wykonaniu niecodziennego pianisty 
i wyjątkowego interpretatora, jakim niewątpliwie jest Maksym Rzemiński.
Maksym Rzemiński gra kreatywnie, bezgranicznie angażując się w  każdy 
pojedynczy dźwięk. Mimo iż w większości mamy do czynienia z powszech-
nie znanymi tematami, oryginalne podejście do ich interpretacji odsłania 
niezwykły dar pianisty do tworzenia własnych kreacji i osobistego sposobu 
ich przekazu. Pianista klasyczny Maksym Rzemiński jest absolwentem Aka-
demii Muzycznej w Krakowie. Na scenie obecny jest od końca lat 80-tych, 
kiedy rozpoczął regularne występy publiczne zostając laureatem wielu 
konkursów pianistycznych. Pośród pierwszych sukcesów pianisty warto 
wymienić zajęcie w  wieku zaledwie 13 lat, III miejsca podczas Konkursu 
Chopinowskiego w Niemczech. Jego pierwsza solowa płyta – Inception – 
wydana pod patronatem RMF Classic przez firmę fonograficzną DUX, miała 
premierę w 2015 roku. W grudniu 2017 roku Maksym Rzemiński został wy-

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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różniony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaczeniem 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Natomiast w 2018 roku wydał album Maxi-
mus, który przyniósł kolejne interpretacje muzyki filmowej.
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 karnecie: 16 zł (min. 5 koncertów).

Maksym Rzemiński, fot. ROK
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1, 2 lutego 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 zamieszkuje 
w jego posiadłości. Dziewczynka wyczuwa w domu skrzętnie skrywaną ta-
jemnicę, obserwuje dziwne zachowania mieszkańców, słyszy różne głosy, 
płacze i krzyki. Kiedy nikt nie chce jej wyjawić prawdy, postanawia sama 
dowiedzieć się, co ukrywają przed nią domownicy...To mądre i  barwne 
widowisko muzyczne dla całej rodziny, urzekające urodą plastyczną, świet-
nym aktorstwem i pięknymi piosenkami. Obsada: Mary Lennox – Agniesz-
ka 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.

Tajemniczy ogród, 2022, fot. B. Karczewski

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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3, 7, 8, 10, 28 lutego 2023 roku
godz. 10.00 

5, 12 lutego 2023 roku
godz. 13.00

17, 20 lutego 2023 roku
godz. 11.00  
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 magicznej 
krainy i zaczyna snuć opowieść o Roszpunce. Swoje codzienne role zamie-
niają 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 uwol-
nić może tylko Książę. A  jedynym sposobem dostania się do komnaty 
królewny Roszpunki są jej długie włosy. Barwne i pełne humoru przedsta-
wienie zachwyci nie tylko najmłodszych widzów. Obsada: Milena Jóźwiak – 
Roszpunka, Narrator; Natalia Samojlik – Królowa, Czarownica, Narrator; Alan 
Bochnak – Król, Narrator; Przemysław Bosek – Królewicz, Narrator. 

3, 4, 5 lutego 2023 roku
godz. 19.00 
Spektakl Dajcie mi tenora!, reż.  Marcin Sławiński
Dajcie mi tenora! to szalona komedia o... narodzinach gwiazdy. Kilkadzie-
siąt minut rewelacyjnej zabawy, toczącej się w zwariowanym środowisku 
artystycznym. W  operze w  Cleveland trwają ostatnie gorączkowe przy-
gotowania do wielkiej gali - przedstawienia Otella z gościnnym udziałem 
światowej sławy włoskiego tenora. Wszystko zdaje się przebiegać zgodnie 
z planem do czasu, kiedy plany... legną w gruzach. Kilka godzin przed roz-
poczęciem spektaklu okazuje się bowiem, że sławny gość zginął. Jak wyjść 
z twarzą z tej dramatycznej sytuacji, żeby uniknąć towarzyskiego skandalu 
i  bankructwa?! Można czekać na cud lub próbować wybrnąć z  kłopotu, 
wybierając rozwiązanie równie cudowne w prostocie i nierealne w wyko-
naniu - niepostrzeżenie zastąpić słynną gwiazdę... Kto to zrobi? Jak to kto? 
Dajcie nam tenora!!! Obsada: Izabela Brejtkop – Diana, Katarzyna Dorosiń-
ska – Maria, Maggi - Maria Gudejko/Joanna Zagórska, Iwona Pieniążek – 
Julia/ Piotr Kondrat – Tito Merelli, Łukasz Mazurek – Max, Jarosław Rabenda 
– Saunders, Mateusz Kocięcki – Bellhop.
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4, 5 lutego 2023 roku
godz. 17.00 
Spektakl  Zbrodnia z premedytacją, reż. Błażej 
Peszek
Pełna absurdu parodia kryminału będąca relacją ze śledztwa w  sprawie 
zbrodni, do której nie doszło. Do wiejskiej posiadłości K. w celu uregulo-
wania spraw urzędowych przybywa sędzia śledczy. Mimo że wizyta jest 
zapowiedziana, nikt nie oczekuje go na stacji. Kiedy dociera do celu, zostaje 
przyjęty przez domowników niczym niespodziewany gość. Wreszcie pod-
czas obiadu w sztywnej, pełnej napięcia atmosferze, domownicy wyznają 
śledczemu, że pan domu zmarł w nocy... Obsada: Izabela Brejtkop – Wdo-
wa, Matka, Piotr Kondrat – Szczepan, Stefan, lokaj, Adam Majewski – Sędzia 
śledczy, Michał Węgrzyński – Antoni, syn, Joanna Zagórska – Cecylia.

7, 8 lutego 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 niebezpiecznym 
wirażu. Jej życiowe wybory podyktowane są notorycznymi nieporozu-
mieniami 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 dorastającego człowieka. Jestem 
to spektakl o wymiarze edukacyjnym, dotykający m.in. kwestii budowania 
własnej tożsamości, poszukiwania akceptacji i problemu uzależnień wśród 
nastolatków. Przedstawienie wzbogacają songi, wykonywane przez aktora 
i rapera Mateusza „Kota" Kocięckiego.
Przedstawienie rekomendowane dla widzów od 16 roku życia.
Obsada: Joanna Zagórska – Joanna, Mateusz Kocięcki – Joker.

7 lutego 2023 roku
godz. 19.00
Kampania Teatralna, Jordi Sanchez i Pep Anton 
Gomez Pół na pół, reż. Wojciech Malajkat
Matka jest tylko jedna. Czasem to o jedną za dużo…Dwaj przyrodni bra-
cia, Robert i Dominik, zupełnie serio rozważają ten dylemat. Realizacja ich 
życiowych planów i marzeń stoi pod znakiem zapytania, dopóki...żyje ich 
matka. Wbrew pozorom bracia nie są wcale bezdusznymi potworami czy-
hającymi na śmierć biednej matki staruszki...Rzeczywistość przedstawiona 
we współczesnej hiszpańskiej komedii jest o wiele bardziej skomplikowana, 
a historia relacji łączącej braci z matką jest opowiedziana w sposób prze-
wrotny i bardzo śmieszny. Prawie farsowa forma wypełniona jest proble-
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mami naprawdę dużego kalibru. Świetnie napisane, błyskotliwe i zabawne 
dialogi, wyraziście nakreślone postacie. Piętrowe kłamstwa, zwroty akcji 
i mnóstwo bardzo czarnego humoru. Obsada: Piotr Polk, Piotr Szwedes.

9, 10, 11, 12, 14 lutego 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 sekreta-
rek opozycji. Bardzo szybko okazuje się jednak, że z powodu dość zaskaku-
jącego znaleziska, które określić można jako niestandardowe wyposażenie 
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!) umiejętno-
ści, aby ratować swoją karierę (i oczywiście rząd Jego Królewskiej Mości). 
Okno na parlament to brawurowa komedia pomyłek rozgrywana w  za-
wrotnym tempie, to szalona galeria świetnie zarysowanych scenicznych 
typów, to także satyra na polityków, których deklaracje aż nazbyt często nie 
pokrywają się z ich działaniami…Obsada: Katarzyna Dorosińska – Pamela, 
Pokojówka – Joanna Zagórska, 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.

11, 12, 14 lutego 2023 roku
godz. 17.00 
Spektakl Seks dla opornych, reż. Henryk Jacek 
Schoen
Alice i Henry, małżonkowie z dwunastoletnim stażem, uzbrojeni w egzem-
plarz Seksu dla opornych, meldują się w modnym hotelu z misją rewitali-

Okno na parlament Fot. Marta Dudzińska
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zacji 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?... 
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.

17, 18, 19 lutego 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-męskich, 
przyjaźni i zazdrości, miłości i seksu. Pełna humoru, ciepła i życiowej mądro-
ści 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.

17, 18, 19 lutego 2023 roku
godz. 19.00
Spektakl Ryzykowna forsa, reż. Paweł Pitera
Chcecie poznać przepis na to, jak zarobić 25000 funtów? Wydaje się to 
trudne i  nieosiągalne? Nic bardziej mylnego! Przyjdźcie na naszą sztukę, 
a przekonacie się sami, jakie to proste. Wymaga jedynie mocnych nerwów 
i nietuzinkowych pomysłów. Bezrobotny mąż, domniemamy transwestyta, 
kontroler z urzędu skarbowego, trup, pracownik zakładu pogrzebowego, 
a wszyscy w towarzystwie pięknych kobiet! Jak w tym szaleństwie pora-
dzą sobie bohaterowie naszej najnowszej farsy? Czy uda im się wyjść cało 
z opresji? Przekonajcie się sami! Zapraszamy na szaloną komedię pełną nie-
oczekiwanych zwrotów akcji. Obsada: Natalia Samojlik – Sally Chessington, 
Katarzyna Dorosińska – Linda Swan, Joanna Jędrejek – Pani Cowper, Joan-
na Zagórska – Brenda Dixon, Marek Braun – Eryk Swan, Piotr Kondrat – Pan 
Jenkins, Wojciech Ługowski – Wujek George, Adam Majewski – Norman 
Bassett, Mateusz Michnikowski, Mateusz Paluch – Pan Forbright, Michał 
Węgrzyński – Dr Chapman.

22, 23 lutego 2023 roku
godz. 11.00 
Spektakl Chłopcy z Placu Broni, reż. Michał Derlatka
Armia broniąca swojej ojczyzny! Wierność sprawie - nawet jeśli wymaga 
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ona ofiary życia! Przyjaźń, lojalność, patriotyzm, odwaga... Takie wartości 
oraz przesłanie płyną ze spektaklu „Chłopcy z Placu Broni” w reżyserii Mi-
chała Derlatki. Któż z nas nie pamięta bitwy chłopców o plac, czy wzrusza-
jącej postawy Nemeczka, który poświęcił swe życie dla kolegów. Spektakl 
pełen przeplatających się radości oraz wzruszeń, idealny dla każdego po-
kolenia. Przedstawienie nawiązuje do radomskich protestów, które miały 
miejsce w czerwcu 1976 r. i  są doskonałym przykładem heroicznej walki 
o swój byt, ponad wszelkie podziały. Obsada: Przemysław Bosek – Neme-
czek, Alan Bochnak – Gereb, Piotr Kondrat – Czonakosz, Adam Majewski – 
Feri Acz, Łukasz Mazurek – Boka, Mateusz Michnikowski – Kolnay, Mateusz 
Paluch – Weiss, Natalia Samojlik – Ona.

23, 24, 25, 26 lutego 2023 roku
godz. 18.00 
Spektakl Dekorator, reż. Paweł Pitera
Zabawna i wzruszająca komedia. Pewna pani ma kochanka. Na trop afery 
wpada zazdrosna żona i grozi, że zawiadomi o wiarołomstwie męża rywalki. 
Tylko męża nie ma akurat w domu… ale jest inny mężczyzna… dekorator. 
Jaką rolę odegra w całej aferze? Zapraszamy na pełną humoru opowieść  
o związkach damsko-męskich, uczuciach, a wszystko to okraszone dobrym 
humorem! Obsada: Beata Olga Kowalska – Marcia, Cezary Domagała – Wal-
ter, Joanna Jędrejek – Jane.

25 lutego 2023 roku
godz. 19.00 

26 lutego 2023 roku
godz. 15.00 i 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 uratować 
każdą sytuację. Do tego tajemniczo znikający alkohol… Jesteście ciekawi, 
jak zakończą się perypetie naszych bohaterów? Przyjdźcie do teatru i prze-
konajcie 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 biletów: 
tel. 48 386 52 67,  bilety@teatr.radom.pl , www.teatr.radom.pl
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3 lutego 2023 roku
godz. 18.00
Szlagiery Śląskie z humorem - koncert
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

4 lutego 2023 roku
godz. 18.00
ABBA i Inni Symfonicznie
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

5 lutego 2023 roku
godz. 17.00
Spektakl Najsłodszy owoc
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

7 lutego 2023 roku
godz. 19.00 
Stand-up: Paweł Chałupka, Jasiek Borkowski, Adam 
Gajda Testy nowych materiałów
Miejsce: OKiSz Resursa Obywatelska
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl, tel: 609 622 195

10 lutego 2023 roku
godz. 19.30 
Stand-up: Adam Sobaniec
Miejsce: DK Borki
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl, tel: 609 622 195

11-12 lutego 2023 roku
godz. 9.00
Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości
Giełda Minerałów, Biżuterii i Skamieniałości to idealne miejsce dla każde-
go, kto chce poznać niesamowite dary natury, zobaczyć piękno procesów 

Inne 
wydarzenia
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geologicznych lub po prostu w ciekawy sposób spędzić czas. Wystawcy 
z całej Polski i z zagranicy zadbają o to, by każdy znalazł coś dla siebie. Gieł-
da promuje to, czego radomianie nie znajdą w sklepach – niezwykłych ko-
lekcjonerów, rzemieślników, artystów i jubilerów. GeoExpo to także idealny 
moment na znalezienie wyjątkowego prezentu. 
Miejsce: hala MOSiR, ul. Narutowicza 9
Bilety do kupienia na ticketexpo.online lub w kasach w dniu giełdy

12 lutego 2023 roku
godz. 13.00
Wykład Publikacja Filokalii (Dobrotolubija) i jej 
znaczenie dla duchowości prawosławnej
Wykład poprowadzi ks. dr Andrzej Kuźma.
Miejsce: Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Warszawska 13
Wstęp wolny

12 lutego 2023 roku
godz. 16.00
Spektakl żONa komedia niejednoznaczna w swoim 
rodzaju
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

14 lutego 2023 roku
godz. 12.00  
81 rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej 
w Armię Krajową
Program:
godz. 12.00 – msza św. w Kościele Garnizonowym
godz. 12.45 - przemarsz pod pomnik Armii Krajowej przy ul. Niedziałkow-
skiego
godz. 13.00 – odprawa warty honorowej i Apel Poległych, złożenie kwia-
tów pod pomnikiem
Organizator: Okręg Radom Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej
Wstęp wolny

16 lutego 2023 roku
godz. 20.00
Harry Potter Symfonicznie
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl, tel: 609 622 195

17 lutego 2023 roku
godz. 19.30 
Koncert Zespołu Ponad Chmurami
Miejsce: OKiSz Resursa Obywatelska
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798
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20 lutego 2023 roku
godz. 18.00 
Wiesz, że wiem - Lichota, Wrońska i Czernecki 
w zwariowanej komedii 
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798
 
24 lutego 2023 roku
godz. 19.00
Spektakl Weekend z R. - A Surfeit of Lovers
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl, tel:+48 669 895 798

24 lutego 2023 roku
godz. 19.00 
Stand-up: Rafał Rutkowski Śmiejmy się Bracia 
i Siostry oraz Szymon Baraniecki
Miejsce: OKiSz Resursa Obywatelska
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl, tel: 609 622 195

26 lutego 2023 roku
godz. 19.00
Queen Symfonicznie
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl, tel: 609 622 195
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Premiery filmowe:

3 lutego 2023 roku  
Masz Ci los. Rodzina przyjeżdża na pogrzeb ukochanego dziadka. Podczas 
stypy okazuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi grał przez całe 
życie, a zwycięski kupon… został pochowany wraz z nim.
Pukając do drzwi. Eric i Adrew razem z adoptowana córka są na waka-
cjach w oddalonym od cywilizacji w domku letniskowym. Jednak ich wy-
poczynek zostaje przerwany przez napad.
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Tajemnica Skorpiona. Miastecz-
ko Valleby za kilka dni obchodzi 500. urodziny! Świętowanie może jednak 
przerwać złodziej, którego znakiem rozpoznawczym jest... skorpion.

10 lutego 2023 roku  
Asteriks i Obeliks: Imperium smoka. Najsłynniejsi Galowie świata powra-
cają w komedii, której nie spodziewaliście się za Chiny!
Heaven in Hell. Czy kobieta po czterdziestce zasługuje na miłość…? Czy 
ma prawo dać się ponieść namiętności…?
Magic Mike: Ostatni taniec. Channing Tatum i  Steven Soderbergh po-
nownie łączą siły w trzeciej odsłonie przebojowej franczyzy filmowej.
Titanic: 25 rocznica, 3D. Rok 1912, brytyjski statek Titanic wyrusza w swój 
dziewiczy rejs do USA. Na pokładzie emigrant Jack przypadkowo spotyka 
arystokratkę Rose.

17 lutego 2023 roku  
Ant-man i Osa: kwantomania. Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) 
i  Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) powracają jako Ant-Man i  Osa w  no-
wym, pełnym przygód filmie.

24 lutego 2023 roku  
Fuks 2. Superbohaterowie Scott Lang (Paul Rudd) i Hope Van Dyne (Evan-
geline Lilly) powracają jako Ant-Man i Osa w nowym, pełnym przygód fil-
mie.
Tata. Michał jest kierowcą TIRa i  ojcem samotnie wychowującym córkę 
Miśkę. Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla 
niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas.

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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Opiekun. Film o św. Józefie, gigancie wiary, chroniącym rodzinę.

6, 13, 20, 27 lutego 2023 roku  
godz. 18.00  
Kino Konesera: 6 lutego - Aftersun ; 13 lutego - Hopper. Amerykańska 
Love Story; 20 lutego - Filip ; 27 lutego - W trójkącie 

1, 3, 4, 9, 19 lutego 2023 roku
Helios na Scenie:  
1 lutego, godz. 18.00 - BTS Yet to Come; 3 lutego, godz. 17.00 - BTS 
Yet to Come; 
4 lutego, godz. 16.00 - BTS Yet to Come; 9 lutego, godz. 17.45 - An-
dre Rieu w Dublinie. Dobry koncert na Nowy Rok
19 lutego, godz. 15.00 - Andre Rieu w Dublinie. Dobry koncert 
na Nowy Rok

5, 19 lutego 2023 roku  
godz. 10.30  
Filmowy Poranek:  5 lutego - Strażak Sam; 19 lutego: Królik Bing 

8 lutego 2023 roku   
godz. 18.00  
Kino Kobiet:  Magic Mike: Ostatni taniec

10 lutego 2023 roku
godz. 23.00
Nocny Maraton Filmowy: Nieromantyczny Maraton Grozy 

23 lutego 2023 roku
godz. 17.00 
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku: Masz Ci los!

24 lutego 2023 roku
godz. 21.30 
Mini Maraton Anime

25, 26 lutego 2023 roku 
godz. 15.00
Helios Anime:  Sword Art Online Progressive 2 - Scherzo Of Deep Night
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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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