
Kończy się rok, w którym Radom jest 
Stolicą Kultury Mazowsza. Wykorzystaliśmy 
ten czas bardzo dobrze. Zaproszeni przez 
nasze instytucje kultury, występowali 
dla radomian tak różni i niezwykli artyści 
jak Grzech Piotrowski, Krzesimir Dębski, 
Grażyna Auguścik, Jeremy Pelt, Stanisław 
Soyka, Mery Spolsky, Tymon Tymański, Kuba 
Stankiewicz, Skubas, Pablopavo, Jazz Band 
Młynarski & Masecki. W Łaźni można było 
spotkać się z Wilhelmem Sasnalem, Józefem 
Robakowskim czy Rafałem Roskowińskim.

Przypomnieliśmy losy i dokonania wybitnych radomian, m.in. Marii Kelles-
Krauz – pierwszej przewodniczącej Rady Miejskiej w Polsce i Michela 
Schwalbe – wieloletniego koncertmistrza zespołu Filharmonii Berlińskiej. 
Poprzez wystawy, inscenizacje historyczne i filmy przypominaliśmy też  
o świetności Radomia w czasach Jagiellonów, Republice Radomskiej i lo-
sach radomian w czasie II Wojny Światowej. Przyznaliśmy dwie ważne na-
grody literackie – Miasta Radomia i Witolda Gombrowicza. Nasze miasto 
promowały też obchody Radomskiego Czerwca 76.

Niezwykle bogaty program miała wakacyjna Fosa Pełna Kultury, zakończo-
na poruszającym koncertem Stanisławy Celińskiej. Kameralne Lato docze-
kało się jednej z najlepszych swoich edycji. Na bardzo wysokim poziomie 
stały Spotkania z Kulturą Żydowską Ślad, Ogólnopolski Festiwal Muzyki 
Tradycyjnej Zawieruchy Radomskie, Ogólnopolski Turniej Śpiewających 
Poezję. Nowością były nocne spotkania Radom aRt Night oraz koncerty  
w radomskich parkach. Frekwencja na imprezach Lata w muszli koncerto-
wej biła rekordy, spektakle radomskiego teatru – Bea, Ferdydurke – były do-
ceniane w Polsce, tak jak koncerty Radomskiej Orkiestry Kameralnej. 

Działalność rozpoczęła Pracownia Nowych Mediów – najnowocześniej-
sza tego typu pracownia edukacji kulturalnej w Polsce. A słowa te pi-
szę w przededniu IV Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego 
Krzysztofa Pendereckiego Arboretum.

W grudniu nie zwalniamy tempa. Zapraszam Państwa m.in. na Gwiazdkę  
z Kalezmafour i licytację świątecznych bombek, XVIII Ogólnopolski 
Festiwal Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie oraz koncert duetu 
Smolik//Kev Fox, kończący projekt Wolność 24/7.

W grudniu honorujemy też kolejną niezwykła radomiankę – bohaterską 
sanitariuszkę Teresę Grodzińską. A przed Świętami Bożego Narodzenia 
spotkamy się podczas Gwiazdki na deptaku, by życzyć sobie zdrowia i do-
brego roku 2020.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 13 
grudnia

Jerzy Czuraj Obrazy z różnych domów. 
Epilog

W MCSW Elektrownia

do 31 
grudnia

Marywil – ogień i czas. Ceramiczne 
dziedzictwo Radomia – wystawa 
poświęcona fabryce Marywil  
w Radomiu

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

do 31 
grudnia

Umarłych wieczność dotąd trwa, 
dokąd pamięcią się im płaci – wystawa 
fotograficzna Magdaleny Błażewicz

W
Filia nr 16 MBP,  
ul. Barycka 2,

cały 
grudzień

Ekspozycja reliktów archeologiczno-
-architektonicznych założenia zamku 
radomskiego – Dom wedle Bramy 

W
Kamienica Starościńska, 

ul. Grodzka 8

cały 
grudzień

Muzeum Polskich Rowerów  
w Radomiu

P
ul. Marii  

Skłodowskiej-Curie 4

cały 
grudzień

Wystawy: Moja dusza. Oblicza kobiet 
w twórczości Jacka Malczewskiego; 
Królestwo bursztynu. Bursztyn bałtycki 
i żywice świata; Trzy razy przez lewe 
ramię; Skarby i tajemnice Piotrówki; 
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego; 
Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX 
wieku; Kolekcja rodziny Pinno

P

Muzeum im. 
J. Malczewskiego

cały 
grudzień

Leszek Kołakowski (1927–2009) W

cały 
grudzień

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

P

cały 
grudzień

Wystawy: Od artysty ludowego do 
wytwórcy sztuki; Życie zaklęte w 
glinie – wystawa czasowa w Spichlerzu 
z Wilkowa; Kręć się, kręć wrzeciono; 
Tkaniny okryciowe dekoracyjno-użytko-
we i strój ludowy w zbiorach Muzeum 
Wsi Radomskiej

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

cały 
grudzień

Wystawa Małgorzaty Strzelec 
Rozmowy z kamieniami (olej, akwarela)

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33

cały 
grudzień

Wystawy: Edward Dwurnik (1943–2018) 
Obrazy i rysunki. Prace z kolekcji 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego  
w Radomiu; Paweł Susid, Mówię wam, 
tak wygląda wasze życie; Andrzej 
Krauze, Walka wycięta skalpelem

P MCSW Elektrownia

6–8 
grudnia

Mikołajki w Kinie Helios P Kino Helios

11– 13 
grudnia

3. Młodzieżowy Przegląd Teatralny W
PSP nr 14,  

ul. Wierzbicka 81/83
13–15 

grudnia
Kiermasz Świąteczny i koncerty 
świąteczne W Więcej na str. 9–10

13–15 
grudnia

Teresa Grodzińska – w 120-lecie 
urodzin W Więcej na str. 10–11

18–22 
grudnia

XXI Radomskie Spotkania z Kolędami  
i Pastorałkami pod hasłem W hołdzie 
Ks. Bp. Janowi Chrapkowi 

W Więcej na str. 12

1 grudnia 2019 niedziela
10.00  
i 12.00

Wkręć się w teatr: Droga do Betlejem P
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5
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10.30 Poranki dla dzieci P Multikino
13.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny
16.00  
i 19.00

Spektakl Dwie pary do pary P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

17.00
Koncert Jubileuszowy Chóru 
Ewangelickiego im. Oskara Kolberga 
z Radomia

W
Kościół Ewangelicko- 
-Augsburski ul. Reja 7

18.00 Spektakl: Amadeusz P Teatr Powszechny
19.00 Spektakl: Shirley Valentine P Teatr Powszechny

2 grudnia 2019 poniedziałek

17.00 My American Adventure: Emil Jaskulski W
American Corner 

Radom,  
ul. Traugutta 31/33

17.00  
i 20.00

Spektakl Kłamstewka P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
3 grudnia 2019 wtorek

10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

16.00 Zajęcia teatralne W
SCM – Arka,  

ul. Chrobrego 7/9

18.00
Nie ma lekko – otwarcie zbiorowej 
wystawy fotografii członków RTF

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

18.30
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny – 
Królowa Śniegu

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
4 grudnia 2019 środa

10.00
Kochany Święty Mikołaju... w ramach 
cyklu spotkań Biblioteczne Opowieści

W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A
10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny
10.00  
i 13.00

Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny

11.00 Spektakl: Jestem P Teatr Powszechny
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Młody Ahmed P

OKiSz Resursa 
Obywatelska

16.30

Z cyklu: Empower Yourself. Nie 
przestawaj marzyć – tworzenie mapy 
marzeń i planowanie przyszłości za 
pomocą obrazów

W
American Corner 

Radom,  
ul. Traugutta 31/33

18.30 Kino Konesera: Kult P Kino Helios
5 grudnia 2019 czwartek

10.00 Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny
10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

10.30
Mikołaj spanikował. Święta odwołane – 
zajęcia literacko-muzyczne

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
11.00 Spektakl: Jestem P Teatr Powszechny

19.00
Koncert Anny German – Niezapo-
mniana 

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

19.00
Jak się wszystko dziwnie plecie – 
monodram Wiesława Komasy

W
MOK Amfiteatr, 

Kawiarnia Artystyczna, 
ul. Parkowa 1

6 grudnia 2019 piątek

9.00
XVI Festiwal Piosenki Patriotycznej  
i Turystycznej

W/P
Młodzieżowy Dom 

Kultury
10.00 Spektakl: Tajemniczy ogród

P Teatr Powszechny10.00 Spektakl: Calineczka

11.00 Spektakl: Jestem

15.30 Mikołajkowy Turniej Szachowy P
Młodzieżowy Dom 

Kultury

16.00 Klub Gier Planszowych W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A
17.00 Warsztaty modelarskie W DK Idalin

17.00 Klub Gier Planszowych W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

17.00 Ahoj Mikołaju! – zabawa mikołajkowa W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

17.30
Mikołajki dla dzieci uczęszczających 
na zajęcia organizowane w Domu 
Kultury Borki

W DK Borki

18.00
Doroczna wystawa Fotoklubu 
Rzeczypospolitej

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

19.00 Koncert Edyty Geppert P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19.00 Spektakl: Napis P Teatr Powszechny

20.00 IRA – koncert P
Klub Strefa G2,  

ul. Przemysłowa 20
Premiery filmowe: Młody renifer Alex; 
Śnieżna paczka; Ratujmy Florę

P Kino Helios

Premiery filmowe: Śnieżna paczka; 
Młody renifer Alex; Ratujmy Florę; 
Nadzwyczajni

P Multikino

7 grudnia 2019 sobota

7.00 OTI dla choinki 2019 W
Tor off road przy  
ul. Folwarcznej

10.00  
i 11.00

Story Time – spotkania z językiem 
angielskim dla dzieci w wieku 4–7 lat 

W
American Corner 

Radom, ul. Traugutta 
31/33

10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

16.00
Kabaret Pod Wyrwigroszem – Tra Ta 
Ta Ta

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

19.00 Spektakl: Dajcie mi tenora! P Teatr Powszechny

8 grudnia 2019 niedziela
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 VI Bieg Mikołajkowy W
Teren MOSiR nad 

zalewem Borki
13.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

14.00
Projekcja filmu Malowane Polski Zmar-
twychwstanie wg. Jacka Malczewskiego

W
Muzeum im. 

J. Malczewskiego

14.30
Wypiek świątecznych pierników – 
warsztaty kulinarne

P DK Borki

16.00 Spektakl: Napis P Teatr Powszechny

16.30 
II Świąteczna Parada Światła  
i uruchomienie świątecznej iluminacji

W Plac Corazziego 

17.00
Koncert świąteczny Joanny 
Trzepiecińskiej 

W
Muzeum  

W. Gombrowicza

18.00
Smolik//Kev Fox – koncert na finał 
projektu Wolność 24/7

P
Zespół Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70
19.00 Spektakl: Dajcie mi tenora! P Teatr Powszechny

9 grudnia 2019 poniedziałek
18.00 Czytamy Gombrowicza: Dzienniki W Teatr Powszechny

18.30
Uniwersytet Trzeciego Wieku: Jak 
poślubić milionera?

P Kino Helios

10 grudnia 2019 wtorek

10.00
Międzyszkolny konkurs poświęcony 
patronowi roku Poznaj z nami 
Stanisława Moniuszkę

W
PSP nr 33,  

ul. Kolberga 5

10.00 Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny
10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

16.00 Zajęcia teatralne W
SCM – Arka,  

ul. Chrobrego 7/9

18.00
Cyfrowa Ciemnia RTF. Programy 
graficzne – prezentacja programu 
Photoshop cz. 2 

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
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18.00
Retrospotkanie 21 – W granatowym 
mundurze

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

11 grudnia 2019 środa
10.00 Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny
10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Miłość  
i miłosierdzie

P
OKiSz Resursa 
Obywatelska

16.00
Warsztaty ozdobnego składania 
serwetek

W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2

16.00 Warsztaty literackie W
SCM Arka,  

ul. Kelles-Krauza 19

16.30
Z cyklu: Empower Yourself. Dream away 
– making a dream map and planning 
your future through images

W
American Corner 

Radom,  
ul. Traugutta 31/33

18.30 Kino Kobiet: Jak poślubić milionera? P Kino Helios
12 grudnia 2019 czwartek

10.00  
i 13.00

Spektakl: Zbrodnia i kara P Teatr Powszechny

10.30
To aniołek sfrunął z nieba... zajęcia 
literacko-plastyczne

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A

12.00
Spotkanie opłatkowe członków Klubu 
Seniora

Z DK Idalin

13.00  
i 18.00

Kultura Dostępna: Fighter P Kino Helios

17.00
Studium światła – wystawa prac 
studentów Wydziału Sztuki UTH  
w Radomiu

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

18.00

Otwarcie wystawy fotografii Martyny 
Sobańskiej i Patryka Wikalińskiego 
Przestrzenie percepcji. Na pograniczu 
obrazu i słowa

W DK Idalin

13 grudnia 2019 piątek
8.15,  
9.35,  
10.40

Audycje umuzykalniające – Gwiazdka P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

10.00 Spektakl: Zbrodnia i kara P Teatr Powszechny

11.00
VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski 
Od Jana Kochanowskiego do poety 
Kresowego

W VI LO, ul. Kilińskiego 25

12.00 
Wernisaż wystawy 7. Ogólnopolskie 
Biennale Autoportretu w Rysunku 
Uczniów Szkół Plastycznych

W
Zespół Szkół 

Plastycznych, ul. 
Grzecznarowskiego 13

17.00 Zaplątane święta – warsztaty W
MOK Amfiteatr, Scena 

Obozisko,  
ul. Śniadeckich 2

17.30 Spotkanie z Anetą Skórnicką W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A
19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

20.00 Daria Zawiałow –Helsinki Tour vol2 P
Klub Strefa G2,  

ul. Przemysłowa 20
Premiery filmowe: Czarne święta P Kino Helios
Premiery filmowe: Czarne święta; 21 
mostów; Serce do walki

P Multikino

14 grudnia 2019 sobota

7.30 Sobota w Świętokrzyskim P
Przejście z Nowej Słupi 
do Świętej Katarzyny

10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

11.00
Radomski Isaac Singer – spacer literacki 
śladami Jehoszui Perle

W
Zbiórka: pod 

Pomnikiem Ofiar Getta 
przy ul. Podwalnej

12.00
Od pierwszego słowa – warsztaty 
literackie

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
16.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

17.00 Spacer po Radomiu: Radom w PRL W
Zbiórka: przed daw-
nym sklepem Kasia,  
ul. Żeromskiego 2

18.00
Gwiazdka z Kalezmafour i licytacja 
bombek

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

15 grudnia 2019 niedziela

10.00  
i 12.00

Wkręć się w muzykowanie: Królewna 
Śnieżka i siedmiu krasnoludków

P
MOK Amfiteatr,  

Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Wykład Radomska prasa w zbiorach 
bibliotek i MJM

W
Muzeum im. 

J. Malczewskiego

16.00
Gwiazdka na deptaku. Koncert zespołu 
Dikanda

W Więcej na str. 9

16.00 Blackbox Radom: fantastycznie! W
MOK Amfiteatr, 

Kawiarnia Artystyczna, 
ul. Parkowa 1

16.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny
16.00  
i 19.00

Kabaret Smile – nowy program  
Tu i teraz

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
17.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny
19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

16 grudnia 2019 poniedziałek

10.00  
i 12.00

Rozstrzygnięcie Powiatowego 
Konkursu Plastycznego Karta ze świąt 
i zabawka choinkowa oraz otwarcie 
wystawy pokonkursowej

W DK Borki

18.00
Finał projektów Kuźnia talentów 
– warsztaty literacko-teatralne – 
kontynuacja i Inspirator kultury 2019

W/Z
MOK Amfiteatr, 

Kawiarnia Artystyczna, 
ul. Parkowa 1

17 grudnia 2019 wtorek

14.00
Spotkanie wigilijne dla osób samot-
nych z dzielnicy Borki organizowane 
przez Centrum Aktywności Lokalnej 

Z DK Borki

16.00 Zajęcia teatralne W
SCM – Arka,  

ul. Chrobrego 7/9

18.00 Rozmowy o sprzęcie fotograficznym W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
18 grudnia 2019 środa

10.00
Przed Świętami... – spotkanie w ramach 
cyklu Biblioteczne Opowieści

W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A
10.00 Spektakl: Ferdydurke P Teatr Powszechny

12.00

Otwarcie wystawy rękodzieła 
artystycznego podopiecznych 
Stowarzyszenia im. Ojca Pio  
w Radomiu Świąteczne inspiracje

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska 

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Kraina miodu P
OKiSz Resursa 
Obywatelska

17.00 Dyskusyjny Klub Książki W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

18.00
Doroczna wystawa członków Klubu 
Fotografii Krajoznawczej przy PTTK 
oddział Łucznik w Radomiu

W
Biblioteka Pedagogicz-

na, ul. Kościuszki 5A

18.30
Kino Konesera: Amazing Grace: Aretha 
Franklin

P Kino Helios

Premiery filmowe: Gwiezdne wojny: 
Skywalker. Odrodzenie

P Kino Helios

Premiery filmowe: Gwiezdne wojny: 
Skywalker. Odrodzenie

P Multikino

19 grudnia 2019 czwartek
10.00 Spektakl: Ferdydurke P Teatr Powszechny

10.30
Baśniowa Szóstka – spotkanie dla 
dzieci

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

[ 6 ] [ 7 ]



10.30
O Robaczku, który patrzył na gwiazdy  
– zajęcia literacko-plastyczne

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Miłość jest wszystkim P Kino Helios

16.00
Gwiazdka Sąsiedzka z Publicznym 
Ogródkiem Jordanowskim

W
Kawiarnia Artystyczna, 

ul. Parkowa 1

19.00 Rozmowy o... cudzie jakim jest dziecko W
Centrum Wolontariatu 
Międzynarodowego,  
ul. Kelles-Krauza 19

19.00
Stand Up – Piotrek Szumowski 
Półczłowiek, półgłówek 

P
Klub Strefa G2,  

ul. Przemysłowa 20
20 grudnia 2019 piątek

15.30 Gwiazdkowy Turniej Szachowy P
Młodzieżowy Dom 

Kultury

16.00 Klub Gier Planszowych W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A
23.00 Maraton Gwiezdnych Wojen P Kino Helios

Premiery filmowe: Zaśnij; Misiek  
i chiński skarb

P Kino Helios

Premiery filmowe: Misiek i chiński skarb; 
Osierocony Brooklyn

P Multikino

21 grudnia 2019 sobota
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino
19.00 Spektakl: Shirley Valentine P Teatr Powszechny

22 grudnia 2019 niedziela
10.30 Filmowe poranki: Strażak Sam P Kino Helios
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino
19.00 Spektakl: Shirley Valentine P Teatr Powszechny

25 grudnia 2019 środa
18.30 Kino Konesera: Supernova P Kino Helios

Premiery filmowe: Futro z misia P Kino Helios
Premiery filmowe: Pan T.; Futro z misia P Multikino

26 grudnia 2019 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Planeta Singli 3 P Kino Helios

27 grudnia 2019 piątek
Premiery filmowe: Jumanji: Następny 
poziom

P Kino Helios

Premiery filmowe: Oficer i szpieg; 
Jumanji: Następny poziom

P Multikino

28 grudnia 2019 sobota
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

17.00
XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd  
i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie  
– koncert finałowy

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

19.00
Spektakl: Ryzykowna forsa – pokaz 
przedpremierowy 

P Teatr Powszechny

29 grudnia 2019 niedziela
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino
10.30 Filmowe Poranki: Masza i Niedźwiedź P Kino Helios

19.00
Spektakl: Ryzykowna forsa – pokaz 
przedpremierowy

P Teatr Powszechny

30 grudnia 2019 poniedziałek

19.00
Spektakl: Ryzykowna forsa – pokaz 
przedpremierowy

P Teatr Powszechny

31 grudnia 2019 wtorek

18.00
Koncert Sylwestrowy Lata dwudzieste, 
lata trzydzieste

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
18.00  
i 21.30

Spektakl: Ryzykowna forsa – premiera P Teatr Powszechny

20.00 Bal Sylwestrowy P DK Idalin
22.00 Maraton Sylwestrowy P Kino Helios

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

8 grudnia 2019 roku
godz. 16.30
II Świąteczna Parada Światła i uruchomienie  
świątecznej iluminacji

Wydział Kultury
ul. Żeromskiego 53

tel. 48 362 09 03, fax. 48 362 08 42
www.radom.pl

rik@umradom.pl

Urząd Miejski 
w Radomiu

Parada kolorowych świateł ruszy o godzinie 16.30 z Placu Konstytucji  
3 Maja, przejdzie ul. Żeromskiego do placu Corazziego. Tu odbędzie się 
show z pałkami świetlnymi. Paradę poprowadzą dwie orkiestry: Małe 
Grandioso oraz Orkiestra Grandioso Radom. Radomska Młodzieżowa 
Orkiestra Dęta Grandioso do udziału w paradzie zaprasza wszystkich 
mieszkańców Radomia i okolic. Wymagany dobry humor oraz posia-
danie świecącego stroju – mogą to być różnorakie światełka, migające 
lampki, ledy, czapki i rogi renifera, podświetlone rowery… Mile widzia-
ne są dzwonki, dzwoneczki, janczary oraz kołatki. O godzinie 17.00 z pl. 
Corazziego uruchomiona zostanie świąteczna iluminacja Radomia.

13–15 grudnia 2019 roku
Kiermasz Świąteczny i koncerty świąteczne
Przez trzy dni kiermasz na pl. Corazziego przed Urzędem Miejskim będzie 
otwarty w godz. 11.00–20.00. Będzie tu można kupić m.in. świąteczne 
potrawy i ozdoby. 
13 grudnia w godz. 17.00–19.00 na scenie przy kiermaszu muzyczny 
spektakl świąteczny przygotowany przez Radomską Szkołę Rocka.
14 grudnia o godz. 16.00 koncert Kapeli Karpati Kolędy na góral-
ską nutę. Kapela Karpati to kwartet znany m.in. z udziału w programie  

Fot. UM w Radomiu
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15 grudnia
godz. 10.00 – złożenie kwiatów na grobie Teresy Grodzińskiej (cmentarz 
Rzymskokatolicki przy ul. Limanowskiego)
godz. 11.45 – prelelcja dr. Adama Duszyka. Program artystyczny w wyko-
naniu uczniów III LO (Kościół Garnizonowy, Pl. Konstytucji 3 Maja 1) 
godz. 12.00 – msza św. z udziałem Orkiestry Wojskowej w Radomiu  
i Szkolnej Grupy Rekonstrukcji Historycznej w barwach Ochotniczej Legii 
Kobiet.
Organizatorzy: Ordynariat Polowy Wojska Polskiego, Parafia Wojskowa pw. 
św. Stanisława Biskupa, Instytut Pamięci Narodowej, 42 Baza Lotnictwa 
Szkolnego, Urząd Miejski w Radomiu, VI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi 
im. J. Kochanowskiego, III LO im. D. Czachowskiego, Miejska Biblioteka 
Publiczna. Wydarzenie pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Mam Talent. W grze zespołu słychać ducha Karpat, Bałkanów, Rosji, 
Ukrainy i Polski. O godz. 18.00 – występ Chóru Parafii Ewangelicko- 
-Augsburskiej w Radomiu.
15 grudnia po mszy św. w radomskiej katedrze (początek o godz. 15.00), 
o godz. 16.00 na pl. Corazziego rozpocznie się miejska wigilia, czy-
li Gwiazdka na deptaku. Jak zwykle nie zabraknie wspólnych życzeń  
i ciepłego poczęstunku. O godz. 16.45 rozpocznie się świąteczny kon-
cert zespołu Dikanda, znanego, energetycznego zespołu folkowego, 
którego twórczość inspirowana jest m.in. polską, białoruską, macedońską, 
żydowską muzyką ludową.

Zespół Dikanda. Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

7 grudnia 2019 roku
godz. 7.00–18.00
OTI dla choinki 2019
Organizator: Stowarzyszenie Team 4x4 Radom
Miejsce: Tor off road przy ul. Folwarcznej 

8 grudnia 2019 roku
godz.12.00
VI Bieg Mikołajkowy
Organizator: Stowarzyszenie Biegiem Radom!
Miejsce: teren MOSiR nad zalewem Borki

10 grudnia 2019 roku
godz.10.00
Międzyszkolny konkurs poświęcony patronowi roku 
Poznaj z nami Stanisława Moniuszkę
Organizator i miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Kawalerów 
Orderów Uśmiechu, ul. Kolberga 5

11–13 grudnia 2019 roku
3. Młodzieżowy Przegląd Teatralny
Organizator i miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 Integracyjna im. 
Jana Pawła II, ul. Wierzbicka 81/83

13 grudnia 2019 roku
godz. 12.00
Wernisaż 7. Ogólnopolskiego Biennale Autoportretu 
w Rysunku Uczniów Szkół Plastycznych

13–15 grudnia 2019 roku
Teresa Grodzińska – w 120-lecie urodzin
Teresa Grodzińska to radomianka, sanitariuszka, która odznaczyła się 
bohaterską postawą i zginęła podczas wojny polsko-bolszewickiej 
w 1920 r. Jako jedna z pierwszych Polek i jedyna radomianka zosta-
ła odznaczona pośmiertnie Krzyżem Złotym Orderu Virtuti Militari. 
Tresera Grodzińska już jako uczennica Gimnazjum im. Marii Gajl  
w Radomiu działała aktywnie w harcerstwie, a w 1915 wstąpiła do taj-
nej Organizacji Młodzieży Narodowej. Po ukończeniu gimnazjum  
w 1918 r. rozpoczęła naukę w szkole ogrodniczej w Warszawie. Po wy-
buchu wojny polsko-bolszewickiej praktykowała jako pielęgniarka, by  
w lipcu 1920 r. ruszyć na front. Przydzielona do 4 pułku piechoty Legionów, 
od 19 sierpnia 1920 r. uczestniczyła w działaniach wojennych w rejonie 
Hrubieszowa. Podczas odwrotu pozostawała z ciężko rannymi żołnierza-
mi, wielu przeprowadziła pod obstrzałem przez płonący most na rzece 
Huczwie. 1 września została wzięta do niewoli i brutalnie zamordowana. 
20 grudnia tego roku mija 120 lat od jej urodzin, a w przyszłym roku – 100 
lat od jej śmierci. 
13 grudnia, godz. 10.00
Wykład otwarty dr. Adama Duszyka – Wspomnienie o bohaterce wojny 1920 
roku Teresie Grodzińskiej (Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 12)
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Motyw autoportretu trwale kojarzy się w Polsce z radomskimi inicjaty-
wami artystycznymi. Konkurs realizowany jest we współpracy z Centrum 
Edukacji Artystycznej w Warszawie pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia, MKiDN, Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz Mazowieckiego 
Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia.
Wystawa czynna do 10 stycznia 2020 w godzinach pracy szkoły.
Organizator i miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta,  
ul. Grzecznarowskiego 13

18–22 grudnia 2019 roku
XXI Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami 
pod hasłem W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi 

Zdjęcie udostępnione przez organizatora

18–20 grudnia, od godz. 10.00 – przesłuchania konkursowe. Miejsce: 
DK Idalin.
22 grudnia, godz. 18.00 – koncert galowy – gwiazdą wieczoru będzie 
Andrzej Rybiński. Miejsce: Zespołu Szkół Muzycznych.
Spotkania stanowią eliminacje do XXVI Międzynarodowego Festiwalu 
Kolęd i Pastorałek w Będzinie. Organizatorzy: Fundacja Radomskie 
Spotkania z Kolędami i Pastorałkami PSP nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Orła Białego, PSP nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. księcia  
J. Poniatowskiego. Współorganizatorzy: Dom Kultury Idalin, Fundacja 
Danuty Błażejczyk Apetyt na Kulturę. Patronat honorowy: Zgromadzenie 
Św. Michała Archanioła, Marszałek Województwa Mazowieckiego, 
Mazowiecki Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Radomia, Danuta 
Błażejczyk – wokalistka Prezes Fundacji Apetyt na Kulturę.
Wstęp wolny

28 grudnia 2019 roku
godz. 9.00
XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 
Staropolskie Kolędowanie – koncert finałowy
Więcej na str. 43–44

6 grudnia 2019 roku
godz. 17.30–19.00
Mikołajki dla dzieci uczęszczających na zajęcia  
organizowane w Domu Kultury Borki
W programie imprezy m.in. pokaz grupy tanecznej Domu Kultury Borki, 
zabawa taneczna. O godz. 17.30 premierowy spektakl Wampirki  
z Przysuchy III – ukryta prawda. To kontynuacja opowieści o trzech sio-
strach – wampirkach. Tym razem historia skupia się na Klarze i jej córce 
Kai mieszkających w Potworowie. Ich spokojne życie z dala od kłopotów 
i ludzkich problemów zostaje zmącone, gdy dorastająca dziewczyn-
ka zaczyna dopytywać się o swojego tatę. To zabawne przedstawienie  
o dorastaniu, relacjach rodzinnych i tęsknocie. Spektakl z morałem dla ma-
łych i dużych widzów. Scenariusz i reżyseria: Magdalena Podsiadły-Sułek. 
Obsada: Kaja – Tosia Seliga, Kacper – Tomek Szymański, Tekla – Zosia 
Szymańska, Klara – Amelka Zabroń.
Wstęp wolny

8 grudnia 2019 roku
godz. 14.30
Wypiek świątecznych pierników – warsztaty 
kulinarne
DK Borki zaprasza rodziny z dziećmi na warsztaty kulinarne poświęcone 
piernikom bożonarodzeniowym.
Wstęp 15 zł/rodzina

ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

Dom 
Kultury 
BORKI

Zdjęcie udostępnione przez DK Borki
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14 grudnia 2019 roku
godz. 18.00
Stand-up Żarty na przerwie
Na scenie zobaczymy lubelskich komików z grupy Standsaper. 
Inicjatywa została zapoczątkowana w sierpniu przez Karola Chyża i Kubę 
Skomorowskiego obecnie obejmuje 10 początkujących stand-up'e-
rów. Mimo krótkiego stażu regularnie zapełniają puby w Lublinie. Każdy  
z wieczorów jest tematyczny, dlatego publiczność chętnie do nich wraca, 
bo wie że za każdym razem usłyszy coś nowego. Wystąpi m. in. Dawid 
Maksymilian Jarosz urodzony w Radomiu, który rozśmieszał już nie raz ra-
domską i warszawską publiczność.
Wstęp wolny

16 grudnia 2019 roku
godz. 10.00 i 12.00
Rozstrzygnięcie Powiatowego Konkursu 
Plastycznego Karta ze świąt i zabawka choinkowa 
oraz otwarcie wystawy pokonkursowej

Organizatorzy zapraszają laureatów konkursu na rozdanie nagród i dyplo-
mów oraz otwarcie wystawy pokonkursowej. O godz. 10.00 rozdanie 
nagród i dyplomów laureatom grup przedszkolnych, o godz. 12.00 roz-
danie nagród i dyplomów laureatom konkursu grup szkolnych. Wystawa 
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 13.00–16.00. Regulamin kon-
kursu dostępny na stronie www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl

17 grudnia 2019 roku
godz. 14.00
Spotkanie wigilijne dla osób samotnych z dzielnicy 
Borki
Spotkanie organizuje Centrum Aktywności Lokalnej. Podczas świą-
tecznych przygotowań pamiętajmy, że nie wszyscy mają z kim podzie-
lić się opłatkiem – nie zapominajmy o osobach starszych i samotnych. 
Zadbajmy, aby i oni w radości spędzili Święta Bożego Narodzenia.
Wstęp za zaproszeniem

Zdjęcie udostępnione przez DK Borki

6 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
Warsztaty modelarskie
Wstęp wolny. Konieczne wcześniejsze zgłoszenie.

12 grudnia 2019 roku
godz. 12.00–15.00
Spotkanie opłatkowe członków Klubu Seniora
Wstęp za zaproszeniem 

12 grudnia 2019 roku
godz. 18.00 
Otwarcie wystawy fotografii Martyny Sobańskiej  
i Patryka Wikalińskiego Przestrzenie percepcji.  
Na pograniczu obrazu i słowa

ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17

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

Dom 
Kultury 
IDALIN

Praca P. Wikaliński
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Artyści za pomocą obrazu i słowa starają się uchwycić punkt, gdzie wi-
dzialne łączy się z wyobrażonym. Miejsca, które są nie-miejscami, stany 
nie do zwerbalizowania, uczucia, których nie można zamknąć w słowach. 
Przestrzenie percepcji to wystawa, która jest wynikiem spotkania się świa-
tów fotografa mobilnego i poetki, wyrażającej się na pograniczu sztuk. 
Teraz jest to wspólny obszar wyznaczający kierunki ich artystycznych 
działań. Sugestywne detale, kolorowa architektura oraz słowa – ta ilość 
płaszczyzn wydobędzie istotę tego czym jest percepcja i przeżywanie 
oraz pokaże wszystkie kolory i wymiary doświadczania.

18 grudnia 2019 roku
godz. 10.00
XXI Radomskie Spotkania z Kolędami i Pastorałkami 
pod hasłem W hołdzie Ks. Bp. Janowi Chrapkowi  
– przesłuchania konkursowe

31 grudnia 2019 roku
godz. 20.00
Bal Sylwestrowy
W cenie: 4 dania gorące, przystawki, ciasta, napoje gorące i zimne, owoce. 
Zabawa przy akompaniamencie zespołu Faxter.
Wstęp 380/para

Cały grudzień 2019 roku
Wystawa Małgorzaty Strzelec Rozmowy  
z kamieniami (olej, akwarela)

siedziba główna,  
ul. Żeromskiego 56

tel. 572 012 002
galeria sztuki,  

ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 003

www.laznia-radom.pl
poczta@laznia-radom.pl

American Corner, 
ul. Traugutta 31/33

tel. 572 012 005
www.amcorners.pl

library.acradom@gmail.com

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych  
i Galeria 

M. Strzelec Rozmowy z kamieniami (olej, akwarela)

Małgorzata Strzelec urodziła się w 1952 r. w Radomiu. Studiowała na  
Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych  
w Gdańsku (1972–1977), w pracowniach malarstwa prof. Jacka 
Żuławskiego, a potem prof. Jerzego Usarewicza i prof. Kazimierza 
Ostrowskiego oraz tkaninę w pracowni prof. Józefy Wnukowej i cera-
mikę w pracowni prof. Hanny Żuławskiej. Od 1997 r. pracuje w Katedrze 
Wychowania Plastycznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki 
Radomskiej, obecnie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego, w Katedrze Malarstwa i Rysunku. W 2019 r. otrzymała 
tytuł profesora sztuki. Brała udział w ponad 200 wystawach środowisko-
wych i okręgowych – ogólnopolskich i międzynarodowych, w tym 32 wy-
stawach indywidualnych.
ul. Traugutta 31/33 

2 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
Emil Jaskulski My American Adventure
Czynny miłośnik wypraw górskich i nie tylko. Wśród największych zami-
łowań wymienia Kaukaz i Gruzję, a w ostatnim czasie odwiedził Stany 
Zjednoczone. Podczas spotkania opowie o Manhattanie i innych dzielni-
cach Nowego Jorku oraz Filadelfii, mieście nie tylko Rocky'ego, ale przede 

Praca M. Sobańskiej
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wszystkim rewolucji amerykańskiej. Przedmiotem relacji będą również 
sposoby komunikacji między miastami, dzielnicami, jak i poszczególnymi 
stanami. Spotkanie w języku polskim. 
American Corner Radom, ul. Traugutta 31/33

4 grudnia 2019 roku
godz. 16.30
Z cyklu: Empower Yourself. Nie przestawaj marzyć – 
tworzenie mapy marzeń i planowanie przyszłości za 
pomocą obrazów
Spotkanie w j. polskim. O idei cyklu: Jeśli zastanawiasz się, czy jest coś, 
co możesz zrobić, aby rozwijać się, lepiej rozumieć siebie i innych oraz 
żyć bardziej twórczo i świadomie, to czeka na Ciebie seria interesujących 
spotkań i warsztatów. Jeśli zdecydujesz się dołączyć do naszej grupy  
w American Corner Radom, poznasz skuteczne narzędzia do zarządzania 
swoim życiem, czasem oraz sposoby budowania pozytywnych relacji. 
Na wszystkie zajęcia wstęp wolny. Wymagana każdorazowa rejestracja 
na spotkanie w tygodniu poprzedzającym warsztat. Zainteresowanych 
prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: library.acradom@gmail.com  
w temacie wpisując Empower Yourself + konkretna data spotkania, która 
Państwa interesuje. W treści wiadomości podajemy swoje imię, nazwisko 
oraz (ponownie) temat i datę spotkania. 
American Corner Radom, ul. Traugutta 31/33 

6 grudnia 2019 roku
godz. 18.00 
Doroczna wystawa Fotoklubu Rzeczypospolitej
Łaźnia zaprasza na doroczną prezentację dorobku twórczego artystów 
zrzeszonych w Fotoklubie Rzeczypospolitej. W wystawie bierze udział 
20 autorów, którzy zaprezentują plon swoich fotograficznych obserwacji. 
Wystawa będzie czynna do 10 stycznia 2020 roku. 
ul. Żeromskiego 56

7 grudnia 2019 roku
godz. 10.00 i 11.00
Story Time – spotkania z językiem angielskim dla 
dzieci w wieku 4–7 lat 
Cykl spotkań dla dzieci prowadzony przez doświadczonego nauczyciela 
j. angielskiego Justynę Mazurek. W programie krótkie historie, rymowanki 
i zabawy językowe połączone z zajęciami praktycznymi. Wstęp wolny po 
dokonaniu rejestracji. Zgłoszenia należy wysłać na adres library.acradom@
gmail.com w temacie wpisując: Story Time, a w treści wiadomości prosimy 
o podanie imienia i wieku dziecka oraz wybranej godziny zajęć. Na spo-
tkanie zapraszamy tych z Państwa, którzy otrzymają mailowe potwierdze-
nie uczestnictwa. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
American Corner Radom, ul. Traugutta 31/33

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG

10 grudnia 2019 roku 
godz. 18.00 
Cyfrowa Ciemnia RTF. Programy graficzne  
– prezentacja programu Photoshop cz. 2 
Spotkanie z cyklu Cyfrowa Ciemnia prowadzonego przez Radomskie 
Towarzystwo Fotograficzne. Omawiać będziemy jeden z najpopularniej-
szych programów graficznych służący do tworzenia i modyfikacji plików 
graficznych. Na początek szkolenie dla początkujących użytkowników 
aplikacji, którzy pragną rozpocząć swoją przygodę z cyfrową obróbką 
zdjęć. 
ul. Żeromskiego 56 

11 grudnia 2019 roku
godz. 16.30 
Z cyklu: Empower Yourself. Dream away – making a 
dream map and planning your future through images
Spotkanie w j. angielskim. Prowadzenie cyklu: Magda Zawadzka – na-
uczycielka j. angielskiego, trenerka, coach i tłumacz. Zasady uczestnictwa: 
patrz opis propozycji z 4 grudnia.
American Corner Radom, ul. Traugutta 31/33

17 grudnia 2019 roku
 godz. 18.00 
Rozmowy o sprzęcie fotograficznym 
Dzielenie się wiedzą, informacjami i umiejętnościami w zakresie sprzętu 
fotograficznego jest treścią comiesięcznych spotkań pod przewodnic-
twem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jeżeli chcesz spraw-
dzić swój obiektyw, przeprowadzić korekcję swojego sprzętu, dowiedzieć 
się o historii i aktualnych informacjach o sprzęcie, to spotkanie jest dla 
Ciebie. 
ul. Żeromskiego 56
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Wystawy:

Do 13 grudnia 2019v roku
Jerzy Czuraj Obrazy z różnych domów. Epilog

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.mcswelektrownia.pl
poczta@elektrownia.art.pl

Kurator wystawy, Mariusz Jończy: „Niemal dziesięć lat temu zmarł jeden 
z najbardziej rozpoznawalnych i oryginalnych artystów regionu radom-
skiego – Jerzy Czuraj. Urodzony w Krakowie, wychowanek krakowskiej  
i warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, malarz, muzyk, animator, przez 
lata związany z Suskowolą koło Pionek, Pionkami i Radomiem, przyjaciel 
Elektrowni. Kilka miesięcy po jego odejściu, grupa bliskich mu osób za-
inicjowała cykl wystaw Obrazy z różnych domów, których celem było za-
prezentowanie jego twórczości w miejscach, które zapisały się wyjątkowo  
w jego życiu”.

Chrystus Wielki, J Czuraj, fot. Marcin Kucewicz

Cały grudzień 2019 roku
Edward Dwurnik (1943–2018) Obrazy i rysunki.  
Prace z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego  
w Radomiu

Fot. M. Kucewicz

Wystawa inauguruje cykl ekspozycji prezentujących zbiory sztuki współ-
czesnej w Radomiu. Historia kolekcji sięga lat 70. i 80. XX wieku, kiedy to 
miejscowe muzeum zainicjowało program zakupów sztuki współczesnej. 
Równolegle dzieła współczesnych artystów kolekcjonowały Biuro Wystaw 
Artystycznych oraz Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1990 roku 
utworzono Muzeum Sztuki Współczesnej, oddział Muzeum Okręgowego 
im. Jacka Malczewskiego. Do zbiorów nowej placówki trafiły eksponaty 
z Działu Sztuki muzeum powstałe po 1945 roku, a także zestaw prac po-
chodzących ze zlikwidowanego w 1990 roku BWA oraz pojedyncze dzieła 
z TPSP. MSzW w okresie 25 lat swojego istnienia podwoiło liczebność ko-
lekcji (około 4 500 eksponatów), rozwijając ją głównie w oparciu o dary.  
W zbiorach znajdują się dzieła wybitnych polskich artystów działających 
w drugiej połowie XX w. i w pierwszych latach nowego tysiąclecia, a także 
pojedyncze prace artystów zagranicznych. W latach 2017–2018 kolekcja 
w większości przekazana została w depozyt do MCSW Elektrownia, jej 
część ponownie włączono do zbiorów Działu Sztuki muzeum. MCSW 
Elektrownia tworzy własną kolekcję, która obecnie liczy ponad 600 ekspo-
natów. Zespół prac Edwarda Dwurnika w radomskim Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego należy do najważniejszych i największych w tych zbiorach 
i obejmuje 21 obrazów i 17 rysunków. Wystawa czynna do 5 stycznia 
2020 roku.
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Cały grudzień 2019 roku
Paweł Susid, Mówię wam, tak wygląda wasze życie

Na wystawie zostały zaprezentowane obrazy z różnych okresów twórczo-
ści artysty. Najstarsze pochodzą z lat 80., kiedy to ukształtowała się idea 
jego sztuki, konsekwentnie kontynuowana do dziś. Paweł Susid najczę-
ściej maluje małoformatowe obrazy-komunikaty o plakatowej, pozornie 
niedbałej formie, których cechą charakterystyczną są odbite na szablo-
nie słowa lub zdania, komentujące w lapidarny, ironiczny i wieloznaczny 
sposób otaczającą rzeczywistość. Poruszana przez Susida tematyka jest 
niezwykle różnorodna: od kwestii politycznych, religijnych i społecznych, 
poprzez zagadnienia związane ze sztuką aż po błahostki codzienności.
Wystawa czynna do 19 stycznia 2020 roku.

Cały grudzień 2019 roku
Andrzej Krauze, Walka wycięta skalpelem
Kuratorka wystawy Monika Małkowska: „Wojują ze sobą od zarania ludz-
kości. Ten pierwszy to sybaryta, syty, nawet przesycony, rozrechotany. 
Drugiemu daleko do śmiechu, bo i z czego się cieszyć, gdy głodno, chłod-
no, a wiatr w oczy…Karnawał i post. Symbol kontrastów w naturze ludz-
kiej. Andrzej Krauze uzewnętrznił tę archetypiczną walkę przy pomocy… 
wycinanek. Od czasu, gdy jego własne ciało zostało pokrojone (i zachowa-
ne przy życiu) dzięki chirurgicznym cięciom, jego ulubionym narzędziem 
stał się skalpel, którym operuje równie zręcznie jak plastycznymi utensy-
liami”. Ekspozycja w ramach projektu Kadry pod napięciem. 
Wystawa czynna do 31 grudnia br.

Wystawy można oglądać wtorek–piątek: 10.00–18.00, sobota–niedziela: 
12.00 –18.00
Grupy zorganizowane, po wystawie może oprowadzić przewodnik (usłu-
ga bezpłatna), koszt biletu grupowego 3 zł/osoba. W piątki wstęp na 
wystawy bezpłatny.

Fot. M. Kucewicz

Rezerwacja przewodnika pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60
Pełna informacja o wystawach na stronie internetowej www.mcswelek-
trownia.pl

14 grudnia 2019 roku
Elektrownia zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu Wieczory z gwiazdą, 
pełna informacja o spotkaniu na stronie: www.mcswelektrownia.pl

Kino Studyjne Filmów Artystycznych 

Premiery:
1–5 grudnia – Supernova; 1–12 grudnia – Lighthouse; 3–4 grudnia  
– Kult. Film; od 27 grudnia – Oficer i szpieg

Pokazy przedpremierowe Nextflixa na dużym ekranie: 
Od 1 grudnia – Historia małżeńska; od 13 grudnia – Dwóch Papieży

Sztuka na Ekranie:
8 grudnia – Zaczarowany flet; 15 grudnia – Prado – Kolekcja cudów

Filmy dla dzieci:
Od 1 grudnia– Jak zostać Świętym Mikołajem; od 13 grudnia – 
Magiczne Święta Ewy

W każdy poniedziałek Dyskusyjny Klub Filmowy:

13–20 grudnia – Przegląd Filmowy Kokosownik 2019

W Programie 10 Filmów Zaangażowanych m.in Angelo, Stan wyjątkowy, 
Na wojnie, Kafarnaum, Cienie imperium, Dom przy ulicy Głównej

Ceny biletów: tani poniedziałek: 12 zł, wtorek–czwartek: 14 zł, piątek–nie-
dziela: 17 zł; filmy dla dzieci: 14 zł; pokazy specjalne i przedpremierowe 
– 19 zł

Projekcje w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego odbywają się w każ-
dy poniedziałek. Karnety na nowy sezon 2019/20 w przedsprzedaży od  
1 września 2019 w cenie 33 zł na 3 dowolne filmy w ramach DKF ważne 
do 31 grudnia 2019. Pojedyncze wejściówki na jeden film w cenie 13 zł, do 
kupienia przed seansami.

Informacje pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie 
internetowej www. mcswelektrownia.pl

MCSW Elektrownia w Radomiu zastrzega sobie prawo zmian 
repertuaru.
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Do 31 grudnia 2019 roku
Marywil – ogień i czas. Ceramiczne dziedzictwo 
Radomia –wystawa poświęcona fabryce Marywil  
w Radomiu
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

4 grudnia 2019 roku
godz.10.00 
Kochany Święty Mikołaju... 
Spotkanie oparte na fragmencie książki Rene Goscinnego i Jean-Jacques 
Sempe Mikołajek w szkole, w ramach cyklu spotkań Biblioteczne Opowieści 
opartych na literaturze dziecięcej i młodzieżowej.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9A

5 grudnia 2019 roku 
godz. 10.30 
Mikołaj spanikował. Święta odwołane 
Zajęcia literacko-muzyczne w ramach Dwójkowej Akademii Czytelnika 
poprowadzi Karolina Tkaczyk. 
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

6, 20 grudnia 2019 roku 
godz. 16.00
Klub Gier Planszowych 
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9A

6 grudnia 2019 roku 
godz. 17.00 
Klub Gier Planszowych 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

11 grudnia 2019 roku 
godz. 16.00
Warsztaty ozdobnego składania serwetek
Niepozorne, papierowe, lecz pięknie złożone serwetki potrafią upiększyć 
każdy świąteczny stół. Podczas warsztatów, w bezstresowej atmosferze 
pokażemy uczestnikom, jak to zrobić. 
Filia nr 16, ul. Barycka 2

11 grudnia 2019 roku 
godz. 17.00
Historyczne i prawne aspekty Herbu Miasta Radomia 
– wykład prof. Piotra Tusińskiego, zorganizowany przez Towarzystwo Miłośników 

Historii i Zabytków Radomia w ramach spotkań z cyklu Herb Radomia

Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, s.36.

12 grudnia 2019 roku 
godz. 10.30 
To aniołek sfrunął z nieba... 
Zajęcia literacko-plastyczne w ramach Dwójkowej Akademii Czytelnika 
poprowadzi Monika Sasin. 
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

Do 31 grudnia 2019 roku
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią 
się im płaci – wystawa fotograficzna Magdaleny 
Błażewicz
Filia nr 16, ul. Barycka 2, Galeria F16

3 grudnia 2019 roku
godz.18.00  
Nie ma lekko – otwarcie zbiorowej wystawy fo-
tografii członków Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego 
Powiedzenie „nie ma lekko” może mieć zastosowanie, gdy jesteśmy  
w trudnej sytuacji, z którą musimy się pogodzić, ponieważ nie mamy na 
nią wpływu. Życie jest pełne niespodzianek, takich „świątecznych prezen-
tów". Zaskakuje nas nieoczywistymi sytuacjami. Czasem to trud życia co-
dziennego, innym razem nadmiar szczęścia. 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

Zdjęcie udostępnione przez Miejską Bibliotekę Publiczną

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 
im. Józefa A. 
i Andrzeja S. Załuskich

ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18
www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl
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12 grudnia 2019 roku 
godz. 17.00
Studium światła – wystawa prac studentów Wydziału 
Sztuki UTH w Radomiu
Wystawa będzie obejmować fotografię analogową oraz cyfrową. Prace 
zostały zrealizowane w trakcie zajęć na Wydziale Sztuki UTH Radom.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

13 grudnia 2019 roku 
godz. 17.30
Spotkanie z Anetą Skórnicką
Aneta Skórnicka jest rado-
mianką z pochodzenia, ma-
gistrem sztuki z wykształce-
nia, z zamiłowania podróż-
niczką. Wzorem Ryszarda 
Kapuścińskiego wraz ze 
swoim katalońskim przyjacie-
lem Francescą Garretą, Aneta 
Skórnicka wyruszyła na spo-
tkanie z Innym, wiedząc, że oni 
sami są tym Innym dla miesz-
kańców Ameryki Południowej. 
Przez rok przemierzali bezdro-
ża Peru, Kolumbii, Argentyny, 
Boliwii, Ekwadoru i Chile, ona – rysując, on – fotografując i pisząc. Po 10 
latach spędzonych we Francji, Ameryce Południowej i Hiszpanii, wróci-
ła do Polski, by odkryć swój kraj na nowo. Pracuje jako trener myślenia 
wizualnego oraz grafik/ilustrator. Pasjonatka mądrej edukacji, podróżuje 
przez życie, rysując i zarażając innych rysowaniem. Najczęściej mieszka we 
Wrocławiu.
Podczas prezentacji Aneta Skórnicka zabierze uczesników spotkania do 
dżungli amazońskiej, małych wiosek andyjskich, do wielkich metropolii. 
Jednak przede wszystkim będzie to opowieść o niezwykłych spotkaniach.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9A

14 grudnia 2019 roku 
godz. 12.00 
Od pierwszego słowa 
Warsztaty literackie w ramach Dwójkowej Akademii Czytelnika poprowa-
dzi Karolina Tkaczyk.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

Zdjęcie udostępnione  
przez Miejską Bibliotekę Publiczną

14 grudnia 2019 roku
godz. 11.00
Radomski Isaac Singer – spacer literacki śladami 
Jehoszui Perle
Jehoszua Perle jest jednym z najwybitniejszych pisarzy żydowskich. Jego 
powieść Żydzi dnia powszedniego to opowieść o dzieciństwie i młodości 
autora spędzonych w Radomiu – mieście, w którym się urodził. Podczas 
literackiej wędrówki podążymy więc nie tylko jego śladami, ale i śladami 
Radomia, którego już nie ma...
Zbiórka: Pod Pomnikiem Ofiar Getta przy ul. Podwalnej

18 grudnia 2019 roku 
godz. 10.00 
Przed Świętami... 
Spotkanie w ramach cyklu Biblioteczne Opowieści oparte na fragmencie 
książki Grzegorza Kasdepke Słodki rok Kuby i Buby, połączone z warsztatami 
świątecznymi.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9A

18 grudnia 2019 roku 
godz. 17.00 
Dyskusyjny Klub Książki 
Podsumowanie tegorocznych, czytelniczych wyborów. 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

19 grudnia 2019 roku 
godz. 10.30 
Baśniowa Szóstka
Cykliczne spotkanie przeznaczone dla najmłodszych czytelników. Tym 
razem będzie oparte na książce Basia i Boże Narodzenie Zofii Staneckiej.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

19 grudnia 2019 roku 
godz. 10.30 
O Robaczku, który patrzył na gwiazdy 
Zajęcia literacko-plastyczne w ramach Dwójkowej Akademii Czytelnika 
poprowadzi Ewa Nowak.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

Godziny otwarcia galerii:
Sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10: poniedziałek–piątek 9.00–19.00, 
sobota 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; wtorek, 
czwartek 9.00–15.00
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1 grudnia 2019 roku
godz. 10.00, 12.00
Wkręć się w teatr: Droga do Betlejem

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR

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

Spektakl Droga do Betlejem Teatru Czrevo to alegoryczna bajka bożona-
rodzeniowa, której bohaterem jest zmęczony pracą i złym traktowaniem 
przez gospodarza Osiołek. Odwiedza go Gwiazda Betlejemska, która wy-
znacza mu drogę do Betlejem w celu spotkania Boga. Osiołek po drodze 
spotyka różne zwierzęta, które chce zabrać ze sobą. Każdy jest jednak 
zajęty swoimi sprawami... Podczas spektaklu usłyszymy tradycyjne, pra-
wosławne kolędy z akompaniamentem archaicznego instrumentu – gęśli, 
skrzypiec czy akordeonu.  Spektakl zrealizowany przy pomocy środków 
współczesnego teatru lalek, rozbawi nie tylko najmłodszych widzów.
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

Bilety: normalne po 10 zł, rodzinne po 30 zł na biletyna.pl i w kasie Kuźni 
Artystycznej. Na wydarzenie dostępne są także bilety zniżkowe wyłącznie 
dla posiadaczy „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”. Kupując bi-
let, wybieracie godzinę spektaklu. Liczba miejsc ograniczona! 

5 grudnia 2019 roku
godz. 19.00
Jak się wszystko dziwnie plecie – monodram 
Wiesława Komasy

Spektakl na podstawie opowiadania Romana Brandstaettera Ja jestem 
Żyd z Wesela oraz scen z Wesela i fragmentu tekstu ze Studium o Hamlecie 
Stanisława Wyspiańskiego. Scenariusz, reżyseria i wykonanie: Wiesław 
Komasa. Muzyka: kompozycja Lament Dariusza Janusa. 
– Życie w opowiadaniu Romana Brandstaettera i kreatywność teatralna 
tego samego życia w Weselu Stanisława Wyspiańskiego budują smutny 
los bohatera mojego monodramu. I tak toczy się ta przedziwna historia 
Życie –Teatr, Teatr-Życie, którą od prapremiery krakowskiej (1901 rok) grają 
i oglądają kolejne pokolenia aktorów i widzów. I prawie nikt nie pamię-
ta, że za fikcyjną akcja Wesela kryje się coś więcej. Poplątane to wszystko,  
a jednak prawdziwe – mówi Wiesław Komasa.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny. Spotkanie zorganizowane w ramach Kuźnia talentów – 
warsztaty literacko-teatralne – kontynuacja, projektu finansowanego  
z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomia. 

8 grudnia 2019 roku
godz. 18.00
Smolik//Kev Fox – koncert na finał projektu Wolność 
24/7
MOK Amfiteatr zaprasza w gościnne mury Zespołu Szkół Muzycznych na 
finał tegorocznego projektu Wolność 24/7. Zobaczymy film dokumental-

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

[ 28 ] [ 29 ]



ny, który powstał w ramach warsztatów Do[Wolność] pod okiem arty-
sty wizualnego Piotra Piasty; jego twórcami byli uczniowie z X LO im. 
S. Konarskiego, a bohaterami – radomianie. Uczniowie szkoły muzycznej, 
przechodnie, tancerze, „Sprężyści" opowiadali o tym, jak rozumieją wol-
ność, czym ona dla nich jest, jakie widzą dla niej zagrożenia we współ-
czesnym świecie. Po projekcji finałowy koncert dwóch znakomitych arty-
stów – Andrzeja Smolika i Keva Foxa. Smolik//Kev Fox to eklektyczny  
i wymykający się jasno określonym ramom duet Andrzeja Smolika – zna-
komitego polskiego producenta i Keva Foxa – brytyjskiego wokalisty, 
gitarzysty i kompozytora. Smolik//Kev Fox to również jeden z najlepiej 
ocenianych albumów 2015 roku, za który artyści odebrali Fryderyka w ka-
tegorii elektronika i alternatywa, a ich pierwszy singiel Run przez wielu 
uznawany był za utwór roku. Od czerwca 2017 płyta ma status platynowej. 
We wrześniu 2018 miała miejsce premiera Queen of Hearts czyli najnow-
szej EP duetu. Składające się na nią 4 utwory, to efekt sesji nagraniowej 
w legendarnym Real World Studios w UK, którego właścicielem jest Peter 
Gabriel. W wersji koncertowej te misternie skonstruowane, pełne melan-
cholii melodie Smolika i niepowtarzalny, hipnotyzujący, silny wokal Keva 
nabierają nowej, niezwykłej energii.
Miejsce: Sala koncertowa im. K. Pendereckiego w Zespole Szkół 
Muzycznych im. O. Kolberga, ul. 25 Czerwca 70
Bilety po 70 zł w przedsprzedaży, 80 zł w dniu koncertu na biletyna.
pl i w kasie Amfiteatru (kasa czynna od pon. do pt. w godz. 9.00–15.00;  
w dniu koncertu bilety będzie można kupić od godz. 17.00 w Zespole 
Szkół Muzycznych). Liczba miejsc ograniczona!

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

13 grudnia 2019 roku
godz. 17.00–20.00
Zaplątane święta – warsztaty
Podczas Świąt Bożego Narodzenia można wykazać się dużą kreatywno-
ścią – aranżacji wymaga choinka, dom, stół świąteczny, ale również nasza 
wspólna przestrzeń publiczna, np. balkony i ogrody, a nawet… park. 
Podczas świątecznych zaplątanych warsztatów artystycznych dla dzieci 
i dorosłych będziemy tworzyć ozdoby świąteczne, którymi ozdobimy 
park im. Jacka Malczewskiego na Obozisku i ocieplimy jego wizerunek. 
Ocieplenie przyda się zwłaszcza zimą! Dosłownie i w przenośni. 
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
Wstęp wolny. MOK zapewnia wszystkie materiały

15 grudnia 2019 roku
godz. 10.00, 12.00
Wkręć się w muzykowanie: Królewna Śnieżka  
i siedmiu krasnoludków
Królewna Śnieżka, opuszczając swój zamek, zabierze nas na wyprawę 
przez las. Odwiedzimy wyjątkowy dom krasnoludków i poznamy, na 
czym polega ich pracowite, pełne radości i muzyki życie. Dzieci w spo-
sób aktywny doświadczają ciekawych przygód, gdzie taniec zaplata się  
z dźwiękiem, ruch z kolorem, słowo z gestem, a to wszystko razem tworzy 
wspaniałą zabawę, dając mnóstwo radości. Prowadzenie: Kinga Bobienko.
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Bilety: 10 zł (rodzic + 1 dziecko) na biletyna.pl i w kasie Kuźni Artystycznej. 
Na wydarzenie dostępne są bilety zniżkowe dla posiadaczy Karty Rodziny 
Osoby z Niepełnosprawnością

15 grudnia 2019 roku
godz. 16.00
Blackbox Radom: fantastycznie! 
 W grudniu MOK zaprasza na spotkanie z larpami pełne fantastyki i ba-
śni. Zaprezentowane zostaną dwa tytuły: larp Dawno, dawno temu oraz 
jeepform 6016. W pierwszej będziemy się bawić archetypami i postaciami 
z najbardziej znanych baśni /zaklęte księżniczki, szlachetne wieśniaczki, 
sprytni bracia, złe królowe, zazdrośni czarnoksiężnicy, dzielni wędrow-
cy, zaczarowane przedmioty.. . Tzw. złamane baśnie pozwolą nam spoj-
rzeć na to, co już znamy, z zupełnie innej strony. Druga gra wciągnie nas  
w świat przyszłości – wspólnie udamy się w podróż w czasie i zadamy 
sobie pytanie: co by było, gdyby...? jak wytłumaczyć nasz świat tym, którzy 
go nie znają?
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1 
Wstęp wolny. Zapisy na www.blackboxradom.pl
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16 grudnia 2019 roku
godz. 18.00
Finał projektów Kuźnia talentów – warsztaty literac-
ko-teatralne – kontynuacja i Inspirator kultury 2019

6 grudnia 2019 roku
godz. 9.00 
XVI Festiwal Piosenki Patriotycznej i Turystycznej
Konkurs, w którym biorą udział zespoły ze szkół podstawowych i ponad-
podstawowych z regionu radomskiego. Celem konkursu jest kształtowa-
nie postaw patriotycznych. Impreza pod patronatem Starosty Powiatu 
Radomskiego.
Organizator: PTSM Oddział Mazowiecki Ziemia Radomska, PSP nr 31
Wstęp wolny dla widza, płatny dla zespołów 

6 grudnia 2019 roku
godz. 15.30
Mikołajkowy Turniej Szachowy
Turniej dla miłośników szachów i logicznego myślenia.
Zapisy od godz. 15.30. Wstęp płatny 20 zł – opłata na Radę Rodziców dla 
osób, które nie są uczestnikami zajęć.

6 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
Ahoj, Mikołaju!!!
Zabawa mikołajkowa dla dzieci. W programie gry, zabawy oraz konkursy 
o tematyce świątecznej.
Wstęp wolny

20 grudnia 2019 roku
godz. 15.30
Gwiazdkowy Turniej Szachowy
Turniej dla miłośników szachów i logicznego myślenia.
Zapisy od godz. 15.30. Wstęp płatny 20 zł – opłata na Radę Rodziców dla 
osób, które nie są uczestnikami zajęć.

ul. Słowackiego 17
tel. 48 360 62 02

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

mdk.pak@wp.pl

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

Po roku intensywnych warsztatów (m.in. poetyckich, pisania kryminałów, 
musicalowych, tworzenia słuchowisk) pora na wielki finał i prezentacje. 
Podczas finału Kuźni talentów… odbędzie się także premiera i promo-
cja antologii oraz słuchowiska. Podsumujemy też tegoroczną edycję 
Inspiratora kultury i… wręczymy (po raz drugi!) nagrodę dla kreatywnych 
społeczników – Zapalnik Kultury!
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny, za zaproszeniami

19 grudnia 2019 roku
godz. 16.00
Gwiazdka Sąsiedzka z Publicznym Ogródkiem 
Jordanowskim
MOK zaprasza mieszkańców Radomia do wspólnego świętowania nad-
chodzących Świąt Bożego Narodzenia. W programie spektakl teatral-
ny z udziałem podopiecznych Publicznego Ogródka Jordanowskiego  
w Radomiu, warsztaty plastyczne, świąteczny poczęstunek oraz wspólne 
kolędowanie. 
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr
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8 grudnia 2019 roku
godz. 14.00
Projekcja filmu Malowane Polski Zmartwychwstanie 
wg. Jacka Malczewskiego
Wstęp wolny

15 grudnia 2019 roku
godz. 12.00
Wykład Katarzyny Pacyny-Fituch Radomska prasa 
w zbiorach bibliotek i MJM. Prezentacja unikatowych 
zbiorów radomskich czasopism
Wstęp wolny

Wystawy czasowe czynne cały grudzień:

Moja dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka 
Malczewskiego 

Zdjęcie udostępnione przez  
Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Na wystawie pokazane są prace artysty zarówno z kolekcji muzealnych, 
jak i zbiorów prywatnych. Tematem przewodnim jest portret i postać 
kobiety w twórczości Jacka Malczewskiego. Artysta, będąc najznamie-
nitszym przedstawicielem symbolizmu w dziejach malarstwa polskiego, 
był przede wszystkim znakomitym, a przy tym popularnym portrecistą 
swoich czasów. Stworzył szereg wizerunków kobiecych zamkniętych 
w tradycyjnej formule reprezentacyjnej, typowej dla ówczesnych cza-
sów, ale też w wielu portretach umieszczał modelki w alternatywnym 
świecie mitologii i symbolicznych treści. Zamierzeniem wystawy jest 
również prezentacja wizerunków kobiet, które odegrały znaczące role 
w życiu artysty. Organizując rocznicową wystawę twórczości artysty, 
muzeum po raz kolejny chce podkreślić wielkość i znaczenie malarstwa 
Jacka Malczewskiego, a także jego doskonały warsztat malarski. Patronat 
Honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik. Wystawa czynna do 30 stycznia 2020 roku.

Królestwo bursztynu. Bursztyn bałtycki i żywice świata 
Wystawa zaprowadzi nas do tajemniczego lasu, gdzie przed milionami 
lat w kroplach żywicy uwięzione zostały małe owady i rośliny. Ten sam 
złocisty bursztyn w kolejnej swojej odsłonie na przestrzeni dziejów stał się 
wyjątkowo cenionym surowcem ze względu m.in. na swoje właściwości 
lecznicze czy walory jubilerskie. Wystawa oparta jest na najnowszych wy-
nikach badań naukowych, pochodzi ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk 
Muzeum Ziemi w Warszawie. Wystawie towarzyszą warsztaty dla dzieci 
tworzenia magnesów Bursztynowe kapsuły czasu – inkluzje roślin. 

Trzy razy przez lewe ramię
Czego się boimy? w co wierzymy świadomie lub podświadomie. Wystawa 
pokazuje najpopularniejsze przesądy: ich etymologię, źródła. Czarny kot, 
pohukiwanie puszczyka, rozbite lustro, wysypana sól – to wszystko tkwi 
w naszej podświadomości, wyzwala instynktowny niepokój, odruch 
odpukiwania w niemalowane drewno, splunięcie trzy razy przez lewe 
ramię. Ciągle niektóre zwierzęta, przypadki losowe a nawet postacie od-
bierane są jako przynoszące szczęście lub pozwalające uniknąć pecha. 
Wiara w przesądy nie wypływa ze stereotypów głęboko zakorzenionych 
w kulturze i tradycji, to często pozostałości dawnego systemu wierzeń. 
Wystawa podzielona na dwie części – strefę zabobonów negatyw-
nych i strefę wierzeń przynoszących szczęście, jasną i ciemną. Pokazuje 
chatkę szeptuchy, sabat czarownic na Łysej Górze, leśne duszki, rusał-
ki, południce, czarne koty, pechowe liczby. Na ekspozycji pojawią się 
zioła – ważne wademekum na choroby i uroki, zwierzęta przynoszą-
ce szczęście i pecha, kamienie szlachetne i półszlachetne, talie kart do 
wróżenia, dom z ważnymi miejscami: progiem i stołem, dobre i złe zna-
ki i omeny. Wystawa pokazuje przesądy w nieco żartobliwym ujęciu.  
Wystawa czynna do końca 2019 roku.

Muzeum  
im. Jacka 
Malczewskiego

Rynek 11
tel. 48 362 43 29
tel. 48 362 21 14
tel. 48 362 56 94
fax 48 362 34 81
www.muzeum.edu.pl
malczewski@muzeum.edu.pl
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Mirosław Siara – malarstwo

Mieczysław Szewczuk: „Mirosław Siara ukończył studia na Wydziale 
Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1980 r. Mieszka w 
Radomiu. Jest malarzem, ale dotąd – czyli przez blisko 40 lat – nie miał in-
dywidualnej wystawy. Nie uczestniczy też w wystawach zbiorowych. Jego 
wczesne prace, obrazy i grafiki, które trafiły kiedyś do kolekcji muzeum 
w Radomiu, czasami można zobaczyć na wystawach prezentujących hi-
storię radomskiego środowiska plastycznego. Na tej wystawie, pierwszej 
indywidualnej, widzimy prace artysty powstałe w ostatnich latach, a więc 
ponad 30 lat od otrzymania dyplomu. Czy to znaczy, że przez ten okres 
Mirosław Siara w ogóle nie malował? Tylko w prezentowanych pracach 
możemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Jedno wydaje się pewne: do-
piero teraz artysta uznał, że obraz świata, który tworzy w swoich obrazach, 
jest na tyle spójny, że mógł go przedstawić. To oczekiwanie, aby warszta-
towa biegłość łączyła się z dopracowaną wizją przekazu, wydaje się cechą 
szczególną tej twórczości.” Ekspozycja czynna do 20 stycznia 2020 roku.

Szopki 
Ekspozycja okazjonalna prezentująca szopki ze zbiorów Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego.
Wystawa czynna od 6 grudnia do 2 lutego 2020 r.

Wystawy stałe: 
Skarby i tajemnice Piotrówki 
Wystawa prezentująca najnowsze wyniki badań specjalistów z różnych 
obszarów nauk humanistycznych i przyrodniczych, zajmujących się ana-

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego

lizą materiałów pozyskanych w trakcie badań milenijnych oraz badań  
z 2009–2013 prowadzonych na grodzisku Piotrówka, pobliskich osadach 
oraz cmentarzysku wczesnośredniowiecznym. Pokazane są prawdziwe 
skarby radomskiej archeologii: elitarne groby radomian, ozdoby z terenów 
Rusi, Gotlandii, stepów Azji, XIV-wieczny skarb sakiewkowy z unikatowymi 
emisjami denarów typu krzyżowego i inne.

Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego; Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku; 
Kolekcja rodziny Pinno; Leszek Kołakowski (1927–2009) – wystawa 
bezpłatna.
Ceny biletów: normalny – 9 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 8 zł, 
ulgowy – 7 zł.

Wystawy przyrodnicze: 
Ochrona przyrody na Ziemi Radomskiej; Środowiska przyrodnicze 
Ziemi Radomskiej; Gabinet XIX-wiecznego Przyrodnika; Geologia 
i paleontologia Ziemi Radomskiej; Polskie Parki Narodowe 
Ceny biletów: normalny – 9 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 8 zł, 
ulgowy – 7 zł. 
Na wszystkie ww. wystawy przyrodnicze obowiązuje jeden łączny bilet.
Cena biletu na wszystkie wystawy łącznie: normalny – 20 zł, ulgowy 
z przewodnikiem (grupowy) – 13 zł, ulgowy – 12 zł. 

Program edukacyjny
Muzeum im. Jacka Malczewskiego oferuje program edukacyjny, skie-
rowany zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych, którego celem ma być po-
pularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, etnograficznej oraz 
przyrodniczej. Warsztaty plastyczne towarzyszą większości wystaw, sta-
nowią okazję do nauki poprzez zabawę. Koszt warsztatów – 9 zł od osoby. 
Rezerwacja terminu warsztatów z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
pod nr tel. 48 36 25 694.

Godziny otwarcia muzeum: poniedziałek 10.00–15.00, wtorek 9.00–15.00, 
środa 9.00–16.00, czwartek 9.00–15.00, piątek 10.00–17.00, muzeum czyn-
ne w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11.00–17.00, w pozostałe nieczyn-
ne, niedziela 11.00–17.00. Na 60 minut przed zamknięciem muzeum nie 
wpuszczamy zwiedzających.

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
(oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego, tel. 48 677 20 05)
Muzeum zaprasza do oglądania zmodernizowanej i wzbogaconej eks-
pozycji stałej. 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 niedziele w godz. 9.00–16.00.
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8 grudnia 2019 roku
godz. 17.00 
Koncert świąteczny Joanny Trzepiecińskiej 

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Witolda Gombrowicza

Muzeum 
Witolda 
Gombrowicza

Wsola
ul. Witolda Gombrowicza 1 
tel. 48 321 50 73, 48 383 30 35
www.muzeumgombrowicza.pl
muzeum-gombrowicza@muzeumliteratury.pl

50 rocznica śmierci Witolda Gombrowicza sprawiła, że mijający rok był we 
Wsoli szczególnie intensywny, a wydarzenie goniło wydarzenie. Dlatego 
tym razem Muzeum Witolda Gombrowicza proponuje spokojny i nastro-
jowy koncert, utrzymany w klimacie zbliżających się świąt. 
Program świąteczny Joanny Trzepiecińskiej to osobista wypowiedź aktor-
ki Teatru Polskiego w Warszawie, która snuje opowieść o cudzie narodzin 
w formie żartobliwych wspomnień i anegdot z jej rodzinnego domu.
W warstwie muzycznej na program składają się zarówno najpiękniejsze 
polskie, tradycyjne kolędy, jak i współczesne kołysanki i pastorałki, napisa-
ne przez J. Koftę, E. Brylla, A. Osiecką, do muzyki wspaniałych kompozyto-
rów, m.in. W. Nahornego, A. Kurylewicza, J. Derfla, S. Krajewskiego.
Podczas kameralnego koncertu aktorce towarzyszyć będzie przy fortepia-
nie Wojtek Gogolewski. 

Bezpłatny dojazd z Radomia do Wsoli: zbiórka o godz. 16.20 na przystanku 
Chrobrego/ Czysta (kier. Michałów). Powrót po wydarzeniu, ok. 18.30. 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. 

Muzeum Witolda Gombrowicza mieści się w zabytkowym pałacu we 
Wsoli, w odległości 10 km od Radomia i 90 km od Warszawy. W pierw-
szej połowie XX wieku mieszkał tu wraz z żoną Aleksandrą z Pruszaków 
i córką Tereską brat Witolda – Jerzy Gombrowicz. Pisarz przyjeżdżał do 
Wsoli wielokrotnie, ostatni raz w 1939 roku, niedługo przed wybuchem  
II wojny światowej. We wsolskim pałacu powstawał Pamiętnik z okresu 
dojrzewania – debiut literacki Gombrowicza oraz fragmenty słynnej po-
wieści Ferdydurke. W Muzeum można obejrzeć stałą ekspozycję Ja, 
Gombrowicz – życie i twórczość Witolda Gombrowicza, odwołującą 
się do dokumentów, fotografii, pamiątek osobistych, cytatów literackich. 

Do końca roku w Muzeum prezentowana jest także czasowa wystawa fo-
tografii Cédrica Fioretti zatytułowana Vence. Zobaczyć ciszę (w Vence 
na południu Francji Witold Gombrowicz spędził ostatnie lata życia). Cédric  
Fioretti jest wicedyrektorem Muzeum Miasta Vence. Jest muzykiem,  pla-
stykiem, fotografikiem. Jego zdjęcia są wysmakowanym studium światła 
i ciszy. Ale jednocześnie pokazują codzienność i urok francuskich miaste-
czek Lazurowego Wybrzeża.

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Witolda Gombrowicza

Więcej informacji na www.muzeumgombrowicza.pl. 

Zwiedzanie: Sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca): wtorek–piątek 
10.00–17.00; niedziela 10.00–17.00; poniedziałek, sobota – ekspozycja 
nieczynna.
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Wystawy czasowe: 

Cały grudzień 2019 roku
Od artysty ludowego do wytwórcy sztuki 
Na wystawie pokazano prace gromadzone w warunkach istnienia trady-
cyjnej kultury oraz w okresie powojennym, wyjątkowo sprzyjającym zain-
teresowaniu sztuką tradycyjną. Najbardziej znani artyści w tym okresie to 
Marianna Wiśnios, Stefan Ślażyński, Leon Kudła, Antoni Jopkiewicz. 

Życie zaklęte w glinie – wystawa czasowa w Spichlerzu 
z Wilkowa 

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Wsi Radomskiej

Rzeźba w glinie oraz drobna galanteria ceramiczna zawsze towarzyszyła 
garncarstwu ludowemu. Garncarze wykonywali płaskie kapliczki do po-
wieszenia na ścianie, kropielniczki na święconą wodę, lepili figurki przed-
stawiające Matkę Boską, Chrystusa, świętych, które później zdobiły „święte 
kąty”, czy przydrożne kapliczki. 

Kręć się, kręć wrzeciono
Ekspozycja w Domu Ludowym z Jedlni Letnisko przybliży ogrom wyko-
nywanej pracy przy pozyskiwaniu nici. Na przykładzie lnu, będzie moż-
na prześledzić każdy etap pracy, jaki musiały dawniej wykonać kobiety 

by uprząść nić, która jest podstawą do wytwarzania wszelkiego rodzaju 
tkanin użytkowych, odświętnych i paradnych. Będą pokazane dawne 
narzędzia, takie jak międlice, przęślice kołowrotki, motowidła itd., służące 
do pozyskania surowca włókienniczego od momentu wyrwania dojrzałej 
rośliny, aż do przygotowania osnowy na warsztat tkacki.

Tkaniny okryciowe dekoracyjno-użytkowe i strój  
ludowy w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej
Wystawa zaprezentuje przede wszystkim przedwojenne wyroby rzemio-
sła tkackiego. Tkaniny wytworzone na warsztacie tkackim od dawna znaj-
dowały zastosowanie „pod strzechą”. Przeznaczenie tkanin decydowało 
o surowcu, z którego miały być wytworzone. Lniane płótna upiększano 
koronkami, a barwne wyszycia nadawały tkaninom szczególny, odświęt-
ny wygląd. Kilimy wełniane wyrabiano według tradycji rodzimych, często 
inspirowanych wpływami najbliższych regionów. Na szczególną uwagę 
zasługuje strój ludowy, pokazany głównie poprzez elementy kobiecego 
odświętnego ubioru. Znacznie mniejszą część ekspozycji zajmują ekspo-
naty techniką wykonania wykraczające poza wytwórczość ludową. 

Stałe ekspozycje muzealne zostały uzupełnione elementami wystroju świątecznego. 
Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Wsi Radomskiej

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 9.00–15.30, sobota–niedziela 
10.00–15.00. Zgodnie z założeniami akcji Polska zobacz więcej – weekend za 
pół ceny w dniach 22–24 listopada 2019 r. można zwiedzać w Muzeum Wsi 
Radomskiej ekspozycje stałe i czasowe przy zakupie biletu z 50 % zniżką.

Muzeum jest nieczynne dla zwiedzających: 1 listopada, 11 listopada. 
Muzeum może być zwiedzane indywidualne lub w zorganizowanych 
grupach liczących maksymalnie 25 osób. Zwiedzanie wnętrz ekspozycji 
muzealnych odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.

Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się o określonych godzinach 
i trwa około 2 godzin: poniedziałek–piątek 9.00, 11.00, 13.00; sobota–nie-
dziela 10.00, 12.00, 13.00

ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81
www.muzeum–radom.pl
muzeumwsi@muzeum–radom.pl

Muzeum Wsi 
Radomskiej
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Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska

10 grudnia 2019 roku 
godz. 18.00
Retrospotkanie 21 – W granatowym mundurze

Ostatnie w 2019 roku Retrospotkanie przebiegnie z pewnością w spokoj-
nej i bezpiecznej atmosferze. Wszystko za sprawą Grupy Rekonstrukcji 
Historycznej III Okręgu Policji Państwowej Komisariat w Radomiu,  
z Pawłem Łuk-Murawskim na czele. Głównym bohaterem spotkania będą 
funkcjonariusze w granatowych mundurach, a spotkanie uroczyście za-
kończy cykl obchodów 100-lecia polskiej policji. Podczas Retrospotkania 
na ekranie zaprezentowana zostanie historia Policji Państwowej w latach 
1919–1939. Odbędzie się też pokaz „policyjnej mody”, ukazujący zmia-
ny, jakie w granatowym umundurowaniu zaszły w okresie II RP. Podczas 
prelekcji Jarosława Olbrychowskiego z Łodzi przybliżony zostanie rów-
nież etos międzywojennej Policji Państwowej, której funkcjonariusze 
wymordowani zostali przez Rosjan w Kalininie, Ostaszkowie i Miednoje. 
Nie zabraknie też przedstawicieli współczesnych służb porządkowych  
w niebieskich mundurach. Spotkanie uświetni pokaz szermierki, nieco 
zapomnianego dziś sportu, bardzo popularnego przed 1939 r. Jedną  
z atrakcji wieczoru będzie też wystawa pamiątek po Policji Państwowej, 

w tym broni i środków przymusu bezpośredniego, czyli kajdanek i pałek. 
A na deser każdy z uczestników spotkania otrzyma pamiątkowe policyjne 
ciasteczko. 

18 grudnia 2019 roku 
godz. 12.00
Otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego  
podopiecznych Stowarzyszenia im. Ojca Pio  
w Radomiu Świąteczne inspiracje
Stowarzyszenie im. O. Pio w Radomiu powstało w 2004 roku. W swoim 
profilu ukierunkowane jest na opiekę oraz wsparcie dla osób chorych  
i niepełnosprawnych. Obecnie bezpośrednio opiekuje się 20 podopiecz-
nymi oraz ich rodzinami w zakresie wsparcia medycznego, psycholo-
gicznego, socjalnego i duchowego. Stowarzyszenie organizuje w swoim 
zakresie statutowym wiele inicjatyw i projektów nie tylko wspierających 
zdrowie podopiecznych i pomoc ich rodzinom, ale także mających za cel 
wychodzenie podopiecznych z zagrożenia wykluczeniem społecznym  
i poprawę jakości życia pozamaterialnego. Jest również inwestorem bu-
dowy Ośrodka Opiekuńczo-Hospicyjno-Rehabilitacyjnego w Alojzowie 
k. Iłży, którego realizacja jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć 
Stowarzyszenia w obecnym czasie. Wystawa czynna będzie do 18 stycz-
nia 2020 r.

28 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
XVIII Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek 
Staropolskie Kolędowanie – finał

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska

Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska oraz Kuria Diecezji Radomskiej 
już od 18 lat organizują Festiwal Kolęd i Pastorałek Staropolskie Kolędowanie. 
To największe „kolędowe” przedsięwzięcie w naszym województwie,  
a udział w nim biorą też mieszkańcy Świętokrzyskiego, Łódzkiego, 
Lubelskiego i Podkarpacia. W eliminacjach odbywających się w 8 loka-
lizacjach Mazowsza startuje nawet 1500 osób. Eliminacje w Radomiu, 
w Resursie, odbędą się 20 grudnia, od godz. 10.00. Najlepsi kolęd-

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63 

tel./fax 48 3778011  
www.resursa.radom.pl
resursa.radom@.wp.pl 
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nicy 28 grudnia od godz. 9.00, spotkają się w Resursie Obywatelskiej  
w Radomiu na eliminacjach finałowych. Po przesłuchaniach finałowych, 
o godz. 15.00 odbędzie się specjalny program artystyczny Herody oraz 
bożonarodzeniowe kolędy i pastorałki. O godz. 17.00 rozpocznie się  
finał Festiwalu Staropolskie Kolędowanie, a uświetni go występ 
Chóru Duchowieństwa Diecezji Warszawsko-Bielskiej pod kie-
rownictwem ks. Mitrata Michała Niegierewicza. Chór został zało-
żony z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy 
Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Jego skład 
stanowią duchowni diecezji, którzy na co dzień zajmują się śpiewem 
cerkiewnym w swoich parafiach. Chór śpiewa podczas głównych świąt  
i ważnych wydarzeń Prawosławnej Cerkwi w Polsce, a także corocznie wy-
stępuje na koncercie kolęd dla korpusu dyplomatycznego w Warszawskiej 
Katedrze Metropolitalnej. Z sukcesami brał udział w wielu krajowych i mię-
dzynarodowych festiwalach. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: 
Prezydent Miasta Radomia Radosław Witkowski i Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik.

4, 11, 18 grudnia 2019 roku
Klub Dobrego Filmu w Resursie

4 grudnia godz. 12.00, 18.00 
Młody Ahmed, reż. Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne, Belgia/Francja 
2019 (84 min.)
Tytułowy trzynastoletni bohater od rozrywek czy kontaktów z rówieśni-
kami woli czytanie Koranu i naukę u zaprzyjaźnionego imama. Jego za-
chowanie wkrótce staje się problemem zarówno dla rodziny, jak i nauczy-
cieli. Metafora europejskiej bezsilności wobec radykalnego Islamu spod 
mistrzowskiej ręki braci Dardenne. 

11 grudnia, godz. 12.00, 18.00
Miłość i miłosierdzie, reż. Michał Kondrat, Polska 2019 (90 min.)
Fabularyzowany dokument o Bożym Miłosierdziu i misji świętej siostry 
Faustyny Kowalskiej, ujawniający nieznane dotąd fakty i niedawno ujaw-
nione dokumenty. 

18 grudnia, godz. 12.00, 18.00
Kraina miodu, reż. Tamara Kotevska, Ljubomir Stefanov, Macedonia 2019 
(87 min.) 
50-letnia Halidze mieszka mieszka z chorą matką w opustoszałej mace-
dońskiej wiosce bez dróg, prądu i bieżącej wody. Hoduje pszczoły i jest 
jednym z ostatnich niezależnych pszczelarzy. Przepiękny, poruszający do-
kument o zanikającej tradycji szacunku dla pszczół i traktowaniu ich jak 
partnerów, a nie niewolników produkujących miód. 
Cena biletu – 10 zł. Cena karnetu na pięć dowolnych seansów  
– 40 zł. Karnet ważny jest przez trzy miesiące od daty jego wyda-
nia. Słodki poczęstunek funduje Fogiel&Fogiel.

13 grudnia 2019 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające – Gwiazdka
Wykonawcy: Kapela ze Wsi Warszawa oraz Radomska Orkiestra Kameralna.
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

14 grudnia 2019 roku
godz. 18.00
Gwiazdka z Kalezmafour i licytacja bombek

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną

ul. Żeromskiego 53  
(sala koncertowa Urzędu Miejskiego)

tel./fax 48 36 20 444
tel. 48 360 24 80
www.rok.art.pl

sekretariat@rok.art.pl 
koncerty@rok.art.pl

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna

Wykonawcy: Zespół Klezmafour (Andrzej Czapliński – skrzypce, wokal, 
Wojciech Czapliński – klarnet, Rafał Grząka – akordeon, Kamil Siciak – 
perkusja, Gabriel Tomczuk – kontrabas); Jarosław Praszczałek – dyrygent; 
Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie: energetyczna muzyka bałkańska i klezmerska.
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Klezmafour to zespół rozpięty pomiędzy Lublinem, Białymstokiem  
i Warszawą i właśnie z klezmerskiej tradycji tego regionu czerpie swoje in-
spiracje. Podchodzi do nich jednak w sposób zupełnie nowatorski, z punk 
rockową wręcz energią i bałkańskim szaleństwem. Zespół jest laureatem 
dwóch nagród prestiżowego International Jewish Music Festival 2010  
w Amsterdamie. Wygrana zaowocowała świetnie przyjętą trasą po USA  
i Kanadzie, gdzie występowali przed kilkutysięczną publicznością u boku 
takich sław jak Balkan Beat Box, jak również licznymi festiwalami za grani-
cą. Cytując organizatorów Internationales Klezmer Festival Fürth (Niemcy), 
gdzie bilety na koncert zespołu wyprzedano w ciągu zaledwie kilku dni: 
„Muzyka zespołu Klezmafour jest głęboko zakorzeniona w żydowskim 
folklorze, jednak zawiera wiele oryginalnych, żywiołowych kompozycji. 
Ich ekscytujące koncerty są świetnym przykładem harmonijnego zgrania 
muzyków. Klezmafour to coś więcej niż tylko powiew świeżości w muzyce 
klezmerskiej, to istny huragan!"

Przedświąteczny czas, to również czas troski o dobro innych. W przerwie 
koncertu odbędzie się coroczna licytacja bombek na cele charyta-
tywne. Jak co roku znani radomianie własnoręcznie przygotowali bomb-
ki choinkowe, które będzie można wylicytować lub kupić, pomagając  
w ten sposób potrzebującym.

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

31 grudnia 2019 roku
godz. 18.00
Koncert Sylwestrowy Lata dwudzieste, lata 
trzydzieste
Wykonawcy: Wokal: Małgorzata Wojciechowska, Karolina Gwóźdź, Piotr 
Dąbrówka, Kuba Blokesz; Dawid Jarząb – dyrygent; Combo jazzowe pod 
kierownictwem Leszka Kołodziejskiego; tancerze (m.in. twist, charleston, 
fokstrot, boogie-woogie); Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie najpiękniejsze polskie piosenki okresu międzywojennego 
i powojennego, m.in. Lata dwudzieste, lata trzydzieste, Ta ostatnia niedzie-
la, Miłość Ci wszystko wybaczy, Baby, ach te baby i wiele innych, które za-
brzmią w nowych aranżacjach tego jedynego w swoim rodzaju wieczoru. 
Mieczysław Fogg, Hanka Ordonówna czy Eugeniusz Bodo – śpiewane 
przez nich piosenki nucimy do dziś, często nie zdając sobie nawet sprawy, 
z jakich filmów pochodzą. Niezwykli artyści, Radomska Orkiestra, magicz-
na scenografia i muzyka – wszystko to pomoże nam przenieść się w tam-
te, dawno minione wspaniałe lata, a także z przytupem pożegnać stary 
rok. Tradycyjnie, w przerwie koncertu, symboliczną lampką szampana 
wspólnie wzniesiemy toast za nowy rok.
Bilety w przedsprzedaży (do 16 grudnia): I strefa – 115 zł ; II strefa – 100 zł. 
Od 17 grudnia: I strefa – 130 zł; II strefa – 115 zł

1 grudnia 2019 roku
godz. 18.00 
Peter Shaffer Amadeusz, reż. Paweł Aigner 
Wolfgang Amadeusz Mozart. Muzyczny geniusz wszechczasów. Jego wy-
bitny talent w równej mierze budził zachwyt, co był źródłem niepohamo-
wanej zawiści. Któregoś dnia ów bezczelny, piekielnie uzdolniony młodzik 
niespodziewanie pojawia się w życiu Antonio Salieriego – szacownego, 
poważnego kompozytora, cesarskiego kapelmistrza, który swojej pozycji 
dorobił się po latach żmudnej, wytężonej pracy. To spotkanie na zawsze od-
bierze spokój utytułowanemu mistrzowi i stanie się jego przekleństwem. 
Salieri, obsesyjnie zazdrosny o niezwykły talent, przerażony własną prze-
ciętnością odbitą w geniuszu Mozarta, zaczyna go osaczać siecią intryg  
i kłamstw. Nie zawaha się przed niczym, by zniszczyć rywala... Obsada: 
Aleksandra Bogulewska, Agnieszka Grębosz, Joanna Zagórska, Marek 
Braun, Mateusz Kocięcki, Wojciech Ługowski, Adam Majewski, Mateusz 
Michnikowski, Daniel Mosior, Mateusz Paluch, Łukasz Stawowczyk, Michał 
Węgrzyński.

1, 21, 22 grudnia 2019 roku
godz. 19.00 
Villy Russell Shirley Valentine, reż. Zbigniew Rybka 
Shirley Valentine to kobieta, jakich wiele. Swoje życie podporządko-
wała rodzinie, spędza całe dnie w kuchni, a rytm jej dni i tygodni wy-
znacza domowy jadłospis i trasa: dom – zakupy – dom. Przez lata 
Shirley zdążyła pogodzić się z tą rzeczywistością. Tytułową bohater-
kę poznajemy w momencie, gdy w jej życiu pojawia się coś, co nieod-
wracalnie zburzy ów porządek rzeczy. Shirley ze zdumieniem odkryje, 
że w jej życiu nie zostało właściwie nic z tego, o czym zawsze marzy-
ła. Czy ta przykładna gospodyni domowa znajdzie w sobie odwagę  
i siłę, by zacząć wszystko od nowa? Choć „Shirley Valentine” to dowcipna  
i pełna ciepłego dystansu opowieść o kobietach, nie dajcie się zwieść wra-
żeniu, że to propozycja na typowo babski wieczór! Możecie być pewni, 
że i panowie bez trudu odnajdą tu wiele zaskakująco znajomych sytuacji  

z życia wziętych. W tytułowej roli Iwona Pieniążek.

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

Plac Jagielloński 15
tel. 48 386 52 67
fax 48 386 52 90

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

bilety@teatr.radom.pl
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4 grudnia 2019 roku
godz. 10.00 i 13.00
5, 6, 10, 11 grudnia 2019 roku
godz. 10.00
Francess Hodgson Burnett Tajemniczy ogród
reż. Cezary Domagała  
Adaptacja pełnej ciepła opowieści o przyjaźni, która potrafi odmienić 
smutną rzeczywistość i przywrócić radość życia. Mary Lennox po śmierci 
rodziców trafia pod opiekę swego wuja Archibalda i zamieszkuje w jego 
posiadłości. Dziewczynka wyczuwa w domu skrzętnie skrywaną tajem-
nicę, obserwuje dziwne zachowania mieszkańców, słyszy różne głosy, 
płacze i krzyki. Kiedy nikt nie chce jej wyjawić prawdy, postanawia sama 
dowiedzieć się, co ukrywają przed nią domownicy. Obsada: Aleksandra 
Bogulewska, Danuta Dolecka, Maria Gudejko, Wojciech Ługowski, Daniel 
Mosior, Mateusz Paluch, Jarosław Rabenda.

4, 5, 6 grudnia 2019 roku
godz. 11.00
Andrzej Sadowski Jestem, reż. Andrzej Sadowski 
Spektakl opowiada o trudnym okresie dojrzewania. Dramatyczna histo-
ria Joanny jest zarazem opowieścią o tym, jak łatwo w tym okresie życia 
popełnić błąd i jak wielką cenę trzeba za to zapłacić. Występują: Joanna 
Zagórska, Mateusz Kocięcki.

6 grudnia 2019 roku
godz. 19.00 
8 grudnia 2019 roku
godz. 16.00 
Gerald Sibleyras Napis, reż. Krzysztof Babicki 
W windzie jednej z porządnych paryskich kamienic pewnego dnia docho-
dzi do nieprzyjemnego incydentu – pojawia się obelżywy napis szkalu-
jący nowych lokatorów, małżeństwo Lebrun. Dotknięty do żywego pan 
Lebrun postanawia ustalić, kim jest autor inwektywy i co było powodem 
tak niewybrednego publicznego ataku. Obsada: Izabela Brejtkop, Danuta 
Dolecka, Maria Gudejko, Marek Braun, Piotr Kondrat, Jarosław Rabenda.

7, 8 grudnia 2019 roku
godz. 19.00
Ken Ludwig Dajcie mi tenora!, reż. Marcin Sławiński 
Szalona komedia, rozgrywająca się w zwariowanym środowisku artystycz-
nym. Tuż przed rozpoczęciem wielkiej operowej gali ginie znany włoski 
tenor, który swoim występem ma uświetnić doniosły wieczór. Jak uniknąć 
towarzyskiego skandalu i bankructwa?! Najlepiej… niepostrzeżenie zastą-
pić słynną gwiazdę. Kto to zrobi? Jak to kto? Dajcie mi tenora!!! Obsada: 
Izabela Brejtkop, Katarzyna Dorosińska, Maria Gudejko, Iwona Pieniążek, 
Mateusz Kocięcki, Piotr Kondrat, Łukasz Mazurek, Jarosław Rabenda.

Dajcie mi tenora, fot. M. Strudziński 

9 grudnia 2019 roku
godz. 18.00
Czytamy Gombrowicza Dzienniki, reż. Paweł Sala
Cykl Czytamy Gombrowicza realizowany jest w ramach zadania „XIV 
Międzynarodowy Festiwal Gombrowiczowski”. Dofinansowano ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury oraz Gminy Miasta Radom. 
Wstęp wolny.

12 grudnia 2019 roku
godz. 10.00 i 13.00
13 grudnia 2019 roku
godz. 10.00
Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara, reż. Grigorij Lifanov 
Arcydzieło światowej literatury w wizji jednego z najciekawszych rosyj-
skich reżyserów teatralnych. Lifanov wybrał z powieści Dostojewskiego 
wątki najcelniej opisujące kondycję człowieka miotającego się tragicznie 
między własną zuchwałością a wyrzutami sumienia. W efekcie powstał 
interesujący, niebanalny, trzymający w napięciu spektakl o uniwersalnym 
przesłaniu. Prawdziwa intelektualna uczta. Obsada: Maria Gudejko, Joanna 
Jędrejek, Marek Braun, Sebastian Cybulski (gościnnie), Mateusz Kocięcki, 
Mateusz Paluch, Wojciech Ługowski, Michał Węgrzyński.

13, 14, 15 grudnia 2019 roku
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 zo-
staje tajemnicze morderstwo... Aktorzy wspólnie z widzami odtwarzają 
całą sytuację, po czym publiczność wyłania postać podejrzaną o doko-
nanie zabójstwa... Obsada: Danuta Dolecka, Katarzyna Dorosińska, Marek 
Braun, Jacek Łuczak (gościnnie), Adam Majewski, Jarosław Rabenda.
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14, 15 grudnia 2019 roku
godz. 16.00 
Michele Riml Seks dla opornych, reż. Jacek Schoen 
Henry i Alice, małżonkowie z kilkunastoletnim stażem, uzbrojeni w eg-
zemplarz Seksu dla opornych, meldują się w modnym hotelu z misją rewi-
talizacji swojego związku. Przeżyte lata odcisnęły na nich swoje piętno, 
dołożyły się do tego dzieci, stres i codzienna rutyna. Wzajemne preten-
sje i urazy zaprowadzą małżonków niemal do ostatecznego zerwania,  
a poradnikowe recepty dostarczą zdecydowanie groteskowych prze-
żyć… Obsada: Katarzyna Dorosińska, Łukasz Mazurek.

18, 19 grudnia 2019 roku
godz. 10.00
Witold Gombrowicz Ferdydurke, reż. Alina Moś-Kerger 

Ferdydurke, fot. K. Strudziński 

się sami, jakie to proste. Wymaga jedynie mocnych nerwów i nietuzinko-
wych pomysłów. Bezrobotny mąż, domniemany transwestyta, kontroler  
z urzędu skarbowego, trup, pracownik zakładu pogrzebowego, a wszyscy 
w towarzystwie pięknych kobiet! Jak w tym szaleństwie poradzą sobie 
bohaterowie naszej najnowszej farsy? Czy uda im się wyjść cało z opresji? 
Przekonajcie się sami! Zapraszamy na szaloną komedię pełną nieoczeki-
wanych zwrotów akcji. Szampańska zabawa, świetny humor, bankiet, mu-
zyka na żywo, mnóstwo zabawnych sytuacji, a wszystko w towarzystwie 
naszych wspaniałych aktorów daje gwarancję spędzenia wyjątkowego 
Wieczoru Sylwestrowego! Musicie to przeżyć z nami! Obsada: Aleksandra 
Bogulewska, Katarzyna Dorosińska, Joanna Jędrejek, Joanna Zagórska, 
Marek Braun, Piotr Kondrat, Wojciech Ługowski, Adam Majewski, Mateusz 
Michnikowski, Daniel Mosior.

1, 8 grudnia 2019 roku
godz. 13.00
3, 4, 5, 6, 10, 11 grudnia 2019 roku
godz. 10.00
15 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
Marta Guśniowska Calineczka, reż. Jacek Bała 

Calineczka, fot. M. Strudziński 

Ferdydurke jest powieścią opartą na faktach. I potwierdzi to rozmowa  
z każdym myślącym trzydziestolatkiem. Wystarczy zapytać, kim jest, jak 
to się stało, że jest tym, kim jest. Tu nie ma bezpodstawnych rozważań, 
wydumanej filozofii, to są potwierdzone fakty. Tak jest w powieści i tak jest 
w radomskiej inscenizacji budowanej na uniwersalności, na gębie stwo-
rzonej twórcom, którzy tę opowieść budują. Obsada: Agnieszka Grębosz, 
Natalia Samojlik, Karolina Węgrzyńska, Przemysław Bosek, Adam Majewski, 
Mateusz Michnikowski, Mateusz Paluch, Michał Węgrzyński.

28, 29, 30 grudnia 2019 roku
godz. 19.00 Pokazy przedpremierowe
31 grudnia 2019 roku
godz. 18.00 i 21.30 Premiera
Michael Cooney Ryzykowna forsa, reż. Paweł Pitera 
Chcecie poznać przepis na 25000 funtów? Wydaje się to trudne i nieosią-
galne? Nic bardziej mylnego! Przyjdźcie na naszą sztukę, a przekonacie 

Przygody malutkiej dziewczynki o wielkim sercu, która wędrując przez 
świat, poznaje jego piękno, ale musi także stawić czoła czającym się wo-
kół zagrożeniom. Postaci, które na swojej drodze spotyka, uczą ją wie-
lu ważnych rzeczy – dzięki nim dziewczynka dowiaduje się, czym jest 
wzajemny szacunek, wrażliwość na cierpienie innych, przyjaźń. Obsada: 
Agnieszka Grębosz, Natalia Samojlik, Karolina Węgrzyńska, Przemysław 
Bosek, Mateusz Michnikowski.

Informacje o cenach biletów: tel. 48 386 52 67, bilety@teatr.ra-
dom.pl, www.teatr.radom.pl
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Cały grudzień 2019 roku
Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu

Muzeum zaprasza na wystawę pt. 90 lat rowerów Łucznik i nie tylko. 
Ekspozycję stanowią rowery z okresu od końca XIX wieku do lat 80. XX 
wieku, wiele przedmiotów związanych z przedwojenną produkcją rowe-
rów w radomskiej Fabryce Broni oraz pamiątki związane z radomskim 
kolarstwem. Godziny otwarcia: poniedziałek – nieczynne, od wtorku do 
niedzieli w godz. 9.00–17.00.
Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
Cennik: bilet normalny 4 zł /os., bilet ulgowy – 2 zł /os., przewodnik  
– 5 zł /os.

Cały grudzień 2019 roku
godz. 8.00–15.00
Ekspozycja reliktów archeologiczno-
-architektonicznych założenia zamku 
radomskiego – Dom wedle Bramy 
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku.    
Organizator: Rewitalizacja Sp. z o.o.
Miejsce: Kamienica starościńska, ul. Grodzka 8. 
Wstęp wolny

1 grudnia 2019 roku
godz. 16.00 i 19.00
Spektakl Dwie pary do pary
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na biletyna.pl, kupbilecik.pl 

1 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
Koncert Jubileuszowy Chóru Ewangelickiego  
im. Oskara Kolberga z Radomia
Koncert z okazji 15 rocznicy działalności. Każdy uczestnik koncertu 
otrzyma bezpłatnie płytę, którą chór nagrał z okazji swojego Jubileuszu 
15-lecia.
Miejsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski ul. Reja 7
Wstęp wolny

2 grudnia 2019 roku
godz. 17.00 i 20.00
Spektakl Kłamstewka
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl

3, 10, 17 grudnia 2019 roku
godz. 16.00
Zajęcia teatralne
Spotkania prowadzi Karolina Skrzek. 
Miejsce: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży – Arka, ul. Chrobrego 7/9
Wstęp wolny

3 grudnia 2019 roku
godz. 18.30
Teatr Piasku Tetiany Galitsyny – Królowa Śniegu
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl

5 grudnia 2019 roku
godz. 19.00
Koncert Anny German Niezapomniana 
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl 

6 grudnia 2019 roku
godz. 19.00
Koncert Edyty Geppert
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl

Inne  
wydarzenia

Fot. UM w Radomiu
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6 grudnia 2019 roku
godz. 20.00
IRA – Koncert
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20 
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl

7 grudnia 2019 roku
godz. 16.00
Kabaret Pod Wyrwigroszem – Tra Ta Ta Ta
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatn. Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl

11 grudnia 2019 roku
godz. 16.00
Warsztaty literackie
Spotkania prowadzi dr Adrian Szary.
Miejsce: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży – „Arka”, ul. Kelles-Krauza 19.

13 grudnia 2019 roku
godz. 11.00
VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Od Jana 
Kochanowskiego do poety Kresowego
Konkurs organizowany przez VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu, przy współpracy z Towarzystwem 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich oddział w Radomiu.
Miejsce: VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, ul. Kilińskiego 25
Wstęp wolny

13 grudnia 2019 roku
godz. 20.00
Daria Zawiałow – Helsinki Tour vol. 2
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20 
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl

14 grudnia 2019 roku
godz. 7.30–17.00
Sobota w Świętokrzyskim
Piesza impreza turystyczna w regionie świętokrzyskim – przejście z Nowej 
Słupi do Świętej Katarzyny (17 km) z ogniskiem na zakończenie.
Organizator: PTTK Oddział Miejski w Radomiu
Koszt wycieczki: 55 zł

14 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
Spacer po Radomiu: Radom w PRL

Więcej na www.facebook.com/stowarzyszeniedrogamleczna
Zbiórka: przed dawnym sklepem Kasia, ul. Żeromskiego 2
wstęp wolny

15 grudnia 2019 roku
godz.16.00 i 19.00
Kabaret Smile – nowy program Tu i teraz
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl

18 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
Doroczna wystawa członków Klubu Fotografii 
Krajoznawczej przy PTTK oddział Łucznik  
w Radomiu
Miejsce: Biblioteka Pedagogiczna w Radomiu, ul. Kościuszki 5A
Wstęp wolny

19 grudnia 2019 roku
godz. 19.00 
Rozmowy o... cudzie jakim jest dziecko
Tym razem poruszony zostanie temat działalności Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjnego przy Caritas Diecezji Radomskiej. Na spotkaniu zostanie 
przybliżony przebieg procedury adopcyjnej, wymagań stawianych kan-
dydatom na rodziców adopcyjnych oraz udziału Katolickiego Ośrodka 
Adopcyjnego w okresie tzw. postadopcji. Dowiemy się, jakimi zasadami 
kierują się pracownicy ośrodka, dobierając rodzinę do dziecka. Usłyszymy 
także świadectwo rodziny adopcyjnej, która podzieli się swoim doświad-
czeniem budowania więzi z dziećmi. Gośćmi spotkania będą: Karolina  
i Mateusz Aniołowie – rodzina adopcyjna, Elżbieta Stolarczyk – dyrektor 
Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Radomiu oraz Anna Matuszewska 
– psycholog tego ośrodka.
Organizator: Stowarzyszenie „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum
Miejsce: Centrum Wolontariatu Międzynarodowego, ul. K. Kelles-Krauza 
19, wjazd na parking oraz wejście od ul. Niedziałkowskiego
Wstęp wolny

19 grudnia 2019 roku
godz. 19.00
Stand Up – Piotrek Szumowski Półczłowiek, 
półgłówek
Support: Andy Sosnowski / Andrzej Sosnowski
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20 
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl
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6 grudnia 2019 roku
Młody renifer Alex. Urzekająca pięknem i majestatem przyrody 
produkcja, która oczarowała serca widzów, bijąc rekordy oglądalności we 
Francji i w krajach skandynawskich.
Śnieżna paczka. Mors planuje przyśpieszyć globalne ocieplenie  
i stopić koło podbiegunowe, w czym próbuje mu przeszkodzić grupa nie-
doświadczonych bohaterów, na czele której stoi lis.
Ratujmy Florę. Flora jest słoniem cyrkowym, który nie może już wy-
konywać swoich sztuczek. Bezwzględny zarząd cyrku postanawia pozbyć 
się zwierzęcia

13 grudnia 2019 roku
Czarne święta. Grupa studentek jest prześladowana przez nieznajo-
mego. Kimkolwiek jest morderca, wkrótce przyjdzie mu odkryć, że dzisiej-
sze młode kobiety nie mają najmniejszego zamiaru być niczyimi ofiarami.

18 grudnia 2019 roku
Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Finał sagi  
o Skywalkerach. Narodzą się nowe legendy, a ostatecznie bitwa o wolność 
ma się dopiero rozegrać.

20 grudnia 2019 roku
Misiek i chiński skarb. Po licznych przygodach w Nowym Jorku, 
ulubiony Misiek całego świata myślał, że może nareszcie odsapnąć. Nic 
bardziej mylnego – nowa przygoda czai się tuż za rogiem! I to dosłownie, 
bowiem w lodowych górach rozbija się tajemniczy samolot.
Zaśnij. Karla, młoda studentka medycyny, próbuje wyleczyć swojego 
brata z wyjątkowo rzadkiej i nieuleczalnej choroby powodującej chronicz-
ną bezsenność.

25 grudnia 2019 roku
Futro z misia. Boss podhalańskiej mafii, o wiele mówiącej ksywie 
Nerwowy, jest wściekły –  jego ludzie podczas brawurowej akcji ukradli  
z komisariatu w Tczewie 120 kilogramów… ziołowej herbatki. W policyj-
nym magazynie miała być marihuana, ale ktoś ubiegł zakopiańskich zaka-
piorów i zwiał z towarem.

Kino 
HELIOS  

ul. Poniatowskiego 5
tel. 48 362 80 50 
fax 48 340 07 89
www.helios.pl
radom@helios.pl

27 grudnia 2019 roku
Jumanji: Następny poziom. Powrót słynnych bohaterów, któ-
rych poznaliśmy w Jumanji: Przygoda w dżungli. Tyle że zasady gry zmieniły 
się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by 
uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry.

4, 18, 25 grudnia 2018 roku
godz. 18.30
Kino Konesera: 4 grudnia – Kult; 18 grudnia – Amazing Grace: 
Aretha Franklin; 25 grudnia – Supernova

12, 19, 26 grudnia 2019 roku
godz. 13.00 i 18.00
Kultura Dostępna: 
12 grudnia – Fighter; 19 grudnia – Miłość jest wszystkim; 26 grudnia  
– Planeta Singli 3

9 grudnia 2019 roku
godz. 17.00
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku – Jak poślubić 
milionera?

11 grudnia 2019 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet: Jak poślubić milionera?

6, 7, 8 grudnia 2019 roku
Mikołajki w Kinie Helios
Weekendowe seanse i zabawy z nagrodami dla najmłodszych: Kraina Lodu 
2, Śnieżna paczka, Młody renifer Alex, Ratujmy Florę.

22, 29 grudnia 2019 roku
godz. 10.30 
Filmowe Poranki: 22 grudnia – Strażak 
Sam; 29 grudnia – Masza i Niedźwiedź

20, 31 grudnia 2019 roku
Nocny Maraton Filmowy: 
20 grudnia, godz. 23.00– Maraton Gwiezdnych Wojen; 31 grudnia  
– godz. 22.00 – Maraton Sylwestrowy

Poznaj Helios Dream! 
Helios Dream to wyróżniające się nowoczesnym designem, wyposażo-
ne w wygodne, skórzane fotele z regulacją siedzeń, systemem dźwięku 
Dolby Atmos i obrazem w rozdzielczości 4K sale, wyznaczają nowe stan-
dardy odbioru filmu w kinie.
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Premiery filmowe:

6 grudnia 2019 roku
Śnieżna paczka. Mors planuje przyśpieszyć globalne ocieplenie  
i stopić koło podbiegunowe, w czym próbuje mu przeszkodzić grupa nie-
doświadczonych bohaterów, na czele której stoi lis.
Młody renifer Alex. Zdumiewająca lecz ze wszech miar prawdziwa 
historia młodego renifera, który przyszedł na świat w samym sercu mroź-
nej Laponii. Kamera śledzi jego narodziny, dorastanie i trwającą wiele mie-
sięcy podróż przez skutą lodem tajgę.
Ratujmy Florę. Flora jest słoniem cyrkowym, który nie może już wy-
konywać swoich sztuczek. Bezwzględny zarząd cyrku postanawia pozbyć 
się zwierzęcia. Córka kierownika cyrku wykrada Florę i razem wyruszają  
w drogę do rezerwatu słoni. Od bezpiecznego azylu dzielą ich setki kilo-
metrów lasów i rwąca rzeka. 
Nadzwyczajni. Bruno (Vincent Cassel) i Malik (Reda Kateb) są najlep-
szymi kumplami. Na pierwszy rzut oka wszystko ich dzieli – temperament, 
zainteresowania, a nawet religia. Łączy natomiast gorąca przyjaźń oraz 
fakt, że od dwudziestu lat czynnie działają na rzecz autystycznych dzieci  
i młodzieży. Nie wszystkim jednak metody Bruno i Malika są w smak. 

13 grudnia 2019 roku
Czarne święta. Zbliżają się święta, więc Hawthorne College, jak co 
roku o tej porze, robi się pusty. Ale nie wszyscy opuszczają kampus. Riley 
Stone (Imogen Poots) i jej siostry ze stowarzyszenia studenckiego przygo-
towują się do serii przyjęć z okazji świąt. Tymczasem na terenie kampusu 
pojawia się tajemniczy, zamaskowany morderca…
21 mostów. Chadwick Boseman w roli nowojorskiego gliniarza ściga-
jącego zabójców ośmiu policjantów. Aby odciąć im drogę ucieczki, zamy-
ka wszystkie mosty z Manhattanu.
Serce do walki. Piotrek jest utalentowanym sportowcem. W pamięci 
ma jednak traumatyczne wydarzenia z dzieciństwa, które rzucają się cie-
niem na całe jego obecne życie. Nie mogąc odnaleźć swojej drogi zaczy-
na brać udział w nielegalnych walkach. Pewnego dnia poznaje niezwykłą 
dziewczynę… 

MULTIKINO 
Radom  

ul. Chrobrego 1
tel. 670 05 00
fax: 670 05 25
www.multikino.pl
radom@multikino.pl

18 grudnia 2019 roku
Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie. Lucasfilm i reży-
ser J.J. Abrams raz jeszcze łączą siły, aby zabrać widzów w spektakularną 
podróż do odległej galaktyki w filmie.

20 grudnia 2019 roku
Misiek i chiński skarb. Po licznych przygodach w Nowym Jorku, 
ulubiony Misiek całego świata myślał, że może nareszcie odsapnąć. Nic 
bardziej mylnego – nowa przygoda czai się tuż za rogiem! I to dosłownie, 
bowiem w lodowych górach rozbija się tajemniczy samolot. 
Osierocony Brooklyn. Lionel Essrog, nowojorski prywatny detek-
tyw z doskonałą pamięcią i syndromem Tourette’a, poprzysięga znaleźć 
morderców Franka Minny, swojego szefa i przyjaciela, który wplątał się w 
szemrane interesy z ludźmi, którzy działają zawsze w cieniu. 

25 grudnia 2019 roku
Pan T. Powstająca z powojennych ruin Warszawa roku 1953 to miejsce, 
w którym wszystko jest możliwe. Wszechobecna niepewność, donosy  
i kontrola oswajane są wódką i dobrym towarzystwem, w podziemiach 
kościoła daje się słyszeć jazz, a przypadkowe spotkanie w toalecie z I se-
kretarzem Bolesławem Bierutem może zakończyć się niespodziewaną 
nietrzeźwością. To wszystko zna z własnego doświadczenia niejaki Pan  
T. – uznany pisarz, który mieszka w hotelu dla literatów. 
Futro z misia. Boss podhalańskiej mafii, o wiele mówiącej ksywie 
Nerwowy, jest wściekły – jego ludzie podczas brawurowej akcji ukradli  
z komisariatu w Tczewie 120 kilogramów… ziołowej herbatki. Całej spra-
wie bacznie przyglądają się agenci Dzik) i Żubr) z CBŚ, którzy podejrzewają 
przekręt na wojewódzką skalę. 

27 grudnia 2019 roku
Oficer i szpieg. Historia na faktach Alfreda Dreyfusa, francuskiego 
oficera skazanego na dożywocie za zdradę swojej ojczyzny i zesłanego 
na Wyspę Diabelską u wybrzeży Gujany Francuskiej. Nowy szef wywiadu 
Georges Picquart wkrótce po uwięzieniu Dreyfusa odkrywa, że dowody 
przeciwko skazanemu oficerowi zostały spreparowane. 
Jumanji: Następny poziom. Powrót słynnych bohaterów, któ-
rych poznaliśmy w Jumanji: Przygoda w dżungli. Tyle że zasady gry zmieniły 
się diametralnie. Wszyscy zmuszeni są do powrotu do świata Jumanji, by 
uratować jednego ze swych przyjaciół, któremu nie udało się opuścić gry. 

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 grudnia 2019 
roku
godz. 10.30 
Poranki dla dzieci
Poranki to pokazy bajek adresowane do Maluchów powyżej 2 roku życia 
jako forma spędzania wolnego czasu.
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Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB 
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Wydawnictwo przygotowane w oparciu o materiały dostarczone do re-
dakcji przez organizatorów imprez (szczegółowe informacje na stronach 
internetowych). 
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zmia-
ny terminów imprez prezentowanych w RIK-u. 
Wydawnictwo, całkowicie zrealizowane ze środków finansowych Gminy 
Miasta Radomia, służy wyłącznie promocji wydarzeń kulturalnych. 
Zabroniona jest sprzedaż oraz czerpanie wszelkich korzyści finansowych 
z RIK–u. Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dystrybucji RIK-u. 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Zachęcamy do zgłaszania imprez do 5 dnia każdego miesiąca poprzedza-
jącego imprezę drogą mailową rik@umradom.pl – formularz do pobrania 
na www.radom.pl w zakładce Radomski Informator Kulturalny.

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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