
Czerwiec będzie w Radomiu niezwykle go-
rący. Czekają nas dziesiątki koncertów, wer-
nisaży, ulicznych happeningów, festiwali, 
warsztatów i pikników. 

Wyróżnić trzeba oczywiście obcho-
dy 41. rocznicy Radomskiego Protestu 
Robotniczego Czerwiec ’76, w ramach 
których odbędzie się m.in. multimedialne 
widowisko muzyczne, historyczny piknik  
i tradycyjny półmaraton.

W nowej odsłonie ruszą Dni Radomia. Pierwszego dnia MOK Amfiteatr 
przygotuje coś dla całych rodzin – radomski deptak zamieni się w stre-
fę relaksu i twórczej zabawy. Będą uliczne spektakle, koncerty, warsztaty, 
konkursy i artystyczne eksperymenty. Potem coś dla młodzieży, czyli noc 
tańca i muzyki w Starym Ogrodzie. I wreszcie na zakończenie trzydniowe-
go święta miasta – koncert gwiazd, czyli Electric Light Orchestra Classics. 

W czerwcu po raz drugi odbędzie się rozbudowany festiwal Zawieruchy 
Radomskie. Radomskie jest dziś zagłębiem muzyki tradycyjnej w Polsce, 
która nie tylko w kraju przeżywa renesans. Dobrze, żeby nasze miasto 
stało się centrum ruchu, który chce zachować i rozwijać świetne tradycje 
regionu. 

Konsekwentnie stawiamy na promocję Radomia poprzez wybitne postaci  
z nim związane. OKiSz Resursa Obywatelska już po raz dziewiąty organi-
zuje Festiwal Filozofii „Okna” im. prof. Leszka Kołakowskiego. W tym roku 
filozoficzne debaty ubarwi recital Magdy Umer, mistrzyni interpretacji 
piosenki literackiej. 

A poza tym dzięki głosom radomian, koncert da w czerwcu Natalia Nykiel. 
Bardziej kameralnie zaprezentuje się bard Mirosław Czyżykiewicz, na 
pewno barwnie – wychowankowie Młodzieżowego Domu Kultury w do-
rocznym koncercie galowym. Sezon będą kończyć nasze dwie instytucje 
artystyczne – Teatr Powszechny i Radomska Orkiestra Kameralna. 

W Radomiu odbędzie się w tym roku finał Mazowieckiego Festiwalu 
Teatrów Amatorskich, a poza Radom zaprosi nas – na rodzinne warszta-
ty – Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i – na Apetyt na Gombrowicza 
– Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli.

Wszystkich wydarzeń wymienić nie sposób. Znajdą je Państwo na kolej-
nych stronach informatora, w kalendarium na stronie radom.pl, a także na 
profilu FB Kultura Radom.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez – czerwiec 2017
Data /

Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

28 maja 
–3 czer- 

wca
XLVI Wiosna Studencka w Radomiu W Więcej na str. 15

31 maja 
–2 czer- 

wca 

IX Radomski Festiwal Filozofii OKNA im. 
prof. Leszka Kołakowskiego

W Więcej na str. 47–48

do 9 
czerwca

Konkurs na inicjatywy kulturalne W Więcej na str. 35

cały 
czerwiec

Wystawa: O potrzebie tworzenia widzeń P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

cały 
czerwiec

Kamila Szczęsna PROCESS 2 P
Centrum Rzeźby-

Polskiej

cały 
czerwiec

Marcin Podolec, Morze po kolana. 
Ekspozycja w ramach projektu Kadry 
pod napięciem; Alexandre Dang, Dancing 
Flowers

W MCSW „Elektrownia”

cały 
czerwiec

Wystawy: 
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego; Galeria 
Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku; Jacek 
Malczewski (1854–1929); Kolekcja rodziny 
Pinno; Zanim powstało miasto. Początki 
Radomia

P
Muzeum im.  

J. Malczewskiego

cały 
czerwiec

Wystawa – Leszek Kołakowski  
(1927–2009)  

W
Muzeum im.  

J. Malczewskiego

cały 
czerwiec

Wystawy przyrodnicze:
Ochrona przyrody na Ziemi Radomskiej; 
Środowiska przyrodnicze Ziemi Radomskiej; 
Gabinet XIX-wiecznego Przyrodnika; 
Geologia i paleontologia Ziemi Radomskiej; 
Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej

P
Muzeum im.  

J. Malczewskiego

cały 
czerwiec

Wystawy: 
Zanim powstało miasto. Początki Radomia; 
Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu.  
Z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go w Radomiu

P
Muzeum Sztuki 
Współczesnej

cały 
czerwiec

Wystawy: 
W małomiasteczkowej aptece; Wizerunki 
Matki Boskiej  w zbiorach MWR; Sakralny 
wymiar świata. Przedstawienia religijne  
w kolekcji MWR

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

cały 
czerwiec

Wystawa pokonkursowa Wiosenne 
przebudzenie 

W DK „Borki”

cały 
czerwiec

Wystawa prac plastycznych młodzieży  
z Ośrodka Szkolenia i Wychowania  
w Zwoleniu

W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2, galeria 
F16

cały 
czerwiec

Odkryj archeologiczne tajemnice Miasta 
Kazimierzowskiego. Badania wykopalisko-
we Rewitalizacja Sp. z o.o. w Radomiu

W
Kamienica Starościń-

ska, ul. Grodzka 8

1–8 
czerwca

Dyskusyjny Klub Filmowy: 
Przegląd Wiosna Filmów

P Więcej na str. 28–29

od 2 
czerwca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Zwyczajna dziewczyna

P MCSW „Elektrownia” 

od 3 
czerwca

Filmy dla dzieci: Jaj ukraść psa P MCSW „Elektrownia”
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3, 10, 
17, 24 

czerwca
Wieczorki taneczne w Klubie Seniora P

Klubu Seniora, 
ul. Domagalskiego 

13a

5–8 
czerwca 

XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania 
Dzieciom 

W Więcej na str. 32

9–11 
czerwca

XIX Ogólnopolski konkurs Modeli 
Kartonowych i Plastikowych

W Więcej na str. 23

9–14 
czerwca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Królowa Hiszpanii; Sieranevada

P MCSW „Elektrownia”

14–18 
czerwca

Festiwal Zawieruchy Radomskie 2017  
– Śpiewy i Wyrywasy

W Więcej na str. 59–60

od 16 
czerwca

Filmy dla dzieci: Nazywam się Cukinia P MCSW „Elektrownia”

16–22 
czerwca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Historia pewnego życia; Jutro będziemy 
szczęśliwi

P MCSW „Elektrownia”

17–18 
czerwca

III Memoriał Zdzisława Miłkowskiego W
Stadion MOSiR,  

ul. Narutowicza 9

19–29 
czerwca

Obchody 41. rocznicy Radomskiego 
Protestu Robotniczego Czerwiec ‘76

Więcej na str. 14–15

23–25 
czerwca  

Dni Radomia 2017 W Więcej na str. 38–40

23–29 
czerwca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Czerwony żółw

P MCSW „Elektrownia”

od 23 
czerwca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Miłość aż po ślub

P MCSW „Elektrownia”

26 
czerwca 
–7 lipca

Półkolonie w MDK P
Młodzieżowy Dom 

Kultury

28–30 
czerwca 

IV ogólnopolska konferencja naukowo-
-techniczna pt. Problematyka funkcjono-
wania i rozwoju branży metalowej w Polsce. 
Zaawansowane przetwórstwo metali i ich 
stopów

W/P

Leśny Ośrodek  
Edukacyjny im. red.  

A. Zalewskiego  
w Jedlni Letnisko

od 30 
czerwca

Filmy dla dzieci: Zielona szkoła P MCSW „Elektrownia”

1 czerwca 2017 czwartek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

11.00 Dzień Dziecka z Majką W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

17.00
Przestrzeń w kolorze i szkicu – otwarcie 
wystawy prac plastycznych Małgorzaty 
Kwietniewskiej.

W
Biblioteka Główna, 
ul. Piłsudskiego 12, 

Galeria M10
18.00 Kultura Dostępna: Za niebieskimi drzwiami P Kino Helios

19.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr Powszechny
Kino studyjne filmów artystycznych: 
Song to song

P MSCW „Elektrownia”

2 czerwca 2017 piątek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

11.00
Konkurs pt. Szkoła Przyjazna Środowisku 
skierowany do placówek oświatowych  
z terenu gminy miasta Radomia

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

12.00 Spotkanie autorskie z Elżbietą Czajką W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9

13.00 
–18.00

Festyn Radom Czyste Miasto W

Teren Parku im. 
Tadeusza Kościuszki, 
plac przed Urzędem 

Miejskim
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14.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka W DK „Idalin”

16.30 
–21.00

Piknik rodzinny Dzień Dziecka w Kratkę W

Ośrodek Wypoczyn-
kowy MOSiR Borki, 
ul. Krasickiego nad 

zalewem

17.00
Koncert Galowy Wychowanków MDK 
pt. Alicja

W
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny
Premiery filmowe: Wonder Woman 2D 
i 3D

P Kino Helios

3 czerwca 2017 sobota

9.00
Finał Regionalnego  
Konkursu Recytatorskiego

W Teatr Powszechny

11.30 
–18.00

8. Radomski Piknik Naukowy W
Plac przed Urzędem 

Miejskim,  
ul. Żeromskiego

16.00 
i 19.00

Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr Powszechny

19.00
Koncert w ramach cyklu Art-Potyczki 
– Mirosław Czyżykiewicz

W
Kawiarnia Art - Cafe, 

ul. Wałowa 8
Finał Wojewódzkiego Konkursu 
Fotograficznego Krajobrazy polskie, 
edycja V – Światło w krajobrazie

W
Plac przed Urzędem 

Miejskim

4 czerwca 2017 niedziela

11.30 
–18.00

Dzień Dziecka Off Road Jedziemy dla 
Krzysia

W
Tor OFF ROAD,  
ul. Folwarczna  

w Radomiu
12.00 

–18.00
Dzień Dziecka – Dzikie zapylacze P

Muzeum Wsi 
Radomskiej

13.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

13.00 
– 18.00

V Piknik Zdrowia i Motoserce W
Scena przed  

Urzędem Miejskim,  
ul. Żeromskiego 

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne: Tworzenie 
widzeń

P
Centrum Rzeźby-

Polskiej

16.00
Warsztaty Radomskiego Teatru 
Rodzinnego

W
MOK „Amfiteatr” 

Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

16.00  
i 19.00

Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

16.00 
–20.00

Truskawkowa potańcówka czerwcowa W Park na Obozisku

17.00 Spotkania Klubu Seniora P DK „Idalin”
19.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr Powszechny

5 czerwca 2017 poniedziałek

16.00 Akademia Zdrowia Forever W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2
18.30 Helios na scenie: Romeo i Julia P Kino Helios

19.00
Spektakl w reżyserii Roberta Stępniew-
skiego Kochanie, jutro zaczniemy od nowa, 
Teatr Resursa

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

6 czerwca 2017 wtorek

16.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Rozprawa  
z opalaniem, czyli kłopoty z brązem – 
wykład prowadzi prof. dr hab. Paweł 
Religa

W

Aula Wydziału 
Transportu  

i Elektrotechniki,  
ul. Malczewskiego 29

18.00
Dziecko  – otwarcie zbiorowej wystawy  
fotografii członków RTF

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

[ 5 ]



7 czerwca 2017 środa

10.00 Konkurs na kartę rowerową W
Młodzieżowy Dom 

Kultury
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Zwariować ze 
szczęścia

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

17.00 Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
Kino Konesera: Jutro będziemy szczęśliwi P Kino Helios

8 czerwca 2017 czwartek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

15.00
XIV Zawody Gimnastyczne o Puchar 
Dyrektora MDK

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

17.00 Konfrontacje: ZaPREZENTUJ się vol.2, vol. 3 W
MOK „Amfiteatr” 

Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

18.00 Martwa natura W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

18.00 Kultura Dostępna: Pokot P Kino Helios

9 czerwca 2017 piątek
8.15,  
9.35, 
10.40

Audycje umuzykalniające –  Boski Mozart P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

9.00 
–19.00

Przegląd finałowy 17. Mazowieckiego 
Festiwalu Teatrów Amatorskich

W
Sala Oratorium,  

ul. Grzybowska 22
10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

15.30
Places & Spaces – otwarcie wystawy połą-
czone z działaniami performatywnymi

W Więcej na str. 25

17.00 Konfrontacje: ZaPREZENTUJ się vol.2, vol. 3 W
MOK „Amfiteatr” 

Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

18.00 Sordina Trąb Yerycha– koncert W
MOK „Amfiteatr” „Pod 

13”, ul. Parkowa 1

18.00 Gala Biznesu Granitowy Tulipan Z
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Otwarcie wystawy zdjęć tegorocznych 
laureatów 13. edycji BZ WBK Press Foto 
2017

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.30 Koncert Wojskowej Orkiestry z Radomia W
Muszla Koncertowa  

w parku im. Tadeusza 
Kościuszki

19.00
Spektakl: Doris Day– Sentymentalna 
podróż

P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Baywatch. Słoneczny 
patrol; Mumia

P Kino Helios

10 czerwca 2017 sobota
9.00 

–19.00
Przegląd finałowy 17. Mazowieckiego 
Festiwalu Teatrów Amatorskich

W
Sala Oratorium,  

ul. Grzybowska 22
10.00  

–18.00
IV Kongres Ekspertów Samochodowych W

UTH – Aula Główna,  
ul. Chrobrego 31

14.00
EKO ŚWIAT wokół nas – konkurs plastyczny 
z wykorzystaniem surowców wtórnych

W

Publiczne Przed-
szkole Nr 10 im. Jana 

Brzechwy w Radomiu, 
ul. Osiedlowa 26

14.30 
i 16.00

Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny
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16.30  
–22.00

Apetyt na Gombrowicza W

Muzeum Witolda 
Gombrowicza,  

ul. W. Gombrowicza 1, 
Wsola

17.00
Światowy Dzień Dziergania w Miejscach 
Publicznych

W
Przy Pomniku Jana 
Kochanowskiego

18.00
Zakończenie sezonu 2016/2017 – Boski 
Mozart

P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53

19.00
Spektakl: Doris Day – Sentymentalna 
podróż

P Teatr Powszechny

11 czerwca 2017 niedziela
10.30 Filmowe Poranki: Przygody Słoniczki Elli P Kino Helios
13.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne:  
Jak oszukać oko

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

16.30
Spektakl teatru Scene: Carlo Gozzi Miłość 
do trzech pomarańczy

W
sala Oratorium, 

ul. Grzybowska 22

17.00 III Koncert Charytatywny W
Scena przed  

Urzędem Miejskim, 
ul. Żeromskiego

19.00
Spektakl: Doris Day – Sentymentalna 
podróż 

P Teatr Powszechny

19.30
Spektakl muzyczno-taneczny  
Żywioły – cztery strony świata

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

12 czerwca 2017 poniedziałek
Dyskusyjny Klub Filmowy: Butterfly kisses P MCSW „Elektrownia” 

13 czerwca 2017 wtorek

10.00 Biblioteczne Bajanie W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9
14.00 
–17.00

Czytanie na wolności W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

16.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Etyczne 
podstawy wiarygodności społecznej – wy-
kład prowadzi  prof. dr hab. Piotr Mazur

W

Aula Wydziału 
Transportu  

i Elektrotechniki,  
ul. Malczewskiego 29

18.00
Pokaz multimedialny fotografii 
przyrodniczej Artura Tabora. Na tropie 
strzyg – Sowy Polski

W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56 

14 czerwca 2017 środa
12.00  

i 18.00
Klub dobrego Filmu: Teraz i w godzinę 
śmierci

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

17.00 Przedstawienie teatralne Smerfy W
MOK „Amfiteatr” 

Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

17.00

interMEDIA 2017 – otwarcie wystawy 
prac plastycznych zrealizowanych  
przez studentów Wydziału Sztuki UTH 
im. K. Pułaskiego 

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

17.00 Koncert Bo Pasja Jest w Nas P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Ewy 
Stawiarskiej

W DK „Idalin”

18.00  
–20.00

Finał 5. edycji konkursu Co za Talent! W

Sala koncertowa 
Zespołu Szkół 

Muzycznych im.  
O . Kolberga

19.30 Koncert Red Bull Tour Bus: Natalia Nykiel W
Plac przed Urzędem 

Miejskim, 
ul. Żeromskiego
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Kino Konesera: Przyrzeczenie P Kino Helios

15 czerwca 2017 czwartek

10.00 Konkurs na kartę rowerową W
Młodzieżowy Dom 

Kultury
18.00 Kultura Dostępna: Powidoki P Kino Helios
19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Auta 3 2D i 3D P Kino Helios
16 czerwca 2017 piątek

19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

21.00
Odkryj Radom na spacerze – Spacer  
z duchami

W
Pomnik Jana 

Kochanowskiego na 
deptaku

Premiery filmowe: Król Artur: Legenda 
Miecza; Ostra Noc

P Kino Helios

17 czerwca 2017 sobota
19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny
20.00 Anima Urbis – Dusza Miasta W Więcej na str. 49

18 czerwca 2017 niedziela

10.00
XXXIV Radomska Emdekowska Frajda 
Rowerowa

W
Park im. Jacka 

Malczewskiego  
os. Piętnastolecie

12.00 Festyn Retrorowery W Więcej na str. 24

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne: Magiczne 
obrazy, anamorfoza

P
Centrum Rzeźby-

Polskiej

16.00
Warsztaty Radomskiego Teatru 
Rodzinnego

W
MOK „Amfiteatr” 

Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

17.00 Spotkania Klubu Seniora P DK „Idalin”

18.00 Polska Noc Kabaretowa 2017 P
MOK „Amfiteatr”, 

ul. Parkowa 1
19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

19 czerwca 2017 poniedziałek

17.00
Nadanie imienia Jerzego Jarzyńskiego 
Pracowni Plastycznej

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

17.00 Przedstawienie teatralne Mały Książę W
MOK „Amfiteatr” 

Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

18.00
Popularne problemy ze sztuką 
współczesną

W
„Łaźnia” RKŚTiG 

ul. Traugutta 31/33
18.30 Helios na scenie: Hedda Gabler P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy: Planetarium P MCSW „Elektrownia”
20 czerwca 2017 wtorek

16.00 #DoładujKulturę – warsztaty dla młodych W
MOK „Amfiteatr” 

Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

19.00
Spektakl w reżyserii Roberta Stępniew-
skiego Kochanie, jutro zaczniemy od nowa, 
Teatr Resursa

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

21 czerwca 2017 środa
12.00 

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Historia pewnego 
życia 

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

17.00 Gitarowy Hyde Park W
Muszla Koncertowa 

w parku im. Tadeusza 
Kościuszki

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
18.30 Kino Kobiet: Mamy2Mamy P Kino Helios
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Kino Konesera: Babilon Bolszoj P Kino Helios

22 czerwca 2017 czwartek

11.00 V edycja konkursu O laur Kochanowskiego W
ZSO nr 6 im. Jana 
Kochanowskiego, 
ul. Kilińskiego 25

17.00
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku: 
Jutro będziemy szczęśliwi

P Kino Helios

18.00 Otwarcie wystawy Elżbiety Kwapińskiej W
„Łaźnia” RKŚTiG 

ul. Żeromskiego 56

18.00 Kultura Dostępna: Konwój P Kino Helios

23 czerwca  2017 piątek
Premiery filmowe: Transformers: Ostatni 
rycerz 2D i 3D

P Kino Helios

Nocny Maraton Filmowy P Kino Helios
24 czerwca 2017 sobota

18.00 
–24.00

Sobótki P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

25 czerwca 2017 niedziela
10.30 Filmowe Poranki: Bob Budowniczy P Kino Helios
17.00 Spotkania Klubu Seniora P DK „Idalin”

Dyskusyjny Klub Filmowy: Święty Piotr  
i inne papieskie bazyliki Rzymu 3D

P MCSW „Elektrownia”

27 czerwca 2017 wtorek

10.00 Biblioteczne Bajanie W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9
28 czerwca 2017 środa

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: W sieci P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

Kino Konesera: W sieci P Kino Helios
29 czerwca 2017 czwartek

18.00 Kultura Dostępna: Jestem mordercą P Kino Helios
30 czerwca 2017 piątek

Premiery filmowe: Gru, Dru i Minionki 
2D i 3D

P Kino Helios

W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – wstęp za zaproszeniem

[ 9 ]



Zdjęcia udostępnione przez DK Borki
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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

2 czerwca 2017 roku
godz. 13.00–18.00
Festyn Radom Czyste Miasto
Festyn organizowany cyklicznie od 2009 r., celem zwiększenia świadomo-
ści ekologicznej społeczeństwa oraz poczucia współodpowiedzialności 
za jakość środowiska naturalnego. W programie m.in. loteria fantowa –
zbiórka surowców wtórnych, odpadów oraz zużytego sprzętu elektrycz-
nego i elektronicznego; Kwiatki za odpadki – zbiórka makulatury oraz 
metalu; K-5 czyli zbiórka kłódek, kluczy, klamek, kamizelek odblaskowych  
i kasków; Ekobazar – wymiana rzeczy na inne oraz oddawanie rzeczy 
zbędnych w dobrym stanie: zabawek, porcelany, drobnego sprzętu RTV  
i AGD, książek, płyt CD, elementów dekoracyjnych, artykułów sportowych; 
strefa zabaw dla najmłodszych (dmuchany zamek, zjeżdżalnia i trampoli-
na, malowanie twarzy, zabawy z clownami, gigantyczne bańki mydlane); 
kącik treningowy dla młodych pasjonatów piłki nożnej; wystawy lokal-
nych firm, działających w zgodzie z zasadami ekologii, bezpłatnie pod-
stawowe badania zdrowotne oraz pokaz pierwszej pomocy; warsztaty 
przygotowywania zdrowej żywności; Majsterkowo z Castoramą – warszta-
ty dla dzieci, tor przeszkód, zbiórka elementów odblaskowych; fotobudka; 
występy artystyczne.
Organizator: Prezydent Miasta Radomia, PPUH „Radkom” Sp. z o.o. 
Współorganizacja: Stowarzyszenie Inicjatywa, Komenda Wojewódzka 
Policji z siedzibą Radomiu.
Miejsce: Teren Parku im. Tadeusza Kościuszki, plac przed Urzędem Miejskim

3 czerwca 2017 roku
godz. 11.30–18.00
8. Radomski Piknik Naukowy
Więcej na str. 21

9 czerwca 2017 roku
godz. 18.30
Koncert Wojskowej Orkiestry z Radomia
Współorganizator: RKSTiG Łaźnia
Miejsce: muszla koncertowa w Parku im. Tadeusza Kościuszki
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11 czerwca 2017 roku
godz. 16.30
Spektakl teatru Scene: Carlo Gozzi Miłość do trzech 
pomarańczy w reż. Wojciecha Ługowskiego
Miłość do trzech pomarańczy powstała na motywach baśni XVIII-
wiecznego weneckiego dramaturga Carla Gozziego. Dowcipna i nieco 
absurdalna, zgrabna intryga, wartka, zaskakująca nagłymi zwrotami akcja 
i jak na komedię dell’arte przystało – wiele komicznych, groteskowych 
sytuacji to dobra zabawa dla dzieci i dorosłych. Teatr Scene działa od 
2003 roku przy Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. św. Filipa Neri  
w Radomiu. Wystawił 26 premier i otrzymał wiele nagród na ogólno-
polskich festiwalach. Opiekunem zespołu jest Wojciech Ługowski, aktor 
Teatru Powszechnego im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Od począt-
ku towarzyszą mu Agnieszka Kobierska – odpowiedzialna za muzykę,  
i Wojciech Sałek – scenograf.  
Organizator: Stowarzyszenie Młyńska przy wsparciu finansowym 
Gminy Miasta Radomia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 dla 
projektu „Kulturalne Spotkania nad Potokiem” oraz Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu.
Miejsce: sala Oratorium przy ul. Grzybowskiej 22 

14–18 czerwca 2017 roku
Festiwal Zawieruchy Radomskie 2017  
– Śpiewy i Wyrywasy
Więcej na str. 58–59

23–25 czerwca 2017 roku
Dni Radomia 
23 czerwca
godz. 15.00–20.00 
Spacer w chmurach (warsztaty, 
koncerty, sztuka na ulicy, „retro 
foto”)
24 czerwca
godz. 20.00–2.00
Żywioły w Starym Ogrodzie (koncerty, bitwa Dj-ów)
25 czerwca
godz. 20.00
Electric Light Orchestra Classics – koncert
Jako support wystąpi zespół Tabu. W przerwie wręczenie Radomskiej 
Nagrody Kulturalnej.

Więcej na str. 38–40

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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Obchody 41. rocznicy Radomskiego Protestu 
Robotniczego Czerwiec ‘76

19 czerwca 2017 roku
godz. 12.00
Uroczystości nadania imienia Bohaterów 
Radomskiego Czerwca 76' Radomskiemu Centrum 
Onkologii
Miejsce: Plac przed budynkiem RCO przy ulicy Uniwersyteckiej 6 

22–23 czerwca 2017 roku
Finał IV Festiwalu Filmowego „Czerwiec ‘76” 
Istotą festiwalu, organizowanego przez Stowarzyszenie Osób 
Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym,  jest prezenta-
cja filmów dokumentalnych i dokumentów fabularyzowanych, jako forma 
dialogu społecznego i kulturowego wokół takich wartości jak tolerancja, 
solidarność, poszanowanie praw i wolności człowieka.
Miejsce: OKiSz Resursa Obywatelska

23 czerwca 2017 roku
godz. 17.30
Turniej bokserski Czerwiec ‘76
Miejsce: Hala MOSiR, ul. Narutowicza 9
godz. 20.30
Widowisko muzyczne Radomski Czerwiec Wolności
Wystąpią artyści polskiej sceny muzycznej
Miejsce: Plac przed Urzędem Miejskim przy ul. S. Żeromskiego

24 czerwca 2017 roku
godz. 15.00
Piknik historyczny Witryna 
Radomskiego Czerwca ‘76
W programie m.in. przejazdy pojazdami 
rodem z PRL, happening, wystawy, wystę-
py sceniczne, gry planszowe
Miejsce: Fontanny miejskie 

25 czerwca 2017 roku
godz. 10.00
Półmaraton Radomskiego Czerwca‘76
Więcej na www.polmaratonradom.pl
Miejsce: ul. G. Narutowicza 9 – start
godz. 18.00
Uroczysta msza święta pamięci bohaterów 
Czerwca‘76 i ks. Romana Kotlarza 
Miejsce: Skrzyżowanie ulic 25 Czerwca i S. Żeromskiego
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Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

29 czerwca 2017 roku
Międzynarodowy wyścig kolarski „Solidarności”  
i Olimpijczyków 
Więcej na www.wyscig.com.pl
Miejsce: Ulice Radomia

Organizatorami obchodów 41. rocznicy Radomskiego Protestu 
Robotniczego Czerwiec ’76 są: Miasto Radom, Stowarzyszenie Radomski 
Czerwiec 76 i NSZZ „Solidarność” Ziemia Radomska.

28 maja–3 czerwca 2017 roku
XLVI Wiosna Studencka w Radomiu
W programie koncerty, imprezy sportowe, rajd samochodowy oraz impre-
zy dla najmłodszych Studenci Dzieciom. Więcej informacji u organizatora.
Organizator: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu

31 maja–2 czerwca 2017 roku
IX Radomski Festiwal Filozofii „Okna”  
im. prof. Leszka Kołakowskiego
Więcej na str. 47

2 czerwca 2017 roku
godz. 11.00
Konkurs Szkoła Przyjazna Środowisku skierowany 
do placówek oświatowych z terenu gminy miasta 
Radomia
Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas XVII Pro-
ekologicznego Forum Dzieci i Młodzieży.
Organizator: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe 
Radkom Sp. z o.o.
Miejsce:  Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”

2 czerwca 2017 roku
godz. 16.30–21.00
Piknik rodzinny Dzień Dziecka w Kratkę
W programie gry i zabawy integracyjne, zabawy na dmuchańcach, pro-
mowanie zdrowego stylu życia. W ramach Aktywnej plaży odbędą się zaję-
cia w blokach tematycznych. Panie będą mogły wziąć udział w zajęciach 
fitness, zumby, treningu funkcjonalnego, a dzieci w zajęciach zumba kids 
oraz fitness dla dzieci. Jeżeli zgłosi się odpowiednia liczba drużyn, naj-
młodsi będą mogli uczestniczyć w turnieju piłkarskim. Na scenie odbywać 
się będą natomiast przedstawienie interaktywne, pokaz i nauka tańców 
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animacyjnych, prowadzonych przez animatorów, Mini Playback Show dla 
dzieci i rodziców oraz liczne konkursy z nagrodami, m.in. kulinarny, bajko-
wy, rysunkowy, muzyczny. Dla dzieci również malowanie buziek, warsz-
taty garncarstwa, modelowanie baloników razem z dziećmi, zabawy  
z chustą, przechodzenie przez tunele, konkursy sprawnościowe, tańce ani-
macyjne, pokazy eksperymentów naukowych i pokaz baniek mydlanych.
Organizator i miejsce: Ośrodek Wypoczynkowy MOSiR Borki przy  
ul. Krasickiego nad zalewem
Wstęp wolny

3 czerwca 2017 roku 
Finał Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego 
Krajobrazy polskie, edycja V – Światło w krajobrazie
Organizator: Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług
Miejsce: plac przed Urzędem Miejskim, podczas  Radomskiego Pikniku 
Naukowego. Wystawa pokonkursowa przez cały czerwiec na stan-
dach wystawienniczych – ul. Żeromskiego przed pomnikiem Jana 
Kochanowskiego.

4 czerwca 2017 roku
godz.11.30–18.00
Dzień Dziecka Off Road Jedziemy dla Krzysia
Organizator:  Supermarket Piotr i Paweł
Miejsce: Tor Off Road, ul. Folwarczna w Radomiu

4 czerwca 2017 roku
godz. 13.00–18.00
V Piknik Zdrowia i Motoserce
W programie m.in. występy estradowe; prezentacje organizacji pozarzą-
dowych; badania profilaktyczne (pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar gli-
kemii), porady jak mieć piękne i zdrowe włosy, oferta dla mam i niemowląt 
sprzętu i artykułów pierwszej potrzeby; profilaktyka i diagnostyka raka 
piersi; pokaz udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku 
motocyklowym; bezpłatne przesiewowe badanie wzroku; pokaz zabie-
gów rehabilitacyjnych; poradnictwo dot. profilaktyki chorób zakaźnych 
i niezakaźnych; porady dietetyczne; prezentacja tai chi; pokazy Policji, 
Straży Miejskiej; konkursy i atrakcje dla najmłodszych; zdrowa żywność; 
honorowe oddawanie krwi.
Impreza pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia 
Radosława Witkowskiego oraz Wojewody Mazowieckiego Zdzisława 
Sipiery.
Miejsce: Scena przed Urzędem Miejskim, ul. Żeromskiego 
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9–10 czerwca 2017 roku
godz. 9.00
Przegląd finałowy 17. Mazowieckiego Festiwalu 
Teatrów Amatorskich
W festiwalu biorą udział zespoły prezentujące różne formy (m.in. małe  
i większe formy teatralne, teatry dźwięku, światła, ruchu). Zespoły oce-
nianie są w kategorii teatrów dziecięcych (szkoła podstawowa) oraz  
w kategorii teatrów młodzieżowych (gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne). 
Podczas finału odbywają się warsztaty teatralne, happeningi, spektakle 
gościnne oraz dyskusje. Finał odbywa się tradycyjnie w siedzibie teatru, 
który zdobył nagrodę główną w kategorii młodzieżowej w poprzedniej 
edycji. W tym roku jest to siedziba teatru Scene z Katolickiego Liceum 
Ogólnokształcącego w Radomiu.
9 czerwca po rozdaniu nagród, ok. godz. 19.00 przed kościołem 
przy ul. Grzybowskiej rozpocznie się spektakl plenerowy Teatru Akt 
z Warszawy 
Organizator: KLO im. św. Filipa Neri w Radomiu, Mazowiecki Instytut 
Kultury w Warszawie
Wstęp wolny
Miejsce: sala Oratorium przy ul. Grzybowskiej 22

9 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Gala Biznesu Granitowy Tulipan
Organizator: Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej
Miejsce: OKiSz „Resursa Obywatelska”
Wstęp za zaproszeniem

10 czerwca 2017 roku
godz. 14.00
Eko świat wokół nas – konkurs plastyczny  
z wykorzystaniem surowców wtórnych
Finał i wręczenie nagród.
Organizator i miejsce:  Publiczne Przedszkole Nr 10 im. Jana Brzechwy  
w Radomiu, ul. Osiedlowa 26

10 czerwca 2017 roku
godz. 10.00–18.00
IV Kongres Ekspertów Samochodowych
Organizator: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP 
Oddział Radom
Miejsce: Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny – Aula Główna,  
ul. Chrobrego 31
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11 czerwca 2017 roku
godz. 17.00–22.00
III Charytatywny Koncert Disco-Polo  
Poradnia przyjazna dziecku
W koncercie wezmą udział znane zespoły muzyki disco-polo, m.in. 
Redox, Cassino, Goran. W trakcie imprezy  odbędzie się licytacja cennych 
przedmiotów oraz atrakcji. Zebrane fundusze trafią do Poradni dla Dzieci  
i Młodzieży Radomskiego Szpitala Specjalistycznego na zakup sprzętu 
medycznego.
Organizator: Biuro Poselskie Anny Białkowskiej
Miejsce: scena przy RKŚTiG „Łaźnia”, ul. Żeromskiego
Wstęp wolny

14 czerwca 2017 roku
godz. 18.00–20.00
Finał 5. edycji konkursu Co za Talent!
Organizator: Stowarzyszenie Co za jazda
Miejsce:  Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych im. O . Kolberga

17–18 czerwca 2017 roku 
III Memoriał Zdzisława Miłkowskiego 
Organizator:  Radomski Klub Piłkarski 1926 Broń Radom
Miejsce:  stadion MOSiR przy ul. Narutowicza 9 w Radomiu

28–30 czerwca 2017 roku 
godz. 13.00
IV ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna 
pt. Problematyka funkcjonowania i rozwoju branży 
metalowej w Polsce. Zaawansowane przetwórstwo 
metali i ich stopów
Organizator:  Radomska Rada FSNT NOT
Miejsce: Leśny Ośrodek  Edukacyjny im. red. A. Zalewskiego w Jedlni 
Letnisko
Więcej informacji u Organizatora

Cały czerwiec 2017 roku
Odkryj archeologiczne tajemnice Miasta 
Kazimierzowskiego. Badania wykopali-
skowe Rewitalizacja Sp. z o.o.  
w Radomiu
Wystawa czynna do 30 czerwca 2017  od  poniedziałku 
do piątku w godz. 8.00-15.00 pozostałe terminy po in-
dywidualnym uzgodnieniu.
Organizator:  Rewitalizacja Sp. z o.o. Zespół Naukowy do Badań Dziejów 
Radomia   
Miejsce: Kamienica Starościńska, ul. Grodzka 8
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Orońsko
ul. Topolowa 1

tel. 48 618 45 16
fax 48 618 44 70

www.sculpture.art.pl
sekretariat@rzezba–oronsko.pl

Cały czerwiec 2017 roku
O potrzebie tworzenia widzeń
Międzynarodowa wystawa realizowana we współpracy z Fundacją 
Signum obejmuje dzieła wybitnych twórców historycznej awangar-
dy i artystów współczesnych. W Orońsku zobaczymy m.in. prace takich 
artystów jak Laszlo Moholy-Nagy, Jesus Rafael Soto, Franciszka i Stefan 
Themersonowie, Wojciech Fangor, Kimsooja, Mikołaj Grospierre. Wystawa 
O potrzebie tworzenia widzeń będzie głównym punktem programu 
Centrum Rzeźby Polskiej sezonu letniego 2017 r. Kurator: Grzegorz Musiał. 
Koordynator: Leszek Golec
Wystawa czynna do 17 września 2017r.
Miejsce: Muzeum Rzeźby Współczesnej, Galeria Kaplica

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej

Cały czerwiec 2017 roku
Kamila Szczęsna PROCESS 2
Wystawa ceramiki i instalacji rzeźbiarskich Kamili Szczęsnej, polskiej artyst-
ki zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych. W swojej twórczości posługuje 

Zdjęcie udostępnione przez CRP w Orońsku
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się rysunkiem, malarstwem, wideo i ceramiką. PROCESS 2 jest kontynuacją 
projektu, rozpoczętego przez artystkę kilka lat temu we Wrocławskiej ga-
lerii BWA. Używając różnego rodzaju mediów artystka buduje w naszej 
wyobraźni wielowątkowe opowiadanie o złożoności wszelkich działań, 
poddanych ciągłej ewolucji, jakie zachodzą w naturze i w naszych organi-
zmach. Kurator: Bogusław Dobrowolski
Wystawa czynna do 16 lipca 2017r.
Miejsce: Galeria Oranżeria

Rodzinne warsztaty plastyczne dla dzieci i rodziców
Zawsze w niedzielę, początek zajęć o godz. 13.30. Wcześniejsze zapisy 
pod numerem telefonu 48 618 40 27 wew. 19 lub pod adresem e-mail: 
edukacja@rzezba-oronsko.pl 
Podczas niedzielnych warsztatów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
atrakcyjne gry i zabawy łączone są z zajęciami rozwijającymi inwencję, 
wyobraźnię i wrażliwość plastyczną. Zajęcia trwają około 1,5 godziny  
i składają się z dwóch części.

4 czerwca – Tworzenie widzeń
W obrazie można zamknąć wiele historii, a sterując okiem widza wywo-
ływać na nowo związane z nimi emocje. Na zajęcia trzeba przynieść inte-
resującą historię, aby móc w pudełku po butach stworzyć jej scenografię. 
Sterowany wzrok widza zobaczy tylko to, co najważniejsze dla autora. 
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz.
11 czerwca – Jak oszukać oko
Zabawa światłem to doskonały pretekst do nauki o tworzeniu barw i zja-
wiskach optycznych. Warsztat plastyczny będzie wykorzystywał wnioski  
z obserwacji, a każdy uczestnik będzie mógł stworzyć swój własny kalej-
doskop. Prowadzenie: Małgorzata Karkosz.
18 czerwca – Magiczne obrazy, anamorfoza
Czym są złudzenia optyczne, jak działa anamorfoza, czyli celowe zdefor-
mowanie obrazu? Na warsztatach uczestnicy poznają kilka iluzji optycz-
nych. Dowiedzą się również, czym jest anamorfoza i gdzie ma zastosowa-
nie oraz ułożą obrazy, które w zależności od sposobu patrzenia, pokażą 
nam różne kształty. Prowadzenie: Weronika Elertowska.

Godziny pracy CRP
Ekspozycja czynna codziennie z wyjątkiem poniedziałku, w sezonie let-
nim (1 kwietnia–31 października) od wtorku do piątku w godz. 10.00–17.00, 
weekendy – 10.00–18.00; w sezonie zimowym (1 listopada–31 marca) od 
wtorku do niedzieli w godz. 10.00–16.00.
Do wszystkich ekspozycji (Muzeum Rzeźby Współczesnej, Pałac, Oranżeria, 
Kaplica, Wozownia) obowiązuje jeden bilet wstępu. Bilet należy nabyć  
w Sklepiku w Muzeum Rzeźby Współczesnej, najpóźniej na 30 minut 
przed zamknięciem ekspozycji. Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgowy  
– 5 zł.
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ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
fax 48 331 24 27

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

Cały czerwiec 2017 roku
godz. 10.00–18.00
Wystawa pokonkursowa Wiosenne przebudzenie 

3 czerwca 2017 roku
godz. 11.30–18.00
8. Radomski Piknik Naukowy
Urząd Miejski w Radomiu i DK „Borki” zapraszają na 8. Radomski Piknik 
Naukowy". Na placu przed Urzędem Miejskim przy ul. Żeromskiego za-
prezentują się  szkoły, uczelnie wyższe oraz instytucje. Atrakcją imprezy są 
efektowne pokazy, niezwykłe eksperymenty i warsztaty oraz możliwość 
zobaczenia i dotknięcia tego, co do tej pory znamy jedynie z teorii. Na sto-
iskach będziemy mogli przyglądać się pokazom chemicznym, doświad-
czeniom z fizyki, chemii, informatyki czy biologii. Różnorodność imprezy 
sprawia, że każdy uczestnik znajdzie coś dla siebie. 

Dom 
Kultury 
BORKI

Zdjęcie udostępnione przez DK Borki

10 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Światowy Dzień Dziergania w Miejscach Publicznych
Po raz trzeci radomianki zasiądą przy pomniku Jana Kochanowskiego  
z drutami i szydełkami w dłoniach. W ten sposób wezmą udział w obcho-
dach Światowego Dnia Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych – bo 

[ 21 ]



taka jest oficjalna nazwa tego dnia. Jego pomysłodawczynią jest Danielle 
Landes, która w 2005 roku stwierdziła, że miłośnicy robienia na drutach 
powinni mieć jeden dzień, w którym będą mogli się poznać i wspólnie 
rozwijać swoją pasję. Robienie na drutach to czynność, którą zwykle 
robi się w odosobnieniu. Publiczne obchody, które odbywają się zwykle  
w pierwszej połowie czerwca, mają rozwiać ten powszechnie panujący 
mit.

Dom Kultury "Borki" prowadzi nabór na zajęcia na rok szkolny 
2017/2018: taneczne, teatralne, wokalne, plastyczne, warsztaty ręko-
dzieła, naukę gry na gitarze elektrycznej, klasycznej, perkusji, keyboar-
dzie, pianinie. Zapisy DK „Borki” przyjmuje do 23 czerwca 2017 r.

Zapisy na tygodniowe wakacyjne warsztaty  
artystyczne DK „Borki” przyjmuje od 1 czerwca. 
Cena za turnus: 95 zł.

I turnus: od 3 do 7 lipca 2017 roku w godz. 9.00–16.00
Warsztaty artystyczne Tydzień z angielskim - zajęcia prowadzone we 
współpracy ze szkołą językową „Angielski pod nosem”. W programie za-
jęcia językowe, mające na celu przybliżenie kultury państw anglojęzycz-
nych, wycieczka do Centrum Nauki Leonarda da Vinci, basen, Majsterkowo, 
lekcja muzealna, gry i zabawy.
II turnus: od 10 do 14 lipca 2017 roku w godz. 9.00–16.00
Warsztaty artystyczne Wakacje z piosenką – w programie zajęcia wokalne, 
sceniczne, wycieczka do Krasnogrodu, basen, Majsterkowo, lekcja muze-
alna, gry i zabawy.
III turnus: od 17 do 21 lipca 2017 roku w godz. 9.00–16.00
Tydzień Rozmaitości. W programie zajęcia teatralne, spotkania z literatu-
rą, szydełkowanie, zajęcia wokalne i taneczne, wycieczka do ranczo Arka  
w Sernikach, basen, Majsterkowo, lekcja muzealna, gry i zabawy.
IV turnus: od 24 do 28 lipca 2017 roku w godz. 9.00–16.00
Warsztaty taneczne. W programie zajęcia z hip-hopu, rytmika, wycieczka 
do Warszawy, wizyta w zoo i sali zabaw Eldorado, basen, Majsterkowo, 
lekcja muzealna, gry i zabawy.
V turnus: od 31 lipca do 4 sierpnia 2017 roku w godz. 9.00–16.00
Warsztaty artystyczne. W programie: zajęcia teatralne, rytmika, hip-hop, 
decoupage, szydełkowanie. Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik i sali 
zabaw Eldorado, basen, Majsterkowo, lekcja muzealna, gry i zabawy.
VI turnus: od 7 do 11 sierpnia 2017 roku w godz. 9.00–16.00
Warsztaty artystyczne. W programie zajęcia tatralne, rytmika, hip-hop,  
decoupage, szydełkowanie, wycieczka do Centrum Nauki Leonarda da 
Vinci, basen, Majsterkowo, lekcja muzealna, gry i zabawy.
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ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17

www.dkidalin.radom.pl
dkidalin@poczta.onet.pl

2 czerwca 2017 roku 
godz. 14.00
Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka
Zabawy taneczne, konkursy z nagrodami

4, 18, 25 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Spotkania Klubu Seniora
Wstęp płatny: 10 zł

9–11 czerwca 2017 roku
XIX Ogólnopolski konkurs Modeli Kartonowych  
i Plastikowych
9 czerwca, godz. 17.30–19.00 – przyjmowanie modeli
10 czerwca, godz. 8.00–12.30 – przyjmowanie modeli, po godz. 14.00 
– ocena zgłoszonych modeli (etap zamknięty dla publiczności)
11 czerwca, godz. 10.00–14.00 – wystawa pokonkursowa (otwarta dla pu-
bliczności), godz. 14.00–ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.

14 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Ewy Stawiarskiej
Ewa Stawiarska urodziła się w 1984 r w Opatowie. Ukończyła studia ar-
tystyczne, ale jak sama mówi, to zupełnie nieistotne… Zawsze chciała 
malować, a teraz dziwi się, bo głównie rzeźbi. Spod jej ręki wychodzą 
rekonstrukcje paleontologiczne, modele głębinowych potworów, prze-
skalowane zwierzęta, widoczne normalnie tylko okiem uzbrojonym. 
Dzięki temu poznała różne anomalocarisy, brzuchorzęski, wrotki, wirki  
i przylżeńce. Dużą część jej prac można obejrzeć na stronie www.kamyk.pl.  
O obrazach na nowej wystawie autorka mówi „różne krwawe smarki, któ-
re pięknie dekorują salony”. Tak naprawdę to jej ucieczka od szczegółów  
i pozbycie się nadmiaru emocji, od których często boli ją głowa. Na py-
tanie „Czy to jeszcze malarstwo?” odpowiada: „Szkoda mi czasu, żeby się 
nad tym zastanawiać”. I idzie rzeźbić.

Dom 
Kultury 
IDALIN
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Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin

18 czerwca 2017 roku
godz. 12.00
Festyn Retrorowery
Parada cyklistów przejedzie spod Urzędu Miejskiego przy ul. Żeromskiego 
do parku Stary Ogród przy ulicy Mireckiego. Będą  jej  towarzyszyć zabyt-
kowe auta obsługi technicznej. Wśród atrakcji festynu w Starym Ogrodzie 
będą między innymi: wystawa zabytkowych rowerów, wystawa fotogra-
ficzna, gry i zabawy dla najmłodszych, koncert zespołów muzycznych, po-
kaz grupy rekonstrukcyjnej, pokazy jazdy bicyklem oraz wyścigi rowerów.

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin
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ul. Żeromskiego 56 
(siedziba główna)

tel. 48 385 80 81
fax 48 385 80 80

ul. Traugutta 31/33 
(Galeria)

tel./fax 48 360 17 27
(American Corner)

tel. 48 381 67 88
www.laznia-radom.pl 

poczta@laznia-radom.pl

1 czerwca 2017 roku
godz.11.00
Dzień Dziecka z Majką
Spotkanie z Adrianem Szarym, autorem zbiorów bajek „Szarówki” oraz 
„Świat to bajka”, a także serii książek o przygodach Majki: „Majka i zagubio-
ny Antek” i najnowszej „Majka, Franek ekolog i Krzyś podróżnik”. Podczas 
spotkania wiele atrakcji dla najmłodszych mieszkańców naszego miasta.
ul. Żeromskiego 56

9 czerwca 2017 roku
godz. 15.30
Places & Spaces – otwarcie wystawy połączone  
z działaniami performatywnymi
Międzynarodowy projekt o charakterze interdyscyplinarnym, zainicjowa-
ny przez prof. dra Ulrikę Eller-Rüter w Bonn (Niemcy), kontynuowany przez 
Izabelę Bielę w Krakowie, zaś w nawiązaniu do wydarzeń czerwcowych, 
również w Radomiu. Projekt opiera się na wymianie spostrzeżeń doty-
czących miejsca i przestrzeni pomiędzy osobami związanymi z dwoma 
uczelniami. W ramach wydarzenia: ekspozycje, dokumentujące działania 
20 uczestników projektu z Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie i Alanus 
Hochschule für Kunst und Gesellschaft, Alfter w Bonn, pokaz  filmów, per-
formance prof. Zbigniewa Bajka oraz Izabeli Bieli, wykład.
Program:
godz. 15.30 – otwarcie wystawy dokumentującej projekt, ul. Traugutta 
31/33
godz. 15.45 – performance prof. Zbigniewa Bajka, od ul. Traugutta 31/33, 
aleja im. Jana Chrapka w Parku Kościuszki 
godz. 16.30 – performance Izabeli Bieli, „Łaźnia” ul. Żeromskiego 56
godz. 17.00 – pokaz filmów, „Łaźnia”, ul. Żeromskiego 56
godz. 17.30 – wykład prof. Zbigniewa Bajka i Izabeli Bieli / ul Żeromskiego 56
Autor projektu: prof. dr Ulrika Eller-Rüter. Współpraca: prof. Zbigniew 
Bajek, Izabela Biela. Organizator projektu i oordynator współpracy polsko-
-niemieckiej: Izabela Biela.

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 
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13 czerwca 2017 roku
godz.18.00
Pokaz multimedialny fotografii przyrodniczej  
Artura Tabora Na tropie strzyg – sowy Polski
Fotograf przyrody Artur Tabor poświęcił ponad 10 lat na dokumento-
wanie życia sów występujących w Polsce. To bardzo trudne wyzwanie – 
sowy są niezwykle skryte i czujne, aktywne głównie nocą, kiedy ludzkie 
zmysły zawodzą. Mało kto wie, że w naszym kraju regularnie wyprowadza 
lęgi dziewięć gatunków sów, wśród nich prawdziwe giganty, jak puchacz 
– o rozpiętości skrzydeł przekraczającej półtora metra, i sowie liliputy – 
niewiele większe od wróbla domowego, na przykład sóweczka. Są sowy 
aktywne nocą i takie, które w nocy widzą gorzej od człowieka. Setki go-
dzin spędzonych nocą razem z sowami na czubkach drzew, na bagnach, 
na kościelnych strychach i wieżach opłaciły się sowicie: oto okazja, by zo-
baczyć niepowtarzalny materiał dokumentalny z życia sów.
ul. Żeromskiego 56

19 czerwca 2017 roku
godz.18.00
Popularne problemy ze sztuką współczesną
Cykl gościnnych spotkań z dr. Kazimierzem M. Łyszczem, wykładowcą 
Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Temat spotkania: Współczesny rynek sztu-
ki. Wydarzenie w ramach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia.
ul. Traugutta 31/33

22 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy Elżbiety Kwapińskiej
Pochodzi z Radomia, ukończyła VI LO im. J.Kochanowskiego, następnie 
studia politechniczne oraz uniwersyteckie w Warszawie oraz studia po-
dyplomowe z Malarstwa ASP UMSC.. Rozwijała twórczość artystyczną 
w kręgu malarzy Triady: Góra Kalwaria, Konstancin, Piaseczno. Rozwijała 
swój warsztat artystyczny w Communio Graphis i od 2009 r. związana  
z grupą artystów Piaseczna. Jest członkiem stowarzyszenia Polska Sztuka 
Użytkowa oraz Związku Polskich Artystów Plastyków, okręgu warszaw-
skiego. Maluję głównie pejzaże i ptaki oraz portrety i kwiaty techniką 
olejną. 
ul. Żeromskiego 56
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Mazowieckie 
Centrum Sztuki 
Współczesnej 
ELEKTROWNIA

ul. Kopernika 1
tel. 48 383 60 77
tel. 602 360 099

tel. 48 386 16 60 (kino informacja)
fax 48 383 60 78

www.elektrownia.art.pl
poczta@elektrownia.art.pl

Cały czerwiec 2017 roku
Marcin Podolec, Morze po kolana. Ekspozycja  
w ramach projektu Kadry pod napięciem
Kuratorka wystawy Monika Małkowska: „…Poznamy trzech obywateli płci 
męskiej, mieszkańców pewnej miejscowości nad morzem. W sezonie – 
kurort, po sezonie – dziura zabita dechami. Kiedy niebo szarzeje, od mo-
rza wieje, na głowy leje – turyści opuszczają pensjonaty, pokoje gościnne 
i pola namiotowe. Wówczas oazą życia towarzyskiego autochtonów staje 
się przystanek autobusowy. Na przystankowej ławce co dzień zasiadają 
stali bywalcy. O, właśnie nadchodzą. Gumowy, z zawodu wulkanizator, 
inwalida (efekt wypadku przy pracy) na rencie, żonaty z Eweliną (lat 24). 
Niewierną, niestety, co dostarcza Gumowemu zgryzot. Drugi muszkieter  
z przystanku, niejaki Szczurek, decyduje się na emigrację zarobkową, 
której słodyczy miał już okazję w przeszłości doświadczyć. Poprzednio 
Londyn nie przyniósł mu fortuny ani szczęścia. Po burzliwej przygodzie 
erotycznej wylądował z powrotem w rodzinnym grajdole. Może tym ra-
zem uda się z niego wygrzebać…? I trzeci, Marian – po czterdziestce, po 
pięciu semestrach polonistyki w Gdańsku, po utracie jakichkolwiek szans 
na finansową samodzielność...”.

Wystawa czynna do 30 czerwca 2017 roku.

Cały czerwiec 2017 roku
Alexandre Dang, Dancing Flowers
Niezwykły pokaz tańczących kwiatów, łączących energie odnawialne ze 
sztuką. Każdy kwiat zasilany jest przez panel solarny, który przekształca 
światło w elektryczność, umożliwiającą mu poruszanie się tak długo, jak 
wystawiony jest on na działanie promieni słonecznych. Kwiaty są bardzo 
czułe na zewnętrzne warunki, zwłaszcza na natężenie światła. Zaczynają 
się one poruszać rano, z początku jest to ruch raczkujący, później zdecy-
dowanie bardziej intensywny. Pod koniec dnia kwiaty zwalniają tempo, 
powoli zmierzając do kompletnego spoczynku w nocy. Każdy z nich poru-
sza się we własnym rytmie, głównie ze względu na położenie względem 
źródła światła. Dzieła Alexandre’a Danga odzwierciedlają niestabilność, 
z jaką mamy do czynienia na co dzień żyjąc we współczesnym świecie, 
który jest pogrążony w chaosie, wiecznej transformacji i ciągłym podwa-
żaniu wartości, również tych dotyczących energii odnawialnych. To wła-
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śnie kwestie pozyskiwania energii oraz kontrola nad źródłami są jednym 
z największych problemów ludzkości. Wystawie będą towarzyszyć także 
pokazy multimedialne. Wystawa czynna do 13 sierpnia 2017.

Kino studyjne filmów artystycznych (wstęp płatny)
Premiery: 
1 czerwca – Song to song, dramat, muzyczny, reż. Terrence Malick, USA 
2017 (129’)
Od 2 czerwca – Zwyczajna dziewczyna, komedia, reż. Lone Scherfig, Wielka 
Brytania 2016 (110’)
9–14 czerwca – Królowa Hiszpanii,  dokumentalny, przyrodniczy, reż. 
Krzysztof Sarapata, Polska 2016 (52’)
9–14 czerwca – Sieranevada, dramat, reż. Cristi Puiu, Chorwacja, Francja, 
Macedonia, Rumunia Bośnia i Hercegowina2016 (173’)
16–22 czerwca – Historia pewnego życia, dramat, reż. Stephane Brize, 
Francja, Belgia 2016 (119’)
16–22 czerwca – Jutro będziemy szczęśliwi, komedia, reż. Hugo Gelin, 
Francja, Wielka Brytania 2015 (115’)
23–29 czerwca – Czerwony żółw, animowany, reż. Michael Dudok, Francja, 
Belgia 2016 (80’)
Od 23 czerwca – Miłość aż po ślub, komedia reż. Reem Kherici, Francja 2017 

Dyskusyjny Klub Filmowy 
1–8 czerwca  – Przegląd Wiosna Filmów – seanse godz.  20.00
1 czerwca – Historia pewnego życia, dramat, reż. Stephane Brize, Francja, 
Belgia 2016 (119’)
2 czerwca – Aquarius, dramat, reż. Kleber Mendonca Filho, Brazylia 2016 
(142’)
3 czerwca – Mężczyzna imieniem Ove, dramat, reż. Hannes Holm, Szwecja 
2015 (116’)
4 czerwca – Frantz, dramat, reż. Francois Ozon, Francja, Niemcy 2016 (113’)

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”
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5 czerwca – Dwie kobiety, dramat, reż. Martin Provost, Francja, Belgia 2017 
(117’)
6 czerwca – Wilde Maus, komedia kryminalna, reż. Josef Hader, Austria 2017 
(103’)
7 czerwca – Dusza i ciało, dramat, reż. Ildiko Enyedi, Węgry 2017 (116’)
8 czerwca – Konstytucja, komedia, reż. Rajkon Grlic, Chorwacja, Czechy, 
Słowenia, Macedonia 2016 (90’)
12 czerwca – Butterfly kisses, dramat obyczajowy, reż. Rafał Kapeliński, 
Wielka Brytania 2017 (89’) premiera
19 czerwca – Planetarium, dramat, reż. Rebecca Zlotowski, Francja, USA 
2016 (105’) premiera
25 czerwca – Pokaz inauguracyjny nowego cyklu Sztuka na ekranie – 
Święty Piotr i inne papieskie bazyliki Rzymu 3D, dokumentalny (90’). Ten 
film to fascynujący spacer po czterech bazylikach papieskich Rzymu: św. 
Piotra, św. Jana na Lateranie, Santa Maria Maggiore (św. Marii Większej)  
i Św. Pawła za Murami. Monumentalnej bazyliki św. Piotra, która jest jed-
nym z 25 miejsc na świecie najczęściej odwiedzanych przez turystów, ni-
komu nie trzeba przedstawiać. Żaden z turystów nie ma jednak możliwo-
ści zajrzeć tam, gdzie mogły zaglądać kamery realizatorów filmu.   
Karnety na trzy dowolnie wybrane filmy w ramach DKF ważne do 30 VI 
2017 – 21 zł, karnet na jeden film – 10 zł
Szczegóły programu na naszej stronie www.elektrownia.art.pl

Filmy dla dzieci
Od 3 czerwca – Jaj ukraść psa, familijny, reż. Seong-ho Kim, Korea 
Południowa 2016, dubbing, od 9 lat (109’) premiera
Od 16 czerwca – Nazywam się Cukinia, animowany, reż. Claude Barras, 
Francja, Szwajcaria 2016, dubbing, od 9 lat (66’) premiera
Od 30 czerwca – Zielona szkoła, familijny, reż. Simone van Dusseldorp, 
Holandia, dubbing, od 9 lat (80’) premiera

Karnety na trzy dowolnie wybrane filmy w ramach DKF  ważne do 30 VI 
2017 – 21 zł, karnet na jeden film – 10 zł
Szczegóły programu na naszej stronie www.elektrownia.art.pl

UWAGA! 15 czerwca 2017 kino nieczynne
MCSW „Elektrownia” w Radomiu zastrzega sobie prawo zmian repertuaru.
.
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Cała Polska Czyta Dzieciom w Filii nr 16
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ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

do 30 czerwca 2017 roku
Wystawa prac plastycznych młodzieży z Ośrodka 
Szkolenia i Wychowania w Zwoleniu
Filia nr 16, ul. Barycka 2, galeria F16

1 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Przestrzeń w kolorze i szkicu – otwarcie wystawy  
prac plastycznych Małgorzaty Kwietniewskiej
Autorka jest tegoroczną absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego im  
M. Kopernika w Radomiu. Od dziecka interesuje się architekturą, chce zda-
wać na studia w tym kierunku. Wystawa prezentowana w młodzieżowej 
galerii M-10 jest wyrazem zainteresowań autorki. Właśnie architektura jest 
bowiem jej tematem.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Galeria M10

2 czerwca 2017 roku
godz. 12.00 
Spotkanie autorskie z Elżbietą Czajką 
Elżbieta Czajka – poetka, animatorka kultury, wolontariuszka, autorka ksią-
żek dla dzieci. Napisała tomiki wierszy: Odcienie uczuć, Wierszowanki dla 
dzieci małych i dużych, Oko w oko – liczne świątki, Rymowanki warszawianki. 
Jej wielką pasją i odskocznią od codziennej pracy zawodowej jest praca 
z dziećmi. Współpracuje z Domem Kultury „Wygoda” oraz Harcerskim 
Teatrem „Paradox” w Warszawie. Poezję pisze zarówno dla dzieci, jak i dla 
dorosłych. Z jej pomysłu i z udziałem dziewiętnastu współautorów, zosta-
ła wydana antologia Ostatni świadkowie – wspomnienia i wiersze o II wojnie 
światowej.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

5 czerwca 2017 roku
godz. 16.00 
Spotkanie z cyklu Akademia Zdrowia Forever
Tym razem psycholog Magdalena Znosko opowie o mobbingu – co to 
jest i jak się przed nim bronić.
Filia nr 16, ul. Barycka 2

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 
im. Józefa A. 
i Andrzeja S. Załuskich
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5–8 czerwca 2017 roku
XVI Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom
5 czerwca – godz. 10.00 
Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego  
w Radomiu i prozaik, czytał będzie fragmenty swoich ulubionych książek 
dla dzieci. 
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9
godz. 10.00
Spotkanie z Kacprem Piszczkiem – Przybocznym 24. Radomskiej Gromady 
Zuchowej 
Filia nr 16, ul. Barycka 2
6 czerwca 2017 roku  – godz. 10.00
W świecie szalonej Pippi Pończoszanki – zajęcia biblioteczne poświęcone 
najsłynniejszej szwedzkiej bohaterce serii książek dla dzieci poprowadzi 
Marta Trojanowska
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9
godz. 10.15
Spotkanie z Adamem Kowalczykiem – dziennikarzem Radomskiej Grupy 
Mediowej
Filia nr 16, ul. Barycka 2
7 czerwca 2017 roku – godz. 10.00 
Kot w butach w interpretacji Piotra Skoczylasa, prezesa Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Ustronie” i dzieci z Klubu Osiedlowego „Ustronie”
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9
godz. 10.00 
Spotkanie z Martą Grychtal, pedagogiem i członkiem stowarzyszenia 
„Nowe Perspektywy”. 
Filia nr 16, ul. Barycka 2
8 czerwca 2017 roku – godz. 10.00 
Ciekawostki węgierskie – spotkanie z Andrzejem Daszewskim, dziennika-
rzem, prawnikiem, miłośnikiem Węgier.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9
godz. 10.00 
Spotkanie wokół książeczki Przygoda z Radomiem. Zbiór ciekawostek 
Marty Trojanowskiej
Filia nr 16, ul. Barycka 2

6 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Dziecko  – otwarcie zbiorowej wystawy foto-
grafii członków Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF
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7 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Spotkanie z edukacji finansowej w ramach cyklu 
Strefa Aktywności
Tym razem trener finansowy Lidia Chrząstek będzie rozmawiać na temat 
dobrych praktyk radzenia sobie z wydatkami wakacyjnymi.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

8 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Martwa natura 
Otwarcie wystawy fotografii Iwony Czubek, Iwony Nabzdyk, Barbary 
Polakowskiej i Aldony Sumińskiej. Wszystkie Panie są członkiniami 
Fotoklubu Stowarzyszenie Twórców Region Radomski.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

13, 27 czerwca 2017 roku 
godz. 10.00 
Biblioteczne Bajanie – głośne czytanie dla dzieci
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

Biblioteczne Bajanie w Filii nr 1

13 czerwca 2017 roku 
godz. 14.00–17.00
Czytanie na wolności
Z okazji Święta Wolnych Książek (Bookcrossingu) na dziedzińcu radom-
skiej biblioteki zostaną ustawione stoły, na których wszyscy zaintereso-
wani będą mogli wyłożyć książki, które chcą podarować, zamienić lub 
pokazać innym. Będzie także możliwość „uwolnienia” książek zapropono-
wanych przez bibliotekę. W przypadku niesprzyjającej pogody wymiana 
książek odbędzie się w holu biblioteki.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12   
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14 czerwca 2017 roku 
godz. 17.00
interMEDIA 2017 – otwarcie wystawy prac 
plastycznych 
Prezentacja Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu (kierunek: sztuka mediów  
i edukacja wizualna). Zobaczymy wybrane prace plastyczne (m.in. exlibris 
cyfrowy, wlepka, wideo), realizowane w ramach przedmiotów: intermedia 
i działania intermedialne pod kierunkiem dra Mariusza Dańskiego.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

Aleksandra Lament. Fragment instalacji. Wystawa InterMedia

Wakacje w bibliotece planowane są w trzech filiach:

26 czerwca – 7 lipca 2017
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9, godz. 11.00–15.00
Filia nr 16, ul. Barycka 2, godz. 11.00–15.00
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13, godz. 11.00–14.00

Godziny otwarcia galerii:
Sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10: poniedziałek-piątek 9.00–19.00; so-
bota 9.00–15.00; 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13 – sala widowiskowa: poniedziałek–piątek 
9.00–19.00; sobota 9.00–15.00;
Galeria „F-16”, ul. Barycka 2: poniedziałek, środa, piątek 12.00 –18.00; wto-
rek, czwartek 9.00–15.00.
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Główna siedziba – ul. Parkowa 1 
tel./fax. 48 364 29 68

amfiteatr.radom@wp.pl
www.amfiteatr.radom.pl

Kuźnia Artystyczna  
– ul. Daszyńskiego 5
tel./fax. 48 679 61 03

kuznia.amfiteatr@gmail.com

Scena Obozisko  
– ul. Śniadeckich 2

tel. 667 901 915

Do 9 czerwca 2017 roku
Konkurs na inicjatywy kulturalne
MOK zaprasza mieszkańców Radomia, a w szczególności sąsiadów z osie-
dla Obozisko, do zgłaszania swoich pomysłów na działania kulturalne. 
Można je zgłaszać w ramach udziału MOK w projekcie „Kreatywni razem. 
Cały Radom w Amfiteatrze”, realizowanego w Programie Narodowego 
Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017”. To niepowta-
rzalna okazja do tego, by zorganizować dla siebie, swoich znajomych, 
rodziny i sąsiadów ciekawe wydarzenie lub cykl spotkań. MOK oferuje 
wsparcie finansowe i merytoryczne w zakresie zaplanowania i zrealizowa-
nia takiej inicjatywy – od ułożenia harmonogramu, poprzez przygotowa-
nia aż po przeprowadzenie całej imprezy. Regulamin Konkursu Inicjatyw 
znaleźć można na www.amfiteatr.radom.pl w zakładce Dom Kultury + 
oraz na profilu „Amfiteatr w Radomiu” na Facebooku. Można także osobi-
ście wybrać się do MOK – regulamin wraz z formularzem aplikacji konkur-
sowej jest dostępny przy ul. Parkowej 1. Wypełnioną aplikację można do-
starczyć drogą mailową pod adres nasze.miejsce@amfiteatr.radom.pl lub 
osobiście do siedziby MOK „Amfiteatr” przy ul. Parkowej 1. Skonsultować 
swój pomysł można codziennie w godzinach 8.00 – 16.00 w Amfiteatrze. 
Najlepiej umówić się na takie spotkanie wcześniej i zadzwonić pod numer 
667 901 900, na pytania odpowie Anna Dudziak, koordynator projektu. 
Wybór zwycięskich inicjatyw nastąpi w drodze głosowania, na które MOK 
zaprasza wszystkich pomysłodawców w dniu 14 czerwca o godzinie 17.00 
w budynku Scena Obozisko przy ul. Śniadeckich 2.

4 czerwca 2017 roku
godz. 16.00–20.00
Truskawkowa potańcówka czerwcowa
Kolejna edycja Obiadu Sąsiedzkiego. Tym razem MOK zaproponuje wspól-
ne słuchanie muzyki płynącej z adaptera – przynieście ze sobą płyty winy-
lowe, pocztówki dźwiękowe z ulubionymi wykonawcami. Będzie można 
przenieść się w klimat potańcówek z dawnych lat i wielu miłych wspo-
mnień. MOK zaprasza także na wspólną degustację czerwcowych, pach-
nących słońcem truskawek oraz do wspólnego grillowania. Zachęcamy 
do przyniesienia własnego prowiantu i domowych kompotów – będzie 
konkurs na najsmaczniejszy kompot.
Miejsce: Park na Obozisku

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR
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4 i 18 czerwca 2017 roku
godz. 16.00
Warsztaty Radomskiego Teatru Rodzinnego
Amfiteatr zaprasza całe rodziny: dziadków z wnuczkami, rodziców z dzieć-
mi i rodzeństwo do wspólnej zabawy w teatr. Wszystko na bezpłatnych 
warsztatach, które prowadzą zawodowi aktorzy. Warsztaty Radomskiego 
Teatru Rodzinnego realizowane są w ramach projektu z budżetu obywa-
telskiego 2017 „Kuźnia talentów – warsztaty literacko-teatralne”.
Wstęp wolny
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

8–9 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Konfrontacje: ZaPREZENTUJ się vol.2, vol. 3
Po dwóch semestrach ciężkiej i wytężonej pracy przyszła pora na kon-
frontacje z publicznością. Kuźnia Artystyczna zaprasza już 8 i 9 czerwca 
od godz. 17 na występy swoich wychowanków. W czwartek 8 czerwca 
zaprezentują się działające w Kuźni Artystycznej formacje taneczne oraz 
uczestnicy zajęć ruchowych. Będą to zarówno występy indywidualne, 
jak i grupowe. Z kolei w piątek 9 czerwca zaprezentują się wokaliści, kla-
wiszowcy i gitarzyści, którzy ćwiczą w Kuźni Artystycznej pod czujnym 
okiem swoich instruktorów – zawodowych muzyków. 
Wstęp wolny
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

9 czerwca 2017 roku
godz. 18.00–19.00
Sordina Trąb Yerycha – koncert
W kameralnej przestrzeni, dawnej garderobie 
gwiazd – „Pod 13” - koncert duetu elektro-pun-
kowych eksperymentatorów, zespołu Sordina 
Trąb Yerycha. Będzie to ich sceniczny debiut! 
Sordina Trąb Yerycha powstała w 2014 roku na 
podwalinach projektu Ker-Paravel (duet istniał 
w latach 1991-1992 i nagrywał materiał w salach prób nieistniejącej już 
Hali RZO Radoskór) i w tym samym składzie. Duet tworzą: Miklosz - od-
powiedzialny za teksty, legenda radomskiej bohemy, wokalista i autor 
tekstów zespołu Deszcz, Ker-Paravel, członek stowarzyszenia literackiego 
„Deszcz Wrogich Automatów" i Marcin Fordy Fortuna - odpowiedzialny 
za muzykę, z zamiłowania perkusista i kompozytor, z konieczności gita-
rzysta, aktor Teatru Resursa, perkusista legendarnej kapeli Mistyfikator. 
Członkowie duetu postanowili reaktywować projekt nazwą Sordina Trąb 
Yerycha w 2014 roku, a więc po 22 latach. Nigdy nie koncertowali. Materiał 
wydanej amatorsko w 2017 roku płyty demo pt. "Armagedonizacja struk-
tur onirycznych" powstawał w domowym studiu nagraniowym. Muzyka 
jest elektro-punkowym eksperymentem, to bardziej muzyczny teatr niż 
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typowy zespół, to rodzaj ilustracji opartych na syntetycznych dźwiękach  
i brzmieniu punkowej gitary do twórczości literackiej Miklosza.
Wstęp wolny
Miejsce: „Pod 13”, ul. Parkowa 1

14 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Przedstawienie teatralne Smerfy
Opowieść o mądrych i dobrych smerfach zamieszkujących zaczarowany 
las. Kolejna odsłona bajki, lecz tym razem uwaga skupiona będzie na po-
staci Gargamela i jego perypetiach zawiązanych ze schwytaniem niebie-
skich nicponi. Przedstawienie przygotowały dzieci z grupy teatralnej „7+” 
pod kierunkiem Bogusi Przybytniewskiej.
Wstęp wolny
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

16 czerwca 2017 roku
godz. 21.00
Odkryj Radom na spacerze – Spacer z duchami
MOK „Amfiteatr” i Stowarzyszenie Droga Mleczna zapraszają na kolejny 
spacer – tym razem podążymy szlakiem pełnym legend i bajań. Poznamy 
niesamowite historie związane z naszym miastem, a także poszukamy du-
chów kryjących się na radomskich podwórkach. 
Wstęp wolny
Miejsce: Pomnik Jana Kochanowskiego na deptaku

19 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Przedstawienie teatralne Mały Książę
Historia przybysza z malutkiej planety, który swobodnie przekracza grani-
ce między światem realnym a sferą niezwykłości. Mały Książę przypomina 
o tym, że „ wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi, tyle, że tylko nieliczni z nich 
jeszcze o tym pamiętają”. Opowieść o chłopcu,  który dorasta do miło-
ści, przyjaźni i odpowiedzialności za drugiego człowieka. Przedstawienie 
przygotowały dzieci z grupy teatralnej „12+” pod kierunkiem Bogusi 
Przybytniewskiej.
Wstęp wolny
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

20 czerwca 2017 roku
godz. 16.00
#DoładujKulturę – warsztaty dla młodych
Pasja, witalność i kreatywność – tego dziś potrzebuje kultura. MOK za-
prasza  młodzież szkół średnich, studentów oraz wszystkich młodych du-
chem do udziału w projekcie, którego efektem będzie realizacja działań 
kulturalnych towarzyszących projektowi „Fosa pełna kultury”. Warsztaty 
na dobry początek to MegaMocny – we mnie jest moc! – poznaj swoje 
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mocne strony i wiedz, jak je wykorzystać. W programie spotkania również 
rozmowa o wolontariacie i jego zaletach. Obowiązują wcześniejsze zapi-
sy. Liczba miejsc mocno ograniczona, zapisy pod nr tel. 48 679-61-03, tel. 
kom. 667 901 120, e-mail: kuznia.amfiteatr@gmail.com. Projekt jest realizo-
wany w ramach programy NCK "Wolontariat w kulturze".
Wstęp wolny
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

23–25 czerwca 2017 roku
Dni Radomia 2017
23 czerwca
godz. 15.00–20.30 
Spacer w chmurach
Na rozpoczęcie wakacji i sezonu letnich imprez MOK zaprosi całe rodziny 
do centrum miasta na nietypowy spacer – spacer w chmurach. 
Warsztaty: w symbolicznie zamkniętej przestrzeni deptaka MOK zaanga-
żuje gości Dni Radomia m.in. w udział w spektaklach ulicznych, warsz-
tatach bębniarskich, które poprowadzi znany zespól Foliba, plastycz-
nych zorganizowanych przez Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta 
w Radomiu i Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Będziecie świadkami  
i uczestnikami eksperymentów, które pokażą, że nauka to nie tylko „szkieł-
ko i oko”, ale fascynujące i widowiskowe doświadczenia. 
Sztuka na ulicy: tytułowych chmur będzie można dotknąć, a nawet wziąć 
udział w ich tworzeniu w ramach „podniebnego happeningu”. Za nie-
zwykłymi „chmurnymi” formami stoi znana artystka i aktywistka miejska 
Izabela Rutkowska. „Swoimi działaniami staram się nadawać nowe for-
my i kształty rzeczywistości i zmieniać przestrzenie w miejsca interakcji 
ze sztuką” – mówi Rutkowska. Spacer w chmurach to jeden z jej flagowych 
projektów, w których odwołuje się do tkwiącego w każdym z nas dziecka 
i marzyciela. 
Kolejną atrakcją deptaka będzie Teatr Falkoshow z Krakowa, założony 
przez  Krzysztofa Falkowskiego – aktora i reżysera. Na scenie Falko zoba-
czycie gwiazdy muzyki takie jak Tina Turner, Michael Jackson czy Elvis… 
w wersji marionetkowej, niezwykle żywej i aktywnej. Ikony popu i roc-
ka zatańczą i zaśpiewają w Radomiu na Żeromskiego – tego nie można 
przegapić!
Retro foto: rodzinom wielopokoleniowym zaproponujemy zabawę,  
w której nagrodą będzie pamiątkowa fotografia wykonana metodą 
sprzed 150 lat. Fotografię kolodionową przybliży Marcin Sudziński, 
pasjonat utrwalania chwil na szkle, jak robiono to w XIX w. Pięć rodzin, 
które zwyciężą w zabawie, zostanie uwiecznionych na niepowtarzalnych 
i unikatowych już dziś fotografiach. Trudno o lepszą pamiątkę ze wspólnie 
spędzonego czasu! Szczegóły konkursu na stronie amfiteatr.radom.pl i na 
Facebooku. 
To nie wszystko! W samym sercu odmienionej przestrzeni deptaka MOK 
zaaranżuje zaskakującą strefę relaksu – pod bosymi stopami poczujecie 
świeżą trawę, zapomnicie o zgiełku miasta, wsłuchując się w kojące od-
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głosy lasu. Odpoczniecie na leżakach z głowami w chmurach, które MOK 
oprawi w ramy. 
Gwiazdy na fontannach: w okolicach fontann i na scenie pojawi się kil-
kukrotnie Hard Times. To trzech muzycznych gentlemanów z Krakowa 
grających trochę folku, trochę bluesa, czasem na smutno o miłości, a cza-
sem na wesoło o urokach życia. Nikt wcześniej z taką lekkością nie mieszał 
gospel z flamenco, ani bluesa z krakowską balladą!
Gwiazdą wieczoru będzie zespół Foliba – grupa odnajdująca korzenie 
w transowym brzmieniu afrykańskiej muzyki perkusyjnej. Na powitanie 
pierwszej, wakacyjnej nocy usłyszycie niecodzienne na naszych szero-
kościach geograficznych instrumentarium, m.in.: djembe (dżembe), dun-
dun’y, tamę, balafon, korę, shekere. Uwaga! Foliba podnosi temperaturę 
otoczenia o średnio 15°C!
Wstęp wolny
Miejsce: deptak

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

24 czerwca
godz. 20.00–2.00
Żywioły w Starym Ogrodzie
W sobotę wieczorem w Starym Ogrodzie spotkanie z żywiołami: wodą, 
ziemią, ogniem, powietrzem i… tańcem. O oprawę muzyczną zadbają 
DJ-e, a także znane z niespotykanej energii radomskie zespoły: Alicetea 
i Zgład. Wyzwolimy pokłady radości, letniej swobody i luzu, i zaprosimy 
wszystkich do wspólnego, nieskrępowanego tańca. Temperaturę dodat-
kowo podniesie fire show. Na powitanie wakacji wypuścimy też do stawu 
w Starym Ogrodzie papierowe lampiony, a potem będziemy się bawić 
przy bitwie DJ’ów. 
Wstęp wolny
Miejsce: Stary Ogród
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Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

25 czerwca 
godz. 20.00
Koncert Electric Light Orchestra Classics.  
Support – zespół Tabu. Wręczenie Radomskiej 
Nagrody Kulturalnej
Na finał tegorocznej edycji Dni Radomia znakomity koncert plenerowy 
Electric Light Orchestra Classics – Phil Bates and Band. Podczas fenome-
nalnego spektaklu dźwięku i światła usłyszcie największe przeboje zespo-
łu ELO z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 

Jako suport, o godz. 20.00 wystąpi zespół Tabu, którego fanom reg-
gae i ska nie trzeba bliżej przedstawiać. Następnie zostanie wręczona 
Radomska Nagroda Kulturalna, a po ceremonii, ok. godz. 21.15 – koncert 
Electric Light Orchestra Classics – Phil Bates and Band. 
Projekt Electric Light Orchestra Classics powołał do życia Phil Bates, front-
man Electric Light Orchestra part II oraz The Orchestra. Bates współpraco-
wał też z takimi gwiazdami jak Deep Purple, Black Sabbath, Robert Plant 
czy Fleetwood Mac. Ten brytyjski muzyk blues-rockowy, mając ogrom-
ne doświadczenie w repertuarze ELO jako wokalista i gitarzysta posta-
nowił przypomnieć wspaniałe, ponadczasowe kompozycje na nowo.  
W niedzielny wieczór usłyszymy największe przeboje E.L.O., m.in. All over 
the world, Sweet Talking Woman, Calling America, Evil Woman.
Phil Bates wystąpi w towarzystwie najwyższej klasy muzyków, którzy za-
biorą radomian w podróż w świat szalonych rytmów rock’n’rolla. 
Wstęp wolny
Miejsce: Amfiteatr, ul. Parkowa 1

Klub Osób Niepełnosprawnych
Spotkania Klubu odbywają się we wtorki i czwartki w godz. 14.00–18.00 
w budynku Scena Obozisko przy ul. Śniadeckich 2. Więcej informacji na 
www.amfiteatr.radom.pl
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ul. Słowackiego 17
tel. 48 360 62 02

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

mdk.pak@wp.pl

2 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Koncert Galowy Wychowanków MDK Alicja
W bajkowy świat zabiorą nas wychowankowie z grup tanecznych, wokal-
nych, akrobatycznych i teatralnych. Nie zabraknie też akcentów sporto-
wych i malarskich.
Wydarzenie pod Patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława 
Witkowskiego
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

7, 15 czerwca 2017 roku
godz. 10.00
Konkurs na kartę rowerową
Konkurs ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze po 
placu manewrowym oraz znajomości przepisów ruchu drogowego. 
Przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych. 

8 czerwca 2017 roku
godz. 15.00
XIV Zawody Gimnastyczne o Puchar Dyrektora MDK
Zawody dla dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych. Uczestnicy mogą skonfrontować swoje umiejętności z innymi, 

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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pochwalić się zdobytym już doświadczeniem i zaprezentować zaproszo-
nej publiczności swoje osiągnięcia.

14 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Koncert Bo Pasja Jest w Nas
To podsumowanie rocznej pracy grup baletowych i gimnastycznych wy-
chowanków MDK. Będziemy mogli podziwiać, prezentowane na arenie 
międzynarodowej, układy nie tylko taneczne, ale i sportowe. 
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny – 10 zł

18 czerwca 2017 roku
godz. 10.00
XXXIV Radomska Emdekowska Frajda Rowerowa
Wyścig dla miłośników jazdy na rowerze MTB. Impreza przeznaczona dla 
wszystkich od 1 do 100 lat, z obowiązkowym kaskiem ochronnym. 
Wydarzenie pod Patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława 
Witkowskiego
Miejsce: Park im. Jacka Malczewskiego os. Piętnastolecie

19 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Nadanie imienia Jerzego Jarzyńskiego Pracowni 
Plastycznej
Uroczystość połączona z wernisażem prac artysty.

21 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Gitarowy Hyde Park
Występ grup gitarowych p. Marka Toma oraz perkusyjnych p. Leszka Zelgi 
podsumowujący roczną pracę ich wychowanków. Nie zabraknie dobrej 
muzyki i świetnej rozrywki.
Miejsce: Muszla Koncertowa, w razie złych warunków pogodowych -  
MDK, ul. Słowackiego 17

26 czerwca–7 lipca 2017 roku
godz. 8.00–16.00
Półkolonie w MDK
Wstęp płatny
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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

Cały czerwiec 2017 roku
Józef Wilkoń – Zwierzogrody
Józef Wilkoń, artysta nieokiełznany, nieszablonowy, intrygujący i inspiru-
jący. Tworzący od kilkudziesięciu lat baśniowe, iluzoryczne i metafizyczne 
postaci zwierząt, wilkołaków, fantastycznych stworów, powoływanych do 
życia kilkoma pociągnięciami pędzla, sztychami dłuta i ciosami siekiery, na 
podobieństwo japońskich malowideł, personifikujące zawsze pozytywne 
ludzkie cechy a nie wady, jak w bajkach La Fontaine`a. Swą przygodę ze 
sztuką zaczynał od malowideł techniką wodną, na chropowatej fakturze 
papieru pakowego, ilustracji książkowych. Z czasem zaczął tworzyć rzeź-
by, czyli, jak sam mówi, ilustracje przestrzenne, które stały się głównym, 
lecz nie jedynym, sposobem jego artystycznej ekspresji, ukazującej nie-
skalaną brutalnym światem, duszę i wrażliwość dziecka. Wyczarowany  
w drewnie i blasze korowód zwierzęcych postaci, zamknięty został  
w takich kompozycjach jak Arka, Lament Gotycki, Blues Afrykański. Artysta 
zajmuje się także scenografią, projektuje gobeliny, czy też szkicuje au-
towidoki – wyjątkowe obrazy będące zatrzymanymi w czasie i pamięci 
impresjami świata zza szyb samochodu. Znaczna część dzieł malarskich 
i rzeźbiarskich artysty nawiązuje także do takich dzieł literatury, jak „Pan 
Tadeusz” czy „Don Kichot”. 

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. J. Malczewskiego
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Wystawy stałe: 
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego; Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku; Jacek 
Malczewski (1854–1929); Kolekcja rodziny Pinno; Zanim powstało 
miasto. Początki Radomia.
Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 7 zł, 
ulgowy – 6 zł.
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, Dziedzictwo Puszczy 
Kozienickiej.
Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 7 zł, 
ulgowy – 6 zł. Na wszystkie ww. wystawy przyrodnicze obowiązuje jeden 
łączny bilet. Cena  biletu  na  wszystkie  wystawy  łącznie:  normalny  –  18  
zł,  ulgowy  z  przewodnikiem (grupowy) – 10 zł, ulgowy –  8 zł. 
Godziny otwarcia muzeum: poniedziałek 10.00–15.00, wtorek, środa, czwar-
tek 9.00–15.00, piątek 10.00–17.00, sobota czynne w pierwszą sobotę mie-
siąca w godz. 11.00–16.00, w pozostałe nieczynne, niedziela 11.00–17.00.  
Na 60 minut  przed zamknięciem muzeum nie wpuszcza  zwiedzających.

Muzeum Sztuki Współczesnej 
Rynek 4/5 (Dom Esterki i Dom Gąski, tel. 48 362 25 50, 
fax 48 362 34 81)

Wystawa stała:
Zanim powstało miasto. Początki Radomia

Wystawa czasowa:
Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu. Z kolekcji 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 zł, 
bilet ulgowy – 5 zł

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 
(Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego, tel. 48 677 20 05). W muzeum 
czynna jest stała wystawa pt. Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat epoki. 
Muzeum czynne od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00, w soboty i nie-
dziele w sezonie zimowym (1.09–30.04) w godz. 9.00–16.00.
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ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81

www.muzeum–radom.pl
muzeumwsi@muzeum–radom.pl

4 czerwca 2017 roku 
godz. 12.00–18.00
Dzień Dziecka – Dzikie zapylacze
Z okazji Dnia Dziecka w skansenie odbędzie się wyprawa rodzin, której 
tematami przewodnimi będą natura i dbanie o środowisko oraz pszczelar-
stwo. Zwiedzający spotkają w skansenie: animatorów prowadzących za-
bawy terenowe i konkurencje sportowe, pszczelarzy, twórców ludowych, 
osoby zajmujące się wytwarzaniem naturalnych kosmetyków. Uczestnicy 
gry terenowej Dzikie Zapylacze będą mieli za zadanie zaliczyć 19 baz,  
w których czekać będą przygotowane zadania. Rejestracja uczestni-
ków gry terenowej w godzinach 10.00–12.00 (namiot przed Ośrodkiem 
Edukacji Muzealnej – Szkoła językowa Helen Doron).

11 czerwca 2017 roku
godz. 19.30
Spektakl muzyczno-taneczny Żywioły – cztery strony 
świata
Opowieść o walce dobra ze złem, przeplatana motywem nieszczęśliwej 
miłości i buntu. Dynamiczna historia owiana grozą, a wszystko przed-
stawione dzięki wielu rodzajom tańca i muzyki wykonywanej na żywo. 
Gra aktorska i niezbędne rekwizyty w połączeniu z ruchem scenicznym 
nadają całości magicznego i niezapomnianego klimatu. Autor i kompo-
zytor spektaklu: Mariusz Kowalski. Współtwórcy: grupy taneczne MAWU, 
Radomski Kolektyw, 26-600.
Wstęp płatny

24 czerwca 2017 roku
godz. 18.00–24.00
Sobótki
Celem widowiska nie jest dokładna rekonstrukcja obchodów sobótko-
wych, na których temat wiadomo niewiele, ale raczej odtworzenie ducha 
tego święta i przybliżenie jego wybranych aspektów oraz związanej z nimi 
symboliki. Widowisko zakłada wykorzystanie takich stałych elementów 
obchodów sobótkowych, jak tradycyjne pieśni sobótkowe, taniec i zaba-
wa wokół ogniska oraz puszczanie wianków na wodę. Odbędzie się rów-

Muzeum Wsi 
Radomskiej
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nież potańcówka przy muzyce kapel ludowych i konkurs „Poszukiwanie 
kwiatu paproci” – zabawa terenowa dla rodzin, polegająca na przemierze-
niu wyznaczonej na mapie skansenu trasy w celu odszukania umiejsco-
wionych tam wcześniej „kwiatów paproci”.

Wystawy czasowe:

W małomiasteczkowej aptece
Wystawa „W małomiasteczkowej aptece" podejmuje problematykę zwią-
zaną z ochroną zdrowia i ziołolecznictwem w XIX i początkach XX wieku. 
Ekspozycja w Domu Ludowym z Jedlni jest podzielona na dwie części. 
Parter obiektu zajmuje apteka, piętro zielarnia. Pokazano bogaty zestaw 
wyposażenia i naczyń aptecznych, które poza funkcjami związanymi  
z przechowywaniem surowców, pełniły także rolę dekoracyjną i reprezen-
tacyjną. Druga część wystawy skupia się na ziołach, których zapasy były 
zawsze w aptekach bardzo duże. 

Wizerunki Matki Boskiej  w zbiorach MWR 
Na wystawie prezentowane są ikonograficzne przedstawienia Matki 
Boskiej na przykładach zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum 
Wsi Radomskiej. Oprócz typowych wzorów ikonograficznych panujących 
w sztuce chrześcijańskiej wyeksponowano wzory ikonograficzne wy-
kształcone tylko na terenie Polski. Przedstawienia maryjne wykształcone 
na terenie Polski oraz te już istniejące  zostały w miarę możliwości opisane, 
tak aby widz mógł zaznajomić się z historią danego wizerunku oraz z jego 
pierwotnym wzorem ikonograficznym.

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne  
w kolekcji MWR
Przedmiotem wystawy jest rzeźba w drewnie. Eksponatów z tej dziedziny 
sztuki ludowej Muzeum posiada najwięcej i jest to grupa wystarczająco re-
prezentatywna, by w sposób wyczerpujący zilustrować najpopularniejsze 
motywy występujące w ludowej religijności. Rzeźba w drewnie zajmuje 
ponadto wyjątkowe miejsce w krajobrazie polskiej wsi. Wszelkie przedsta-
wienia w tej dyscyplinie wytwórczości należą do najpowszechniejszych  
i najściślej związanych z życiem religijnym jej mieszkańców. 

Godziny otwarcia 
poniedziałek–piątek  9.00–17.00
sobota–niedziela  10.00–18.00
Przewodnik rozpoczyna oprowadzanie: poniedziałek–piątek: 9.00, 11.00, 
13.00, 15.00, sobota–niedziela 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.
Kasa kończy sprzedaż biletów godzinę przed zamknięciem muzeum.  
W poniedziałki wstęp jest bezpłatny i muzeum nie udostępnia do zwie-
dzania wystaw czasowych.
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ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63

tel./fax 48 679 70 36
www.resursa.radom.pl

resursa.radom@.wp.pl 

'
31 maja–2 czerwca 2017 roku
IX Radomski Festiwal Filozofii OKNA  
im. prof. Leszka Kołakowskiego
31 maja 
godz. 12.00 
Gdzie mieszka zło? – debata z udziałem prof. Barbary Markiewicz, dra 
Adriana Ziółkowskiego, Agnieszki Kołakowskiej oraz laureatów XXIX 
Ogólnopolskiej Olimpiady Filozoficznej. Wręczenie Nagrody im. Leszka 
Kołakowskiego i Gminy Miasta Radomia. Salome – spektakl na podst. 
tekstu L. Kołakowskiego Salome, czyli Wszyscy ludzie są śmiertelni w wyk. 
uczniów II LO im. M. Konopnickiej.
Barbara Markiewicz – filozof, pracownik naukowy Uniwersytetu 
Warszawskiego, przewodnicząca i sekretarz naukowy Komitetu Głównego 
Olimpiady Filozoficznej, wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa 
Filozoficznego. Adrian Andrzej Zieliński – pracownik Zakładu Semiotyki 
Logicznej w Instytucie Filozofii UW. Autor wielu publikacji i artykułów na-
ukowych. Agnieszka Kołakowska – filozof i filolog klasyczny. Tłumaczka 
i publicystka. Za zbiór esejów Wojny kultur i inne wojny otrzymała 
Nagrodę im. Andrzeja Kijowskiego. W ubiegłym roku nakładem „Teologii 
Politycznej" ukazała się kolejna jej książka Plaga słowików. 

Miejsce: Amfiteatr przy pasażu L. Kołakowskiego za Galerią Słoneczną
godz. 12.00, 18.00
Klub Dobrego Filmu – Amerykańska sielanka, reż. Ewan McGregor 
W spokojnej dzielnicy zwyczajna amerykańska rodzina prowadzi szczęśli-
we życie. Do momentu, kiedy w mieście dochodzi do zamachu terrory-
stycznego, a główną podejrzaną staje się córka przykładnej rodziny. 
Bilety: 10 PLN
Miejsce: Sala Kameralna „Resursy"

1 czerwca
godz. 12.00 
Dzień Dziecka z Profesorem – bajki Leszka Kołakowskiego czytają aktorzy 
Teatru Poszukiwań i znani radomianie
Miejsce: ul. Żeromskiego – przy stoliku-rzeźbie L. Kołakowskiego     

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA
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godz. 19.00 
Już szumią kasztany – recital Magdy Umer. 
Za fortepianem Wojciech Borkowski 
Magda Umer – wybitna wokalistka, mi-
strzyni interpretacji piosenki literackiej, re-
żyser, scenarzystka i aktorka. W programie 
koncertu artystka zaprezentuje utwory  
z dwóch ostatnich płyt Noce i sny oraz 
Wciąż się na coś czeka. Oprócz tego nie za-
braknie takich przebojów jak Oczy tej małej 
czy Koncert jesienny na dwa świerszcze. 
Bilety: 20 zł  w przedsprzedaży, 25 zł – w dniu koncertu.  Bilety do nabycia 
w „Resursie”, od pon. do pt.  w godz. 8.00–20.00
Miejsce: Sala Widowiskowa „Resursy"

2 czerwca
godz. 17.00
Pars pro toto… – wernisaż wystawy prac prof. Andrzeja Markiewicza
Andrzej Markiewicz – artysta plastyk, zajmuje się rysunkiem, grafiką 
warsztatową i malarstwem. Swoją twórczość prezentował na 31 wy-
stawach indywidualnych a także na 237 wystawach zbiorowych w kra-
ju i zagranicą. Obecnie profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno –Humanistycznego w Radomiu. Wystawa 
Pars pro toto... gromadzi prace inspirowane twórczością L. Kołakowskiego.
Miejsce: Galeria „Resursy"
godz. 18.00 
Obecność zła w filozofii Leszka Kołakowskiego – spotkanie autorskie  
z Janem Tokarskim (prowadzenie: dr Wiesław Chudoba)
Jan Tokarski – filozof, historyk idei. Doktoryzował się w Instytucie Historii 
PAN. Autor m.in. książek: Czas zwyrodniały  i Historie przyszłości. Wizje bolsze-
wizmu w Rosji, 1917–1921. Członek redakcji kwartalnika „Kronos” i „Przeglądu 
Politycznego”, felietonista „Kultury Liberalnej”. W 2016 roku ukazała się 
jego książka Obecność zła. O filozofii Leszka Kołakowskiego. 
Miejsce: Sala Kameralna „Resursy"
godz. 19.00 
Pokój Jakuba – spektakl Teatru "Resursa" na podst. prozy Brunona Schulza, 
reż. Robert Stępniewski
Kolejny spektakl działającego od kilku lat w „Resursie" amatorskiego te-
atru dla dorosłych. Tym razem artyści zaadaptowali na sceniczne potrze-
by wybrane opowiadania Brunona Schulza ze Sklepów cynamonowych  
i Sanatorium pod Klepsydrą. 
Bilety: 5 PLN, do nabycia w Resursie, od pon. do pt, godz. 8.00–20.00
Miejsce: Sala Widowiskowa „Resursy"
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5, 20 czerwca 2017 roku
godz. 19.00
Spektakl w reżyserii Roberta Stępniewskiego 
Kochanie, jutro zaczniemy od nowa, Teatr Resursa
O życiu – czasem smutnym, czasem zabawnym, o przeciwnościach losu 
i nadziejach, o tym wszystkim, co spotyka nas każdego dnia…. Wybór  
i adaptacja na potrzeby dramatu Grzegorza Bartosa, na podstawie tekstów: 
Ewy Nakoniecznej,  Marty Malinowskiej, Martyny Sobańskiej, Katarzyny 
M. Wiśniewskiej (Kate Prozac), Pawła Podlipniaka, Roberta Utkowskiego, 
Jacka Skwirowskiego i Kamila Radulskiego. Obsada: Hanna Zembrzycka, 
Edyta Podkowa, Monika Kornafel, Dorota Lewandowska, Dariusz Wróbel, 
Robert Jabłoński, Marcin Fortuna, Robert Stępniewski. 
Reżyseria: Robert Stępniewski. Muzyka: Jarosław Zarychta
Bilety: 5 PLN, do nabycia w „Resursie”, od pon. do pt. godz. 8.00 – 20.00

9 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy zdjęć tegorocznych laureatów  
13. edycji BZ WBK Press Foto 2017
W tym roku do konkursu przystąpiła rekordowa liczba uczestników. 
Wzięło w nim udział ponad 500 polskich zawodowych fotoreporterów za-
trudnionych w redakcjach oraz freelancerów, którzy nadesłali blisko 8 tys. 
zdjęć. Nagrodzone zdjęcia przypominają nam, co było ważne w Polsce  
i na świecie w roku ubiegłym. 
Wystawa czynna będzie do 21 czerwca.
Wystawie towarzyszyć będą dwudniowe warsztaty fotograficzne „Od 
pasji do profesjonalizmu" (9–10 czerwca), które poprowadzi Karolina 
Jonderko, laureatka 13. edycji konkursu BZ WBK Press Foto.
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. 
Zgłoszenia przyjmujemy pod nr tel. 48 362 42 63 w godz. 8-16.00 do dnia 
5 czerwca. Finałem warsztatów będzie konkurs Podejdź bliżej – autor naj-
lepszego zdjęcia zrobionego podczas warsztatów otrzyma nagrodę spe-
cjalną aparat instax mini 70 z filmem.

17/18 czerwca  2017 roku
Anima Urbis – Dusza Miasta
Start o godz. 20.00 – budynek Sądu Okręgowego, ul. Piłsudskiego. Finał  
o godz. 24.00 – budynek nowych sądów, ul. Warszawska. 
Resursa, od lat, zaprasza na poszu-
kiwanie magicznych, ciekawych i 
inspirujących miejsc w przestrzeni 
miejskiej, gdzie ukrywa się tytu-
łowa dusza miasta, czyli jego spe-
cyfika, niepowtarzalny, unikatowy 
nastrój i klimat, charakterystyczny 
tylko dla Radomia. W każdym z 
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odwiedzanych miejsc na gości Anima Urbis czekają koncerty, prezenta-
cje i inne niespodzianki, przygotowane przez „Resursę” i naszych przy-
jaciół. W tym roku zaczynamy od odwiedzenia Sądu Okręgowego przy  
ul. Piłsudskiego, potem będziemy w kilku miejscach kojarzących się w 
wymiarem sprawiedliwości a na finał do budynku nowych sądów przy  
ul. Warszawskiej.  

KLUB DOBREGO FILMU w RESURSIE

7 czerwca
godz. 12.00, 18.00
Zwariować ze szczęścia, reż. Paolo Virzi, Francja/Włochy 2016 (118 min.)
Gadatliwa mitomanka i wrażliwa introwertyczka uciekają ze szpitala psy-
chiatrycznego, by poza jego obrębem doświadczyć prawdziwego życia. 
Obsypany nagrodami komediodramat.
14 czerwca
godz. 12.00, 18.00
Teraz i w godzinę śmierci, reż. Mariusz Pilis, Dariusz 
Walusiak, Polska 2017 (95 min.)
Dwaj polscy filmowcy wyruszają z kamerą w wielomie-
sięczną podróż przez cztery kontynenty, by przekonać 
się, czy naprawdę modlitwa różańcowa może zmienić 
bieg historii. 
21 czerwca
godz. 12.00, 18.00 
Historia pewnego życia, reż. Stéphane Brizé, Belgia/Francja 2016 (119 min.) 
Gustowna i udana ekranizacja słynnej powieści Guy de Maupassanta. 
28 czerwca
godz. 12.00, 18.00 
W sieci, reż. Ki-duk Kim, Korea Południowa 2016 (114 min.)
Ubogiemu rybakowi sieć zaplątuje się w silnik łodzi, która dryfuje do brze-
gów "niewłaściwej" Korei. Tam żołnierze uznają go za szpiega. Emocjonalna 
opowieść o jednostce uwikłanej w rozgrywkę potężniejszych sił. 

Cena biletu – 10 zł. Cena karnetu na pięć dowolnych seansów – 40 zł. 
Karnet ważny jest przez trzy miesiące od daty jego wydania. Słodki po-
częstunek funduje Fogiel&Fogiel.
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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

9 czerwca 2017 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające – Boski Mozart
Adam Wodnicki – fortepian, Maciej Żółtowski – dyrygent, Radomska 
Orkiestra Kameralna
W programie m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart: 23. Koncert fortepianowy 
A-dur KV 488, 39. Symfonia Es-dur KV 543.
Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w trzech edycjach 
wiekowych.
– I edycja – dla uczniów gimnazjów i liceów /godz.8:15, czas koncertu  
60 min/ – 7 zł
– II edycja – dla uczniów klas szkół podst. / godz.9:35, czas koncertu  
45 min/ – 6 zł
– III edycja – dla przedszkoli / godz. 10:40, czas koncertu 30 min/ – 5 zł
W roli prowadzącego, który opowiada o utworach i ich kompozytorach, 
dyrektor Szkoły Muzycznej w Radomiu Robert Pluta.

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną
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10 czerwca 2017 roku
godz .18.00
Zakończenie sezonu 2016/2017 – Boski Mozart
Adam Wodnicki – fortepian, Maciej Żółtowski – dyrygent, Radomska 
Orkiestra Kameralna
W programie m.in. Wolfgang Amadeusz Mozart: 23. Koncert fortepianowy 
A-dur KV 488, 39. Symfonia Es-dur KV 543.
Każda licząca się orkiestra powinna mieć w swoim repertuarze przynaj-
mniej kilka symfonii i koncertów Mozarta. Do tych najpopularniejszych 
należy z pewnością 39. Symfonia Es-dur, obok słynnej 40. g-moll i 41. C-dur 
„Jowiszowej" uznawana za najwybitniejsze osiągnięcie mozartowskiej 
symfoniki. Majestatyczny wstęp, melodyjne allegro, nastrojowe andan-
te, nietypowy ländler w miejscu klasycznego scherza, żywiołowy finał –  
a w każdej z tych części łatwe do zapamiętania, pełne cudownej lekkości 
i naturalności melodyjne frazy - z pewnością przyczyniły się do włącze-
nia tej symfonii do tzw. żelaznego repertuaru. Geniuszu Mozarta nie za-
braknie też w pierwszej części wieczoru, którą wypełni słynny 23. Koncert 
fortepianowy A-dur w wykonaniu wybitnego amerykańsko-polskiego 
wirtuoza fortepianu, Adama Wodnickiego.
Bilety: I strefa - bilet normalny 20zł.  bilet ulgowy 18zł., II strefa – bilet nor-
malny 16 zł. bilet ulgowy 14 zł, karnet w I strefie na 5 wybranych koncer-
tów - 70 zł.

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną
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Plac Jagielloński 15
tel. 48 384 53 22
fax 48 384 53 07

www.teatr.radom.pl
teatr@teatr.radom.pl

bilety@teatr.radom.pl

1, 2, 3, 4 czerwca 2017 roku
godz. 19.00 
Ray Cooney Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka
Kontynuacja hitu, który od kilku sezonów bawi Państwa do łez. Co tym 
razem czeka Jana Kowalskiego, niepozornego radomskiego taksówka-
rza, który brawurowo prowadzi podwójne życie, karkołomnie lawirując 
pomiędzy dwoma nieświadomymi niczego żonami? Obsada: Joanna 
Jędrejek, Iwona Pieniążek, Dorota Szperlak, Marek Braun, Wojciech 
Ługowski, Adam Majewski, Jarosław Rabenda.

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

Mayday 2, fot. Z. Rybka

2 czerwca 2017 roku
godz. 19.00 
3, 4 czerwca 2017 roku
godz.16.00 i 19.00
Michele Riml Seks dla opornych, reż. Henryk Jacek Schoen   
Komedia dla dorosłych. Alice i Henry, małżonkowie z kilkunastolet-
nim stażem, uzbrojeni w egzemplarz „Seksu dla opornych”, meldują się  
w modnym hotelu z misją rewitalizacji swojego związku. Przeżyte lata od-
cisnęły na nich swoje piętno, dołożyły się do tego dzieci, stres i codzienna 
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rutyna. Wzajemne pretensje i urazy zaprowadzą małżonków niemal do 
ostatecznego zerwania, a poradnikowe recepty dostarczą zdecydowanie 
groteskowych przeżyć… Obsada: Katarzyna Dorosińska, Łukasz Mazurek.

9, 10, 11 czerwca 2017 roku
godz. 19.00
Adam Rolston, Doris Day – Sentymentalna podróż 
reż. Zbigniew Rybka                  
Muzyczna opowieść o życiu Doris Day – aktorki, piosenkarki, jednej z naj-
większych gwiazd dwudziestowiecznej Ameryki. Sympatyczna,  utalento-
wana,  zawsze  uśmiechnięta  blondynka. Typ  słodkiej i niewinnej dziew-
czyny z sąsiedztwa. Zrobiła oszałamiającą karierę, ale los jej nie oszczę-
dzał. Życie gwiazdy – pełne burz i zawirowań, sukcesów i porażek, radości  
i tragedii – stało  się  punktem wyjścia  do  stworzenia  iście  hollywoodz-
kiego scenariusza teatralnego... Obsada: Justyna Schneider (gościnnine), 
Izabela Brejtkop, Danuta Dolecka, Joanna Jędrejek, Iwona Pieniążek, Marek 
Braun, Piotr Kondrat, Jakub Kryształ (gościnnie), Wojciech Ługowski, Adam 
Majewski, Łukasz Mazurek, Karol Puciaty, Jarosław Rabenda, Przemysław 
Redkowski, Łukasz Stawowczyk, Łukasz Węgrzynowski, Kamil Woźniak  
i inni.

15, 16, 17, 18 czerwca roku 2017
godz. 19.00
Paul Pörtner Szalone nożyczki, reż. Jerzy Bończak 
Szalone nożyczki to tytuł komedii kryminalnej „z niespodzianką", ale rów-
nież nazwa wyjątkowego salonu fryzjerskiego, w którym popełnione 
zostaje morderstwo. Aktorzy wspólnie z widzami odtwarzają całą sytu-
ację, po czym publiczność wyłania postać podejrzaną o dokonanie zabój-
stwa. Obsada: Danuta Dolecka, Katarzyna Dorosińska, Marek Braun, Jacek 
Łuczak (gościnnie), Adam Majewski, Jarosław Rabenda.

Seks dla opornych, fot. P. Skrzypczyk
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Calineczka, zdjęcie udostępnione przez Teatr Powszechny

1, 2, 8, 9 czerwca 2017 roku
godz. 10.00 i 12.00
4, 11 czerwca 2017 roku
godz. 13.00
10 czerwca 2017 roku
godz. 14.30 i 16.00
Marta Guśniowska Calineczka, reż. Jacek Bała  
Przygody malutkiej dziewczynki o wielkim sercu, która wędrując przez 
świat, poznaje jego piękno, ale musi także stawić czoła czającym się wokół 
zagrożeniom. Postaci, które spotyka na swojej drodze, uczą ją wielu waż-
nych rzeczy – dzięki nim Calineczka dowiaduje się, czym jest wzajemny 
szacunek, wrażliwość na cierpienie innych, przyjaźń. Obsada: Agnieszka 
Grębosz, Patrycja Kowalewska, Dorota Szperlak, Przemysław Bosek, 
Mateusz Michnikowski.

Informacje o cenach biletów: tel. 48 384 53 22, bilety@teatr.radom.pl, 
www.eBilet.pl
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Grażyna Auguścik, fot. D. Musiałek
Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Witolda Gombrowicza

Natalia Nykiel fot. Paweł Zanio

Paranienormalni, Polska Noc Kabaretowa 2017
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3 czerwca 2017 roku
godz. 19.00
Koncert w ramach cyklu Art-Potyczki  
– Mirosław Czyżykiewicz
Mirosław Czyżykiewicz, legenda polskiej piosenki poetyckiej.  
Kompozytor, poeta, pieśniarz, malarz. Debiutował wierszami w „Radarze", 
1986 roku. W latach 1986-87 współpracownik „Zgryzu”, programu Macieja 
Zembatego w III Programie Polskiego Radia. Współpracuje z najwybitniej-
szymi polskimi muzykami. Informacje, rezerwacje oraz wejściówki dostęp-
ne w  Art-Caffe, oraz pod tel. 519-346-853, 793-016-199.
Miejsce: Kawiarnia Art - Cafe, ul. Wałowa 8

3 czerwca 2017 roku
godz. 9.00
Finał Regionalnego Konkurs Recytatorskiego
Organizator: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Długosza  
w Radomiu
Miejsce: Teatr Powszechny w Radomiu (mała scena)
Wstęp wolny

3, 10, 17, 24 czerwca 2017roku
godz. 17.00–22.00
Wieczorki taneczne w Klubie Seniora
Miejsce: Klubu Seniora przy ul. Domagalskiego 13a
Wstęp płatny: członek Klubu 10 zł, pozostali 12 zł

6, 13 czerwca 2017 roku
godz.16.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w UTH  
im. Kazimierza Pułaskiego 
Harmonogram wykładów: 6 czerwca – prof. dr hab. Paweł Religa,  
Rozprawa z opalaniem, czyli kłopoty z brązem; 13 czerwca – prof. dr hab. 
Piotr Mazur, Etyczne podstawy wiarygodności społecznej
Miejsce: Aula Wydziału Transportu i Elektrotechniki, przy ulicy 
Malczewskiego 29
Wstęp wolny

Inne  
wydarzenia
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7 i 21 czerwca 2017 roku
godz. 16.30
Warsztaty literackie
Spotkania prowadzi dr Adrian Szary – radomski poeta, polonista ZSO nr 6 
im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i wykładowca UTH im. Kazimierza 
Pułaskiego, w tym samym mieście.
Miejsce: Kawiarnia SCM „Arka”, ul. Chrobrego 7/9

7, 14 i 21 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Zajęcia teatralne
Spotkania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, zainteresowanych teatrem, prowadzi Karolina Skrzek – ab-
solwentka VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, studentka Studia 
Teatralnego przy Teatrze „Baza” w Warszawie.
Miejsce: Kawiarnia SCM „Arka”, ul. Chrobrego 7/9

10 czerwca 2017 roku
godz. 16.30–22.00
Apetyt na Gombrowicza 
Od godz. 16.30 atrakcje dla dzieci: warsztaty literackie, duże bańki, ma-
lowanie twarzy. O godz. 17.00 Szeptem – Grażyna Auguścik i Andrzej 
Jagodziński Trio wykonają najpiękniejsze polskie utwory z lat 50. i 60. 
(scena plenerowa). O godz. 18.30 monodram mistrzowski Matka Jolanty 
Juszkiewicz na podst. dramatu Witkiewicza (pałac). Godz. 20.00 – 
Sawars Tango Orquesta – tanga Warsa, Szpilmana, Petersburskiego oraz 
teksty Borgesa i Ferrea w interpretacji Daniela Olbrychskiego. Warsztaty 
tango milonga (plener).
Miejsce: Muzeum Witolda Gombrowicza, ul. W. Gombrowicza 1, Wsola
Wstęp wolny

14 czerwca 2017 roku
godz. 19.30
Koncert Red Bull Tour Bus: Natalia Nykiel 
Najbardziej muzyczny autobus po raz kolejny wyrusza w trasę po Polsce! 
Na jego dachu wystąpi jedna z najciekawszych polskich artystek młodego 
pokolenia - Natalia Nykiel, która specjalnie na tę trasę przygotowała nowe 
aranżacje swoich utworów. 
Więcej informacji o trasie: www.redbull.pl/tourbus; #tourbuspl
Miejsce: Plac przed Urzędem Miejskim przy ul. Żeromskiego 
Wstęp wolny
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14–18 czerwca 2017 roku
Festiwal Zawieruchy Radomskie 2017  
– Śpiewy i Wyrywasy

Festiwal dedykowany muzycznemu, śpiewaczemu i tanecznemu dzie-
dzictwu Radomszczyzny. W miejskiej scenerii zaplanowano wydarzenia  
z muzyką mistrzów z podradomskich wsi i ich uczniów. Pięć dni wyjątko-
wych wrażeń i muzycznego szaleństwa w znakomitym wydaniu.Wstęp na 
wszystkie wydarzenia jest wolny. 
14 czerwca
godz. 17.30–19.30 – Warsztaty tańczenia oberka dla początkujących – 
Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
15czerwca
godz. 18.00–22.00 – Pograjka w Piątej Klepce, ul. Żeromskiego 29
godz. 22.00 – 5.00 – Pograjka night – folk madness w Piątej Klepce
16 czerwca
godz. 12.00–14.00 – Konferencja Oberki w mieście, czyli szanse i bariery mo-
dernizacji – RKŚTiG Łaźnia, ul. Żeromskiego 56
godz. 17.30 – Wernisarz Fotografia oberkowa – Avalon Studio, 
ul. Żeromskiego 49  
godz. 18.00–20.00 –  Oberkowe jam session – Avalon Studio 
godz. 20.00–00.00 – Hulanie w Naszej Szkapie, ul. Dowkontta 2/4  
17 czerwca
godz. 9.00–10.30 – przygrywanie muzykanckie – Targowisko Korej, 
ul. Wernera 10 
godz. 11.00–13.30 – Warsztaty: 
– taneczne dla początkujących – Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2. 
– bębenkowe – Scena Obozisko 
– przyspiewkowe dla kobiet – MOK Amfiteatr, ul. Parkowa 1
godz. 14.00–16.30 – Warsztaty: 
– taneczne dla zaawansowanych – Scena Obozisko 
– warsztaty skrzypcowe, cz. I – Scena Obozisko 
– przyspiewkowe dla mężczyzn – MOK Amfiteatr
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godz. 15.00–17.00 – Muzykowanie przy fontannach – ul. Żeromskiego. 
ok. godz. 16.30 – zaplanowano happening Siła w obrotach
godz. 18.00 – Sąsiedzka potupajka z pierogami – Scena Obozisko 
godz. 20.00–ok. 5.00 – Zawirowania taneczne – Scena Obozisko 
18 czerwca
godz. 12.00–14.00 – Warsztaty skrzypcowe, cz. II – RKŚTiG Łaźnia, 
ul. Żeromskiego 56
godz. 15.00–16.30 – Tradycyjne zabawy dla dzieci – Park im. T. Kościuszki,
godz. 15.00–16.30 – Spotkanie śpiewacze z Gołcuneckami – RKŚTiG 
Łaźnia, ul. Żeromskiego 56
godz. 17.00–19.30 – Koncert Graj mi muzykancie – Muszla w Parku im.  
T. Kościuszki.
Zapisy na warsztaty do 15 czerwca, e-mail: oberekradomski@gmail.com. 
W tytule proszę napisać nazwę warsztatu. W treści imię i nazwisko, oraz 
miejscowość zamieszkania, a także nr tel.
Więcej informacji na stronie: 
www.facebook.com/RadomskaInicjatywaOberkowa/
Organizator:  Radomska Inicjatywa Oberkowa i Fundacja Miasto Aniołów. 
Współorganizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr oraz Łaźnia 
Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Projekt Zawirowania  
radomskie finansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

18 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Polska Noc Kabaretowa 2017
Radio, muzyka, żarty! To nie pomyłka – podczas tej nocy nie usłyszy-
cie wiadomości i rzetelnie sprawdzonych lub naciągniętych informacji. 
Znajdziecie natomiast niepowtarzalne audycje, najmodniejszą muzykę 
i całą masę żartów. Doświadczeni „dziennikarze” z Kabaretu Skeczów 
Męczących i ich niezwykli goście: Paranienormalni, Kabaret Moralnego 
Niepokoju, Nowaki i Jerzy Kryszak zapraszają na największe wydarzenie 
rozrywkowe roku.
Wstęp płatny – bilety dostępne m.in. na stronach: www.polskanockabare-
towa.pl; www.kabaretowebilety.pl; www.kulturairozrywka.pl
Miejsce: MOK „Amfiteatr”, ul. Parkowa 1

22 czerwca 2017 roku
godz. 11.00
V edycja konkursu O laur Kochanowskiego
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6 im. 
Jana Kochanowskiego w Radomiu. Konkurs kierowany jest do uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Radomia i okolic. 
Przedmiotem konkursu jest dowolny tekst kultury (wiersz, opowiadanie, 
piosenka, rysunek, obraz, zdjęcie, film), inspirowany życiem i twórczością 
Jana Kochanowskiego.
Miejsce: ZSO nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 25
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ul. Poniatowskiego 5
tel. 48 362 80 50 
fax 48 340 07 89
www.helios.pl

radom@helios.pl

Premiery filmowe:

2 czerwca 2017 roku
Wonder Woman 2D i 3D. Diana, amazońska księżniczka, przybywa 
do cywilizowanego świata, stając się najpotężniejszą superbohaterką. 

9 czerwca 2017 roku
Baywatch. Słoneczny patrol. Filmowa wersja kultowego serialu 
lat dziewięćdziesiątych XX wieku.
Mumia. Komandos marynarki wojennej, Nick Morton, wyrusza z zespo-
łem do Iraku, by odnaleźć ukrywającą się w bunkrze grupę terrorystów. 
Odkrywa starożytny grobowiec, gdzie czyha ukryte niebezpieczeństwo… 

15 czerwca 2017 roku
Auta 3 2D i 3D. Zygzak McQueen staje do rywalizacji w kolejnym wy-
ścigu i zostaje zepchnięty na boczny tor przez nową generację ultraszyb-
kich aut. Wrócić do gry pomoże mu młoda, pełna zapału mechaniczka.

16 czerwca 2017 roku
Król Artur: Legenda Miecza. Odważna historia cwanego mło-
dzieńca Artura, który wraz ze swoją ferajną większość czasu spędza  
w zaułkach Londonium, nieświadomy losu, jaki jest mu pisany. Wszystko 
zmienia się jednak, gdy dostaje w swoje ręce miecz Excalibur, a wraz  
z nim przyszłość. 
Ostra Noc. W hardkorowej komedii dla dorosłych, pięć przyjaciółek  
z college’u spotyka się po 10 latach na panieńskim weekendzie w Miami. 
Na ich szaleńcze imprezowanie kładzie się jednak cień, kiedy podczas jed-
nej z imprez przypadkowo zabijają striptizera.

23 czerwca 2017 roku
Transformers: Ostatni rycerz 2D i 3D. Nowa odsłona popu-
larnej serii, która do tej pory zarobiła na całym świecie ponad 3,7 miliarda 
dolarów.

Kino 
HELIOS  
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30 czerwca 2017 roku
Gru, Dru i Minionki 2D i 3D. Balthazar Bratt, dziecięca gwiazda  
z lat 80., wymyśla plan zdominowania świata. To powrót, na który czekają 
wszyscy! Jak zawsze, nie zabraknie niespodzianek: poznamy nową postać 
w rodzinie brata bliźniaka Gru, czyli Dru. 

5, 19 czerwca 2017 roku
godz. 18.30
Helios na scenie 
5 czerwca –  Romeo i Julia; 19 czerwca – Hedda Gabler
Co dwa tygodnie, w poniedziałkowe popołudnia na widzów kin Helios 
czekają wielokrotnie nagradzane spektakle w gwiazdorskiej obsadzie, za-
rejestrowane w systemie HD z udziałem publiczności w najbardziej cenio-
nych teatrach Europy.

7, 14, 21, 28 czerwca 2017 roku
Kino Konesera
7 czerwca – Jutro będziemy szczęśliwi; 14 czerwca – Przyrzeczenie; 
21 czerwca – Babilon Bolszoj; 28 czerwca – W sieci

1, 8, 15, 22, 29 czerwca 2017 roku
godz. 18.00
Kultura Dostępna
1 czerwca – Za niebieskimi drzwiami; 8 czerwca – Pokot; 15 czerwca –
Powidoki; 22 czerwca – Konwój; 29 czerwca – Jestem mordercą

21 czerwca 2017 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet 
Mamy2Mamy. 47-letnia Mado imprezuje, szaleje, bawi się. Jest absolutnym 
przeciwieństwem swojej córki – odpowiedzialnej, dojrzałej, a nawet trochę 
sztywnej 30-letniej Avril.

11, 25 czerwca 2017 roku
godz.10.30
Filmowe Poranki
11 czerwca – Przygody Słoniczki Elli; 25 czerwca – Bob Budowniczy

22 czerwca 2017 roku
godz. 17.00
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku
Jutro będziemy szczęśliwi. 

23 czerwca 2017 roku
Nocny Maraton Filmowy
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BĄDŹ POINFORMOWANY

MOBILNY SYSTEM 
OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA 
MIESZKAŃCÓW RADOMIA – SISMS

Więcej na:
www.radom.pl/sisms

dla telefonu komórkowego
z klawiaturą

iOSAndroid

BEZPŁATNY

KOMUNIKATOR
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