
Wakacje zapowiadają się dla radomskiej 
kultury jako bardzo intensywne i upłyną 
pod znakiem wydarzeń, które nie tylko two-
rzyć będą nową, bogatą, oryginalną ofertę 
dla mieszkańców Radomia, ale też  wpłynąć 
mają na promocję naszego miasta.  

Zacznijmy od Fosy pełnej kultury. Tego jesz-
cze w Radomiu nie było. Cotygodniowe 
wakacyjne koncerty to stanowczo za mało. 
Kultura powinna być żywa, uczestnicząca, 

rozwijająca, zachęcająca miejską społeczność do wspólnych spotkań i re-
laksu, ale też do czynnego udziału całych rodzin w twórczej kreacji. Liczę, 
że radomianie taką właśnie kulturę polubią. Na siedem weekendów waka-
cji MOK Amfiteatr przygotował całodniowe warsztaty, happeningi, targi, 
spotkania z nietuzinkowymi gośćmi, wernisaże i oryginalne występy, np. 
zespołu Żywiołak czy Tymona Tymańskiego. 

Na początku sierpnia bardzo ważne wydarzenie – Spotkania z Kulturą 
Żydowską Ślad w nowym formacie i w dużej skali, połączone z obchoda-
mi 75. rocznicy likwidacji radomskiego getta. Odbędzie się m.in. otwar-
cie Szlaku Pamięci Żydów Radomskich, promocja pierwszego polskiego 
wydania Księgi Radomia i odsłonięcie tablicy upamiętniającej Chaima 
Kinclera. Przybędą dziesiątki gości z całego świata. Jestem przekonany, że 
zobaczą Radom dbający o swoją wielokulturową tradycję i historię.

Pięknie zapowiada się też sierpniowy Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego Café Jazz Festival, któremu towarzyszyć ma Międzynarodowy 
Zlot Kamperów. Organizatorem imprezy jest MOK „Amfiteatr” wraz  
z MOSiR-em.Dyrektorem artystycznym festiwalu został wybitny pianista 
i kompozytor Wojciech Kamiński, dotychczasowy dyrektor słynnej Złotej 
Tarki. To gwarancja znakomitego poziomu imprezy, która wydaje się mieć 
wielki potencjał – nie tylko kulturalny i rozrywkowy, ale też turystyczny.

W letnie miesiące czekają nas również koncerty IX Międzynarodowej 
Akademii Dyrygentów i Międzynarodowego Konkursu Dyrygentów, 
dziesiąta, rozbudowana edycja Ogólnopolskich Spotkań Filmowych 
Kameralne Lato, jak zawsze barwne Radom Fashion Show, letnie kino i re-
gularne koncerty w muszli koncertowej. W lipcu i sierpniu Radom będzie 
więc, żywy, kolorowy, kulturalny.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez 
lipiec 2017

Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

26 czer- 
wca 

– 7 lipca
Półkolonia w MDK P Więcej na str. 41

cały  
lipiec

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

W
Kamienica 

Starościńska,  
ul. Grodzka 8

cały  
lipiec

O potrzebie tworzenia widzeń P
Centrum Rzeźby 

Polskiej
cały  

lipiec
Tygodniowe wakacyjne warsztaty 
artystyczne z DK „Borki”

P Więcej na str. 19–20

cały  
lipiec

Dwutygodniowe półkolonie z DK „Idalin” P Więcej na str. 21

cały  
lipiec

Alexandre Dang, Dancing Flowers W MCSW „Elektrownia”

cały  
lipiec

Czerp wiedzę z książek, jak wodę ze studni – 
wystawa fotografii Magdaleny Błażewicz 

W
Filia nr 16 MBP, 
ul. Barycka 2,  
Galeria F-16

cały  
lipiec

Wystawy czasowe: 

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

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

do  
12 lipca

Pars pro toto… – prace radomskiego ar-
tysty Andrzeja Markiewicza inspirowane 
twórczością prof. Leszka Kołakowskiego

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

do  
16 lipca

Kamila Szczęsna PROCESS 2 P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

1–2 lipca
Ogólnopolski Turniej Rocznika 2005/2006 
AS Radomiak Kids Cup

W
boiska MOSiR  przy  

ul. Struga 63  
i Słowackiego 243

1–6 lipca
Kino studyjne filmów artystycznych: 
Miłość aż po ślub; Lady M

P MCSW „Elektrownia”

1–13 lipca Filmy dla dzieci: Zielona szkoła – premiera P MCSW „Elektrownia”

2–8  
lipca

10. Edycja Ogólnopolskich Spotkań 
Filmowych Kameralne Lato

W Więcej na str. 13

od 3 lipca
Fosa pełna kultury. Animacje tematyczne 
dla dzieci

W
MOK „Amfiteatr”,  

ul. Parkowa 1

od 7 lipca Kino studyjne filmów artystycznych: Volta P MCSW „Elektrownia”

9–14 
lipca

Audite – Międzynarodowy Konkurs 
Dyrygentów – przesłuchania konkursowe                                          

W Więcej na str. 52–54

od 14 
lipca

Filmy dla dzieci: Miś Bamse w lesie 
złodziei

P MCSW „Elektrownia”

14–30 
lipca

10. Międzynarodowy Plener Malarstwa 
i Rzeźby Puszcza Kozienicka Inspiracje 
Garbatka-Letnisko

W Garbatka-Letnisko

15–16 
lipca

II Ogólnopolski Czempionat Koni 
Arabskich Radom 2017

W
teren lotniska 

 Radom-Piastów

17–21 
lipca

Warsztaty w Pyzówce P Więcej na str. 41

21–27 
lipca

Kino studyjne filmów artystycznych:  
Oli Maki, najlepszy dzień

P MCSW „Elektrownia”
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od  
27 lipca

Kino studyjne filmów artystycznych:  Kedi P MCSW „Elektrownia”

1 lipca 2017 sobota

19.00
Fosa pełna kultury. Radom gra! Kulturalnie. 
Magiczne otwarcie Fosy: Rozczarowani + 
Koncert Nat Osborn Band

W Więcej na str. 31–32

II Popularna Impreza Samochodowa 
Superoes

W/P Więcej na str. 57

2 lipca 2017 niedziela
9.00 

–17.00
Aktywna Plaża W Ośrodek Borki

10.30 Filmowe Poranki: Bob Budowniczy P Kino Helios

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne:   
Fakty i mity kolorze

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

15.00 
–22.00

Fosa pełna kultury. Gra na zmysłach:
muzyczny performance, spektakl, 
dancing

W
MOK „Amfiteatr”,  

ul. Parkowa 1

16.45 
–18.30

Grandioso na Fontannach W Więcej na str. 57

3 lipca 2017 poniedziałek

Kino Konesera: Sama przeciw wszystkim P Kino Helios

4 lipca 2017 wtorek

18.00

Radom w obiektywie RTF-u  – otwarcie 
zbiorowej wystawy  fotografii członków 
Radomskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

21.00 Klaudia Kowalik Quartet - koncert W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
5 lipca 2017 środa

18.00
Pasje i marzenia 10 – otwarcie jubileuszo-
wej wystawy malarstwa i rysunku osób 
dorosłych

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  
ul. Dowkontta 2/4

Kino Konesera: Królowa Hiszpanii P Kino Helios
6 lipca 2017 czwartek

18.00 Kultura Dostępna: Szczęście świata P Kino Helios
7 lipca 2017 piątek

18.00
Auto Caar – Wystawa fotografii Łukasza 
Wykroty

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33

23.00 Nocny Maraton Filmowy: Maraton Grozy P Kino Helios

Premiery filmowe: Volta;  Baby Driver P Kino Helios

8 lipca 2017 sobota

15.00
Fosa pełna kultury. Smaki Radomszczyzny 
– kuchnia i nowe media

W Więcej na str. 33

18.00
IX Międzynarodowa Akademia Dyrygen-
tów – koncert finałowy

P
Zespół Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70
9 lipca 2017 niedziela

12.00

Fosa pełna kultury. Smaki Radomszczyzny 
– kuchnia i nowe media: MasterChef 
(pokaz i bitwa kulinarna) + Koncert 
zespołu Żywiołak

W Więcej na str. 33

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne:   
Świetlne lampiony

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

17.00
Mateusz Strzelecki i Paulina Garlińska  
– Klasyka na skrzypce i gitarę

W Muszla koncertowa
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10 lipca 2017 poniedziałek
18.30 Helios na scenie: Święta Joanna P Kino Helios

11 lipca 2017 wtorek
18.00 

– 21.00
Radomski Taniec pod Gwiazdami W

Przy muszli 
koncertowej

12 lipca 2017 środa

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  
ul. Dowkontta 2/4

Kino Konesera: Zwyczajna dziewczyna P Kino Helios
13 lipca 2017 czwartek

18.00 Kultura Dostępna: Sługi boże P Kino Helios
14 lipca 2017 piątek

Premiery filmowe: Spider-Man: Homecom-
ing 2D i 3D; Rock dog

P Kino Helios

15 lipca 2017 sobota

10.30 Spacer Poznaj tajemnice dzielnicy Glinice W

Park im. J. Rózika, 
obok Domu dla 
bezdomnych,  

ul. Kwiatkowskiego

16.00
Fosa pełna kultury. Listonosz poezji + 
Koncert Tymon & The Transistors

W Więcej na str.  34

18.00
Koncert finałowy Międzynarodowego 
Konkursu Dyrygentów – Audite

P
Zespół Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70
po 

zmroku
Radomskie Kino Letnie w parku  
im. T. Kościuszki

W Muszla koncertowa

16 lipca 2017 niedziela
10.30 Filmowe Poranki: Bob Budowniczy P Kino Helios

11.00 Retro Piknik Rodzinny W
Park Planty i Pub 

Nasza Szkapa,  
ul. Dowkontta 2/4

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne:   
Między rzeźbą a muzyką

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

16.30
Fosa pełna kultury. Listonosz poezji  
– Masa Krytyczna, pokaz zdjęć

W Więcej na str. 34

17.00
Usta milczą, dusza śpiewa.  
Przeboje z operetek musicali

W Muszla koncertowa

17 lipca 2017 poniedziałek
Kino Konesera: Wybawienie P Kino Helios

18 lipca 2017 wtorek
18.00 
–21.00

Radomski Taniec pod Gwiazdami W
Przy muszli 

koncertowej
19 lipca 2017 środa

18.30 Kino Kobiet: Czym chata bogata P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  
ul. Dowkontta 2/4

20 lipca 2017 czwartek
18.00 Kultura Dostępna: Wołyń P Kino Helios

21 lipca 2017 piątek

17.00
Małgorzata Pawlak, Katarzyna Kałapska, 
Monika Rusin, Barbara Strzecha - ręko-
dzieło artystyczne. Otwarcie wystawy

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00

Jacek Beszczyński z zespołem 
Nadziei Maleńka Orkiestra – koncert 
Nasze ulubione ballady – Wysocki, Cohen, 
Okudżawa i inni

W Muszla koncertowa

Premiery filmowe: Dunkierka; Kapitan 
Majtas: Pierwszy wielki film

P Kino Helios

Nocny Maraton Filmowy: Maraton Grozy P Kino Helios

22 lipca 2017 sobota

11.00 Warsztaty robienia chałki żydowskiej P
Pup Nasza Szkapa,  
ul. Dowkontta 2/4
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14.00
Fosa pełna kultury. Śmiech i performance 
– miasteczko cyrkowe, Impro show dla 
dorosłych

W Więcej na str. 34–35

20.00
Radomska scena alternatywna – start 
now! Mountain i Lakes

W Muszla koncertowa

23 lipca 2017 niedziela

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne:   
Laboratorium koloru

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

15.00
Fosa pełna kultury. Śmiech i performance 
+ koncert Witka Muzyka Ulicy

W Więcej na str. 35–36

21.30
Kino na Leżakach – koncert The Rolling 
Stones w Hawanie, nowy film pełnome-
trażowy

W
plac przed Urzędem 

Miejskim,  
ul. Żeromskiego

24 lipca 2017 poniedziałek
18.30 Helios na scenie: Mizantrop P Kino Helios

25 lipca 2017 wtorek
18.00 
–21.00

Radomski Taniec pod Gwiazdami W
Przy muszli 

koncertowej
26 lipca 2017 środa

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 
ul. Dowkontta 2/4

Kino Konesera: Gwiazdy P Kino Helios
27 lipca 2017 czwartek

18.00 Kultura Dostępna: Porady na zdrady P Kino Helios
28 lipca 2017 piątek

14.00
Wernisaż Małgorzaty Jabłońskiej BIO. 
Ekspozycja w ramach projektu Kadry pod 
napięciem

W MCSW „Elektrownia”

18.00
Międzynarodowy Festiwal PARKOWA 
FEST Rock 2017 – Made by Łaźnia

W Muszla koncertowa

Premiery filmowe: Atomic blond; Mała 
wielka stopa;  Wojna o planetę małp

P Kino Helios

29 lipca 2017 sobota

14.00
Fosa pełna kultury. Roztańczony Radom  
– m.in. Teatr Pijana Sypialnia

W Więcej na str. 36

14.00
Otwarcie wystawy – Thorsten Goldberg  
Konstruktor chmur

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej 
Galeria „Oranżeria”

po 
zmroku

Radomskie Kino Letnie w parku  
im. T. Kościuszki

W Muszla koncertowa

30 lipca 2017 niedziela
10.30 Filmowe Poranki: Bob Budowniczy P Kino Helios

12.00
Fosa pełna kultury. Roztańczony Radom 
+koncert Frument Project, Niewte, 
Kapela Bursów z Guzu

W Więcej na str. 36

17.00
Dobre tradycje polskiej piosenki – Anna 
German. Propozycja impresariatu 
Kukavski z Krakowa

W Muszla koncertowa

W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – wstęp za zaproszeniem
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Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

31 lipca 
–4 sier- 

pnia;  
7–11 

sierpnia 

Tygodniowe wakacyjne warsztaty 
artystyczne z DK „Borki”

P Więcej na str. 19–20

31 lip- 
ca–25 

sierpnia
Dwutygodniowe półkolonie z DK „Idalin” P Więcej na str. 21

do 11 
sierpnia

Fosa pełna kultury. Animacje tematyczne 
dla dzieci

W MOK „Amfiteatr”

do 13 
sierpnia

Alexandre Dang, Dancing Flowers W MCSW „Elektrownia”

cały 
sierpień

Czerp wiedzę z książek, jak wodę ze studni – 
wystawa fotografii Magdaleny Błażewicz

W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2, Galeria 
F-16

cały 
sierpień

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

W
Kamienica 

Starościńska,  
ul. Grodzka 8

cały 
sierpień 

Wystawa – O potrzebie tworzenia widzeń P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

cały 
sierpień

Wystawy czasowe: 

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

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

3–6 
sierpnia

IX Spotkania z Kulturą Żydowską Ślad. 75. 
rocznica likwidacji radomskiego getta

W Więcej na str. 49–50

4–10 
sierpnia

Kino studyjne filmów artystycznych:  
Boski porządek

P MCSW „Elektrownia”

11–17 
sierpnia

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Franz

P MCSW „Elektrownia”

17–26 
sierpnia

Warsztaty w Kazimierzu Dolnym P Więcej na str. 42

18–20 
sierpnia

Café Jazz Festival + Międzynarodowy Zlot 
Kamperów

W Więcej na str.  39–40

25–26 
sierpnia

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-
-Techniczna pt. Bezpieczeństwo  
i niezawodność w lotnictwie oraz rozwój 
lotnictwa w regionach

W
Radomski Dom 

Technika ul. prof.  
W. Krukowskiego 1

1 sierpnia 2017 wtorek
18.00 
–21.00

Radomski Taniec pod Gwiazdami W
Przy muszli 

koncertowej
2 sierpnia 2017 środa

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 
ul. Dowkontta 2/4

3 sierpnia 2017 czwartek

18.00 Kultura Dostępna: Maria Skłodowska-Curie P Kino Helios

4 sierpnia 2017 piątek

18.00 Grzegorz Korczak – wystawa malarstwa W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33

Program ogólny imprez 
sierpień 2017
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18.00
Międzynarodowy Festiwal Parkowa Fest 
Rock 2017 – Made by Łaźnia

W Muszla koncertowa

Premiery filmowe: Valerian i Miasto Tysiąca 
Planet

P Kino Helios

5 sierpnia 2017 sobota

14.00
Fosa pełna kultury. Made in Radom + 
koncert 3 0 3 Tango Fusion

W Więcej na str. 36–37

18.00
Olga Zalesskaya – recital piosenki 
artystycznej artystki z Białorusi

W Muszla koncertowa

6 sierpnia 2017 niedziela

10.00
Fosa pełna kultury. Made in Radom - m.in. 
Marian Folga – body painting

W Więcej na str. 36–37

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne:   
Ruchome obrazy – zanim powstało kino

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

7 sierpnia 2017 poniedziałek

18.30 Helios na scenie: Piotruś Pan P Kino Helios

8 sierpnia 2017 wtorek
14.00 

–20.00
Potańcówka pod dębem P

Muzeum Wsi 
Radomskiej

18.00 
–21.00

Radomski Taniec pod Gwiazdami W
Przy muszli 

koncertowej
9 sierpnia 2017 środa

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  
ul. Dowkontta 2/4

10 sierpnia 2017 czwartek

17.00
Teatr Piosenki Młyn z Hrubieszowa  
– koncert

W Muszla koncertowa

18.00
Kultura Dostępna: Nawet nie wiesz, jak 
bardzo Cię kocham

P Kino Helios

11 sierpnia 2017 piątek

9.00 Święto Wojska Polskiego W
Teren 42. Bazy 

Lotnictwa Szkolnego, 
Sadków 9

18.00
Międzynarodowy Festiwal Parkowa Fest 
Rock 2017 – Made by Łaźnia

W Muszla koncertowa

Premiery filmowe: Mroczna wieża; 
Annabelle: narodziny zła

P Kino Helios

Nocny Maraton Filmowy: Maraton Grozy P Kino Helios

12 sierpnia 2017 sobota

16.00
Fosa pełna kultury. Weekend złotych mer-
cedesów – wzornictwo i design +koncert 
Reya Ceballo + latynoska dyskoteka

W Więcej na str. 37–38

13 sierpnia 2017 niedziela

10.30 Filmowe Poranki: Bob Budowniczy P Kino Helios

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne:   
Nowe życie starych rzeczy

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

15.00
Fosa pełna kultury. Weekend złotych 
mercedesów – wzornictwo i design + 
pokaz iluzji Pana Li

W Więcej na str. 37–38

18.00 Katarzyna Bochyńska-Wojdył – recital W Muszla koncertowa

17.00
Miłość Ci wszystko wybaczy… Zadziorne 
szlagiery, wspaniałe czardasze  
i romantyczne ballady

W Muszla koncertowa

21.00 Kino na Leżakach Za jakie grzechy W
plac przed Urzędem 

Miejskim,  
ul. Żeromskiego
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15 sierpnia 2017 wtorek
12.00 
–17.00

Letni kurs historii Jak z obrazów Kossaka… P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

16 sierpnia 2017 środa
14.00 

–20.00
Potańcówka pod dębem P

Muzeum Wsi 
Radomskiej

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  
ul. Dowkontta 2/4

17 sierpnia 2017 czwartek
18.00 Kultura Dostępna: Amok P Kino Helios

18 sierpnia 2017 piątek

18.00
Sabina Twardowska i Zbigniew Sikora  
– dwie wystawy indywidualne

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,  

ul. Żeromskiego 56

18.00
Międzynarodowy Festiwal Parkowa Fest 
Rock 2017 – Made by Łaźnia

W Muszla koncertowa

Premiery filmowe: Bodyguard  
Zawodowiec; Gang Wiewióra 2

P Kino Helios

19 sierpnia 2017 sobota

19.00 Odkryj Radom na spacerze W
Pomnik Jana 

Kochanowskiego  
na deptaku

20 sierpnia 2017 niedziela
12.00 

–18.00
Niespodziewany początek jesieni – 
impreza plenerowa

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej
21 sierpnia 2017 poniedziałek

18.30 Helios na scenie: Salome P Kino Helios

22 sierpnia 2017 wtorek
18.00 
–21.00

Radomski Taniec pod Gwiazdami W
Przy muszli 

koncertowej
23 sierpnia 2017 środa

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 
ul. Dowkontta 2/4

24 sierpnia 2017 czwartek
18.00 Kultura Dostępna: Ostatnia rodzina P Kino Helios

25 sierpnia 2017 piątek
18.00 

–24.00
Koncert Disco&Dance P Ośrodek Borki

19.45 Lady from Hell… in Radom! W Przy fontannach
Premiery filmowe: Barry Seal: Król 
przemytu

P Kino Helios

26 sierpnia 2017 sobota
15.00 

–21.00
Kolor Fest – Dzień Kolorów W Ośrodek Borki

20.30 Radom Fashion Show 2017 W
plac przed Urzędem 

Miejskim przy  
ul. Żeromskiego

Międzynarodowe pokazy lotnicze Air 
Show 2017

W
Teren jednostki 

wojskowej
27 sierpnia 2017 niedziela

10.30 Filmowe Poranki: Bob Budowniczy W Kino Helios 

13.30
Rodzinne warsztaty plastyczne:   
Ruchome obrazy – flipbook

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

Międzynarodowe pokazy lotnicze Air 
Show 2017

P
Teren jednostki 

wojskowej

29 sierpnia 2017 wtorek
18.00 
–21.00

Radomski Taniec pod Gwiazdami W
Przy muszli 

koncertowej
30 sierpnia 2017 środa

18.30 Kino Kobiet P Kino Helios
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19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 
ul. Dowkontta 2/4

31 sierpnia 2017 czwartek
18.00 Kultura Dostępna: Polandja P Kino Helios

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

Bombowiec B-17 w locie nad III Rzeszą. Ze zbiorów P. Bednarczyka
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Urząd Miejski 
w Radomiu

Wydział Kultury
ul. Żeromskiego 53

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

rik@umradom.pl

11 sierpnia 2017 roku
godz. 9.00
Święto Wojska Polskiego
Program:
9.00–13.00 – Dzień Otwartych Koszar na terenie 42. Bazy Lotnictwa 
Szkolnego (zwiedzanie oraz pokaz sprzętu wojskowego);
13.00 – msza święta (hangar);
14.00 – uroczysty apel (plac przed wojskowym portem lotniczym);
Miejsce: Teren 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego, Sadków 9
Wstęp wolny

15 sierpnia 2017 roku 
godz. 12.00–17.00
Letni Kurs Historii Jak z obrazów Kossaka…
Więcej informacji na str. 45–46

25 sierpnia 2017 roku
godz. 19.45
Lady from Hell… in Radom!
17 marca 1945 roku na lotnisku w podradomskim Sadkowie wylądowa-
ła potężna maszyna – tzw. latająca forteca, amerykański bombowiec  
B 17, o romantycznej nazwie „Lady from Hell” – Pani z piekieł. Była to ma-
szyna 422. eskadry bombowej, 305. grupy bombowej, ósmej armii po-
wietrznej Stanów Zjednoczonych. Bazą dla tej grupy było Chelvestone  
w Wielkiej Brytanii, skąd Amerykanie dokonywali nalotów bombowych na 
teren Niemiec. Podczas jednej z takich akcji „The lady from Hell” została 
trafiona przez niemiecką obronę przeciwlotniczą i musiała szukać miejsca 
awaryjnego lądowania. W  samolocie było ośmiu żołnierzy, wylądowali na 
Sadkowie, a w Radomiu byli przez dwa tygodnie. Impreza opowie o tej 
niezwykłej historii…
Program:
– premiera fabularyzowanego dokumentu pt. Lady from Hell…  in Radom! 
(25 min.) US. Air Force Show
– inscenizacja awaryjnego lądowania w Radomiu bombowca B-17, z ele-
mentami prezentacji multimedialnej
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– wystąpienie Susan Condreras, córki członka załogi The Lady From Hell
– występ formacji tanecznych połączony z pokazem mody amerykańskiej 
z lat 40-tych
– Historia Gabersky,ego – opowieść o asach amerykańskiego lotnictwa 
polskiego pochodzenia (prezentacja  ilustrowana amerykański mi filmami 
archiwalnymi)
– zabawa taneczna i mini-koncert w klimatach amerykańskich z lat 40
– ekspozycje stacjonarne: modelarze, rekonstruktorzy, sprzęt wojskowy
– American Fast Food… but not only, czyli oferta radomskich lokali 
gastronomicznych.
Wstęp wolny
Miejsce: Przy fontannach

26–27 sierpnia 2017 roku
Międzynarodowe pokazy lotnicze Air Show 2017
Miejsce: Teren jednostki wojskowej
Wstęp wolny

Cały lipiec, sierpień 2017 roku
Odkryj archeologiczne tajemnice Miasta 
Kazimierzowskiego. Badania wykopaliskowe 
Rewitalizacji Sp. z o.o. w Radomiu
Wystawa przedstawia  najciekawsze zabytki archeolo-
giczne, pozyskane w czasie badań wykopaliskowych 
prowadzonych przez Spółkę Rewitalizacja na terenie 
Miasta Kazimierzowskiego w Radomiu.  Prezentuje 
również  plansze opisowo-zdjęciowe, dotyczące odkryć  
archeologicznych dokonanych w trakcie wyżej wspo-
mnianych prac badawczych.  
Organizator: Rewitalizacja Sp. z o.o., Zespół Naukowy do Badań Dziejów 
Radomia    
Miejsce: Kamienica Starościńska, ul. Grodzka 8 

Załoga "Lady from Hell" i oficerowie NKWD w Radomiu przed Urzędem 
Stanu Cywilnego, wówczas siedzibą UB. Ze zbiorów P. Bednarczyka
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1–2 lipca 2017 roku
Ogólnopolski turniej rocznika 2005/2006  
AS Radomiak Kids Cup
W turnieju weźmie udział ok. 16-18 drużyn. 
Organizator:  Akademia Sportu Radomiak
Miejsce: boiska MOSiR  przy ul. Struga 63 i Słowackiego 243

2–8 lipca 2017 roku
10. Edycja Ogólnopolskich Spotkań Filmowych 
Kameralne Lato
Festiwal prezentuje polskie filmy, przede wszystkim krótkometrażowe, 
autorstwa młodych reżyserów. Od pierwszej edycji bardzo ważnym 
aspektem przedsięwzięcia są warsztaty filmowe, realizowane pod okiem 
profesjonalistów. Podstawowym celem Kameralnego Lata jest dotar-
cie do mieszkańców Radomia i zapewnienie im szerokiego dostępu do 
kultury filmowej, zaprezentowanej w sposób atrakcyjny, widowiskowy, 
wartościowy.
Więcej informacji na stronie www.kameralnelato.pl
Organizator: Stowarzyszenie FilmForum
Miejsce: poszczególne etapy przedsięwzięcia odbywają się w różnych lo-
kalizacjach, m.in. Kino Helios i American Corner

14–30 lipca 2017 roku
10. Międzynarodowy Plener Malarstwa i Rzeźby 
Puszcza Kozienicka Inspiracje Garbatka-Letnisko
Więcej informacji na www.plenergarbatka.pl, lub pod nr tel. 726 748 008
Organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego 
w Garbatce-Letnisko
Miejsce: Garbatka-Letnisko

15–16 lipca 2017 roku
godz. 11.00
II Ogólnopolski Czempionat Koni Arabskich  
Radom 2017
Plenerowa impreza, podczas której międzynarodowe jury będzie oceniać 
doskonałość koni arabskich. Pokazy uświetnią znane i cenione na całym 
świecie  państwowe i prywatne stadniny, m.in. Janów Podlaski, Michałów, 
Sami Ben Saad. Tak jak w poprzedniej edycji, swoją obecnością czempio-
nat zaszczycą wybitni znawcy tematu i wyjątkowi goście z całego świata 
m.in. z Niemiec, Rosji czy Belgii.
Organizator: Windoor
Miejsce: teren lotniska Radom-Piastów

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego
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3–6 sierpnia 2017 roku
IX Spotkania z Kulturą Żydowską Ślad. 75. rocznica 
likwidacji radomskiego getta
Więcej informacji na str. 49

25–26 sierpnia 2017 roku
godz. 10.00
IV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna 
Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz 
rozwój lotnictwa w regionach
Na konferencji zostaną poruszone takie problemy jak uwarunkowanie lo-
kalizacji lotnisk względem miast czy obszary zagrożeń w lotnictwie cywil-
nym. Przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolski.
Organizator: Radomska Rada FSNT-NOT 
Miejsce: Radomski Dom Technika ul. prof. W. Krukowskiego 1

26 sierpnia 2017 roku
godz. 20.30
Radom Fashion Show 2017
Organizator: Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria „Łaźnia”
Więcej na str. 26

Zdjęcie udostępnione przez Organizatora
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Orońsko
ul. Topolowa 1

tel. 48 618 45 16
fax 48 618 44 70

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

do 16 lipca 2017 roku
Kamila Szczęsna PROCESS 2
Wystawa ceramiki i instalacji rzeźbiarskich Kamili Szczęsnej, polskiej artyst-
ki zamieszkałej w Stanach Zjednoczonych. W swojej twórczości posługuje 
się rysunkiem, malarstwem, wideo i ceramiką. PROCESS 2 jest kontynuacją 
projektu, rozpoczętego przez artystkę kilka lat temu we Wrocławskiej ga-
lerii BWA. Używając różnego rodzaju mediów artystka buduje w naszej 
wyobraźni wielowątkowe opowiadanie o złożoności wszelkich działań, 
poddanych ciągłej ewolucji, jakie zachodzą w naturze i w naszych organi-
zmach. Kurator: Bogusław Dobrowolski
Miejsce: Galeria Oranżeria

29 lipca 2017 roku
godz. 14.00
Otwarcie wystawy – Thorsten Goldberg  Konstruktor 
chmur
Poetycka wystawa berlińskiego twórcy składała się będzie z rysunków, 
rzeźb, obiektów, filmu video, instalacji dźwiękowej oraz dokumentacji 
projektów artysty. Goldberg, specjalizujący się w sztuce w przestrzeni pu-

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej

Zdjęcie udostępnione przez CRP w Orońsku
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blicznej, stworzy do orońskiego parku nową monumentalną rzeźbę pod 
nazwą Opera się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama.
Kuratorka: Eulalia Domanowska.
Patronat honorowy Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Nikla
Wystawa czynna  do 22.10.2017
Miejsce: Galeria „Oranżeria”

20 sierpnia 2017 roku  
godz. 12.00–18.00
Niespodziewany początek jesieni
Impreza plenerowa, odbywająca się na terenie parku krajobrazowego  
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Każda edycja poświęcona jest in-
nej wybranej kulturze etnicznej. W poprzednich latach odbyły się między 
innymi festyny: indiański, celtycki, Wikingów, Fiesta Latina, Wielka Azja, 
Dzień Kultury Żydowskiej, Afrikana, rosyjski Korowód. W tym roku przybli-
żymy kulturę Węgier.

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

2 lipca–27 sierpnia 2017 roku
Rodzinne warsztaty plastyczne

Zawsze w niedzielę o godz. 13.30 CPR zaprasza dzieci i rodziców. 
Niedzielne spotkania ze sztuką to cykl regularnie organizowanych warszta-
tów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Atrakcyjne gry i zabawy łączy-
my z zajęciami rozwijającymi inwencję, wyobraźnię i wrażliwość plastycz-
ną. Zajęcia trwają około 1,5 godziny i składają się z dwóch części.

2 lipca 
Fakty i mity kolorze
Czy barwa biała i czarna to kolory? Ile odcieni ma tęcza? Jak powstaje kolor 
i czy każdy widzi tak samo? Odpowiedzi na te pytania można odnaleźć bę-
dąc bacznym obserwatorem. W czasie eksperymentów z masą plastyczną 
powstaną małe laboratoria mieszania barw.
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9 lipca 
Świetlne lampiony
Warsztaty zostaną poświęcone tworzeniu użytkowych abażurów. Za po-
mocą materiałów, takich jak glina spróbujemy stworzyć świetliste formy 
inspirowane instalacjami rzeźbiarskimi autorstwa Kamili Szczęsnej.

16 lipca
Między rzeźbą a muzyką
Współczesna rzeźba to nie tylko obiekty stojące nieruchomo na postu-
mentach. Czym zatem jest rzeźba kinetyczna? W czasie zajęć wykorzysta-
my inspirujące związki między rzeźbą a muzyką do stworzenia własnych 
„mobili”. 

23 lipca 2017 roku
Laboratorium koloru
Niezwykłe możliwości mieszania barw dają przede wszystkim techniki 
malarskie. Zwłaszcza malując farbami wodnymi można zaobserwować 
efekty mieszania kolorów. W czasie warsztatów powstaną akwarelowe, 
abstrakcyjne obrazy. 

6 sierpnia
Ruchome obrazy – zanim powstało kino
Zanim wynaleziono kinematograf istniało już sposoby ożywiania nie-
ruchomych obrazów, a w XIX wieku wymyślono wiele urządzeń, które 
pozwalały zobaczyć krótkie animacje. Taumatrop i fenakistiskop to urzą-
dzenia do tworzenia oraz oglądania filmów, które uczestnicy nauczą się 
budować podczas warsztatów. Celem zajęć jest pokazanie uczestnikom, 
\w jaki sposób działają zabawki optyczne, które produkują iluzję ruchu, 
czyli "animują" statyczne, pojedyncze obrazy.

13 sierpnia
Nowe życie starych rzeczy
Sztuka współczesna posługuje się przedmiotami codziennego użytku, łą-
czy techniki i nieraz trudno określić jej granice… Na zajęciach zaprezento-
wane zostaną różne techniki tworzenia rzeźb, ale ostatecznie pozostanie-
my przy kolażu. Celem zajęć będzie stworzenie wspólnej, monumentalnej 
pracy będącej komentarzem do wystawy.

27 sierpnia
Ruchome obrazy – flipbook
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jak powstaje flipbook, czyli 
animowana książeczka rysunkowa, zobaczą przykłady jego zastosowa-
nia i stworzą własne, animowane mini książeczki. Używając tradycyjnych 
technik animacyjnych i działań plastycznych, dzieci nauczą się tworzyć 
filmy dzięki wykorzystaniu papieru i innych podstawowych materiałów 
plastycznych.
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CPR prosi o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 48 618 40 27 
wew. 19 lub pod adresem e-mail: edukacja@rzezba-oronsko.pl 

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

Zdjęcie udostępnione przez CRP w Orońsku
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ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
fax 48 331 24 27

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

3 lipca–11 sierpnia 2017 roku
Tygodniowe wakacyjne warsztaty artystyczne z DK 
„Borki”

Oferta dla dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Cena za turnus – 95 zł.

I turnus: od 3 do 7 lipca, w godz. 9.00–16.00
Tydzień z Angielskim. W programie: zajęcia językowe mające na celu 
przybliżenie kultury państw anglojęzycznych oraz  warsztaty wokal-
ne, teatralne, sceniczne. Gry, zabawy dla dzieci. Wyjście do Muzeum im.  
J. Malczewskiego – lekcja muzealna, wyjście na basen oraz do Majsterkowa. 
Wycieczka autokarowa do Centrum Nauki Leonarda da Vinci –  Chęciny 
pod Kielcami.

II turnus: od 10 do 14 lipca, w godz. 9.00–16.00
Wakacje z Piosenką. W ramach warsztatów ćwiczenia dykcyjne, odde-
chowe, artykulacyjne i intonacyjne. Śpiewanie wybranych piosenek oraz 
zajęcia teatralne, sceniczne, plecionkarskie, szydełkowania. Gry i zaba-
wy dla dzieci. Wyjście do Muzeum im. J. Malczewskiego – lekcja muze-
alna, wyjście na basen oraz do Majsterkowa. Wycieczka autokarowa do 
Krasnobrodu w Dolinie Św. Rocha (figury dinozaurów oraz atrapy rośliny 
od ery prekambru do jury i kredy).

III turnus: od 17 do 21 lipca, w godz. 9.00–16.00
Tydzień Rozmaitości. W programie: warsztaty wokalne, teatralne, taneczne, 
sceniczne oraz rytmika i zajęcia plastyczne. Gry, zabawy dla dzieci. Wyjście 
do Muzeum im. J. Malczewskiego – lekcja muzealna, wyjście na basen 
oraz do Majsterkowa. Wycieczka autokarowa: Serniki – Ranczo Arka (atrak-
cje: mini zoo, przejażdżka ciuchcią wąskotorową, pojazdem typu stonoga, 
pływanie na tratwie po stawie).

IV turnus: od 24 do 28 lipca 2017 roku w godz. 9.00 – 16.00
Tydzień Taneczny. Warsztaty taneczne hip-hop z elementami walkingu, 
lockingu, połączone z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi poprawiający-
mi koordynację ruchową oraz rytmika. Dodatkowo zajęcia decoupage 
– zdobienie przedmiotów użytkowych oraz warsztaty manualne z wyko-

Dom 
Kultury 
BORKI
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Zdjęcie udostępnione przez DK Borki

rzystaniem elementów wykonanych szydełkiem. Wyjście do Muzeum im.  
J. Malczewskiego – lekcja muzealna, wyjście na basen oraz do Majsterkowa. 
Wycieczka autokarowa do Warszawy. Atrakcje: wizyta w zoo i zabawa 
w  Eldorado  na  statku piratów.

V turnus: od 31 lipca do 4 sierpnia 2017 roku w godz. 9.00–16.00
Trochę tego i owego. Warsztaty taneczne hip- hop z elementami walkingu, 
lockingu połączone z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi poprawiającymi 
koordynację ruchową oraz rytmika. Dodatkowo zajęcia decoupage – zdo-
bienie przedmiotów użytkowych oraz warsztaty manualne z wykorzy-
staniem elementów wykonanych szydełkiem. Wyjście do Muzeum im.  
J. Malczewskiego – lekcja muzealna, wyjście na basen oraz do Majsterkowa. 
Wycieczka autokarowa do Warszawy. W programie: Centrum Nauki 
Kopernik, Eldorado – sala zabaw.

VI turnus: od 7 do 11 sierpnia 2017 roku w godz. 9.00–16.00
Tydzień różnorodności. Warsztaty taneczne hip- hop z elementami wal-
kingu , lockingu połączone z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi popra-
wiającymi koordynację ruchową oraz rytmika. Dodatkowo zajęcia de-
coupage – zdobienie przedmiotów użytkowych oraz warsztaty manu-
alne z wykorzystaniem elementów wykonanych szydełkiem. Wyjście do 
Muzeum im. J. Malczewskiego – lekcja muzealna, wyjście na basen oraz 
do Majsterkowa. Wycieczka autokarowa do Centrum Nauki Leonarda da 
Vinci – Chęciny pod Kielcami.

Organizatorami warsztatów artystycznych jest DK”Borki”
Współpraca:  Szkoła Językowa „Angielski pod nosem”, Filia nr 9 Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, Fundacja  „Radość wszystkich pokoleń”, Castorama 
Radom-Majsterkowo.
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ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17

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

3 lipca–18 sierpnia 2017 roku
Dwutygodniowe półkolonie z DK „Idalin”  
I turnus: od 3 do 7 lipca 2017 i od 10 do 14 lipca 
W programie m.in. zajęcia świetlicowe, wyjście do Krainy Marzeń/ Kina 
Helios, gry i zabawy zespołowe Mały majsterkowicz, gry i zabawy na świe-
żym powietrzu, zajęcia plastyczne, wycieczka do parku zabaw Eldorado  
w Warszawie oraz ZOO, zabawy techniczne (origami, wyklejanki, wycinan-
ki), konkurs plastyczny na akwarele.

II turnus: od 17 do 21 lipca 2017 i od 24 do 28 lipca 
W programie m.in. Mały majsterkowicz,  gry i zabawy zespołowe, wyjście 
do Krainy Marzeń/ Kina Helios, Kraina Puzzli, zajęcia świetlicowe (gry plan-
szowe), gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, wycieczka 
do Europejskiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacanowie.

III turnus: od 31 lipca do 4 sierpnia 2017 i od 7 do 11 sierpnia 
W programie m.in. Mały majsterkowicz, gry i zabawy zespołowe, wyjście 
do Krainy Marzeń/ Kina Helios, Kraina Puzzli, zajęcia świetlicowe (gry plan-
szowe), gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia plastyczne, wycieczka 
do Magicznych Ogrodów w Janowcu, zabawy techniczne (origami, wy-
klejanki, wycinanki).

IV turnus: od 14 do 18 sierpnia 2017 i od 21 do 25 sierpnia 2017 roku 
W programie m.in. zajęcia plastyczne, wyjście do Krainy Marzeń/ Kina 
Helios, Kraina Puzzli, gry i zabawy zespołowe, konkurs plastyczny na rzeź-
bę w glinie, gry i zabawy na świeżym powietrzu, wycieczka do Parku 
Miniatur Sabat (Krajno), zajęcia świetlicowe, wręczenie nagród laureatom 
konkursów.

Szczegółowy program dostępny pod nr. tel: 48 365 27 17. Cena jednego 
turnusu – 150 zł. Liczba miejsc ograniczona do 20 uczestników w jednym 
turnusie. W cenie turnusu są bilety wstępu do miejsc wycieczek, bilety 
autobusowe, przybory szkolne. Wyjście do kina Helios jest uzależnione od 
dostępnego repertuaru.

Dom 
Kultury 
IDALIN
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Zdjęcia udostępnione przez Łaźnia-RKŚTiG
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ul. Żeromskiego 56 
(siedziba główna)

tel. 48 385 80 81
fax 48 385 80 80

ul. Traugutta 31/33 
(Galeria)

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

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

poczta@laznia-radom.pl

4 lipca 2017 roku
godz. 21.00
Klaudia Kowalik Quartet – koncert
Formacja powstała z inicjatywy radomianki, wokalistki i skrzypaczki. 
Skupia artystów młodego pokolenia z różnych miejscowości, których 
łączy wspólna pasja do jazzu, wyrażająca się również w indywidualnych 
życiorysach poprzez obranie takiego właśnie kierunku edukacji. Podczas 
koncertu towarzyszącego spotkaniom Kameralne Lato usłyszeć bę-
dzie można między innymi standardy jazzowe artystów takich jak: Ella 
Fitzgerald, Etta James, Libanie la Havas, czy Amy Winehouse. Skład zespo-
łu: Klaudia Kowalik – wokal i skrzypce; Kacper Majewski – perkusja; Paweł 
Zwierzyński-Pióro – bas, kontrabas; Mateusz Kaczmarek – fortepian.
ul. Żeromskiego 56

7 lipca 2017 roku
godz. 18.00
Auto Caar – wystawa fotografii Łukasza Wykroty
Autor, ur. w 1974 r. w Radomiu jest absolwentem Europejskiej Akademii 
Fotografii w Warszawie oraz członkiem Fotoklubu RP. Zawodowo zajmuje 
się fotografią. Jest miłośnikiem zabytkowej motoryzacji, dawnych polskich 
rowerów i przedwojennego kolarstwa. Od 10 lat organizuje Radomskie 
Rajdy Dawnych Automobili, Motocykli i Rowerów. Stworzył Towarzystwo 
Retrocyklistów „Sprężyści”. Jest członkiem międzynarodowego klubu 
CAAR, organizacji zrzeszającej miłośników dawnych aut i rajdów. 
ul. Traugutta 31/33

9 lipca 2017 roku
godz. 17.00
Mateusz Strzelecki i Paulina Garlińska – Klasyka na 
skrzypce i gitarę
Program, specjalnie dopasowany do specyfiki koncertu plenerowego, 
będzie składał się z muzyki klasycznej przełomu XVIII i XIX wieku. Muzyka 
kompozytorów: J.S. Bach, W.A. Mozart, N. Paganini, M. Giuliani oraz  
F. Carulli.
Miejsce: Muszla koncertowa

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 
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11, 18, 25 lipca 2017 roku
1, 8, 22, 29 sierpnia 2017 roku
godz. 18.00–21.00
Radomski Taniec pod Gwiazdami
Miejsce: Przy muszli koncertowej 

15 lipca 2017 roku
po zmroku
Radomskie Kino Letnie w parku im. T. Kościuszki
Miejsce: Muszla koncertowa

16 lipca 2017 roku
godz. 17.00
Usta milczą, dusza śpiewa. Przeboje z operetek  
i musicali
Wystąpią Róża Kajnath i przyjaciele: Jacek Batorowski, Monika Senderowska. 
Miejsce: Muszla koncertowa

21 lipca 2017 roku
godz. 17.00
Małgorzata Pawlak, Katarzyna Kałapska, Monika 
Rusin, Barbara Strzecha – rękodzieło artystyczne. 
Otwarcie wystawy
ul. Żeromskiego 56

21 lipca 2017 roku
godz. 18.00
Jacek Beszczyński z zespołem Nadziei Maleńka 
Orkiestra – koncert Nasze ulubione ballady  
– Wysocki, Cohen, Okudżawa i inni
Miejsce: Muszla koncertowa

22 lipca 2017 roku
godz. 20.00
Radomska scena alternatywna – start now! 
Mountain i Lakes
Miejsce: Muszla koncertowa

23 lipca 2017 roku
godz. 21.30
Kino na Leżakach – koncert The Rolling Stones  
w Hawanie, nowy film pełnometrażowy
Miejsce: plac przed Urzędem Miejskim, ul. Żeromskiego
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28 lipca 2017 roku
godz. 18.00
Parkowa Fest Rock 2017– Urban Music Competitions. 
Koncert konkursowy
Miejsce: Muszla koncertowa

29 lipca 2017 roku
po zmroku
Radomskie Kino Letnie w parku im. T. Kościuszki
Miejsce: Muszla koncertowa

30 lipca 2017 roku
godz. 17.00
Dobre tradycje polskiej piosenki – Anna German. 
Propozycja impresariatu Kukavski z Krakowa
Miejsce: Muszla koncertowa

4, 11, 18 sierpnia 2017 roku
godz. 18.00
Międzynarodowy Festiwal Parkowa Fest Rock 2017  
– Made by Łaźnia
Miejsce: Muszla koncertowa

4 sierpnia 2017 roku
godz. 18.00
Grzegorz Korczak – wystawa malarstwa
ul. Traugutta 31/33

5 sierpnia 2017 roku
godz. 18.00
Olga Zalesskaya – recital piosenki artystycznej  
artystki z Białorusi
Miejsce: Muszla koncertowa 

10 sierpnia 2017 roku
godz. 17.00
Teatr Piosenki MŁYN z Hrubieszowa – koncert
Laureaci ogólnopolskich festiwali, między innymi Turnieju Śpiewających 
Poezję – Łaźnia 2016. Specjalizują się w programach słowno-wokalnych  
z nutą dobrego, literackiego kabaretu. Towarzyszy im bogata sekcja in-
strumentalna. Okazja do spotkania z twórcami piwnicy artystycznej z naj-
dalej wysuniętego na wschód miasta w Polsce. 
Miejsce: Muszla koncertowa
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13 sierpnia 2017 roku
godz. 17.00
Miłość Ci wszystko wybaczy… Zadziorne szlagiery, 
wspaniałe czardasze i romantyczne ballady 
Wykonawcy: Katarzyna Bochyńska-Wojdył – sopran; Andrzej Płonczyński 
(legendarny akompaniator m.in. Anny German i popularnego 
Podwieczorku przy mikrofonie) – fortepian oraz Łukasz Ciecierski – śpiew.
Miejsce: Muszla koncertowa

13 sierpnia 2017 roku
godz. 21.00
Kino na Leżakach – Za jakie grzechy
Miejsce: plac przed Urzędem Miejskim, ul. Żeromskiego

18 sierpnia 2017 roku
godz. 18.00
Sabina Twardowska i Zbigniew Sikora  
– dwie wystawy indywidualne
ul. Żeromskiego 56

26 sierpnia 2017 roku
godz. 20.30
Radom Fashion Show 2017 – gala finałowa

Zdjęcia udostępnione przez Łaźnia-RKŚTiG

Podsumowanie szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Miasta Radomia Radosława Witkowskiego. 
Konkurs służy prezentacji możliwości twórczych młodych projektantów, 
którzy przedstawiają kolekcje autorskie, nie wdrożone do produkcji maso-
wej. Impreza eksponuje tradycje Radomia jako ważnego w kraju ośrodka 
edukacyjnego w branży szeroko pojmowanego dizajnu. Oprócz prezen-
tacji kolekcji finalistów i wyłonienia zwycięzcy, pokazy gościnne i gwiazda 
wieczoru: Lanberry. Prowadzenie: Mateusz Szymkowiak.
Miejsce: plac przed Urzędem Miejskim, ul. Żeromskiego
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Mazowieckie 
Centrum Sztuki 
Współczesnej 
ELEKTROWNIA

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

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

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

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

28 lipca 2017 roku
godz. 14.00
Wernisaż Małgorzaty Jabłońskiej BIO. Ekspozycja  
w ramach projektu Kadry pod napięciem
Kuratorka wystawy Monika Małkowska: 
„Pamięci, przemów…Kiedy fascynuje mnie 
czyjaś twórczość, staram się poznać losy 
autora. Dociec, w jaki sposób osobiste do-
świadczenie wpłynęło na dokonania. W przy-
padku Małgorzaty Jabłońskiej wydawało się 
to łatwe. Pomocny w tym miał być projekt 
BIO, jej skondensowana biografia, podana w 
graficznej formie z pozoru czytelnej jak ele-
mentarz. Ułuda! Owszem, w miarę łatwe było 
odgadnięcie artystycznych inspiracji Małgosi 
od młodości do czasów współczesnych: Mona Lisa Leonarda, Madonna 
Sykstyńska Rafaela, wilczyca kapitolińska (rzeźba z V wieku p.n.e., symbol 
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Rzymu), Nevermore Gauguina, Andy Warhol i jego grafika przedstawiająca 
lądowanie Armstronga na księżycu… Odniesienia do tych dzieł można 
odnaleźć w miarę łatwo, choć zostały przerobione „po Małgosinemu”. Ale 
zrozumienie jej emocji, ukrytych w kompozycji, okazało się niemal tak 
trudne jak przeniknięcie treści hieroglifów. Kiedy wreszcie co nieco po-
jęłam, poczułam się prawie tak dumna jak Champollion po odczytaniu 
piktogramów wyrytych na kamieniu z Rosetty.
Porównanie o tyle równouprawnione, że w obydwu przypadkach mamy 
do czynienia z pismem, czy raczej zapisem obrazkowym. W obu przypad-
kach przekaz został zaszyfrowany, lecz logiczny. To się czuje, to się wie, na-
wet gdy nie mamy w rękach klucza do odczytania tego rebusu. Małgosię 
Jabłońską inspirują zjawiska „zimne” i bezosobowe: cyfrowa infografika, 
gry komputerowe, klocki Lego, japoński komiks, język designu. To wszyst-
ko przerabia po swojemu, nadając „wypowiedziom” kształt elegancki, 
efektowny i… zwodniczy. Bo pod iluzją chłodnego uniwersalizmu kipią 
emocje. Bo… popatrzmy na BIO…”.
Wystawa czynna do 31.10.2017r.

Kino studyjne filmów artystycznych (wstęp płatny)
Premiery: 1–6 lipca – Miłość aż po ślub; 1–6 lipca – Lady M; od 7 lipca – Volta; 
21–27 lipca – Oli Maki, najlepszy dzień; od 27 lipca – Kedi; 4–10 sierpnia – 
Boski porządek; 11–17 sierpnia – Franz.

Filmy dla dzieci
1–13 lipca – Zielona szkoła (premiera)
od 14 lipca – Miś Bamse w lesie złodziei 

Szczegóły programu na stronie www.elektrownia.art.pl
MCSW „Elektrownia” w Radomiu zastrzega sobie prawo zmian repertuaru.

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”
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ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

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

Od 1 lipca 2017
Czerp wiedzę z książek, jak wodę ze studni  
– wystawa fotografii Magdaleny Błażewicz 
Autorka pochodzi z Radomia. Jest studentką Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie. Fotografowanie to jedna z jej pasji. Inne to zbie-
ranie widokówek, znaczków pocztowych i starych monet. Swoje pasje łą-
czy z zamiłowaniem do podróży. Jest laureatką wielu konkursów fotogra-
ficznych, m.in. Foto Lato, Przyłapani na czytaniu i Śladami przydrożnych ka-
pliczek. Otrzymała wyróżnienie w III Ogólnopolskim Biennale Plastyczno-
Fotograficznym Dzieci i Młodzieży zorganizowanym przez Młodzieżowy 
Dom Kultury w Radomiu, nagrodę specjalną Marszałka Województwa 
Mazowieckiego za zestaw zdjęć Zachód słońca w Augustowie. Jej zdjęcia 
publikowane były w czasopiśmie "Promyk Jutrzenki”, a także prezentowa-
ne na indywidualnych wystawach m.in. w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
i Centrum Kultury Południe w Radomiu, Lipskim Centrum Kultury, Domu 
Kultury w Zwoleniu i w Iłży, Centrum Kultury w Jedlińsku, w Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie. Fotografie 
prezentowane na wystawie przedstawiają piękno i bogactwo architekto-
niczne fontann i studni. 
Wystawa czynna do 31 sierpnia 2017 r. 
Miejsce: Filia nr 16, ul. Barycka 2, Galeria F-16

4 lipca 2017 roku
godz. 18.00
Radom w obiektywie RTF-u  – otwarcie zbioro-
wej wystawy  fotografii członków Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego
Miejsce: Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 
im. Józefa A. 
i Andrzeja S. Załuskich
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5 lipca 2017 roku
godz. 18.00
Pasje i marzenia 10 – otwarcie jubileuszowej  
wystawy malarstwa i rysunku osób dorosłych
Rozmowy pędzlem malowane to sekcja rysunku i malarstwa działająca 
w Kuźni Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki "Amfiteatr". 
Na zajęcia sekcji uczęszczają osoby dorosłe, dla których malowanie jest 
hobby i które chcą  poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zdolności. W tym 
roku przypada 10. już edycja artystycznych spotkań przy sztaludze dla 
dorosłych. Ekspozycja zwyczajowo jest podsumowaniem rocznej dzia-
łalności artystycznej  uczestników zajęć. Swoje różnorodne tematycznie 
prace z dziedziny malarstwa i rysunku zaprezentuje 27 artystów niepro-
fesjonalnych: Lucyna Borucka, Ryszard Brzeziński, Zofia Cholewa, Wanda 
Chudzio, Wojciech Czarnocki, Maria Dańska, Dorota Dąbrowska, Monika 
Gieratowska, Teodora Górska, Anna Grabiec, Beata Holewińska, Danuta 
Iwańska, Ewa Krzyk, Bożena Leśniewska, Anna Michalczyk, Krystyna 
Płaskocińska, Krystyna Poneta, Teresa Przybylska, Paulina Romanowska, 
Elżbieta Sekulska, Barbara Skonieczna, Elżbieta Stępień, Teresa Sznyrowska, 
Jolanta Weiser, Anna Wieteska, Eliza Wojszko, Ida Woźniak.
Miejsce: Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12 (sala 36)

Cały lipiec i sierpień
Przyjmowanie zgłoszeń do Nagrody Literackiej 
Miasta Radomia
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września 2017 roku. Szczegóły 
i wniosek o przyznanie nagrody na stronie internetowej biblioteki - www.
mbpradom.pl

Od 1 września 2016 roku
Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w XII otwartym 
konkursie o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej 
Ortografii 2017
Już po raz dwunasty miłośnicy języka polskiego napiszą „radomskie 
dyktando”. Chętnych do zdobycia tytułu Radomskiego Mistrza Polskiej 
Ortografii 2016 zapraszamy 23 września o godz. 10.00 do Sali Koncertowej 
Radomskiej Orkiestry Kameralnej (ul. Żeromskiego 53). Do udziału moż-
na zgłaszać się osobiście w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu,  
ul. Piłsudskiego 12, lub drogą elektroniczną (biblioteka@mbpradom.pl).

Godziny otwarcia galerii:
Sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10: poniedziałek-piątek 9.00–17.00; 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13 – sala widowiskowa: poniedziałek-piątek 
9.00–17.00 Galeria „F-16”, ul. Barycka 2: poniedziałek, środa, piątek 12.00 
–18.00; wtorek, czwartek 9.00-15.00.
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Główna siedziba – ul. Parkowa 1 
tel./fax. 48 364 29 68

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

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

kuznia.amfiteatr@gmail.com

Scena Obozisko  
– ul. Śniadeckich 2

tel. 667 901 915

1 lipca–13 sierpnia 2017 roku
Fosa pełna kultury 
Przez siedem tygodni wakacji w każdy weekend MOK „Amfiteatr” zaprasza 
do Fosy pełnej kultury. To nowe miejsce wakacyjnego relaksu, w którym 
przez cały tydzień można aktywnie spędzić czas lub po prostu odpocząć 
na leżaku ze stopami w piasku i głową w chmurach. Fosę zaaranżowano 
w stylu marynistycznym – jest zatem scena-kadłub statku, białe, zwiew-
ne żagle, piasek, siedziska z desek, leżaki, drewniane beczki i, naturalnie, 
orzeźwiający powiew kultury. Fosa to królestwo różnorodności, z którego 
każdy będzie mógł wyłowić dla siebie niejedną perłę! Każdy z siedmiu wa-
kacyjnych weekendów będzie mieć swój temat przewodni. MOK zaprosi  
na warsztaty, pokazy, rozmowy, projekcje i koncerty gwiazd, jakich jeszcze 
w Radomiu nie było! 
Miejsce: Amfiteatr, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR

1–2 lipca
Radom gra! Kulturalnie. Magiczne otwarcie Fosy  
+ Koncert Nat Osborn Band
Magia, muzyka, warsztaty, happeningi, nietuzinkowi goście, nieskrępowa-
ny relaks. Pierwszy weekend to mariaż tego, co znajdziecie w Fosie pełnej 
kultury. 

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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1 lipca – od godz. 19.00 – Nat Osborn Band – koncert
Inauguracja w stylu funk’n’soul. Zagra znakomity zespół z Brooklynu  
w Nowym Jorku – Nat Osborn Band. 

Frontman, Nat Osborn, to niespokojna dusza, muzyczny globtroter, który 
z urzekającą naturalnością i swobodą przechodzi przez gatunki, tworząc 
oryginalne dźwięki. Jaką radość czerpie z gry i śpiewu i jak euforia jego 
muzyków udziela się publiczności, zobaczycie przy ul. Parkowej!
Po koncercie dwaj wszechstronnie, magicznie uzdolnieni radomianie – 
Just Edi Show i Czarek Gołębiewski – połączą swoje paranormalne 
siły w duet Rozczarowani.  Jak na iluzjonistów przystało – wprawią w osłu-
pienie, zadziwią, rozbawią, ale też zaangażują publiczność do wspólnego 
czarowania. 
To nie koniec, bo po pokazie czeka nas Noc kawiarniana – MOK 
„Amfiteatr” zaprosi gości do odmienionej kawiarni „Cafe Nihil Novi" i „pod 
żagle” w Fosie na wieczorny relaks w dowolnej pozycji (tańce na piasku, 
wylegiwanie się na leżaku z głową w gwiazdach etc.). 

2 lipca – od godz. 15.00 – Gra na zmysłach
Oryginalne zabawy z dźwiękiem, ciszą, instrumentami perkusyjny-
mi, ciałem, zmysłami i przyrodą – warsztaty, performance muzyczny 
Boomwhackers Show na powitanie wakacji. Stowarzyszenie Miejska 
Partyzantka Geriatryczna zaprosi do Maszyny czasu, dzięki której pozna-
my zabawy podwórkowe z dawnych lat, obejrzymy też pokaz freestyle 
footballu. 
Po dobranocce (godz. 19.00), gdy maluchy pójdą spać, dorosłych zapro-
simy najpierw na przedpremierowy pokaz „Tak, skarbie” na podstawie 
opowiadań Stefanii Grodzieńskiej w wykonaniu Teatru Dla Dorosłych, 
działającego przy MOK „Amfiteatr”. Na koniec dyskoteka pod żagla-
mi, czyli dancing jak za dawnych lat, który poprowadzi Stowarzyszenie 
Miejska Partyzantka Geriatryczna. Dadzą Wam wycisk!

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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3 lipca–11 sierpnia
godz. 10.00–14.00
Animacje tematyczne
Od poniedziałku do piątku w godz. 10.00–14.00 do Fosy MOK „Amfiteatr” 
zaprasza dzieci na zabawy i animacje związane z tematem danego 
weekendu.

8–9 lipca
Smaki Radomszczyzny – kuchnia i nowe media + 
Koncert zespołu Żywiołak
Kuchnia i nowe media – tradycja i nowoczesność. Tym, co je łączy, może 
stać się blog. Smaki Radomszczyzny to weekend poświęcony tradycyjnym 
smakom miasta i okolic, podczas którego mieszkańcy będą mogli puścić 
wodze fantazji i spróbują wyobrazić sobie, jak smakuje Radom. Efektem 
tego eksperymentu będą improwizacje kulinarne – krótkie teksty pre-
zentujące przepisy na Radom – oryginalne receptury kulinarne w twórczy 
sposób nawiązujące do historii i tradycji regionu.

8 lipca od godz. 12.00 rozsmakujecie się na targu zdrowej żywności, 
będziemy m.in. uczyć się blogowania, weźmiemy udział w warsztatach  
z wykorzystaniem materiału recyclingowego. 

9 lipca od godz. 12.00 czeka nas m.in. fit-event z trenerem personalnym, 
bitwa MasterChefa Michała Fabiszewskiego ze znanymi radomia-
nami, pokaz kulinarny, wspólne gotowanie, a na finał – koncert zespołu 
Żywiołak (Żywiołak to folk w mocnym, gitarowo-perkusyjnym wydaniu. 
Zespół znany jest m.in. z utworu Oj, ty, Petre, Petre z płyty Nowa Ex-Tradycja, 
który pojawił się w intrze do gry komputerowej Wiedźmin 2: Zabójcy królów.

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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15–16 lipca
Listonosz poezji + Koncert Tymon & The Transistors

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

Czy ludzie jeszcze listy piszą? Czy listonosz zawsze dzwoni dwa razy 
i może jeździć na rowerze? Czy w sms-ie da się zawrzeć wiersz? Na te 
pytania MOK „Amfiteatr” postara się odpowiedzieć podczas weekendu 
poświęconego słowu. Kręconemu. Na rowerze, na kolanie, ale też… na 
scenie, bo gwiazdą weekendu będzie znany z literackich eksperymentów 
Tymon Tymański!

15 lipca od godz. 16.00 Sprężyści – Radomskie Towarzystwo 
Retrocyklistów dostarczą mieszkańcom Radomia listy z wierszami lokal-
nych poetów, odbędą się warsztaty familijne z podróżą w tle, poznamy 
podstawy różnych tańców integracyjnych i dzięki Miejskiej Bibliotece 
Publicznej dowiemy się, czy odrodzi się epistologia. Zwieńczeniem tego 
dnia będzie koncert bezkompromisowego wokalisty, kompozytora, mul-
tiinstrumentalisty i poety – Tymona Tymańskiego. 

16 lipca najpierw na deptaku (od godz. 16.30) przyjrzymy się rowero-
wym trickom i mykom, potem do Fosy przejedzie Masa Krytyczna. Na 
koniec Bractwo Rowerowe zaprezentuje zdjęcia ze swojej wyprawy do 
Jerozolimy. 

22–23 lipca
Śmiech i performance + koncert Witka Muzyka Ulicy
MOK „Amfiteatr” połączy naukę z zabawą, udowodni, jak ważne jest 
wspólne, rodzinne spędzanie czasu i jak śmiech jest wtedy zaraźliwy.  
Z zawodowymi komikami stworzymy najpierw bajkę dla dzieci, po-
tem, wieczorem – śmiechowisko dla dorosłych. Podczas projekcji zdjęć  
z ubiegłego wieku przekonamy się, że nawet kryminalne wiadomości 
mogą wywołać uśmiech, jeśli pisane są odpowiednim językiem. Ciekawą 
lekcją historii będzie też mini-giełda retro bibelotów, na którą MOK 
zaprasza wszystkich, którzy kiedyś kolekcjonowali winyle, kapsle, plaka-
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ty, kasety, obrazki z opakowań po gumach… Na finał – wolność i radość  
z grania, czyli koncert Witka Muzyka Ulicy.

22 lipca od godz. 14.00 zaprosimy do miasteczka cyrkowego przygo-
towanego przez Carnival Otwarta Przestrzeń Cyrkowa z Łodzi, która za-
mieni na sześć godzin Fosę w barwną przestrzeń wypełnioną żonglerami, 
szczudlarzamil, zabawami zręcznościowymi, konkursami i animacjami dla 
rodzin ciekawych świata. MOK „Amfiteatr” zaprosi m.in. na podniebną 
huśtawkę, naukę żonglerki, ekwilibrystyczne wygibasy, do laboratorium 
baniek mydlanych. Nie zabraknie atrakcji dla dzieci żywiołowych, ale też 
tych bardziej nieśmiałych. 
godz. 15.00 Impro-bajka
Po raz pierwszy w Radomiu, w Fosie improwizowana bajka dla dzieci! 
Dzieci do zabawy i wymyślania fabuły zaproszą: Wojciech Tremiszewski 
(członek grupy Limo, Warren z komediowego, improwizowanego serialu 
„Spadkobiercy”, aktor, improwizator), Małgorzata Tremiszewska, Szymon 
Jachimek i Hubert Świątek. Wieczorem ojciec chrzestny polskiej impro-
wizacji Wojciech Tremiszewski, razem ze swoją wesołą drużyną wciągną 
dorosłych w niepowtarzalną grę. Impro to energetyczny ping-pong, artyści  
i publiczność na żywo tworzą jedyny w swoim rodzaju spektakl pomy-
słów, rewię absurdu i tzw. karuzelę śmiechu! 

23 lipca od godz. 15.00 joga śmiechu – na trawie, na piasku, na leża-
kach. Marcin Rapczyński zaprosi na ćwiczenie mięśni – śmiechem. Będzie 
wywoływanie śmiechu i śmiech naturalny, taniec, beztroskie bieganie, 
turlanie, wszystko po to, by wyzwolić prostą, dziecięcą radość życia. 
Potem dwa kreatywne warsztaty do wyboru: turbo kuchnia i vlep się.
Po południu Radom. Retrospekcja zaprosi na pokaz zdjęć + wesołą 
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opowieść o dawnych czasach + mini retro-giełdę: przynieście swoje wi-
nyle, kasety, stare plakaty etc., wymienimy się!
Wieczorem, ok. godz. 20.00 Witek Muzyk Ulicy – koncert
Na letniej scenie Fosy, pierwszy raz w Radomiu, wystąpi charyzmatyczny 
muzyk uliczny, obdarzony bardzo mocnym głosem. Witek grając na ulicy 
poddaje ludzi próbie wrażliwości muzycznej, dzięki której wyłonił piosen-
ki, które cieszą się wśród przechodniów największym uznaniem.

29–30 lipca
Roztańczony Radom + koncert Frument Project, 
Niewte, Kapela Bursów z Guzu
Weekend pełen folkowych wrażeń. W sobotę będziemy uczyć się robić 
selfie telefonem komórkowym, zobaczymy zdjęcia najlepszego polskiego 
fotografa lotniczego oraz posłuchamy jego lotniczych opowieści, a wie-
czorem obejrzymy niezwykłe widowisko teatralno-muzyczne w wykona-
niu Teatru Pijana Sypialnia. Cała niedziela wypełniona będzie kolorowym, 
wesołym i przeciekawym folkiem. Odbędą się warsztaty (wokalne, ta-
neczne i ozdabiania ubrań motywami ludowymi) ze znakomitymi instruk-
torami. A wieczorem zagrają świetne zespoły: Frument Project, Niewte 
oraz Kapela Bursów z Guzu.

29 lipca od godz. 14.00 m.in. Jak zrobić dobre selfie – warsztaty fotografii 
komórką – prowadzenie Szymon „Fotak” Wykrota, ok. godz. 21.00 – Teatr 
Pijana Sypialnia – Wodewil warszawski – widowisko teatralno-muzyczne  
+ warsztaty taneczne

30 lipca od godz. 12.00 zapraszamy na warsztaty ozdabiania ubrań mo-
tywami ludowymi, warsztaty wokalne i tańców ludowych. Ok. godz. 19.00 
Hulaj dusza! – potańcówka ludowo-folkowa, zagrają m.in. Frument 
Project, Kapela Bursów z Guzu. 

5–6 sierpnia
Made in Radom + koncert 3 0 3 Tango Fusion
Tematem, który zainspirował ten weekend, jest relacja mody i malarstwa, 
ich wzajemne przenikanie się. Pierwszy dzień poświęcony zostanie szero-
ko rozumniej modzie. „Amfiteatr” zaprasza na stoiska modowe marek  
z Radomia i okolic, zaproponuje również rozmaite warsztaty handma-
de. Podczas panelu dyskusyjnego będziemy rozmawiać o wizerunku  
w mediach i budowaniu marki. Podsumowaniem wieczoru będzie 
muzyczna uczta z tangiem w roli głównej – zagra 3 0 3 Tango Fusion  
z Argentyny. Drugiego dnia MOK „Amfiteatr”zaprosi uczestników do 
udziału w warsztatach malarskich i stworzenia wspólnego dzieła pod 
hasłem Made in Radom – wielkie płótno da możliwości wykazania się 
wszystkim zainteresowanym. Będzie również można obejrzeć wystawę 
fotografii fashion oraz wziąć udział w warsztatach o tematyce foto, a także 
poznać sztukę batiku. Od rana zaś na żywo będzie można przyglądać się 
dokonaniom w dziedzinie body paintingu utytułowanego Mariana Folgi. 
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5 sierpnia od godz. 14.00 – kiermasz handmade, strefa warsztatowa: 
filc, decoupage, sutash, warsztat z wizażystką Ewą Sękowską-Molgą 
Triki modowe – to trzeba wiedzieć, analiza kolorystyczna, stoiska beauty, 
panel dyskusyjny Made swój wizerunek, konsultacje indywidualne z zapro-
szonymi gośćmi. Na finał, ok. godz. 21.00 koncert 3 0 3 Tango Fusion 
(Argentyna). Latynojazzowe korzenie określają styl zespołu, który zawiera 
także elementy tanga, milongi, argentyńskiego folkloru, funka, rapu czy 
stylu afro cuban.

6 sierpnia od godz. 10.00 – body painting w wykonaniu mistrza Mariana 
Folgi, animacje dla dzieci z historią sztuki w tle, warsztaty fotograficzne, 
batikowe, happening „Made in Radom”. 

12–13 sierpnia
Weekend złotych mercedesów – wzornictwo i design 
+ koncert Reya Ceballo
Weekend złotych mercedesów upłynie pod znakiem zlotu zabytkowych 
aut legendarnej marki. Ich pasjonaci (Towarzystwo Miłośników Starych 
Mercedesów) opowiedzą uczestnikom warsztatów o swoim hobby, 
zwracając uwagę nie tylko na walory techniczne tych samochodów, ale 
przede wszystkim na ich walory estetyczne.
Pracownia Concordia Design z Poznania pokaże, że „design” to nie 
„dziwne" przedmioty, ale dobre, funkcjonalne i odpowiadające na kon-
kretne potrzeby projekty produktów i usług. Będzie można wziąć udział  
w warsztatach projektowania graficznego, warsztatach designer-
skich i plastycznych, uczących tego, że przedmioty codziennego użytku 
też mogą stać się dziełami sztuki. W programie również gorące kubańskie 
rytmy i salsowa dyskoteka, o której głośno będzie we wszechświecie!

12 sierpnia od godz. 16.00 zjazd starych mercedesów. Wokół Amfiteatru 
niezwykła ekspozycja: prezentować się będą stare, zabytkowe mercedesy: 
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samochody-legendy. Potem będzie można podziwiać, fotografować, po-
rozmawiać z właścicielami o historiach ich wozów i niewątpliwym trudzie 
włożonym w utrzymanie tych cacek. W rozkładzie jazdy m.in. net-kam 
drifting – prezentacja auta do wyczynów sportowych, prezentacja nowe-
go modelu mercedesa przez firmę Zeszuta, prezentacja poszczególnych 
modeli starych mercedesów.
Wieczorem, ok. godz. 20.15 – Ray Ceballo i zespół Tripulacion Cubana 
[Kuba] – koncert.

Tripulacion Cubana to w 98 proc. kubańska krew i jedyny taki zespół  
w Polsce. Grają muzykę tradycyjną son, timba, salsa, a w swoim najnow-
szym repertuarze prezentują największe radiowe hity w zaskakujących 
aranżacjach.
Po koncercie latynoska dyskoteka, prowadzenie:  D.J. Sofocacion (Kuba). 
D.J. Sofocacion to wcielone szaleństwo. Kiedy on stoi za konsolą, nie po-
zwoli wam ustać w miejscu! Roztańczycie się do upadłego, gwarantuje-
my! Najwytrwalsi wezmą udział w naszym salsowym konkursie z nagro-
dami! Pospadają Wam sandały!
Później nauka salsy i dla najwytrwalszych – konkurs taneczny z nagrodami! 

13 sierpnia od godz. 15.00 warsztaty plastyczne i designerskie, na finał 
Fosy – pokaz iluzji: Pan Li – Przemysława Lieske
Pan Li to zawodowy iluzjonista z przygotowaniem aktorskim, oratorskim 
i trenerskim. Nieustannie zaskakuje publiczność innowacyjnymi pomysła-
mi. Triki wplecione w kabaretowe teksty niezawodnie doprowadzają do 
wybuchów śmiechu!

15 lipca 2017 roku
godz. 10.30
Spacer Poznaj tajemnice dzielnicy Glinice
Na następnym spacerze organizowanego przez Stowarzyszenie Droga 
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Mleczna wspólnie z MOK Amfiteatr dowiecie się miedzy innymi o tajem-
niczych gangsterskich porachunkach radomskiego półświatka; poznacie 
historie radomskiego małego getta; czym była i jest wieża ciśnień?; co 
wspólnego ma kościół na Glinicach z Jasną Górą?; z czego Glinice słynęły?; 
o co chodzi z tym lotniskiem?
wstęp wolny
Miejsce zbiórki: park im. J. Rózika, obok Domu dla bezdomnych,  
ul. Kwiatkowskiego

18–20 sierpnia 2017 roku
Café Jazz Festival + Międzynarodowy Zlot Kamperów
Druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyjnego, impre-
zy, która w ubiegłym roku okazała się niemałym sukcesem i zaostrzyła 
apetyty na więcej. W tym roku Café Jazz Festival odbędzie się nad ma-
lowniczym zalewem na Borkach, a pieczę nad jego organizacją powie-
rzono Miejskiemu Ośrodkowi Kultury „Amfiteatr” w Radomiu. Dyrektorem 
artystycznym drugiej edycji Café Jazz Festival został wybitny pianista  
i kompozytor Wojciech Kamiński, dotychczasowy dyrektor festiwalu 
„Złota Tarka”. To gwarancja znakomitego poziomu imprezy i starannie 
przygotowanego programu. 
Podczas Café Jazz Festival na Borkach odbędzie się również 
Międzynarodowy Zlot Kamperów. Spodziewamy się ok. 150 ekip 
m.in. z Niemiec, Szwecji, Białorusi, Czech. Będzie je można podziwiać  
w miasteczku festiwalowym, które stanie nad zalewem na Borkach. 
Zostaną też wydzielone specjalne miejsca dla caravaningowców i mo-
tocyklistów, którzy przyjadą na Café Jazz Festival pod namiot. Wszystkie 
niezbędne informacje, akredytacje i zapisy na stronie camperteam.pl
Nazwa Festiwalu zobowiązuje, jazzowi towarzyszyć będą zatem kawowe 
aromaty, a pobudzający napój z pewnością przyda się podczas wieczor-
nych i nocnych jam sessions. W miasteczku festiwalowym na Borkach 
wystawiać się będą firmy z branży kawiarskiej, nie zabraknie bezpłatnych 
degustacji i pokazów alternatywnego parzenia tego aromatycznego 
napoju.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Program:
18 sierpnia
godz. 15.30 – Parada nowoorleańska w centrum Radomia z udziałem 
uczestników Festiwalu i publiczności (zespół prowadzący: Leliwa Jazz 
Band)
Miejsce: ul. Żeromskiego
godz. 17.00 – Konkurs Festiwalowy o nagrodę Radomski Jazz (on): solo pia-
no ragtime i boogie woogie
Miejsce: scena festiwalowa nad Zalewem Borki
godz. 18.30 – parada nowoorleańska nad Zalewem Borki z udziałem 
uczestników Festiwalu i publiczności (zespół prowadzący: Leliwa Jazz 
Band)
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godz. 19.00 – oficjalne otwarcie Festiwalu i koncert Na dobry początek: 
Five O’Clock Orchestra, Siergiej Wowkotrub Gypsy Swing Quartet 
+ gość specjalny: Marek Rudnicki, Stanley Breckenridge (USA) & 
Jazz Band Ball Orchestra
godz. 23.30 – ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie wszystkim 
uczestnikom dyplomów uczestnictwa
ok. godz. 0.00 – jam session z udziałem wszystkich uczestników Festiwalu 
i publiczności (zespół prowadzący: Leliwa Jazz Band).
Miejsce: scena festiwalowa nad Zalewem Borki

19 sierpnia 
godz. 16.00 – wystąpi Joanna Morea and Her Swinging Band.
Miejsce: Muszla koncertowa
godz. 19.00 – Rozśpiewany koncert galowy: laureat Konkursu o nagrodę 
Radomski Jazz (on), Dorota Curyłło Quartet, Old Timers, The Harpiano 
Show (Anglia, Polska), Diane Davidson (USA) & Dixie Company
ok. godz. 00.00 – Bal Jazzowy z udziałem uczestników Festiwalu i publicz-
ności (zespół prowadzący: Old Timers)
Miejsce: Scena festiwalowa nad Zalewem Borki

20 sierpnia 
godz. 16.00 – Występy uczestników konkursu: Blues Power, Gospel Radom, 
Big Band „Mundana”
Zamknięcie Festiwalu.
Miejsce: scena festiwalowa nad Zalewem Borki

19 sierpnia 2017 roku
godz. 19.00
Odkryj Radom na spacerze
MOK „Amfiteatr” i Stowarzyszenie Droga Mleczna zaproszą wieczorową 
porą na spacer po najciekawszych miejscach Radomia. Brzmi tajemniczo? 
Z pewnością będzie nietuzinkowo!
Miejsce: pomnik Jana Kochanowskiego na deptaku
Wstęp: wolny

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

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

mdk.pak@wp.pl

26 czerwca–7 lipca 2017 roku
godz. 8.00–16.00   
Półkolonia w MDK
Półkolonie zorganizowane dla dzieci od 8 do 14 lat. W programie półko-
lonii m. in. wyjazdy do kina i na basen, zabawa w Krainie Marzeń oraz wy-
cieczki do Farmy Iluzji, Muzeum Papiernictwa w Konstancinie-Jeziornej, 
Rancza w Dolinie, Magicznych Ogrodów, Mikrokosmosu w Ujeździe, 
Centrum Nauki Leonardo da Vinci, Muzeum Wsi Kieleckiej i do Bałtowa.
Udział w półkolonii płatny.

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

17 lipca–21 lipca 2017 roku
Warsztaty w Pyzówce
XII Warsztaty artystyczne. Zajęcia dla dzieci od 8 do 16 lat. W programie 
zajęcia plastyczne, sportowe oraz nauka języka włoskiego prowadzone 
przez nauczycieli MDK.
Udział w warsztatach płatny.

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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17 sierpnia–26 sierpnia
Warsztaty w Kazimierzu Dolnym 
Warsztaty akrobatyczno taneczne. Zajęcia dla dzieci od 6 do 16 lat. 
W programie zajęcia akrobatyczne, taneczne prowadzone przez nauczy-
cieli MDK.
Udział w warsztatach płatny.

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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Rynek 11
tel. 48 362 43 29
tel. 48 362 21 14
tel. 48 362 56 94
fax 48 362 34 81

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

Od 22 czerwca do odwołania Muzeum im. Jacka Malczewskiego  
i Muzeum Sztuki Współczesnej będą nieczynne z powodu remontu. 
Przypomnijmy, że Muzeum im. Jacka Malczewskiego to obecnie insty-
tucja kultury województwa mazowieckiego. Główną siedzibą muzeum 
od 1976 roku jest gmach dawnego Kolegium oo. Pijarów, usytuowany 
przy radomskim Rynku. Budynek został wzniesiony w latach 1734–1756 
według projektu Antonio Solariego – kierownika przebudowy Zamku 
Królewskiego w Warszawie w okresie panowania Augusta III Sasa. W la-
tach 1818–1820 gmach Solariego uzupełniono o nowe skrzydło, którego 
najbardziej charakterystycznym elementem jest usytuowana od strony 
Rynku siedemnastoosiowa fasada. Od strony ulicy Wałowej, przy skrzy-
żowaniu z dawnym traktem krakowskim, w budynek wkomponowane są 
dawne mury obronne z czasu panowania Kazimierza Wielkiego.

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

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

8 i 16 sierpnia 2017 roku 
godz. 14.00–20.00
Potańcówka pod dębem 
W lipcu i sierpniu odbędą się dwie zabawy taneczne pod nazwą 
„Potańcówka pod Dębem”. Podczas każdej z nich będzie można usłyszeć 
muzykę charakterystyczną dla Radomskiego. W instrumentarium, jak i re-
pertuarze wykonawców będzie można zaobserwować przemiany, jakie 
zachodziły w dziedzinie muzyki wiejskiej na przestrzeni lat. Tradycyjny 
skład kapel: skrzypce, harmonia, bębenek, ubogacany był z czasem przez 
instrumenty dęte, a obok starodawnych oberków, mazurków, polek czy 
walczyków zaczęto grać z czasem mniej tradycyjne tanga, rumby czy 
fokstroty. 
Wystapią:
16 lipca – Kapela Krzysztofa Rokicińskiego ze Starych Siekluk, Kapela 
Czesława Golińskiego z Wawrzyszowa oraz Zespół Śpiewaczy „Bieniędzice"
6 sierpnia – Kapela Zdzisława Kwapińskiego z Szymanowa, Kapela 
Andrzeja Malika ze Skrzyńska

15 sierpnia 2017 roku 
godz. 12.00–17.00
Letni Kurs Historii Jak z obrazów Kossaka…
W Święto Wojska Polskiego Muzeum Wsi Radomskiej wraz z Domem Kultury 
„Borki” zaprosi na Letni kurs historii Polski, by przybliżyć historię, tradycję i na-
sze dziedzictwo nie tylko mieszkańcom Radomia. Jak z obrazów Kossaka…
to piknik artystyczny o tematyce historycznej, którego fabułą będą tema-
ty płócien Juliusza, Wojciecha i Jerzego Kossaków. Na terenie wybranych 
obiektów Muzeum Wsi Radomskiej rozgrywać się będą scenki rodzajowe, 
nawiązujące do konkretnych dzieł malarskich autorstwa Kossaków. Scenki 
z udziałem aktorek, aktorów i grup rekonstrukcji historycznej, osadzone 
będą w realiach kilku epok historycznych, od okresu powstań narodo-
wych w XIX wieku, po wojnę polsko-bolszewicką. Towarzyszyć im będzie 
muzyka i pieśni z epoki oraz fachowy komentarz lektorski. Inscenizacje 
stanowić będą jednocześnie temat pleneru artystycznego i fotograficz-
nego w ramach corocznego konkursu na najlepsze dzieło utrzymane  
w konwencji malarstwa Kossaków. Konkurs rozegrany zostanie w kilku 

Muzeum Wsi 
Radomskiej
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kategoriach wiekowych, a dla młodych amatorów malarstwa zorgani-
zowane zostaną warsztaty rysunku historycznego, w tym podstawy 
rysunku jednego z ulubionych tematów obrazów Kossaków, jakim był 
koń. Punktem kulminacyjnym pikniku, będzie widowisko plenerowe pt.: 
Przybyli ułani pod okienko… z udziałem grup rekonstrukcyjnych ułanów  
i piechurów. Scenariusz widowiska nawiązuje do opowieści kawaleryjskich 
Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego i Michała Brzęk-Osińskiego, kawa-
lerzystów legendarnej „Siódemki Beliny”, czyli protoplastów odrodzonej 
jazdy polskiej, walczących w szeregach Legionów Polskich w okresie I woj-
ny światowej. Sceny rodzajowe i batalistyczne przeplatane będą epizoda-
mi z udziałem aktorów, śpiewających znane piosenki z epoki jak chociażby 
tytułowa: Przybyli ułani pod okienko. Piknik zakończy występ zespołu ludo-
wego i wspólne śpiewanie piosenek kawaleryjskich i legionowych. 

Wystawy czasowe:

W małomiasteczkowej aptece
Wystawa "W małomiasteczkowej aptece" podejmuje problematykę zwią-
zaną z ochroną zdrowia i ziołolecznictwem w XIX i początkach XX wieku. 
Ekspozycja w Domu Ludowym z Jedlni jest podzielona na dwie części. 
Parter obiektu zajmuje apteka, piętro zielarnia. Pokazano bogaty zestaw 
wyposażenia i naczyń aptecznych, które poza funkcjami związanymi  
z przechowywaniem surowców, pełniły także rolę dekoracyjną i reprezen-
tacyjną. Można zapoznać się z procesem produkcji leków w laboratorium 
oraz innymi czynnościami, z których farmaceuci czerpali dochody. Druga 
część wystawy skupia się na ziołach, których zapasy były zawsze w apte-
kach bardzo duże. Przechowywano je na specjalnie w tym celu zaadapto-
wanych strychach, określanych właśnie mianem zielarni. Były one z reguły 
chronione przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, cho-
ciaż wymagano, by były suche, przewiewne i widne. Prezentowane są tu 
przedmioty niezbędne do zbioru, przechowywania i obróbki ziół, a także 
do produkcji leku roślinnego. Wyeksponowane są więc m.in. krajalnice, 
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noże kołyskowe, sita, moździerze, jak również prasy, perkolatory, słomiane 
stągwie, repozytorium z szufladami do przechowywania surowców. Nie 
brakuje również pachnących ziół.

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

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne  
w kolekcji MWR
Przedmiotem wystawy jest rzeźba w drewnie. Eksponatów z tej dziedziny 
sztuki ludowej Muzeum posiada najwięcej i jest to grupa wystarczająco 
reprezentatywna, by w sposób wyczerpujący zilustrować najpopular-
niejsze motywy występujące w ludowej religijności. Rzeźba w drewnie 
zajmuje ponadto wyjątkowe miejsce w krajobrazie polskiej wsi. Wszelkie 
przedstawienia w tej dyscyplinie wytwórczości należą do najpowszech-
niejszych i najściślej związanych z życiem religijnym jej mieszkańców. Na 
wystawie zaprezentowano zarówno nieliczne XIX – wieczne rzeźby sa-
kralne najprawdopodobniej pochodzące z profesjonalnych warsztatów 
cechowych, jak również powojenne dzieła twórców nawiązujących do 
sztuki ludowej. Obiekty starsze prawdopodobnie służyły niegdyś kultowi 
i stanowiły wyposażenie kościołów bądź przydrożnych kapliczek. 

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

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

resursa.radom@.wp.pl 

'
do 12 lipca 2017 roku
godz. 8.00 – 16.00
Pars pro toto… – prace radomskiego artysty 
Andrzeja Markiewicza inspirowane twórczością 
prof. Leszka Kołakowskiego
Wystawa czynna od pon. do pt.

3–6 sierpnia 2017 roku
IX Spotkania z Kulturą Żydowską Ślad. 75. rocznica 
likwidacji radomskiego getta
W 1939 r. prawie 30%. radomian stanowili Żydzi. O ich historii, wkładzie 
w rozwój Radomia Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” od lat 
opowiada w kwietniu podczas Spotkań z Kulturą Żydowską Ślad. W tym 
roku, wyjątkowo, Ślad odbędzie się w sierpniu. Wtedy bowiem przypada 
75. rocznica likwidacji radomskiego getta i zagłady niemal całej żydow-
skiej społeczności naszego miasta. 

Program:
3 sierpnia (czwartek)
godz. 18.00 – Motywy żydowskie – wystawa ze zbiorów Muzeum im.  
J. Malczewskiego w Radomiu (Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia" w Radomiu, ul. M. Kopernika 1)
godz. 19.00 – Dom, którego nie było – spotkanie z dr. Łukaszem 
Krzyżanowskim, autorem książki o powojennych powrotach Żydów do 
Radomia (Resursa, Sala Kameralna)

4 sierpnia (piątek)
godz. 19.00– Ślad – wystawa o historii radomskich Żydów (Resursa); Księga 
Radomia. Historia zgładzonej przez nazistów społeczności żydowskiej w Polsce 
– promocja pierwszego polskiego wydania Księgi (Resursa),
godz. 21.00 – Kwartet  Beethovena – spektakl Teatru Resursa o zagła-
dzie małego getta w Radomiu, na podstawie opowiadania Waldemara 
Nowakowskiego. Muzyka na żywo w wykonaniu Kwartetu Nauczycielski 
ego Zespołu Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu (Glinice, park, 
im. Rózika, wejście od ul. Lubońskiego).

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA
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5 sierpnia (sobota)
godz. 18.00 – Dom - Radom – spotkanie z dawnymi żydowskimi mieszkań-
cami Radomia i ich potomkami, świadectwa radomskich Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata (Resursa)  
godz. 20.00 – uroczyste otwarcie Szlaku Pamięci Żydów Radomskich Ślad 
i koncert Niny Stiller Jidysze Perł (plac Stare Miasto)
godz. 21.30 – Namiot Spotkania – spotkanie przy klezmerskiej muzyce, 
projekcje filmów o historii radomskich Żydów przygotowanych przez 
OKiSz „Resursa Obywatelska” (ogrody KCM „Arka”, plac Stare Miasto), na 
specjały kuchni żydowskiej zaprasza restauracja „Panie/Panowie” .

6 sierpnia (niedziela)
godz. 10.00 – Tamte rytmy – Nina Stiller zaprasza na warsztaty interpretacji 
żydowskich piosenek i ruchu scenicznego (Resursa, Sala Baletowa)
godz. 10.00 – „Początek Księgi...” happening i zwiedzanie Szlaku 
Pamięci Żydów Radomskich Ślad z przewodnikiem (start na placu przy  
ul. Bożniczej)
godz. 12.00 – odsłonięcie tablicy upamiętniającej Chaima Kinclera, ostat-
niego przewodniczącego Beit Radom w Izraelu oraz recital romskiego ze-
społu Bathale Manusha (cmentarz żydowski)
godz. 20.00  – Klejnot w Koronie – prezentacja o historii Żydów w Radomiu 
z towarzyszeniem muzyki na żywo (ul. Bożniczna).
 
Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny. Na zwiedzanie Szlaku 
Pamięci Żydów Radomskich Ślad 6 sierpnia liczba miejsc ograniczona (na  
ul. Bożniczej podstawiony będzie autokar), zapisy w Resursie od 1 do  
3 sierpnia w godz. 8.00–16.00, telefonicznie 048 362 42 63 – osoba od-
powiedzialna Anna Pawlak. Podobnie zapisy obowiązują na warsztaty 
taneczne z Niną Stiller 6 sierpnia w Resursie.

Partnerzy: Radomskie Towarzystwo Naukowe, Muzeum im.  
J. Malczewskiego, Archiwum Państwowe w Radomiu, Katolickie Centrum 
Młodzieży „Arka”, Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Podczas Śladu na specjały kuchni żydowskiej zaprasza restauracja Panie /
Panowie, ul. Piłsudskiego.
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ul. Żeromskiego 53  
(sala koncertowa Urzędu Miejskiego)

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

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

8 lipca 2017 roku
godz. 18.00
IX Międzynarodowa Akademia Dyrygentów  
– koncert finałowy
Wykonawcy: Maksym Rzemiński – fortepian, Radomska Orkiestra 
Kameralna, Uczestnicy Akademii: Simonida Dragović (Serbia), Nicky Gluch 
(Australia), Christian Hoerbov-Meier (Dania), Janina O’Brien (USA), Nick Ost 
(Belgia), Jose Sanchez-Sanz (Hiszpania), Jack Sumrall (USA), Kelvin Ying 
(USA)

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna

Wykładowcy: Jonathan Brett, Maciej Żółtowski.
W programie m.in. F. Chopin: Fantazja na tematy polskie W. A. Mozart: 21. 
Koncert fortepianowy C-dur KV 467.
Współorganizator: Classic Concerts Trust. 
Młodzi, utalentowani ludzie z różnych stron świata, zarządzanie 
za pomocą gestu oraz godziny ciężkiej pracy – mowa oczywiście  
o Międzynarodowej Akademii Dyrygentów. Radomska Orkiestra 
Kameralna organizuje tą imprezę już po raz dziewiąty. Jak co roku warsz-
taty prowadzi doskonały angielski dyrygent maestro Jonathan Brett oraz 
dyrektor ROK Maciej Żółtowski.             

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną
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Akademia dyrygentów to warsztaty dla muzyków, którzy chcą poznać 
tajniki kierowania zespołem jakim jest Orkiestra. Dla początkujących dyry-
gentów warsztaty są wyjątkową okazją sprawdzenia swych predyspozy-
cji i umiejętności. Zawód dyrygenta wymaga bowiem nie tylko świetnej 
znajomości partytur utworów muzycznych, ale także umiejętności zapa-
nowania nad ludźmi za pomocą gestu. Akademia Dyrygentów organi-
zowana w Radomiu ma tą przewagę nad tego typu warsztatami, że jej 
uczestnicy mają możliwość doskonalić swoje umiejętności z pełną, pro-
fesjonalną Orkiestrą. Już niejeden młody dyrygent przekonał się, podczas 
zajęć, jakie znaczenie ma każdy ruch batutą. Radomscy muzycy mimo nut 
grają dokładnie tak jak pokazują uczestnicy, dla nieprzygotowanych nie 
ma taryfy ulgowej. Być może dlatego warsztaty w Radomiu co roku cieszą 
się ogromnym powodzeniem. Warsztaty rozpoczynają się już 1 lipca i po-
trwają do piątku 7 lipca. Efekty całotygodniowej pracy będzie można oce-
nić podczas Koncertu Finałowego 8 lipca w Zespole Szkół Muzycznych, 
Sala Koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego  przy ulicy 25 Czerwca 70. 
Będzie to na pewno niezwykłe wydarzenie, choćby z racji tego, że jeden 
koncert i jedną Orkiestrę poprowadzi ośmiu dyrygentów.
Cena biletu - 12zł. Bilety do nabycia w kasie R.O.K. lub przed koncertem  
w kasie Zespołu Szkół Muzycznych
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych, Sala Koncertowa im. Krzysztofa 
Pendereckiego, ul. 25 Czerwca 70

9–14 lipca 2017 roku
godz. 10.00
Audite – Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów – 
przesłuchania konkursowe  
Jury: Preselekcja: Jonathan Brett, Yuri Simonov, Maciej Żółtowski
I i II etap: Jonathan Brett, Paweł Kotla, Piotr Sułkowski, Maciej Żóltowski
Półfinał i finał: Jonathan Brett, Paweł Kotla, Piotr Sułkowski, Roberto 
Trainini, Maciej Żółtowski
Kalendarium (wszystkie wydarzenia w Sali Koncertowej przy ul. 
Żeromskiego 53):
I etap: 10 i 11 lipca 2017, godz. 10.00–17.00
II etap: 12 lipca 2017, godz. 10.00–17.00
Półfinał: 13 lipca 2017, godz. 10.00–18.00
Finał: 14 lipca 2017, próba z orkiestrą godz. 10.00–14.00
Audite – nowy rodzaj konkursu. To co słyszymy, jest ważniejsze od tego, 
co widzimy i dlatego zastosujemy system używany w całym świecie pod-
czas przesłuchań muzyków do orkiestr: jury oceniać będzie uczestników 
konkursu oddzielone od sceny zasłoną, nie wiedząc kto dyryguje i w jakim 
stylu. Nie ma innej drogi do zapewnienia prawdziwie bezstronnej oceny  
i okazji dostrzeżenia prawdziwego dyrygenckiego talentu.
By osiągnąć zamierzony cel, dyrygenci powinni pracować z muzyka-
mi, którzy umieją reagować szybko i adekwatnie. Tacy muzycy tworzą 
Radomską Orkiestrę Kameralną. Jest to orkiestra, która grała podczas 
ośmiu edycji warsztatów Akademii Dyrygentów i stała się obiektem 
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szczerego podziwu uczestników doceniających fantastyczną zdol-
ność reagowania na każdą, najdrobniejszą sugestię wyrażoną gestem.                                                
Współorganizator: Classic Concerts Trust 
Przesłuchania konkursowe otwarte dla publiczności – wstęp wolny
Miejsce: Sala Koncertowa UM, ul. Żeromskiego 53

15 lipca 2017 roku
godz. 18.00
Koncert finałowy Międzynarodowego Konkursu 
Dyrygentów – Audite
Wykonawcy: finaliści Konkursu Dyrygentów, Radomska Orkiestra 
Kameralna. Jury: Jonathan Brett, Paweł Kotla, Piotr Sułkowski, Roberto 
Trainini, Maciej Żółtowski. 
Podczas koncertu będziemy mogli się przekonać, kto dotrze do finału 
ciężkich czterodniowych przesłuchań, które mimo zmęczenia muszą być 
pełne skupienia i uwagi. Maestro Yuri Simonov, który zgodził się zostać 
patronem konkursu, będzie brał czynny udział w procesie selekcji uczest-
ników I etapu i przekaże specjalną nagrodę wybranemu przez siebie fi-

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną
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naliście. A jest o co walczyć. Dla laureatów, poza nagrodami pieniężnymi, 
przewidziano też angaże w kilku polskich filharmoniach, co wierzymy, 
przyczyni się do rozwoju kariery zawodowej. Mamy nadzieję, że Audite 
będzie więcej niż tylko konkursem, że okaże się festiwalem talentów, 
miejscem, gdzie wszyscy uczestnicy będą mogli porównać swoją ocenę  
z oceną jury, świętować sukces własny i konkurentów, rozwijać przyjaźnie 
i kontakty, tak ważne w muzycznej profesji.                                    
Współorganizator: Classic Concerts Trust 

Cena biletu - 12zł. Bilety do nabycia w kasie R.O.K. lub przed koncertem 
w kasie ZSM.
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych, Sala Koncertowa im. Krzysztofa 
Pendereckiego, ul. 25 Czerwca 70 

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

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

bilety@teatr.radom.pl

Teatr Powszechny zaprasza już. na jesień. Nie zabraknie nowych cieka-
wych tytułów oraz przedstawień, które widzowie dobrze znają i lubią. 
Pośród nowości, szczególnej uwadze Teatr poleca spektakl, którym świę-
tować będzie swoje 40-lecie…  

Mitch Leigh, Dale Wasserman, Joe Darion 
Człowiek z La Manchy, reżyseria Waldemar Zawodziński.
Premiera 14 października 2017 – duża scena
Efektowne widowisko muzyczne, zrealizowane w oparciu o klasycz-
ną opowieść Miguela Cervantesa o walczącym z wiatrakami Błędnym 
Rycerzu, Don Kichocie z La Manchy. Jeden z najpiękniejszych tekstów  
w dziejach światowej literatury, prawie 300 kostiumów, na scenie ponad 
50 wykonawców…

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego
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Grandioso, fot. D. Krajewski



1 lipca 2017 roku
II Popularna Impreza Samochodowa Superoes
Szczegółowe informacje dotyczące każdej z eliminacji, regulaminy, jak 
również druk zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.auto-
mobilklub.radom.pl.

2 lipca 2017 roku
godz. 9.00–17.00
Aktywna Plaża
Zajęcia prowadzone przez instruktorów m.in. zumba, fitness, gra w piłkę 
plażową.
Miejsce: Ośrodek Borki
Wstęp wolny

2 lipca 2017 roku
godz. 16.45–18.30
Grandioso na Fontannach 
Plan koncertu:
godz. 16.45 – Przemarsz Gwiaździsty Werblistek (ulice Żeromskiego, 
Focha)
godz. 17.00 – Koncert na fontannach
godz. ok 17.45 – Pokaz fragmentów musztry paradnej oraz przemarszu
Koncert poprowadzi Agnieszka Szarpak. W programie m.in. utwory przy-
gotowywane na odbywający się co 4 lata Światowy Konkurs Muzyczny 
(World Music Contest) w Kerkrade (Holandia): The Unknown Journey – 
Phillip Sparke, Krzesany – Wojciech Kilar. Orkiestra Grandioso jest pierw-
szym polskim zespołem od ponad 30 lat, który został zakwalifikowany na 
ten konkurs.
W części paradnej, na Placu Konstytucji 3 Maja, Orkiestra wykona frag-
menty konkurencji paradnych przygotowywanych na Mistrzostwa WMC: 
Paradę Marszową, Show – Musztrę Paradną.
Podczas koncertu będą sprzedawane cegiełki na wsparcie działań koncer-
towych, warsztatowych orkiestry oraz zakup instrumentów.
RMOD Grandioso powstała w 1978 roku. Działa w Młodzieżowym Domu 
Kultury im. H. Stadnickiej w Radomiu. Liczy 160 osób w wieku 8 do 24 
roku życia. Jest jedną z najlepszych młodzieżowych orkiestr w Polsce. 

Inne  
wydarzenia
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To aktualni Mistrzowie Europy 2016 w konkurencji Parada Marszowa. 
Stowarzyszenie Grandioso powstało w 2007 roku i działa na rzecz rozwoju 
Orkiestry oraz życia kulturalnego w Radomiu. Dariusz Krajewski – dy-
rygent i prezes Stowarzyszenia Grandioso – jest absolwentem Akademii 
Muzycznej w Warszawie, Akademii Muzycznej w Poznaniu, Wyższej Szkoły 
Handlowej w Radomiu a także Zespołu Szkól Muzycznych w Radomiu  
i Orkiestry Grandioso. Laureat wielu nagród.
Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury w Radomiu, Stowarzyszenie 
Grandioso
Wstęp wolny

5, 12, 19, 26 lipca 2017 roku
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia 2017 roku
godz. 19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki językowe
Wieczorki językowe, na których w luźnej barowej atmosferze można po-
rozmawiać i poćwiczyć inne języki: angielski, włoski, niemiecki, hiszpański, 
rosyjski.
Organizator: Stowarzyszenie Droga Mleczna
Miejsce: Pub Nasza Szkapa, ul. Dowkontta 2/4
Wstęp wolny

16 lipca 2017 roku
godz. 11.00
Retro Piknik Rodzinny 
W programie gry i zabawy, planszówki, gry integracyjne, malowanie twa-
rzy i wiele innych atrakcji dla dzieci, konkurs na najlepsze przebranie rodzi-
ców i dzieci w stylu retro. Główny punkt programu: wieczorne oglądanie 
kultowych bajek na rzutniku „Ania”! Organizator zapewnia miejsce, gry  
i atrakcje, drobne przekąski (proszę zabrać ze sobą prowiant) i zaprasza 
całe rodziny. Z przyczyn organizacyjnych może nastąpić zmiana miejsca, in-
formacje będą się ukazywały na facebooku Stowarzyszenia Droga Mleczna
Miejsce Park Planty i Nasza Szkapa, ul. Dowkontta 2/4
wstęp wolny

22 lipca 2017 roku
godz. 11.00
Warsztaty robienia chałki żydowskiej
Poznaj historię i naucz się piec prawdziwa chałę. Prowadzenie: Agnieszka 
Urbańska.
Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 883 294 238 lub poprzez stronę 
na Facebooku Stowarzyszenie Droga Mleczna. Ilość miejsc ograniczona!
Miejsce: Nasza Szkapa, ul. Dowkontta 2/4
Wstęp 5 zł



25 sierpnia 2017 roku
godz. 18.00 – 24.00
Koncert Disco&Dance
Wystąpią: Stachursky, Mig, After Party, Mijal, Akcent.
Miejsce: Ośrodek Borki
Wstęp płatny
 
26 sierpnia 2017 roku
godz. 15.00–21.00
Kolor Fest – Dzień Kolorów
Ogólnopolska trasa zainspirowana hinduistycznym świętem radości Holi.
Miejsce: Ośrodek Borki
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez Organizatora
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ul. Poniatowskiego 5
tel. 48 362 80 50 
fax 48 340 07 89
www.helios.pl

radom@helios.pl

Premiery filmowe:
7 lipca 2017 roku
Volta. Przekręt w rozmiarze Kingsajz prosto od prawdziwego mistrza 
polskich komedii, który nie waha się grać Vabank! 
Baby Driver. Chcący zerwać z kryminalną przeszłością młody chłopak, 
zmuszany do pracy dla bossa mafii, zostaje wrobiony w napad skazany na 
niepowodzenie.

14 lipca 2017 roku
Spider-Man: Homecoming 2D i 3D. Ukąszony przez pająka lice-
alista Peter Parker zyskuje nadludzkie umiejętności. 
Rock dog. Tybetański pies opuszcza dom, aby spełnić swoje muzyczne 
marzenia.

21 lipca 2017 roku
Dunkierka. Alianccy żołnierze z Belgii, Wielkiej Brytanii, Kanady oraz 
Francji zostają otoczeni przez niemiecką armię i ewakuowani podczas naj-
bardziej zaciekłej bitwy II Wojny Światowej.
Kapitan Majtas: Pierwszy wielki film. Dwóch złośliwych dzie-
ciaków, George Beard oraz Harold Hutchins, hipnotyzują swojego dyrek-
tora szkoły i zmieniają go w postać z ich komiksu.

28 lipca 2017 roku
Atomic blond. Tajna agentka MI6 zostaje wysłana w czasie zimnej 
wojny do Berlina.
Mała wielka stopa. Nastoletni Adam wyrusza w poszukiwaniu swo-
jego ojca. Podczas swojej wyprawy dowiaduje się, że jest potomkiem Yeti.
Wojna o planetę małp. Ludzie i małpy przygotowują się do bitwy, 
od której zależy przyszłość obu gatunków.

4 sierpnia 2017 roku
Valerian i Miasto Tysiąca Planet. Kosmiczni agenci Valerian  
i Laurelina zostają wysłani z misją przeprowadzenia śledztwa w międzyga-
laktycznym Mieście Tysiąca Planet.

11 sierpnia 2017 roku
Mroczna wieża. Adaptacja sagi Stephena Kinga. 

Kino 
HELIOS  
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Annabelle: narodziny zła. Lalkarz wraz z żoną przyjmują pod 
swój dach zakonnicę i dziewczynki z zamkniętego sierocińca.

18 sierpnia 2017 roku
Bodyguard Zawodowiec. Światowej klasy ochroniarz dostaje za 
zadanie zadbać o bezpieczeństwo zawodowego zabójcy.
Gang Wiewióra 2. W parku panuje zgoda, spiżarnia aż pęka  
w szwach, a Wiewiór cieszy się zasłużoną opinią szlachetnego spryciarza.

25 sierpnia 2017 roku
Barry Seal: Król przemytu. Film opowiada prawdziwą historię. 
W tym sensacyjnym dramacie Tom Cruise wciela się w postać Barry’ego 
Seala.

10, 24 lipca 2017 roku
7, 21 sierpnia 2017 roku
godz. 18.30
Helios na scenie 
Spektakle National Theatre i Comedie Francaise! w gwiazdorskiej obsadzie.
10.07 Święta Joanna; 24.07 Mizantrop; 07.08 Piotruś Pan; 21.08 Salome

3, 5, 12, 17, 26 lipca 2017 roku
Kino Konesera
03.07 Sama przeciw wszystkim, 05.07 Królowa Hiszpanii, 12.07 Zwyczajna 
dziewczyna; 17.07 Wybawienie; 26.07 Gwiazdy

6, 13, 20, 27 lipca 2017 roku
3, 10, 17, 24, 31 sierpnia 2017 roku
godz. 18.00
Kultura Dostępna
06.07 Szczęście świata; 13.07 Sługi boże; 20.07 Wołyń; 27.07 Porady na zdra-
dy; 03.08 Maria Skłodowska-Curie; 10.08 Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię ko-
cham; 17.08 Amok; 24.08 Ostatnia rodzina; 31.08 Polandja

19 lipca 2017 roku
30 sierpnia 2017 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet: Czym chata bogata

2, 16, 30 lipca 2017 roku 
13, 27 sierpnia 2017 roku
godz. 10.30
Filmowe Poranki: Bob Budowniczy

7, 21 lipca 2017 roku
11 sierpnia 2017 roku
Nocny Maraton Filmowy: Maraton Grozy
[ 62 ]



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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Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB 
w Radomiu

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.


