
Już po raz kolejny z dumą mogę zapowie-
dzieć, że w czasie wakacji radomska kultura 
będzie żyła niezwykle intensywnie. Rozwija 
się projekt – nomen omen – Fosa pełna kul-
tury. MOK Amfiteatr zaprosi całe rodziny na 6 
weekendów pełnych warsztatów, pokazów, 
spotkań i koncertów. A wystąpią przy ul. 
Parkowej niezwykli artyści, m.in. Stanisława 
Celińska, Skubas czy Pablopavo. Z Fosą 
współpracę nawiązują w tym roku organi-

zatorzy Kameralnego Lata. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe rozszerzają 
pola i zasięg działań, stają się coraz bardziej międzynarodowe. W tym roku 
w ramach filmowego festiwalu wiele dziać się będzie na ulicach Radomia, 
w muszli koncertowej, ale też w RKŚTiG Łaźnia, MCSW Elektrownia, MOK 
Amfiteatr czy w Wyższej Szkole Handlowej.

Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego to kolejna cykliczna impre-
za, która z pewnością znajdzie wielu amatorów. Café Jazz Festival Radom 
2019 rozpocznie się w połowie sierpnia. A tydzień później jak zawsze spek-
takularny  finał kolejnej edycji ogólnopolskiego konkursu dla projektantów 
Radom Fashion Show. RKŚTiG Łaźnia w wakacje prowadzić też będzie Lato 
w muszli koncertowej. Od 7 lipca do 31 sierpnia w Parku im. T. Kościuszki 
dla radomian regularnie występować będą muzycy Radomskiej Orkiestry 
Kameralnej, ale też Lubelska Federacja Bardów czy znakomici śpiewacy 
operowi. W lipcu warto też będzie wybrać się do Wsoli – w Muzeum 
Witolda Gombrowicza pojawi się sam Andrzej Seweryn oraz zespół Lao 
Che. 

W lipcu i w sierpniu realizowany będzie też – zapowiada się, że z rozma-
chem – projekt Budżetu Obywatelskiego Poznajemy potrawy i obyczaje 
innych regionów. W ramach tego samego budżetu pod koniec sierpnia 
odbędą się kolejne koncerty w radomskich parkach. A na ostatni dzień 
wakacji zaplanowaliśmy specjalny pokaz filmu dotyczącego Radomia  
w czasie II Wojny Światowej – czas będzie już przygotowywać się do  
80 rocznicy jej wybuchu. 

O tych i pozostałych wydarzeniach znajdą Państwo informacje na kolej-
nych stronach Radomskiego Informatora Kulturalnego, w jego wersji elek-
tronicznej na stronie radom.pl oraz na profilu Facebook Kultura Radom.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez 
Lipiec–sierpień 2019

Data / 
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 5 lipca Półkolonie w MDK P
Młodzieżowy Dom 

Kultura
do 19 
lipca

Wystawa malarstwa Janusza 
Jakubowskiego

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

cały lipiec
Wystawy: Marcin Berdyszak Pozornie 
niekonieczne; Tomasz Drewicz Komfort 
termiczny

P MCSW Elektrownia

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

W
Kamienica Starościńska, 

ul. Grodzka 8

cały lipiec
Muzeum Polskich Rowerów  
w Radomiu

P
ul. Marii Skłodowskiej-

-Curie 4

cały lipiec
Nabór na zajęcia dla dzieci  
i młodzieży na rok szkolny 2019/2020

P DK Borki

cały lipiec
Tygodniowe wakacyjne warsztaty 
artystyczne dla dzieci 

P Więcej na str. 20–21

cały lipiec
Dwutygodniowe półkolonie z DK 
Idalin

P Więcej na str. 22

cały lipiec
Tak to widzę – ja i moje osiedle (wakacje 
w bibliotece)

W Więcej na str. 31

cały lipiec Wystawa – Dziecio-kreacje W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

cały lipiec

Kolory wiosny – wystawa prac 
uczestników koła fotograficznego 
działającego przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy 

W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2

cały lipiec

Wystawy: Pod prąd …;  Arktyka  
i Antarktyka – 200 lat polskich badań 
polarnych; Skarby i tajemnice Piotrówki; 
Radomianie na drodze do niepodległo-
ści; Kultury pozaeuropejskie w zbiorach 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego; 
Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX 
wieku; Jacek Malczewski (1854–1929); 
Kolekcja rodziny Pinno

P

Muzeum im. 
J. Malczewskiego

cały lipiec Leszek Kołakowski  (1927–2009)  W

cały lipiec

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

P

cały lipiec
Wystawy: Instrumenty... – zobaczyć  
i usłyszeć tradycję; Sobiescy-zachowane  
w dźwiękach

W

Muzeum Ludowych 
Instrumentów 
Muzycznych  
w Szydłowcu

cały lipiec

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

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

cały lipiec
Cykl zajęć wakacyjnych pt. Piaskowni-
ca pełna cudów

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego
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cały lipiec Warsztaty teatralne W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9
1–7 lipca Warsztaty artystyczne w Pyzówce P Więcej na str. 41

7–13 
lipca

12. Ogólnopolskie Spotkania 
Filmowe Kameralne Lato W Więcej na str. 13–16

od 6 lipca Fosa pełna kultury – Do sześciu 
razy sztuka! W Więcej na str. 34–39

od 6 lipca Poznajemy potrawy i obyczaje 
innych regionów W Więcej na str. 10–12

od 13 lipca
Wystawa W Przestrzeni Magdaleny 
Abakanowicz

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej 

15–28 
lipca

Międzynarodowy Plener Ekspresji 
Twórczej Malarstwa i Rzeźby Puszcza 
Kozienicka Inspiracje Garbatka Letnisko 

W
ZSP im.  

J. Kochanowskiego, 
Garbatka-Letnisko

od 22 
lipca 

Lato w Teatrze: projekt Warchoły 
i chytre baby

W Więcej na str. 34

2 lipca 2019 wtorek

18.00
Portret miasta – edycja I – otwarcie 
zbiorowej wystawy fotografii 
członków RTF

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

3 lipca 2019 środa
18.30 Kino Konesera: Tajemnice Joan P Kino Helios

4 lipca 2019 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Ciemno, prawie noc P Kino Helios

18.00 Wystawa Pasje i marzenia 12 W
Miejska Biblioteka 

Publiczna
30. Jubileuszowy Międzynarodowy 
Wyścig Kolarski Solidarności i Olimpij-
czyków (etap III-Kielce-Radom)

W
Przejazd ulicami miasta 

Radomia

5 lipca 2019 piątek

18.00
Szkoła łódzka – Prof. Henryk Hoffman 
i Prof. Jarosław Zduniewski – wystawa 
malarstwa i rysunku

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33

Premiery filmowe: Spider-Man: Daleko 
od domu; Midsommar. W biały dzień

P Kino Helios

Premiery filmowe: Spider-Man: Daleko 
od domu; Imprezowi rodzice; Solid gold

P Multikino

6 lipca 2019 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

III Runda Pucharu Polski Pit Bike SM  
w Radomiu

W/P
Tor Kartodrom Radom 
ul. Warszawska 17/21

7 lipca 2019 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Wykład Katarzyny Jendrzejczyk 
Przedstawienia maryjne w sztuce – 
omówienie wzorów ikonograficznych 

W
Muzeum Im. Jacka 

Malczewskiego

16.00
Kwartet smyczkowy Le Corde Del 
Mondo na inaugurację Kameralnego 
Lata

W Muszla koncertowa

19.00 Z cyklu: Lato z ROKiem W Muszla koncertowa
8 lipca 2019 poniedziałek

19.00 Aleksander Dębicz Cinematic Piano W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
10 lipca 2018 środa

18.30 Kino Konesera: Wymarzony P Kino Helios
11 lipca 2019 czwartek

13.00  
i 18.00

Kultura Dostępna: Córka trenera P Kino Helios
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12 lipca 2019 piątek

17.00
Portrety z historią w tle – otwarcie wysta-
wy fotografii Beaty Jawor-Makowskiej

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13
22.00 Maraton Horrorów z Annabelle P Multikino
23.00 Maraton Horrorów z Annabelle P Kino Helios

Premiery filmowe: Yesterday; 
Anabelle wraca do domu; Młody geniusz 
i kłopotliwe wynalazki

P Kino Helios

Premiery filmowe: Stuber; Anabelle 
wraca do domu; Yesterday; Młody 
geniusz i kłopotliwe wynalazki

P Multikino

13 lipca 2019 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

14 lipca 2019 niedziela
10.30 Poranki dla dzieci: Krecik i Panda cz. 3 P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00 Potańcówka pod dębem P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

17.00 Janusz Tytman Bloom Trio W Muszla koncertowa
17 lipca 2019 środa

18.30 Kino Kobiet: Gloria Bell P Kino Helios
18 lipca 2019 czwartek

13.00  
i 18.00

Kultura Dostępna: Całe szczęście P Kino Helios

18.00
LeonVoci. Energetyczny męski kwartet 
wokalny

W Muszla koncertowa

19 lipca 2019 piątek

19.00
Kosmos Gombrowicza – otwarcie 
wystawy fotografii Cédrica Fioretti 
Miasto Vence W

Muzeum Witolda 
Gombrowicza 

Wsola
20.00

Kosmos Gombrowicza – koncert: 
Transatlantyk
Premiery filmowe: Król Lew; Fighter P Kino Helios
Premiery filmowe: Król Lew; Fighter;  
I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże

P Multikino

20 lipca 2019 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00
Z cyklu: Lato z ROKiem: Kwintet 
smyczkowy ROK 

W Muszla koncertowa

18.00
Monodram Andrzeja Seweryna 
na podstawie Dziennika Witolda 
Gombrowicza W

Muzeum Witolda 
Gombrowicza 

Wsola
20.17 Koncert Lao Che

21 lipca 2019 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

24 lipca 2019 środa
18.30 Kino Konesera: Gloria Bell P Kino Helios

25 lipca 2019 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: 53 wojny P Kino Helios

19.00 Stand-Up: Abelard Giza Piniata P Klub Strefa G2
26 lipca 2019 piątek

Premiery filmowe: W deszczowy dzień 
w Nowym Jorku; Pełzająca śmierć

Kino Helios

Premiery filmowe: Truposze nie 
umierają; Pełzająca śmierć

P Multikino

27 lipca 2019 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino
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18.00
Leszek Janiszewski. Wystawa rysunku 
satyrycznego 

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
28 lipca 2019 niedziela

10.30 Poranki dla dzieci: Krecik i Panda cz. 4 P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00 Festyn Bezpieczni w drodze W
Automobilklub 

Radomski  
ul. Warszawska 17/21

17.00
Alberto Amati. Największe – włoskie 
przeboje

W Muszla koncertowa

29 lipca 2019 poniedziałek-

12.00 Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2
31 lipca 2019 środa

18.30 Kino Konesera: Królowa Kier P Kino Helios

Sierpień 2019 rok
Data /

Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 4 
sierpnia

Lato w Teatrze: projekt Warchoły 
i chytre baby

W Więcej na str. 34

do 10 
sierpnia 

Tygodniowe wakacyjne warsztaty 
artystyczne dla dzieci 

P Więcej na str. 20–21

do 11 
sierpnia

Fosa pełna kultury – Do sześciu 
razy sztuka! W Więcej na str. 34–39

do 23 
sierpnia

Wystawy: Marcin Berdyszak Pozornie 
niekonieczne; Tomasz Drewicz Komfort 
termiczny

P MCSW Elektrownia

do 23 
sierpnia

Tak to widzę – ja i moje osiedle (wakacje 
w bibliotece)

W Więcej na str. 31

do 23 
sierpnia

Dwutygodniowe półkolonie z DK 
Idalin

P DK Idalin

do 31 
sierpnia

Wystawa – Dziecio-kreacje W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

cały 
sierpień

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

W
Kamienica  

Starościńska,  
ul. Grodzka 8

cały 
sierpień 

Muzeum Polskich Rowerów  
w Radomiu

P
ul. Marii Skłodowskiej-

-Curie 4
cały 

sierpień
Wystawa W Przestrzeni Magdaleny 
Abakanowicz

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej
cały 

sierpień
Nabór na zajęcia dla dzieci  
i młodzieży na rok szkolny 2019/2020

P DK Borki

cały 
sierpień

Poznajemy potrawy i obyczaje 
innych regionów W Więcej na str. 10–12

cały 
sierpień

Kolory wiosny – wystawa prac 
uczestników koła fotograficznego 
działającego przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy

W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2

cały 
sierpień

Wystawy: Pod prąd…; Arktyka  
i Antarktyka – 200 lat polskich badań 
polarnych; Skarby i tajemnice Piotrówki; 
Radomianie na drodze do niepodległo-
ści; Kultury pozaeuropejskie w zbiorach 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego; 
Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX 
wieku; Jacek Malczewski (1854–1929);  
Kolekcja rodziny Pinno;

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego
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cały 
sierpień

Leszek Kołakowski (1927–2009) W

Muzeum im. 
J. Malczewskiego

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

P

cały 
sierpień

Cykl zajęć wakacyjnych pt. Piaskowni-
ca pełna cudów 

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego 

cały 
sierpień

Wystawy: Instrumenty... – zobaczyć  
i usłyszeć tradycję; Sobiescy-zachowane 
w dźwiękach

W

Muzeum Ludowych 
Instrumentów 
Muzycznych  
w Szydłowcu

cały 
sierpień

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

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

cały 
sierpień

Warsztaty teatralne W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9

16–18 
sierpnia

IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu 
Tradycyjnego Café Jazz Festival Radom 
2019

W Więcej na str. 16–17

26–30 
sierpnia

Warsztaty baletowe dla wychowan-
ków MDK

P
Młodzieżowy Dom 

Kultury26–31 
sierpnia

Warsztaty Grandioso dla wychowan-
ków MDK 

1 sierpnia 2019 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Kurier P Kino Helios

2 sierpnia 2019 piątek

17.00
Kopista/Artysta – wystawa malarstwa 
Aleksandry Młynarskiej i Niny Drab

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

18.00
Polsko-słowacka wystawa fotografii – 
Martyna Sobańska i Ria Kmet’ová

W
Łaźnia RKŚTiG,  

ul. Traugutta 31/33

Premiery filmowe: Wilk w owczej skórze 
2; Szybcy i Wściekli: Hobbs i Shaw

P Kino Helios

Premiery filmowe: Szybcy i Wściekli: 
Hobbs i Shaw; Wilk w owczej skórze 2

P Multikino

3 sierpnia 2019 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

4 sierpnia 2019 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00
Agnieszka Kadłubowska – sopran oraz 
Due Corde

W Muszla koncertowa

6 sierpnia 2019 wtorek

18.00
Portret miasta – edycja II – otwarcie 
zbiorowej wystawy fotografii 
członków RTF

w
Miejska Biblioteka 

Publiczna

7 sierpnia 2019 środa
18.30 Kino Konesera: Pamiątki Claire Darling P Kino Helios

8 sierpnia 2019 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Planeta singli 3 P Kino Helios

9 sierpnia 2019 piątek
Premiery filmowe: Toy Story 4; Pewnego 
razu… w Hollywood

P Kino Helios
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Premiery filmowe: Pewnego razu…  
w Hollywood; Toy Story 4

P Multikino

10 sierpnia 2019 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

11 sierpnia 2019 niedziela
10.30 Poranki dla dzieci: Krecik i Panda cz. 5 P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00 Potańcówka pod dębem P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

17.00
Z cyklu: Lato z ROKiem: Kwartet 
smyczkowy ROK

W Muszla koncertowa

13 sierpnia 2019 wtorek
Transmisja koncertu – Andre Rieu: 
Zatańczymy?

P Multikino

14 sierpnia 2019  środa
18.30 Kino Konesera: Kobieta idzie na wojnę P Kino Helios

15 sierpnia 2019  czwartek
12.00 Święto Wojska Polskiego W Więcej na str. 12

13.00  
i 18.00

Kultura Dostępna: Dywizjon 303 P Kino Helios

Premiery filmowe: Na bank się uda P Kino Helios
Premiery filmowe: Na bank się uda P Multikino

16 sierpnia 2019 piątek

23.00 Maraton Filmowy P Kino Helios

Premiery filmowe: Gdzie jesteś Berna-
dette?; Upiorne opowieści po zmroku

P Kino Helios

Premiery filmowe: Gdzie jesteś Berna-
dette?; Upiorne opowieści po zmroku

P Multikino 

17 sierpnia 2019 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

18 sierpnia 2019 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00 Koncert – Nocą umówieni W Muszla koncertowa

17.00
Koncert organowy z cyklu  
3xMoniuszko

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

21 sierpnia 2019 środa

18.30
Kino Konesera: I znowu zgrzeszyliśmy, 
dobry Boże

P Kino Helios

22 sierpnia 2019 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Ułaskawienie P Kino Helios

23 sierpnia 2019 piątek
Premiery filmowe: Dora i Miasto Złota; 
Playmobile; Świat w ogniu

P Kino Helios

Premiery filmowe: Playmobile; Świat  
w ogniu; Dora i Miasto Złota

P Multikino

24 sierpnia 2019 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

19.00
Scena letnia cz. II – Koncert Eleny 
Rutkowskiej i zespołu Cygańskie Czary

W
Park na Ustroniu,  

ul. Pallotyńska

20.30 Radom Fashion Show 2019 W Plac Corazziego
25 sierpnia 2019 niedziela

10.30 Poranki dla dzieci: Krecik i Panda cz. 6 P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

[ 8 ]



Akcję Lato 2019 prowadzą:

Dom Kultury Borki, ul. Sucha 2 Więcej na str.  20–21

Dom Kultury Idalin, ul. Bluszczowa 4/8 Więcej na str. 22

Miejska Biblioteka Publiczna Więcej na str. 31

Miejski Ośrodek Kultury „Amfiteatr” – 
Kuźnia Artystyczna ul. Daszyńskiego 5 

tel. 48 679 61 03, e-mail: kuznia.
amfiteatr@gmail.com  
www.amfiteatr.radom.pl

Młodzieżowy Dom Kultury,  
ul. Słowackiego 17

Więcej na str. 41

Muzeum im. Jacka Malczewskiego, 
Rynek 11

Więcej na str. 44

27 sierpnia 2019 wtorek

13.00
Niegrzeczne myszki w magicznym 
ogrodzie

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna
28 sierpnia 2019 środa

18.30 Kino Kobiet P Kino Helios
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Monument P Kino Helios

30 sierpnia 2018 piątek

18.00
Lubelska Federacja Bardów. Koncert  
z okazji 20-lecia formacji 

W Muszla koncertowa

Premiery filmowe: Grzeczni chłopcy P Kino Helios

Premiery filmowe: Grzeczni chłopcy P Multikino

31 sierpnia 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00 Z cyklu: Lato z ROKiem:  ROK duo W Muszla koncertowa 

18.30 Widowisko Wojenne klisze W
Fontanny,  

ul. Żeromskiego

19.00
Scena letnia cz. II – koncert zespołu 
Redlin

W
Park na Gołębiowie II, 
przy ul. Gen. Hallera

W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – wstęp za zaproszeniem
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Lipiec–sierpień 2019 roku 
Poznajemy potrawy i obyczaje innych regionów – 
warsztaty kulinarno-artystyczne

Zgłoszony do Budżetu Obywatelskiego 2019 projekt będzie częściowo 
realizowany w ramach festiwalu filmowego Kameralne Lato. Na wszyst-
kie wydarzenia wstęp wolny. Szczegółowy hamonogram na stronie 
www.kameralnelato.pl oraz na profilu na FB: Poznajemy potrawy i obyczaje 
innych regionów. Budżet obywatelski. Wydarzenia są kierowane do całych 
rodzin. Podczas spotkań z innymi kulturami zapewnione tłumaczenie 
na język polski. 

6 lipca, godz. 16.00–22.30, Włochy
Przygodę z kulturą i filmem wloskim zaczniemy od warsztatów kuchni 
włoskiej (16.00–17.30), które poprowadzi pochodzący z północnej Italii  
Giovanni Spanevello. W dalszej części dnia zaprosimy m.in. na prezenta-
cje, dotyczące kultury Woch i pokaz filmu włoskiego Oni w reż. Paolo 
Sorrentino (godz. 19.00, sala nr 17). Nie zabraknie włoskiej muzyki i ani-
macji oraz konkursów dla dzieci.
Miejsce: MOK Amfiteatr, ul. Parkowa 1

7 lipca, godz. 15.00–22.00, USA
Godz. 15.00–16.45 – warsztaty kuchni amerykańskiej w plenerze, pro-
wadzone przez rodowitych Amerykanów (bedzie można wygrać ciekawe 
nagrody). Godz. 17.00–19.00 – Kult jedzenia w filmie amerykańskim 
– prezentacja oraz pokaz filmu. Filmoznawca Derrick Ogrodny weź-
mie pod lupę obsesję jedzenia w amerykańskim kinie (sala nr 17.). Godz. 
17.00– 21.00 – animacje I konkursy dla dzieci i młodzieży dedyko-
wane zwyczajom i kulturze amerykańskiej (sala nr 23). Godz. 19.00–20.00 
– Otwieramy amerykańską szafę – multimedialna wystawa zdjęć i spo-
tkanie z rodowitymi Amerykankami Kimbą Kerner (artysta plastyk), 
Vanessą DeWig (antrolopog kultury). Poznaj amerykańskie trendy 
modowe, weź udział w konkursie i wygraj bardzo amerykańską nagrodę 
niespodziankę (sala nr 17). Godz. 20.00–21.00 Demon/Wójcik Duo free 
jazz – koncert amerykańskiej muzyki jazzowej (scena). 
Miejsce: MOK Amfiteatr, ul. Parkowa 1

Wydział Kultury
ul. Żeromskiego 53
tel. 48 362 09 03, fax. 48 362 08 42
www.radom.pl
rik@umradom.pl

Urząd Miejski 
w Radomiu
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Zdjęcie udostępnione przez organizatorów

12 lipca, godz. 15.00–23.00, Japonia
We wnętrzach Sceny Obozisko odbędą się warsztaty kaligrafii, któ-
re poprowadzi była Ambasador RP w Japonii, japonistka, dyplomatka 
Jadwiga Rodowicz- Czechowska oraz jej mąż Waldemar Czechowski 
(15.00 – 16.00, sala warsztatowa). Odbędą się też warsztaty kulinarne 
oraz degustacja charakterystycznych dla Japonii potraw. Przekonamy 
się też, jaką przyszlość szykują dla nas ciasteczka z wróżbami i poznamy 
narodowe tańce Japonii. Nie zabraknie konkursów tematycznych  
z nagrodami nie tylko dla najmłodszych, dlatego warto rozważyć powtór-
kę z historii i kultury Azji. Pomogą w tym wykłady przygotowane przez 
zaproszonych gości. Zwieńczeniem wieczoru będzie projekcja filmu 
Złodziejaszki w reż. Hirokazu Koreeda (20.00–22.30). 
Miejsce: Scena Obozisko MOK Amfiteatr, ul. Śniadeckich 2

13 lipca, godz. 14.30–22.00, Niemcy
Rozpoczniemy od warsztatów kulinarnych pod chmurką, podczas któ-
rych radomianie przekonają się, że kuchnia niemiecka to nie tylko tłuste 
wursty i piwo. Pod okiem i w towarszystwie gości z miasta partner-
skiego Radomia – Magdeburga porozmawiamy o kulinarnych zwycza-
jach wybranych niemieckich landów. Usłyszymy niezapomniane songi 
Bertholda Brechta w wykonaniu aktorki należącej do studia piosenki 
Polskiego Radia Klaudii Kuchtyk i będziemy mieli możliwość wzięcia 
udziału w pokazie filmu Tori Erdman w reżyserii Maren Ade. 
Miejsce: MOK Amfiteatr, ul. Parkowa 1

Sierpień – Warmia i Mazury oraz Kaszuby
W sierpniu odbędą się dwa kolejne spotkania projektu Poznajemy potra-
wy i obyczaje innych regionów. Tym razem zawędrujemy na północ Polski. 
Pierwsze spotkanie dotyczyć będzie kultury i kuchni Warmii i Mazur, 
kolejne – Kaszub. Jak zwykle będzie można wziąć udział w warsztatach 
kulinarnych, animacjach, spotkaniach z interesującymi gośćmi i pokazach 
filmowych. Szczegółowy harmonogram, daty oraz miejsce sierpniowych 
spotkań pojawią się na początku lipca na stronie www.kameralnelato.pl 
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oraz na profilu na platformie Facebook: Poznajemy potrawy i obyczaje in-
nych regionów. Budżet obywatelski.

15 sierpnia 2019 roku 
godz. 12.00
Święto Wojska Polskiego
Program uroczystości:
godz. 12.00 – msza św. w Kościele Garnizonowym
godz. 12.50 – wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza
godz. 14.00–21.00 – festyn rodzinny, organizowany przez 42. Bazę 
Lotnictwa Szkolnego; w programie m.in. stoiska służb mundurowych, 
koncerty, pokaz sprzętu wojskowego, zawody strzeleckie (cyklop), de-
gustacja grochówki wojskowej, wystawa planszowa, wystawa statyczna 
sprzętu wojskowego, konkursy i animacje dla dzieci, prezentacja alkogogli, 
znakowanie rowerów, pokaz tresury psów, walki rycerskie, dawne mundu-
ry i broń wojskowa, pomiary ciśnienie i tętna, oznaczenie poziomu cukru 
we krwi.

31 sierpnia 2019 roku
godz. 18.30
Widowisko Wojenne klisze
W nawiązaniu do 80 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, w przededniu  
1 września odbędzie się impreza plenerowa, podczas której zaprezento-
wany zostanie film Radom na wojennych kliszach. Oprawę artystyczną 
pokazu stanowić będą występy solistów z utworami z epoki oraz frag-
menty radomskich wspomnień z czasów wojny, czytane przez aktorów. 
Wspomnieniom towarzyszyć będzie prezentacja audiowizualna foto-
grafii Radomia z czasów okupacji. Radom na wojennych kliszach to film 
dokumentalny, zrealizowany w oparciu o archiwalne materiały filmowe, 
ukazujące sceny z życia miasta w czasach wojny i okupacji niemieckiej  
w latach 1939–1945. Na obraz składa się fragmenty 7 nieznanych dotych-
czas filmów, zrealizowanych przez niemieckich i polskich operatorów. 
Większość stanowią filmy zrealizowane do celów prywatnych, których 
autorzy uchwycili codzienność okupowanego Radomia od pierwszych 
dni okupacji. Kilka filmów to typowo propagandowe realizacje, w których 
zarejestrowano wydarzenia ważne z punktu widzenia okupanta i  jego po-
lityki w dystrykcie radomskim. Obrazom archiwalnym towarzyszyć będzie 
komentarz narratora, występującego w miejscach, w których powstały 
odpowiednie fragmenty filmu. Dokument będzie zarazem filmową opo-
wieścią o okupowanym Radomiu. 
Organizatorzy: Urząd Miejski w Radomiu, Dom Kultury Borki
Miejsce: Fontanny przy ul. Żeromskiego

[ 12 ]



Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

4 lipca 2019 roku
30. Jubileuszowy Międzynarodowy Wyścig Kolarski 
Solidarności i Olimpijczyków  
(etap III – Kielce – Radom)
Organizator: Komitet Organizacyjny Międzynarodowego Wyścigu 
Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków
Miejsce: Przejazd ulicami miasta Radomia

4–27 lipca 2019 roku
Retro Bike Jamboree
Organizator: Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów Sprężyści
Miejsce: Trasa Chicago-Radom (w Stanie Illinois)-Glen Jean

6 lipca 2019 roku
III Runda Pucharu Polski Pit Bike SM w Radomiu
Organizator: MX Otopit Toruń
Miejsce: Tor Kartodrom Radom przy ul. Warszawskiej 17/21 

7–13 lipca 2019 roku
12. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne 
Lato
Organizatorem wydarzenia jest Filmforum, a głównym współor-
ganizatorem Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu. 
Współorganizatorami są: Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej oraz 
Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria. Kameralne Lato 
objęte jest mecenatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ra-
mach Funduszu Promocji Kultury, Prezydenta miasta Radomia, Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej, Samorządu Województwa Mazowieckiego 
oraz Stowarzyszenia Autorów ZAIKS. Więcej informacji: www.kameral-
nelato.pl

7 lipca 
godz. 16.00–17.00, muszla koncertowa
Koncert muzyki filmowej w wykonaniu kwartetu smyczkowego Le 
Corde Del Mondo. Kwartet Le Corde Del Mondo (Struny świata) naro-
dził się w Konserwatorium Benedetto Marcello w Wenecji we Włoszech. 
Wstęp wolny
godz. 17.00–19.00, ulice miasta, pl. Corazziego
Uroczysta parada otwierająca Kameralne Lato 2019 (start o godz. 17.00 
– Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, ul. 11 Listopada 
37/59, finał – pl. Corazziego) oraz na pl. Corazziego Kameralny Piknik 
Filmowy – Mazowiecki Program Profilaktyki Społecznej. W programie 
m.in. darmowa fotobudka, artyści uliczni, wizyta filmowych bohaterów 
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chętnych do wspólnych zdjęć, stoiska i prezentacje dla dzieci, koncert 
orkiestry policyjnej, możliwość podziwiana zabytkowych samochodów 
(Radomskie Klasyki). Wstęp wolny.
godz. 21.30–23.00, MOK Amfiteatr, ul. Parkowa 1
Konkurs Filmów Odrzutowych HYDE PARK

7–12 lipca, RKŚTiG Łaźnia, MCSW Elektrownia, MOK Amfiteatr
Wydarzenia towarzyszące. Program Kameralnego uzupełnią pokazy  
i wystawa plenerowa, warsztaty dla dzieci, dyskusje, panele informacyjne, 
koncerty oraz szereg spotkań z twórcami. Na muzyczną ucztę zaprosi go-
ści festiwalu m.in. Aleksander Dębicz, jeden z najbardziej wszechstron-
nych polskich pianistów młodego pokolenia oraz kompozytor. Artysta 
przeniesie radomską publiczność w niezwykły świat muzyki inspirowa-
nej sztuką filmową, prezentując autorskie utwory z debiutanckiej płyty 
Cinematic Piano (8 lipca, godz. 19:00, Łaźnia, ul. Żeromskiego 56, wstęp 
wolny). Na radomian czeka także szereg spotkań otwartych z aktorami  
i ludźmi mediów: Katarzyną Dorosińską, Markiem Braunem, 
Izabelą Brejtkop, Anną Muchą, Sonią Śledź, którzy podzielą się taj-
nikami pracy w zawodzie. Spotkania w radomskiej Łaźni od poniedziałku 
do piątku i nie wymagają rejestracji. Wstęp wolny. Szczegółowy plan na 
stronie www.kameralnelato.pl.

7–13 lipca, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Pracownia Nowych 
Mediów MOK Amfiteatr, przestrzeń miejska 
Międzynarodowe Warsztaty Filmowe SPOT Social Pictures Of Today. 
Podczas 12. Ogólnopolskich Spotkań Filmowych, dzięki programowi 
Erasmus +, znów będziemy gościć młodzież zza granicy, w tym grupę 
pasjonatów z miasta partnerskiego Radomia – Magdeburga (Niemcy). 
Warsztatowicze przygotują własną krótkometrażową produkcję w kom-
pleksowy sposób: od pomysłu do premiery. Formularz zgłoszeniowy na 
warsztaty na stronie www.kameralnelato.pl

8 lipca
godz. 22.00, fontanny, ul. Żeromskiego
Niebo nad Radomiem – plenerowy pokaz filmowy. W repertuarze do-
minować będzie kino o tematyce społecznej. W roku 2019 tematem prze-
wodnim pokazów będzie 100-lecie polskiej Policji

8–12 lipca
godz. 15.00, RKŚTiG Łaźnia, ul. Żeromskiego 56 
Warsztaty ABC pracy z kamerą. Podczas tej części festiwalu młodzież 
nie tylko rozwinie warsztat aktorski, ale także pozna tajniki pracy z kamerą, 
z perspektywy różnych profesji świata mediów. Warsztaty poprowadzą 
m.in. aktorzy Anna Mucha, Katarzyna Dorosińska, Marek Braun 
czy dziennikarka i prezenterka telewizyjna Sonia Śledź, a także operator  
i montażysta Krystian Dulewicz. 
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Wydarzenie organizowane we współpracy z partnerem edukacyjnymi fe-
stiwalu: American Corner.
Wymagana rejestracja na zajęcia na stronie: www.kameralnelato.pl

9 lipca 
godz. 22.00, fontanny, ul. Żeromskiego
Niebo nad Radomiem – plenerowy pokaz filmowy. Wstęp wolny

10 lipca
godz. 10.00–12.30, pl. Corazziego 
Realizacja filmowej sceny specjalnej. W wydarzeniu wezmą udział 
policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji oraz profesjonalni technicy 
planu filmowego. 
godz. 12.00, WSH w Radomiu, ul. Traugutta 61A
Panel Sieci Enterprise Europe Network Wsparcie małych i średnich 
przedsiębiorców w poszukiwaniu finansowania, transferze innowacyjnych 
technologii oraz umiędzynarodowieniu działalności w sektorze kreatywnym. 
Spotkanie skierowane do przedstawicieli sektora kreatywnego, przedsta-
wicieli NGOs, instytucji kultury i przedsiębiorców związanych m.in. z sek-
torem audiowizualnym oraz wszystkich osób zainteresowanych tematem. 
Nie ma obowiązku rejestracji na wydarzenie. Wstęp wolny.
godz. 16.00 i 19.00, kino MCSW Elektrownia, ul. Kopernika 1
Kino Policyjne na 100-lecie Policji – po projekcji spotkanie z policyj-
nymi specjalistami.
godz. 22.00, fontanny, ul. Żeromskiego
Niebo nad Radomiem – plenerowy pokaz filmowy. Wstęp wolny

10–13 lipca, MCSW Elektrownia, WSH w Radomiu

Akademia Zawodowców – seria wykładów prowadzonych przez fil-
mowców, otwarta dla wszystkich zainteresowanych. Widzowie będą mieli 
możliwość bezpośredniego spotkania i podyskutowania z gośćmi spe-
cjalnymi festiwalu – m.in. z reżyserką Agnieszką Smoczyńską, autorem 
zdjęć filmowych Radosławem Ładczukiem, czy ambasadorką festiwalu 
Anną Muchą.

Zdjęcie udostępnione przez organizatorów
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10–13 lipca, MCSW Elektrownia 
Wydarzenia branżowe. Głównym punktem tegorocznego programu 
wydarzeń branżowych będą pitchingi, podczas których zostaną zapre-
zentowane najciekawsze fabuły, które dopiero szukają finansowania, lo-
kacji, koproducentów, czy dystrybutorów. Istotną częścią programu będą 
również szkolenia dotyczące nowoczesnych kanałów dystrybucji reali-
zowane w ramach finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego ogólnopolskiego programu Interfilmlab 3.0.

11 lipca
godz. 9.00 i 10.30, MCSW Elektrownia 
Kameralne Lato Dzieciom – prezentacja najciekawszych, nowych, pol-
skich animacji dziecięcych. Wstęp bezpłatny. Przed projekcjami prelekcje 
prowadzone przez policjantów. Dla najmłodszych widzów dodatkowe 
warsztaty oraz zabawy integracyjne. 
godz. 15.15, MCSW Elektrownia
Pokaz specjalny Pani na Korczewie, reż. Sławomir Rogowski – spotkanie  
z reżyserem.

11–12 lipca
godz. 17.00, 20.00, MCSW Elektrownia Konkurs Główny Kameralnego 
Lata – projekcje filmów konkursowych i dyskusje z jury, którego prze-
wodniczącą jest Agnieszka Smoczyńska. Nagrodą główną jest Złoty 
Łucznik – Nagroda Prezydenta Miasta Radomia. W Konkursie Filmów 
Odrzutowych tradycyjnie nagrodę główną przyzna publiczność. 
Wstęp wolny

15–28 lipca 2019 roku
Międzynarodowy Plener Ekspresji Twórczej 
Malarstwa i Rzeźby Puszcza Kozienicka Inspiracje 
Garbatka Letnisko 
Miejsce i organizator: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. J. Kocha-
nowskiego, Garbatka-Letnisko, ul. Hanki Lewandowicz 4

16–18 sierpnia 2018 roku
IV Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
Café Jazz Festival Radom 2019
Na festiwalu będzie można posłuchać wszystkich odmian starego, dobre-
go jazzu. Organizatorzy zapraszają miłośników jazzu swingującego, bo-
oge-wooge, bluesa oraz sympatyków prawdziwej kawy. Festiwalowi bę-
dzie towarzyszyć prezentacja automatycznych ekspresów do kawy oraz 
palarni kawy oraz zlot caravaningowców z całej Europy. Organizatorzy: 
Stowarzyszenie Cafe Jazz Festival , Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
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16 sierpnia
Scena Festiwalowa nad zalewem Borki
godz. 19.00 – oficjalne otwarcie festiwalu; godz. 19.15 – Big Band Jazz 
Combo Volta; godz. 20.15–Sergiej Wowkotrub& Gipsy Swing; godz. 21.30 
– Jazz Band Ball Orchestra, Barbara Giewont-Gąsiennica, Wojtek Karolak; 
godz. 22.45 – Five o’Clock ORrchestra; godz. 24.00 – jam session.

17 sierpnia
ul. Żeromskiego
godz. 15.00 – Nie tylko w Nowym Orleanie – Parada Nowoorleańska w cen-
trum radomia z udziałem uczestników festiwalu;
Scena Festiwalowa nad zalewem Borki
Nie taki ten jazz straszny: godz. 19.00–  Bartek Szu i Te Fajne Dziewczyny, 
godz. 20.15– RB Dixie Five – Nowy Orelean pozdrawia Radom; godz. 21.00  
– losowanie nagród wśród publiczności (zaproszenia numerowane); 
godz. 21.30– Boogie Boys; godz. 22.45– Leliwa Jazz Band – 40 lat minęło; 
godz. 24.00 – jam session.

18 sierpnia
Plac z kamperami na Borkach
godz. 10.00 – śniadanie jazzowe
Scena Festiwalowa nad zalewem Borki
Radomscy jazzmani dla Radomia: godz. 12.30 – S’Kwartet; godz. 13.45 
– Gospel Radom; godz. 14.00 – Klaudia Kowalik; godz. 15.00 – Big Band 
Mundana; godz. 16.30 – zakończenie festiwalu.

24 sierpnia 2019 roku
Radom Fashion Show 2019
Więcej na str. 27

Zdjęcie udostępnione przez organizatorów
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13 lipca 2019 roku
godz. 14.00
Otwarcie wystawy W Przestrzeni Magdaleny 
Abakanowicz

Wystawa W przestrzeni Magdaleny Abakanowicz, prezentowana wiosną  
w Muzeum Sztuk Dekoracyjnych i Designu w Rydze, będącego częścią 
tamtejszego Muzeum Narodowego, latem zagości w rozszerzonej wersji 
we wszystkich galeriach oraz w Parku Rzeźby w Orońsku, pokazując wie-
lowątkową twórczości pierwszej damy polskiej sztuki. Najbardziej znanym 
Abakanom – Błękitnemu, Tubie, Czarnemu Ubraniu, Lady i kilku innym 
– towarzyszyć będą rzeźby wykonane przez artystkę z jutowego płótna 
utwardzanego żywicą: Głowy (1973–1975), Postacie stojące (1986–1987), 
słynne Plecy (1976), a także Oracz (1996–1997) i inne. Wystawa pokaże jak 
duże znaczenie miała dla artystki figura ludzka. Sporadycznie traktowana 
w sposób dosłowny, częściej pojawiała się jako ślad, odcisk, skorupa czy 
fragment tkanki. Charakterystyczne dla jej twórczości są cykle rzeźbiar-
skie przedstawiające pojedyncze postaci lub tłumy. Ekspozycję uzupełni 
pokaz slajdów przedstawiających najważniejsze realizacje Abakanowicz  
w parkach rzeźby na całym świecie. Wystawa będzie próbą odpowiedzi 

Zdjęcie udostępnione przez Centrum Rzeźby Polskiej. Magdalena Abakanowicz 2

Centrum  
Rzeźby  
Polskiej

Orońsko
ul. Topolowa 1
tel. 48 618 45 16
www.sculpture.art.pl
sekretariat@rzezba–oronsko.pl
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na kilka pytań: jak dziś pokazy-
wać twórczość wielkiej artystki  
i jej dziedzictwo, czy można 
powiedzieć coś nowego o jej 
życiu i twórczości? W ramach 
ekspozycji zostaną zaprezento-
wane filmy o życiu i sztuce ar-
tystki: dokument o Abakanach 
zrealizowany przez telewizję 
łódzką na początku lat 70.  
i dwie najnowsze produkcje 
autorstwa Róży Fabjanowskiej 
i Sławomira Malcharka zrealizo-
wane w tym roku.
Magdalena Abakanowicz była 
jedną z najbardziej znanych  
w świecie polskich artystek 
(1930–2017). Zajmowała się tkaniną i rzeźbą, które w jej ujęciu znacznie prze-
kraczały konwencjonalne ramy dyscypliny. Studiowała w latach 1950–1954  
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Początkowo zajmowała się 
malarstwem, by szybko przejść do innych dziedzin twórczości – tkaniny 
i rzeźby. Wystawie towarzyszy katalog z tekstami dyrektor Muzeum Sztuk 
Dekoracyjnych i Designu w Rydze, Inese Baranovskiej, Andy Rottenberg, 
hiszpańskiej kuratorki Margi Paz, Eulalii Domanowskiej i Irēny Bužinskiej.
Projekt uzupełni międzynarodowa konferencja, która odbędzie się 
we wrześniu w ramach Warsaw Gallery Weekend. Kuratorka: Eulalia 
Domanowska, Współpraca: Henryk Gac.
Wystawa czynna do 6 października 2019

Zwiedzanie CRP
Ekspozycje (Muzeum, Pałac, Oranżeria, Kaplica, Wozownia) czynne od 
wtorku do piątku w godz. 10.00–17.00, w weekendy w godz. 10.00–18.00. 
Do wszystkich ekspozycji obowiązuje jeden bilet wstępu. Do Parku 
Rzeźby wstęp bezpłatny codziennie od 7.00 do zmroku. Dla grup zorgani-
zowanych konieczna jest wcześniejsza rezerwacja pobytu. 
Szeroki wachlarz usług edukacyjnych obejmuje zwiedzanie wystaw, lekcje 
muzealne, warsztaty rzeźbiarskie, inne zajęcia plastyczne. Uzupełnieniem 
oferty edukacyjnej jest możliwość zamówienia posiłków w Domu 
Rzeźbiarza bądź zorganizowania ogniska. Kontakt: Dział Edukacji, tel.  
48 617 40 27 w. 19
Lekcje muzealne w Orońsku łączą warsztaty plastyczne z elementami 
teorii i zwiedzaniem. Szczegółowych informacji na temat programu oraz 
zapisów udziela Dział Edukacji, tel. +48 48 618 45 16 (wew. 19), warsztaty@
rzezba-oronsko.pl

Zdjęcie udostępnione przez 
Centrum Rzeźby Polskie
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Cały lipiec–sierpień 2019 roku
Trwa nabór na zajęcia dla dzieci i młodzieży na rok 
szkolny 2019/2020
Zajęcia: taneczne, teatralne, wokalne, plastyczne, warsztaty rękodzieła; na-
ukę gry na gitarze elektrycznej, klasycznej, perkusji, keyboardzie, pianinie. 

Akcja Lato 2019

Lipiec – sierpień 2019 roku
Wakacyjne warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 
6–12 lat
Opłata za turnus tygodniowy wynosi – 150 zł. Dodatkowo istnieje możli-
wość wykupienia zajęć świetlicowych w godz. 8.00–9.00 (10 zł).

I Turnus: 1–5 lipca 2019, godz. 9.00–16.00 
Tydzień z angielskim – zajęcia prowadzone we współpracy ze Szkołą 
Językową „Angielski pod nosem” i Miejską Biblioteką Publiczną Filią Nr 9. 
W programie zajęcia z języka angielskiego, spotkania z literaturą dziecię-
cą, zajęcia z ekologii, teatralne, plastyczne, muzyczne, integracyjne, gry 
i zabawy. Dodatkowe atrakcje: zajęcia w Manufakturze Słodyczy, lekcja 
lub warsztaty muzealne, pokazy w Centrum Nauki ATOM lub wyjście 
do kina, MammaLeo – warsztaty kulinarne oraz wycieczka autokarowa 
5 lipca, godz. 8.00, trasa: Radom – Kielce – Chęciny – Radom (w progra-
mie: Muzeum Zabawek w Kielcach, Centrum Nauki Leonarda da Vinci  
w Chęcinach).

II Turnus: 8–12 lipca 2019, godz. 9.00–16.00 
Warsztaty artystyczne – zajęcia prowadzone we współpracy z Miejską 
Biblioteką Publiczną Filią Nr 9. W programie spotkania z literaturą dziecię-
cą, zajęcia z ekologii, teatralne, plastyczne, muzyczne, integracyjne, gry  
i zabawy. Dodatkowe atrakcje: zajęcia w Manufakturze Słodyczy, lekcja 
lub warsztaty muzealne, pokazy w Centrum Nauki ATOM lub wyjście do 
kina, MammaLeo – warsztaty kulinarne oraz wycieczka autokarowa 9 lip-
ca, godz. 8.00, trasa: Radom, Warszawa – Radom W programie: Muzeum 
Świat Iluzji – zajęcia interaktywne oraz sala zabaw „Eldorado”.

ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl
dk.borki@op.pl

Dom  
Kultury 
BORKI
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III Turnus: 15–19 lipca 2019, godz. 9.00–16.00 
Warsztaty artystyczne – prowadzone we współpracy z Miejską Biblioteką 
Publiczną Filią Nr 9. W programie spotkania z literaturą dziecięcą, zajęcia 
z ekologii, teatralne, plastyczne, muzyczne, integracyjne, gry i zabawy. 
Dodatkowe atrakcje: zajęcia w Manufakturze Słodyczy, lekcja lub warsz-
taty muzealne, pokazy w Centrum Nauki ATOM lub wyjście do kina, 
MammaLeo – warsztaty kulinarne oraz 19 lipca, godz. 8.00 wycieczka 
autokarowa, trasa: Radom – Wieliczka – Kraków – Radom (w programie: 
Muzeum Zup Solnych Zamek – lekcja muzealna, Kopalnia Soli – lekcja 
muzealna).

IV Turnus: 22–26 lipca 2019, godz. 9.00 – 16.00 
Warsztaty artystyczne. W programie spotkania z literaturą dziecięcą, za-
jęcia z ekologii, teatralne, plastyczne, muzyczne, integracyjne, gry i za-
bawy. Dodatkowe atrakcje: zajęcia w Manufakturze Słodyczy, lekcja lub 
warsztaty muzealne, pokazy w Centrum Nauki ATOM, lub wyjście do kina, 
MammaLeo – warsztaty kulinarne oraz wycieczka autokarowa 26 lipca, 
godz.8.00, trasa: Radom – Ojców – Kraków – Radom (w programie: Zamek 
na Pieskowej Skale – lekcja muzealna, Ojcowski Park Narodowy).

V Turnus: 29 lipca–2 sierpnia 2019, godz. 9.00–16.00
Warsztaty artystyczne. W programie spotkania z literaturą dziecięcą, za-
jęcia z ekologii, teatralne, plastyczne, muzyczne, integracyjne, gry i za-
bawy. Dodatkowe atrakcje: zajęcia w Manufakturze Słodyczy, lekcja lub 
warsztaty muzealne, pokazy w Centrum Nauki ATOM lub wyjście do kina, 
MammaLeo – warsztaty kulinarne oraz wycieczka autokarowa 2 sierpnia, 
godz.8.00, trasa: Radom – Kazimierz n/Wisłą – Janowiec – Radom (w pro-
gramie: Miasto Kazimierzowskie, Zamek w Janowcu, Mięćmierz).

VI Turnus: 5–9 sierpnia 2019, godz. 9.00–16.00 
Warsztaty artystyczne. W programie spotkania z literaturą dziecięcą, za-
jęcia z ekologii, teatralne, plastyczne, muzyczne, integracyjne, gry i za-
bawy. Dodatkowe atrakcje: zajęcia w Manufakturze Słodyczy, lekcja lub 
warsztaty muzealne, pokazy w Centrum Nauki ATOM lub wyjście do kina, 
MammaLeo – warsztaty kulinarne oraz wycieczka autokarowa 6 sierpnia, 
godz. 8.00, Radom – Warszawa – Radom. W programie: Muzeum – Świat 
Iluzji – zajęcia interaktywne, oraz sala zabaw „Eldorado”.

Zdjęcie udostępnione przez DK Borki
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Akcja Lato 2019

Dom 
Kultury 
IDALIN

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

I turnus: 1–12 lipca i II turnus: 15–26 lipca 
W programie m.in. gry i zabawy świetlicowe, rekreacyjne, nauka wypieku 
i zdobienia muffinek, kino Helios, Trickorama Magia Iluzji, park trampolin 
JumpWorld, Kraina Marzeń, warsztaty robienia pizzy, wycieczka do Lasu 
Kapturskiego, wycieczka do Warszawy (studio Telewizji Polskiej+ Centrum 
Pieniądza).

III turnus: 29 lipca–9 sierpnia i IV turnus: 12–23 sierpnia 2019 roku
W programie m.in. gry i zabawy świetlicowe, rekreacyjne, nauka wypieku  
i zdobienia muffinek w, kino Helios, Trickorama Magia Iluzji, park trampolin 
JumpWorld, Kraina Marzeń, warsztaty robienia pizzy, wycieczka do Lasu 
Kapturskiego, wycieczka do Parku Rozrywki Farma Iluzji w Trojanowie.

Koszt turnusu: 370 zł/osoba. Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują wcze-
śniejsze zapisy.

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin
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Do 19 lipca 2019 roku
Wystawa malarstwa Janusza Jakubowskiego
ul. Żeromskiego 56

5 lipca 2019 roku
godz. 18.00
Szkoła łódzka – prof. Henryk Hoffman i prof. 
Jarosław Zduniewski – wystawa malarstwa i rysunku
Jarosław Zduniewski urodził się w 1948 r. w Łodzi. Tam też studiował  
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. W 1972 r. uzyskał 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. Lecha Kunki oraz z grafiki w pra-
cowni prof. Stefana Krygiera. W latach 1980–2017 pracował w Akademii 
Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, gdzie otrzymał 
stopień naukowy profesora zwyczajnego. W latach 2000–2017 prowadził 
Pracownię Malarstwa i Rysunku na Wydziale Tkaniny i Ubioru w macierzy-
stej uczelni. Pracował również na Wydziale Sztuki UTH w Radomiu. 
Henryk Hoffman urodził się w 1946 r. Artysta plastyk, obecnie na emerytu-
rze. Pracował w ASP w Łodzi oraz w UTH w Radomiu. Twórczość głównie 
w zakresie rysunku i malarstwa. Uczestniczył w 150 wystawach w kraju 
i za granicą. Współautor podręczników dla studentów. Prace w zbiorach 
prywatnych oraz w galeriach i muzeach w kraju i za granicą. Ma na swoim 
koncie wiele nagród.
ul. Traugutta 31/33

7 lipca–31 sierpnia 2019 roku
Lato w muszli koncertowej

7 lipca, godz. 16.00
Kwartet smyczkowy „Le Corde Del Mondo” na inaugurację 
Kameralnego Lata. 
Nie tylko muzyka filmowa.

7 lipca, godz. 19.00
Z cyklu: Lato z ROKiem (Radomską Orkiestrą Kameralną): Jan Jakub Bokun 
– dyrygent, Magdalena Jakubska-Szymiec – saksofon. W programie m.in. 
Serenada na smyczki J. Suka, Adagio S. Barbera.

siedziba główna,  
ul. Żeromskiego 56

tel. 572 012 002
galeria sztuki,  

ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 003

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

American Corner, 
ul. Traugutta 31/33

tel. 572 012 005
www.amcorners.pl

library.acradom@gmail.com

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych  
i Galeria 
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14 lipca, godz. 17.00
Janusz Tytman (Bloom Trio). Autorski projekt mandolinisty Janusza 
Tytmana oraz gitarzysty Pawła Klina. Brzmienie charakterystyczne dla 
amerykańskiego nurtu „new acoustic”. Mieszanka jazzu, country, blu-
egrassu, latino i bluesa. Na perkusjonaliach – Piotr Ciemniewski.

18 lipca 2019, godz. 18.00
LeonVoci. Energetyczny męski kwartet wokalny. Przeboje muzyki kla-
sycznej i rozrywkowej.

20 lipca, godz. 17.00
Z cyklu: Lato z ROKiem: Kwintet smyczkowy ROK. W programie najpięk-
niejsza muzyka klasyczna, m.in. utwory J. Haydna, W.A. Mozarta.

28 lipca, godz. 17.00
Alberto Amati. Największe włoskie przeboje. Alberto Amati odkrył 
zamiłowanie do śpiewu, uczęszczając do konserwatorium im. Giuseppe 
Verdiego w Ravennie. Aktywny zarówno na polskim, jak i włoskim rynku 
muzycznym. 

4 sierpnia, godz. 17.00
Agnieszka Kadłubowska – sopran oraz Due Corde: Paulina 
Garlińska – gitara, Magdalena Bąk – klawesyn. W programie kon-
certu pieśni i utwory kompozytorów włoskich, hiszpańskich i angielskich. 

11 sierpnia, godz. 17.00
Z cyklu: Lato z ROKiem: Kwartet smyczkowy ROK. W programie najpięk-
niejsza muzyka filmowa.

18 sierpnia, godz. 17.00
Nocą umówieni. Emocje i uczucia zawarte w wierszach rodzimych po-
etów odnalezione w dźwiękach muzyki. Nowatorskie aranżacje z klasycz-
nym brzmieniem kwartetu smyczkowego i wokalu. 

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG
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30 sierpnia, godz. 18.00
Lubelska Federacja Bardów. Koncert z okazji 20-lecia formacji. 
Zespół stworzyli laureaci najważniejszych festiwali piosenki artystycznej. 
To oryginalna, ośmioosobowa formacja estradowa proponująca własne 
rozumienie rozrywki, działająca w formule piwnicy artystycznej, z kilkoma 
liderami na czele.

31 sierpnia, godz. 17.00
Z cyklu: Lato z ROKiem: ROK duo (Lucjan Szaliński-Bałwas i Marcin Król). 
W programie muzyka klasyczna, jazzowa, etniczna.

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG

8 lipca 2019 roku
godz. 19.00
Aleksander Dębicz Cinematic Piano
Propozycja w ramach Ogólnopolskich Spotkań Filmowych Kameralne 
Lato. Aleksander Dębicz jest kompozytorem oraz jednym z najbardziej 
wszechstronnych polskich pianistów. W 2015 roku na debiutanckiej płycie 
Cinematic Piano (Warner Classics) wydał cykl 12 własnych kompozycji in-
spirowanych sztuką filmową. Album czerpie też z rozrywki i jazzu, a także 
z wirtuozerii fortepianowej typowej dla muzyki poważnej. Wszystkie te 
gatunki są bowiem dla pianisty równoważne, a swobodne poruszanie 
się pomiędzy nimi Aleksander Dębicz postrzega jako całkowicie natu-
ralne. Aktywny jako kompozytor i wykonawca muzyki do przedstawień 
teatralnych, jak i różnych realizacji telewizyjnych czy radiowych. „Od dłuż-
szego czasu uważam, że we współczesnej muzyce najwięcej do zaofe-
rowania mają kompozycje tworzone do filmów. Można w nich bowiem 
odnaleźć oryginalne pomysły kompozytorskie oraz ciekawe idee i treści, 
które przedstawiane są słuchaczowi w sposób komunikatywny. (...) Tak jak  
w poprzednich epokach kompozytorzy pisali arcydzieła na potrzeby litur-
gii kościelnych, przedstawień operowych czy na konkretne zamówienia 
dworów królewskich, tak dzisiaj naturalnym polem działalności kompozy-
torskiej jest kino” – twierdzi Aleksander Dębicz.
ul. Żeromskiego 56
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27 lipca 2019 roku
godz. 18.00
Leszek Janiszewski – wystawa rysunku satyrycznego 
Leszek Janiszewski to artysta plastyk, urodzony w 1954 r. w Radomiu, 
absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie 
ASP) w Łodzi, gdzie w 1984 r. otrzymał dyplom na wydziale Wzornictwa 
Przemysłowego. Już w 1980 r. nawiązał współpracę z artystą awangar-
dowym Józefem Robakowskim, przy realizacji filmu dokumentalnego 
Konstrukcja w Procesie, po którym został zaangażowany jako scenograf 
w łódzkiej Wytwórni Filmów Fabularnych, a następnie w Zespołach 
Filmowych w Warszawie, gdzie pracował do końca lat 80. Transformacja 
w Polsce skłoniła go do emigracji: najpierw do Austrii, a w 1993 r. do USA, 
gdzie mieszka do dziś. Rysunki satyryczne są jego ulubioną dziedziną i sta-
nowią efekt połączenia specyficznego poczucia humoru z pasją rysowa-
nia. Głównym tematem rysunków są zaobserwowane zwroty, zachowania 
i gesty otaczających go ludzi. Większość rysunków powstała w atmosferze 
zabawy, głównie z udziałem śmiesznych skojarzeń podpartych interpreta-
cją języka ojczystego. 
ul. Żeromskiego 56

2 sierpnia 2019 roku
godz. 18.00
Polsko-słowacka wystawa fotografii – Martyna 
Sobańska i Ria Kmet'ová
Martyna Sobańska to absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu 
Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN oraz Społecznej 
Akademii Nauk. Aktywnie wspiera rozwój NGO w Radomiu, jest członkinią 
Stowarzyszenia Droga Mleczna. Zawodowo związana z sektorem kultu-
ry w zakresie marketingu, działań promocyjnych oraz wizerunkowych. 
Martyna Sobańska: „Czy miasto jest tylko konstrukcją myślową? Czy wieś 
stała się już kategorią anachroniczną? Wystawa jest próbą pokazania to-
nów i „klimatów” związanych z takimi pytaniami. Jest poświęcona i miej-
scom i nie-miejscom, przestrzeniom wspólnym, ale takim, które posiadają 
intymny rys, temu co wyobrażone i temu co realne. Zawieszenie w pustce, 
emanujące z fotografii, dotyka także problemu definiowania własnej toż-
samości. Porzucone przedmioty codziennego użytku, stare samochody, 
bramka na boisku czy meble przed domem są uniwersalnymi dowodami 
chwilowego istnienia. To podróż przez zakamarki świata do miejsc nie-
oczywistych i takich, które zostały uwięzione w bezczasie lub wyparte ze 
świadomości na skutek domniemanej szpetoty”. 
Ria Kmeťová zajmuje się fotografią, twórczością multimedialną, instalacją 
i videoartem. Studiowała w Szkole Twórczości Użytkowej w Bratysławie  
a na Akademii Sztuk Pięknych w Bratysławie uzyskała tytuł doktora. 
Obecnie pracuje jako pedagog w Szkole Przemysłu Artystycznego  
w Bratysławie. Jej fotografie, które zostaną zaprezentowane na wystawie 
Urban Blues, to cykl zdjęć cyfrowych zarejestrowanych w dłuższym czasie. 
[ 26 ]



Autorka koncentruje się na wędrowaniu, poszukiwaniu i tzw. mapowaniu 
czasu i przestrzeni. Jej inspiracją jest monotonna codzienność, a zarazem 
malowniczość i koloryt miast. Na swoich zdjęciach pokazuje pozornie 
piękne, imponujące momenty, choć na drugim planie w rzeczywistości 
możemy dostrzec niedoskonałość, początki rozpadu i erozję. 
ul. Traugutta 31/33

24 sierpnia 2019 roku
godz. 20.30
Radom Fashion Show 2019

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG

Finał VIII edycji ogólnopolskiego konkursu dla projektantów. W progra-
mie pokazy laureatów, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród. 
Zaplanowano także koncert muzyczny oraz pokazy gościnne. Radom 
Fashion Show to impreza odbywająca się już po raz ósmy pod honoro-
wym patronatem Prezydenta Miasta. Z każdym rokiem wzrasta jej rozpo-
znawalność na rynku mody w skali ogólnopolskiej. Wzrasta też poziom 
prezentowanych kolekcji. Od początku konkursu w gronie jury zasiada-
ją osoby mające duże doświadczenie i wiedzę na temat projektowania, 
mody i sztuki. Z różnych miejsc w Polsce, z różnych uczelni i środowisk. 
Organizatorzy konkursu mocno podkreślają, że moda to również sztuka. 
Warto przypomnieć, że na galach finałowych zaistniały też bardzo cieka-
we akcenty muzyczne w wykonaniu gwiazd takich jak Mateusz Ziółko, 
Bogdan Kierejsza, Red Lips czy Lanberry.
Miejsce: Plac Corazziego
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Do 23 sierpnia 2019 roku

Wystawy:
Marcin Berdyszak Pozornie niekonieczne

Wystawa przedstawia prace artysty powstałe w ostatnich latach. Tytuł 
wystawy dotyczy stosunku artysty do pytań, które stawia mając świado-
mość, że dotyczą każdego, choć z pozoru wydawać się może inaczej. 
Wystawa czynna do 23 sierpnia. Towarzyszy jej obszerna publikacj W mię-
dzyczasie Marcina Berdyszaka i Jaromira Jedlińskiego, której opracowanie 
graficzne zaproponował Tadeusz Burniewicz.

Tomasz Drewicz Komfort termiczny
Wystawa ukazuje najnowsze prace artysty, w których odnosi się do zja-
wiska ciepła. Autor rozpracowuje tę problematykę na wielu polach – za-
równo czysto fizycznych jak i w szerszym znaczeniu. Wystawa czynna do 
23 sierpnia. 

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”, fot. M. Kucewicz

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
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Bilet wstępu na 1 wystawę 4 zł/osoba, na wszystkie wystawy 8 zł/osoba, 
w piątki wstęp bezpłatny. Wystawy czynne: wtorek–piątek w godz. 13.00 
–18.00, sobota–niedziela w godz. 13.00–18.00. Grupy zorganizowane (mi-
nimum 10 osób) po wystawach może oprowadzić przewodnik (usługa 
przewodnika bezpłatna), bilet grupowy 3 zł/osoba (w piątki bezpłatnie) 
rezerwacja: 48 386 16 60 lub 383 60 77.

Cykl spotkań Wieczory z Gwiazdą
Pełna informacja o wydarzeniu na stronie: www.mcswelektrownia.pl
Bilety w cenie; 15 zł normalny, 7 zł ulgowy dla emeryta/rencisty

Kino Studyjne Filmów Artystycznych:

Premiery:
Od 1 lipca – Anna, thriller, reż. Luc Besson, Francja 2019 (118'); Ja teraz 
kłamię, sensacyjny, reż. Paweł Borowski, Polska, Holandia 2019 (107,)
1–4 lipca – Królowa Kier, dramat obyczajowy, reż. May el-Toukhy, Dania, 
Szwecja 2019 (121’)
Od 14 lipca – Yeserday, komedia, muzyczny, reż. Danny Boyle, Wielka 
Brytania 2019 (112’)
Od 19 lipca – I znów zgrzeszyliśmy, dobry Boże!, komedia, reż. Philippe 
de Chauveron, Francja 2019 (100’)
Od 26 lipca – Truposze nie umierają, horror, komedia, reż. Jim Jarmusch, 
USA 2019 (103’); W deszczowy dzień w Nowym Jorku, komedia,  
reż. Woody Allen, USA 2019

W ramach Dyskusyjnego Kluby Filmowego Elektrownia zaprasza na 
Przegląd Wakacyjne Oblicza Muzyki 1 lipca – 3 września 2019:
1 lipca– Lato, reż. Kiriłł Sieriebriennikow, Rosja 2018 (126’) 
8 lipca – Pavarotti, dokumentalny, reż. Ron Howard, USA, Wielka Brytania 
2019 (114’) (przedpremiera)

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”, fot. M. Kucewicz
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15 lipca – Yesterday, reż. Danny Boyle, Wielka Brytania 2019 (112’)
22 lipca – W rytmie Kuby, dokumentalny, reż. T.G. Herrington, Danny 
Clinch, Austria, USA, Kuba 2018 (82’) (premiera)
29 lipca– Bohemian Rhapsody, reż. Bryan Singer, USA, Wieka Brytania 
2018 (134’)
5 sierpnia – Maksymiuk. Koncert na dwoje, dokumentalny, reż. Tomasz 
Drozdowicz, Polska 2018 (75’) (premiera)
12 sierpnia – Narodziny gwiazdy, reż. Bradley Cooper, USA 2018 (135’) 
19 sierpnia – Miles Davis i ja, reż. Don Cheadle, USA 2015 (100’) 
26 sierpnia – Rocketman, reż. Dexter Fletcher, USA, Wielka Brytania 2019 
(121’) 
2 września – Niewinni Czarodzieje, reż. Andrzej Wajda, muz. Krzysztof 
Komeda, Polska 1960 (87’) pokaz z odnowionej kopii cyfrowej + film nie-
spodzianka (Inauguracja sezonu filmowego W DKF 2019/20)

Projekcje w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego. Początek seansów 
w każdy poniedziałek wakacji godz. 20.15 z wyjątkiem projekcji w dniu 
3 września 2019. Wszystkie filmy dozwolone od 15 lat. Pojedyncze bile-
ty 12 zł w przedsprzedaży od piątku poprzedzającego projekcję. Karnety 
na nowy sezon 2019/20 w przedsprzedaży od 2 września 2019. Szczegóły 
programu na www.mcswelektrownia.pl

Filmy dla dzieci: 
1–9 lipca – Jestem Willam, familijny, dubbinig, od 8 lat, reż Jonas Elmer, 
Dania 2017 (86’) premiera
14–25 lipca – Wielka podróż Cyrkielki, animowany, przygodowy, dub-
bing, b/o wieku, reż. Jannik Hastrup, Dania 2018 (62’) premiera
od 26 lipca – Młody Geniusz i kłopotliwe wynalazki, komedia, dub-
bing, od 8 lat, reż. Pierre-François Martin-Laval, Francja, Belgia 2018 (84’)
od 2 sierpnia – Wilk w owczej skórze 2, animowany, familijny, dubbing, 
b/o wieku, reż. Vladimir Nikolaev, Rosja 2019 (85’) premiera

Wkrótce na ekranie
od 9 sierpnia – Pewnego razu…w Hollywood, reż. Quentin Tarantino
od 16 sierpnia – Magiczne noce, reż. Paolo Virzì
od 23 sierpnia – Ból i blask, reż. Pedro Almodóvar

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

Ceny biletów: tani poniedziałek: 12 zł, wtorek–czwartek: 14 zł, piątek– nie-
dziela: 17 zł; filmy dla dzieci: 14 zł. Ceny karnetów na trzy dowolnie wybra-
ne filmy w ramach DKF – 27 zł, wejściówka na jeden film w ramach DKF 
– 12 zł. Pokazy specjalne i przedpremierowe – 19 zł
MCSW Elektrownia w Radomiu zastrzega sobie prawo zmian repertuaru z 
przyczyn niezależnych od organizatorów.
15 sierpnia kino nieczynne.
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1 lipca–23 sierpnia 2019 roku
Tak to widzę – ja i moje osiedle (wakacje w bibliotece 
w ramach Akcji Lato 2019)
Wakacje w bibliotece organizowane są w czterech filiach bibliotecznych: 
Filii nr 1, 2, 6 i 16. Jest to cykl zajęć dla dzieci w wieku szkolnym, pod wspól-
nym tytułem Tak to widzę – ja i moje osiedle. Uczestnicy stworzą mapę 
swojego osiedla, na której znajdą się wszystkie ważne dla nich miejsca, za-
równo te rzeczywiste, jak i wyobrażone. Każda z map uzupełniona zosta-
nie szczegółową legendą zawierającą rysunki, fotografie i krótkie utwory 
literackie. Inspiracji poszukamy w książkach.
Filia nr 1 (os. Ustronie, ul. Osiedlowa 9) – zajęcia w środy i w piątki, w go-
dzinach od 11.00 do 14.00. 
Filia nr 2 (os. Gołębiów, ul. Zientarskiego 1 A) – zajęcia w czwartki i w piątki, 
w godzinach od 11.00 do 14.00.
Filia nr 6 (os. XV-lecia, ul. Kusocińskiego 13) – zajęcia w poniedziałki i wtor-
ki, w godzinach od 11.00 do 14.00.
Filia nr 16 (os. Południe, ul. Barycka 2) – zajęcia we wtorki i czwartki,  
w godzinach od 11.00 do 14.00.
Szczegółowy plan kolejnych zajęć będzie można znaleźć na Facebooku 
poszczególnych filii. 

Do 31 sierpnia 2019 roku
Dziecio-kreacje 
Wystawa prac uczestników sekcji plastycznych dziecięcych działających 
w Kuźni Artystycznej. 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, galeria M10

Cały lipiec–sierpień 2019 roku
Kolory wiosny – wystawa prac uczestników koła fo-
tograficznego działającego przy Środowiskowym 
Domu Samopomocy
Filia nr 16, ul. Barycka 2

Cały lipiec–sierpień 2019 roku
W każdą środę lipca i sierpnia o godz. 15.15 warsztaty teatralne.
Prowadzenie: Dorota Lewandowska z Teatru Resursa.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

Miejska 
Biblioteka 
Publiczna 
im. Józefa A. 
i Andrzeja S. Załuskich
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2 lipca 2019 roku 
godz. 18.00
Portret miasta – edycja I – otwarcie zbiorowej wysta-
wy fotografii członków Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego
Fotografując i oglądając zdjęcia, można poznać miasto, jego historię, naj-
ciekawsze miejsca, tradycję i regionalne ciekawostki. Na wystawie zapre-
zentowany będzie zbiór fotografii Radomia. Radomscy fotograficy pokażą 
Radom tak, jak go widzą, z jego urodą stylowych uliczek, zabytkami, no-
wymi budynkami starającymi się zaistnieć w istniejącym otoczeniu. 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

4 lipca 2019 roku
godz. 18.00
Pasje i marzenia 12 – otwarcie zbiorowej wystawy 
malarstwa osób dorosłych
Rozmowy pędzlem malowane to sekcja rysunku i malarstwa działająca  
w Kuźni Artystycznej MOK Amfiteatr. Ekspozycja prezentowana w ra-
domskiej bibliotece zwyczajowo jest podsumowaniem rocznej działal-
ności artystycznej uczestników zajęć. To już dwunasta wystawa. W tym 
roku swoje prace zaprezentuje 24 plastyków nieprofesjonalnych. To, co  
w szczególny sposób ich łączy, to chęć obcowania ze sztuką, nauka ry-
sunku i malarstwa oraz procesy realizacyjne w obszarze poszczególnych 
działań plastycznych. Na wernisaż zapraszają autorzy wystawy: Lucyna 
Borucka, Ryszard Brzeziński, Zofia Cholewa, Wanda Chudzio, Wojciech 
Czarnocki, Teodora Górska, Anna Grabiec, Beata Holewińska, Danuta 
Iwańska, Bożena Leśniewska, Tadeusz Małaczek, Anna Michalczyk, 
Krystyna Płaskocińska, Krystyna Poneta, Teresa Przybylska, Paulina 
Romanowska, Elżbieta Sekulska, Elżbieta Stępień, Teresa Sznyrowska, 
Iwona Warchoł, Jolanta Weiser, Anna Wieteska, Eliza Wojszko, Ida Woźniak.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

12 lipca 2019 roku 
godz. 17.00
Portrety z historią w tle – otwarcie wystawy fotografii 
Beaty Jawor-Makowskiej
Prace zebrane na wystawie ukazują nie tylko oblicza polskiej rekonstruk-
cji, ale i ważne dla historii Polski miejsca i wydarzenia. Głównym tematem 
są portrety osób uczestniczących w rekonstrukcjach historycznych, wy-
konane podczas licznych spotkań historyczno-kulturalnych w kraju i za 
granicą. Beata Jawor-Makowska, ur. w 1968 r., ukończyła filologię polską, 
dziennikarstwo i podyplomowe studia MBA. Jej wielką pasją jest fotogra-
fia, szczególnie portretowa, oraz rodzinne podróże podszyte historią. 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13
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29 lipca 2019 roku 
godz. 12.00 
Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki
Tym razem uczestnicy porozmawiają o Romeo i Julii Szekspira.
Filia nr 16, ul. Barycka 2 

2 sierpnia 2019 roku 
godz. 17.00
Kopista/Artysta – wystawa malarstwa Aleksandry 
Młynarskiej i Niny Drab
Na wystawie będzie można zobaczyć, obok kopii dzieła Caravaggia, por-
tret ojca artystki, a obok kopii obrazu Vermeera van Delft, ekspresyjny pej-
zaż. Prezentując swoje prace na wystawie, Aleksandra Młynarska i Nina 
Drab zadają otwarte pytanie: czy można być artystą i kopistą w tym sa-
mym czasie, czy też te dwie dziedziny wykluczają się? Czy będąc kopistą, 
można pozostać artystą? Autorki wystawy to absolwentki ZSP im. Józefa 
Brandta w Radomiu, obecnie studentki IV i V roku Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na studiach, 
równocześnie z nauką konserwacji dzieł sztuki, opanowują warsztat daw-
nych mistrzów, tworząc kopie od ikon, poprzez dzieła gotyckie, włoskiego 
renesansu, aż do sztuki współczesnej. Jednocześnie starają się rozwijać 
własny język artystyczny, w oparciu o wiedzę zdobytą przez całą edukację 
i na przekór niej.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

6 sierpnia 2019 roku
godz. 18.00
Portret miasta – edycja II – otwarcie zbiorowej  
wystawy fotografii członków Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

27 sierpnia 2019 roku
godz. 13.00
Niegrzeczne myszki w magicznym ogrodzie
Impreza plenerowa dla najmłodszych.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12

Godziny otwarcia galerii:
Sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10: poniedziałek–piątek 9.00–17.00,  
sobota nieczynne
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13 – sala widowiskowa: poniedziałek–piątek 
9.00–17.00, sobota nieczynne
Galeria „F-16”, ul. Barycka 2: poniedziałek, środa, piątek 12.00–18.00; wtorek, 
czwartek 9.00–15.00
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4 lipca 2019 roku
godz. 18.00
Wystawa Rozmowy pędzlem malowane
Ekspozycja jest podsumowaniem rocznej działalności sekcji plastycz-
nej dla dorosłych, prowadzonej pod kierunkiem Elżbiety Raczkowskiej  
w Kuźni Artystycznej MOK Amfiteatr. W tym roku swoje prace zaprezentu-
je 24 plastyków nieprofesjonalnych. 
Wstęp wolny
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 12

22 lipca–4 sierpnia 2019 roku
Lato w Teatrze: projekt Warchoły i chytre baby
Celem projektu jest przeciwdziałanie stygmatyzacji społecznej w wy-
miarze indywidualnym i zbiorowym, budowanie u uczestników (dzieci  
i młodzieży w wieku 9–18 lat) poczucia własnej wartości i dumy z Radomia  
i Radomszczyzny oraz kształtowanie tożsamości regionalnej, rozbudze-
nie ciekawości młodych ludzi dotyczącej przeszłości, historii miejsca,  
w którym żyją. Udział w projekcie ma też dać młodym bodziec do budo-
wania pozytywnego wizerunku Radomia – małej, lokalnej ojczyzny – jako 
miejsca otwartego, tolerancyjnego, z twórczym potencjałem. Główny 
nacisk położony będzie na wykorzystywanie technik improwizacji oraz 
dramowych, które rozbudzą kreatywność uczestników, zaktywizują całą 
grupę. Ćwiczenia będą realizowane w formie zabaw, np. etiudy będą 
formą odpowiedzi na trudne pytania dotyczące tożsamości regionalnej 
i stygmatyzacji Radomia i jego mieszkańców. Uczestnicy będą pracowali 
w 4 grupach: aktorskiej, muzycznej, tanecznej i multimedialnej. Finał za-
planowany jest 4 sierpnia o godz. 20.20 w Kuźni Artystycznej. Projekt jest 
realizowany w ramach programu Lato w teatrze, ze środków finansowych 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.
Zgłoszenia do 5 lipca na adres: kuznia.artystyczna@amfiteatr.radom.pl

6 lipca–11 sierpnia 2019 roku
Fosa pełna kultury – Do sześciu razy sztuka!
W tym roku sześć wakacyjnych weekendów upłynie pod hasłem Do 
sześciu razy sztuka! na spotkaniach z filmem, teatrem, nowymi mediami, 

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR

Główna siedziba – ul. Parkowa 1 
tel./fax. 48 364 29 68
amfiteatr.radom@wp.pl
www.amfiteatr.radom.pl

Kuźnia Artystyczna  
– ul. Daszyńskiego 5
tel./fax. 48 679 61 03
kuznia.amfiteatr@gmail.com

Scena Obozisko  
– ul. Śniadeckich 2
tel. 667 901 915
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słowem, plastyką, muzyką i tańcem. MOK zachęci do aktywnego udzia-
łu w warsztatach, spotkaniach, rozmowach, pokazach, do konfrontacji  
z uznanymi artystami i osobowościami. Wszystko w Fosie, której prze-
strzeń w tym roku zostanie zaaranżowana na kształt planu filmowego  
i teatralnego atelier. Nie zabraknie też, tradycyjnie, przyjemnego piasku, 
leżaków i miejsca do wieczornego chilloutu. Na wszystkie wydarzenia 
w ramach projektu wstęp jest wolny, na niektóre będą obowiązy-
wać zapisy. Spotkania w „Fosie” obywać się będą w soboty i niedziele. 
Start zawsze o godz. 16.00. Szczegóły na: www.facebook.com/amfi-
teatr.radom i na www.amfiteatr.radom.pl

6–7 lipca 
Kręci nas to! – weekend filmowy
Jak kolorystyka użyta w filmie wpływa na odbiór scen, a kolor na widow-
nię i narrację? Czy jeśli pojawia się fiolet, to znaczy, że ktoś umrze? Podczas 
warsztatów z psychologii koloru w filmie (6 lipca, godz. 16.00–17.30) 
wyjaśnione zostanie kinomanom i początkującym filmowcom (również 
rapująco), dlaczego czują to, co czują, oglądając filmy w konkretnych 
gamach kolorystycznych. Prowadzący warsztaty podpowie, jakich barw 
użyć, by uzyskać pożądane efekty emocjonalne. Drugi warsztat wpro-
wadzi uczestników w podstawy filmowego montażu (6 lipca, godz. 
17.30–19.00). Oba poprowadzi YouTuber Michał Nogala – absolwent 
Akademii Filmu i telewizji w Warszawie, laureat Grand Video Awards 2018 
w kategorii videotutorial, który zaczynał od produkcji teledysków, następ-
nie zaczął pracować w branży reklamowej, a obecnie skupia się głównie 
na przekazywaniu swojej wiedzy prowadząc warsztaty i szkolenia, oraz 
na kanale YouTube – Janusz Filmu, gdzie wiedzę dotyczącą filmowania 
przedstawia w formie rapowanej. Koncertową gwiazdą weekendu filmo-
wego będzie Skubas Trio (6 lipca, godz. 20.30) – autor być może najpięk-
niejszej polskiej piosenki miłosnej o... braku miłości.

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr, fot. A. Tomczyńska
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Podczas weekendu filmowego nie może zabraknąć klasyki. Po zmroku  
(6 lipca, ok. godz. 22.00) wyświetlony zostanie horror z początku lat 20. XX 
wieku – Nosferatu, do którego na żywo ścieżkę dźwiękową zaserwuje 
zespół specjalizujący się w sztuce taperstwa – Czerwie Band.
Młodzież i dorosłych Amfiteatr zaprosi też na warsztaty z krytykiem fil-
mowym – Konradem J. Zarębskim (7 lipca, godz. 16.00–20.00). Po 
wspólnym obejrzeniu filmu Green Book w reż. Petera Farrelly'ego będzie 
można rozebrać go na czynniki pierwsze i poznać sztukę pisania recenzji 
filmowej. W wachlarzu warsztatów filmowego weekendu znajdą się fami-
lijne zajęcia z animacji poklatkowej na zadany temat. Goście „Fosy” po-
znają też historię polskiej szkoły plakatu filmowego, którą zobrazuje 
wystawa kultowych obrazów. Jeśli film – nie może zabraknąć tajników 
charakteryzacji. Na warsztatach radomianie dowiedzą się, jak posta-
rzyć/odmłodzić postać, jak zamienić się w nieboszczyka lub ulubionego 
bohatera. Profesjonaliści pomogą uczestnikom zajęć zmienić się nie do 
poznania. Wspólnie z nowopowstałym Centrum Kultury Filmowej im. 
Andrzeja Wajdy w Warszawie, Amfiteatr będzie badać tropy Mistrza  
w Radomiu, poszukiwać jego dawnych ścieżek i wspomnień o nim. 
Studio TV Pracowni Nowych Mediów zaprosi na zabawy w mobilnym 
greenboxie i sprawdzenie swoich sił przed kamerą. 

13–14 lipca 
Kurtyna w górę! – weekend teatralny 
Fosowa scena dostanie teatralne okotarowanie, a na portalu sceny zawi-
sną dwie maski (symbolizujące tragedię i komedię). Na wszystkie wyda-
rzenia podczas weekendu wzywał będzie teatralny dzwonek, a rozpo-
czynał je gong. Opowieść o teatrze zarówno podczas pierwszego dnia 
dedykowanego dorosłym, jak i drugiego – poświęconego dzieciom, 
budowana będzie wokół Alfabetu Teatru opracowanego przez Martę 
Guśniowską, uznaną autorkę i dramaturga. W programie 13 lipca m.in. 
spektakl Puszczańskie Opowieści Białostockiego Teatru Lalek 
(godz. 21.30), warsztaty teatralne z aktorką i piosenkarką Marią Peszek 
(godz. 17.00), i koncert Kirszenbaum (godz. 20.30), – zespołu, który „jest 
jak Wyspiański na mefedronie”. 

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr
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Goście Fosy będą też mogli wziąć udział w dramacie, który zostanie za-
prezentowany w formie warsztatu, w niecodziennej formule czytać  
w ciemności (godz. 18.30) – taki kontakt ze słowem, podparty na żywo 
graną muzyką niezwykle oddziałuje na zmysły i pobudza wyobraźnię) oraz 
 w zajęciach ukazujących „Teatralne twarze”. 14 lipca kolejne zagadnie-
nia teatralnego alfabetu będą realizować aktorzy teatru lalek. Młodych 
widzów w teatralną podróż zabierze wystawa Dookoła świata  
(i w zaświaty), przedstawiająca lalki z niemal 15 spektakli Teatru Lalki 
i Aktora Kubuś w Kielcach, prezentująca techniki animacji, inspi-
rowana różnymi kulturami. Dzieci wraz z rodzicami pod okiem akto-
rów tworzyć będą „teatrzyk z byle czego”, posłuchają opowieści  
o teatrze przedmiotu, wezmą udział w teatralnej grze Alfabet Teatru. 

20–21 lipca 
Wirtualna Fosa 0011 – weekend nowych mediów 
Trzeci weekend upłynie pod szyldem nowych mediów, kultury cyfrowej 
oraz nowych technologii. W ciągu dwóch dni warsztatów medialnych 
uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się z pracą dziennikarza, operato-
ra kamery oraz montażysty telewizyjnego. Zainteresowani dowiedzą się, 
w jaki sposób działa tzw. green screen i cyfrowa obróbka zdjęć nagra-
nych właśnie przy jego użyciu. Oprócz tego chętni będą mogli poznać 
warsztat prezentera serwisów informacyjnych. 20 lipca teren Fosy 
stanie się także miejscem realizacji warsztatów mixmedialnych, które 
będą połączeniem tradycyjnych środków przekazu sztuki z multimediami. 
Osoby w różnym wieku będą mogły stworzyć m.in. wystawę malarstwa 
abstrakcyjnego połączoną z ekspozycją multimedialną, w tym z animacją  
i instalacją dźwiękową. Kolejnym punktem Fosy będą warsztaty VR. 
Dzięki specjalnym okularom dzieci będą mogły wziąć udział w ciekawych 
pokazach edukacyjnych, a dorośli np. przenieść się w wirtualny świat przy-
rody. Kolejnym punktem będą warsztaty beatboxowe. Sobotnie wyda-
nie Fosy zakończy koncert w klimatach reggae i ska – wystąpi JMS Band 
(godz. 20.00). W niedzielę dla uczestników Fosy zostaną przygotowane 
profesjonalne warsztaty naukowe połączone z efektownymi pokazami 
i doświadczeniami. Do tego chętni będą mogli wziąć udział w warszta-
tach z zakresu robotyki. 

27–28 lipca 
Sztuka rzucania słowem – weekend literacki
Uczestnicy Fosy przyjrzą się słowu pisanemu, malowanemu, mówionemu 
i wyśpiewanemu. Zobaczą na jak wiele sposobów można słowo kształto-
wać i jak słowo możne kształtować rzeczywistość. W części warsztatowej 
weekendu uczestnicy zajmą się nie tylko tym, co się pisze, ale poznają 
również techniki tego, jak to się robi. Posłuży temu warsztat z kaligra-
fii. Będziemy mogli również podejść do słowa w sposób bardzo twórczy 
dzięki warsztatom kreatywnego pisania z Loesje. Efekt tej pracy zostanie 
uwieczniony na murze podczas warsztatów graffiti. Nie zabraknie zajęć 
dla dzieci podczas warsztatów komiksowych i plastycznych. Zaprosimy 
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również na fragment spektaklu na podstawie twórczości Adama 
Mickiewicza w wykonaniu Teatru Dla Dorosłych oraz na niezwykłe 
opowieści w wykonaniu Radomskiej Grupy Opowiadaczy. Odbędą 
się również spotkania z ludźmi, dla których słowo jest pasją i zawodem. 
Spotkamy się z radomskim pisa-
rzem Grzegorzem Bartosem 
na premierze jego najnowszej 
książki Zadymiarze. Wszystkich 
pasjonatów przyrody i pisania 
o niej zaprosimy na spotkanie  
z Adamem Wajrakiem (28 lipca, 
godz. 18.00). Weekend wzbogaci 
koncert z literaturą w roli głów-
nej, czyli Pablopavo i Ludziki  
(27 lipca, godz. 20.00).

3–4 sierpnia
Barwa, forma, faktura – weekend sztuk plastycznych 
Uczestnicy weekendu poświęconego sztukom plastycznym będą mo-
gli na różne sposoby doświadczyć ekspresji plastycznej poprzez udział 
w różnorodnych warsztatach. Czerpiąc z idei biophillic designu, czyli 
wykorzystywania zieleni w projektowaniu przestrzeni, warsztatowicze 
stworzą swój własny las w słoju wraz z Julią Wizowską, twórczynią blo-
ga nanowośmieci.pl (3 sierpnia, godz. 16.00). Będzie także okazja do 
stworzenia własnej tkaniny, bazując na designie jako sztuce użytkowej 
w codziennym życiu, z wykorzystaniem materiałów recyklingowych – 
to również z Julią Wizowską (4 sierpnia, godz. 16.00). Będziemy także się 
wspólnie zajmować grafiką warsztatową, tworząc linoryty podczas zajęć 
z Agatą Marglewską, absolwentką Wydziału Sztuki radomskiego UTH 
(3 sierpnia, godz. 16.30). Na zakończenie sobotniego wieczoru – elektro  
i synthpopowa uczta muzyczna podczas koncertu zespołu Kamp!  
(3 sierpnia, godz. 20.00). 
Niedzielne spotkania ze sztukami plastycznymi rozpoczniemy familijnymi 
zajęciami malowania obrazów przy pomocy światła, z wykorzysta-

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

Zdjęcie udostępnione przez  
MOK Amfiteatr, fot. B. Muracki
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niem możliwości cyfrowego aparatu fotograficznego (4 sierpnia, godz. 
16.00), zaś w przestrzeni Fosy, na świeżym powietrzu nasi goście stworzą 
abstrakcyjne obrazy inspirowane twórczością Jacksona Pollocka (4 sierp-
nia, godz. 17.00). Dzieciom i ich rodzicom zostanie również zadedykowany 
warsztat tworzenia rzeźb kinetycznych, czyli mobili – poprowadzi go 
Olga Grabiwoda z Instytutu Designu w Kielcach (4 sierpnia, godz. 17.00).
W obydwa dni weekendu sztuk plastycznych będzie można także wcielić 
się w postacie ze słynnych obrazów najważniejszych mistrzów malarstwa.

10–11 sierpnia
Dźwięk, rytm i melodia – weekend muzyczny 
W sobotę, 11 sierpnia, o godz. 16.00 Studium Instrumentów Etnicznych 
zabierze nas do krainy wszelakiej maści bębnów. Będziemy pod fachową 
opieką tworzyć proste i bardziej skomplikowane struktury rytmiczne, wy-
konywane w dużych zespołach. Wspólne kreowanie różnorodnych figur 
rytmicznych to niezwykła przygoda, pełna emocji i ekspresji.
Po emocjach związanych z gorącymi rytmami przeniesiemy się do kra-
iny muzyki dawnej. Poznamy najbardziej oryginalne instrumenty uży-
wane w tej muzyce, takie jak: lira korbowa, okaryna, mandora, viola da 
gamba, lutnia, różnego rodzaju flety i bębenki. Zespół muzyki dawnej 
pod kierownictwem Ryszarda Dominika Dębińskiego wykona kon-
cert oraz zapozna słuchaczy z budową i możliwościami wykonawczymi 
instrumentów dawnych. Następnym elementem tego wieczoru będzie 
mini konkurs wokalny zespołów, oraz nauka tańca line dance, po-
prowadzone przez Iwonę Skwarek. Na finał tego wieczoru wystąpi zespół 
Boba Jazz Band (godz. 20.00) i zabierze nas do krainy muzycznej rodem 
z Nowego Orleanu. Niedzielę rozpoczniemy o godz. 16.00 warsztatami  
z budowy nietypowych instrumentów muzycznych Samoróbka. 
Firma Małe Instrumenty Samoróbka zapewni wszelkie materiały i na-
rzędzia. Dla najmłodszych zabawy muzyczne i animacje poprowadzi 
Joanna Pogodzińska – muzyk 
i animator muzyczny. Kolejną 
atrakcją tego wieczoru będą za-
jęcia dotyczące historii jazzu 
i muzyki rozrywkowej według 
Joachima Berenta, ilustrowane 
muzyką w wykonaniu wybitnych 
artystów, które poprowadzi Jerzy 
Skwarek. Na finał tegorocznej 
Fosy Pełnej Kultury o godz. 19.00 
wystąpi Stanisława Celińska  
z zespołem. Usłyszymy piosenki  
z płyt Atramentowa i Malinowa.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zdjęcie udostępnione  
przez MOK Amfiteatr
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24 sierpnia i 31 sierpnia 2019 roku
Scena letnia cz. II
W trzy ostatnie weekendy lata (24 sierpnia, 31 sierpnia, 7 września) 
Amfiteatr zaprosi na drugą odsłonę projektu Scena letnia – zadania finan-
sowanego ze środków Gminy Miasta Radomia – Budżet Obywatelski 2019. 
Tym razem w odsłonie stricte koncertowej.Wstęp na imprezy jest wolny.

24 sierpnia, godz. 19.00
Park na Ustroniu: Koncert Eleny Rutkowskiej i zespołu Cygańskie 
Czary

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

Muzyczno-taneczne widowisko pełne orientalnej zmysłowości, cygań-
skiego temperamentu, finezji hiszpańskiego flamenco, a dla duszy… ro-
mansów rosyjskich. Elena Rutkowska, gwiazda muzyki romskiej, zaprasza 
do współpracy najlepszych w Polsce i Europie muzyków. W programie 
pełnym wigoru i radości życia zabrzmią najwspanialsze utwory cygańskie.
Miejsce: Park na Ustroniu, ul. Pallotyńska

31 sierpnia, godz. 19.00
Park na Gołębiowie: koncert zespołu Redlin 
Czeka nas mocna dawka światowego folku w nowoczesnym, profesjonal-
nym i żywiołowym wykonaniu zespołu Redlin. Charakterystyczną cechą 
zespołu jest jego pop-rockowe brzmienie oraz wielka ekspresja muzyków, 
którzy niejednokrotnie potrafią zejść ze sceny, bawić się wraz z publiczno-
ścią i nawiązywać z nią swoisty dialog. 
Miejsce: Park na Gołębiowie II, przy ul. Gen. Hallera
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24 czerwca–5 lipca 2019 roku 
godz. 8.00–16.00 
Półkolonie w MDK
W programie wycieczki między innymi do: Bałtowa, Farmy iluzji, Rancza 
w dolinie, Leonardo da Vinci, skansen w Kielcach, Mikrokosmos, CRP 
Orońsku, basen w Przysusze.
Wstęp płatny

ul. Słowackiego 17
tel. 48 360 62 02

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

mdk.pak@wp.pl

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

1–7 lipca 2019 roku 
Warsztaty artystyczne w Pyzówce
W programie zajęcia plastyczne, z języka włoskiego, sportowe, wycieczka 
do Zakopanego.
Wstęp płatny

26–30 sierpnia 2019 roku
Warsztaty Baletowe dla wychowanków MDK
Wstęp płatny

26–31 sierpnia 2019 roku
Warsztaty Grandioso dla wychowanków MDK 
Wstęp płatny

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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7 lipca 2019 roku
godz. 12.00
Wykład Katarzyny Jendrzejczyk Przedstawienia ma-
ryjne w sztuce – omówienie wzorów ikonograficznych
Wstęp wolny

Wystawy czasowe: 

Cały lipiec–sierpień 2019 roku
Pod prąd …

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Wystawa prezentuje prace artystów polskich tworzących po 1945 roku 
(Maria Anto, Barbara Jonscher, Zofia Artymowska, Maria Jarema, Jadwiga 
Maziarska, Teresa Pągowska, Erna Rosenstein, Teresa Rudowicz, artyści 
współtworzący grupę Wprost: Bieniasz, Sobocki, Grzywacz, Waltoś) oraz 
innych wybitnych przedstawicieli polskiej sztuki drugiej połowy XX wie-
ku (Tadeusz Brzozowski, Edward Dwurnik, Stanisław Fijałkowski, Jerzy 
Nowosielski, Jerzy Skarżyński, Henryk Stażewski, Jan Tarasin, Zbysław 
Marek Maciejewski, Zbigniew Makowski). Są to dzieła artystów przypisy-
wanych różnym nurtom i kierunkom obecnym w sztuce drugiej połowy 
XX wieku. Motywem przewodnim wystawy jest znak i symbol w sztuce, 

Muzeum  
im. Jacka 
Malczewskiego

Rynek 11
tel. 48 362 43 29
tel. 48 362 21 14
tel. 48 362 56 94
fax 48 362 34 81
www.muzeum.edu.pl
malczewski@muzeum.edu.pl
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jako sposób porozumiewania się artystów z odbiorcami. Zastanowimy 
się, na ile znaki w przedstawionych pracach są czytelne, na ile artysta 
świadomie formułuje komunikat, jakimi środkami formalnymi operuje. 
Eksponowane obrazy to ułamek zbiorów sztuki współczesnej, jakie przez 
lata zgromadziło Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Kolekcja 
sztuki współczesnej była budowana jeszcze w ramach działalności Działu 
Sztuki, na długo przed utworzeniem odrębnego oddziału. W 1991 roku 
w kamienicach Gąski i Esterki przy radomskim rynku, otwarto Muzeum 
Sztuki Współczesnej, do którego trafiły zgromadzone dotychczas zbiory. 
W latach 1992–2015 MSW zgromadziło dodatkowo 2500 prac, które prze-
kazywane były jako dary od zaprzyjaźnionych artystów. W 2016 roku ko-
lekcja liczyła już 4,5 tysiąca prac malarskich, rysunkowych i rzeźbiarskich. 
W latach 2017–2018 zgromadzona kolekcja sztuki współczesnej została 
przekazana w depozyt do Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” w Radomiu.

Arktyka i Antarktyka – 200 lat polskich badań 
polarnych
Wystawa przybliża ponad 200-letni okres działalności polskich badaczy 
polarnych współuczestniczących w dziele odkrywania, opisywania i ba-
dania najbardziej niedostępnych rejonów naszej planety. Tłem pracy pol-
skich badaczy jest zadziwiający świat ożywionej i nieożywionej przyrody. 
Równie interesujący jest prezentowany równolegle koloryt spuścizny ma-
terialnej rdzennych ludów północy. Wystawa czynna do końca sierpnia.

Skarby i tajemnice Piotrówki
Wystawa prezentująca najnowsze wyniki badań specjalistów z różnych 
obszarów nauk humanistycznych i przyrodniczych, zajmujących się ana-
lizą materiałów pozyskanych w trakcie badań milenijnych oraz badań  
z 2009–2013 prowadzonych na grodzisku Piotrówka, pobliskich osadach 
oraz cmentarzysku wczesnośredniowiecznym. Pokazane są prawdziwe 
skarby radomskiej archeologii: elitarne groby radomian, ozdoby z terenów 
Rusi, Gotlandii, stepów Azji, XIV-wieczny skarb sakiewkowy z unikatowymi 
emisjami denarów typu krzyżowego i inne.

Radomianie na drodze do niepodległości
W zbiorowej pamięci jako datę odzyskania niepodległości przyjmujemy 11 
listopada, zaś Radom jako pierwsze miasto w dawnym zaborze rosyjskim 
ogłosił niepodległość już 2 listopada 1918 roku. Republika Radomska miała 
swój własny rząd, własne wojsko, milicję, odpowiednie agendy zajmujące 
się pomocą społeczną. Wiedza o tych dniach jest ograniczona, dlatego 
też na wystawie położono szczególny nacisk na ten fakt historyczny. 

Wystawy stałe: 
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego; Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku; Jacek 
Malczewski (1854 –1929) wystawa w nowej aranżacji; Kolekcja rodziny 

Rynek 11
tel. 48 362 43 29
tel. 48 362 21 14
tel. 48 362 56 94
fax 48 362 34 81
www.muzeum.edu.pl
malczewski@muzeum.edu.pl
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Pinno; Leszek Kołakowski (1927–2009) – wystawa bezpłatna.
Ceny biletów: normalny – 9 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 8 zł, 
ulgowy – 7 zł.

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

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

Muzeum im. J. Malczewskiego zaprasza na cykl zajęć wakacyj-
nych pt. Piaskownica pełna cudów
Na dziedzińcu czeka na Was piaskownica, w której ukryte są skarby. Dzięki 
niej poznacie tajniki pracy archeologa i zdobędziecie podstawowe umie-
jętności. Warsztaty połączone z wystawą Skarby i tajemnice Piotrówki. 
Każdy uczestnik na pamiątkę dostanie dyplom Młodego Archeologa.
Obowiązują zapisy: każda środa godz. 10.00 warsztaty rodzinne. Pozostałe 
dni grupy zorganizowane. Tel. (048) 3625694

Godziny otwarcia muzeum: poniedziałek 10.00–15.00, wtorek 9.00– 
–15.00, środa 9.00–17.00, czwartek 9.00–15.00, piątek 10.00–18.00, sobota 
czynne w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11.00–18.00, w pozostałe nie-
czynne, niedziela 11.00–18.00. Na 60 minut przed zamknięciem muzeum 
nie wpuszcza zwiedzających. 

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
(oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego, tel. 48 677 20 05)
Muzeum zaprasza do oglądania zmodernizowanej i wzbogaconej eks-
pozycji stałej. W muzeum czynna jest stała wystawa pt. Jan Kochanowski 
–duch miejsca, klimat epoki. Muzeum czynne od wtorku do piątku w godz.
8.00–16.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00–16.00.
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Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych to placówka mająca 50 
lat tradycji, jedyne w Polsce muzeum poświęcone instrumentom tra-
dycyjnym, według niektórych uznanych etnomuzykologów pierwsze 
muzeum tego typu na świecie. Muzeum jest zlokalizowane w Zamku 
Szydłowieckich i Radziwiłłów, gotycko-renesansowym zespole z przeło-
mu XV i XVI w. Muzeum może się pochwalić największym zbiorem instru-
mentów tradycyjnych w Polsce (około 2000).

Cały lipiec–sierpień 2019 roku

Wystawa stała: 

Instrumenty... – zobaczyć i usłyszeć tradycję 
Wystawa powstała w roku 2015 w ramach dużego projektu unijnego, któ-
ry pozwolił zmodernizować Muzeum i jego przestrzenie ekspozycyjne 
zgodnie z nowoczesnymi standardami muzealnictwa. Wystawa prezen-
towana jest w trzech komnatach zamkowych i ukazuje polskie tradycyjne 
instrumenty w składach charakterystycznych kapel oraz instrumenty z za-
chowaniem podziału ze względu na źródło dźwięku. Wystawa otrzymała 
wyróżnienie w najbardziej prestiżowym ogólnopolskim konkursie Sybilla 
na Wydarzenie Muzealne 2015 roku w kategorii wystaw etnograficznych.

Ekspozycje:   
Zamek Szydłowieckich i Radziwiłłów

ul. Gen. Sowińskiego 2
26-500 Szydłowiec

www.muzeuminstrumentow.pl 
biuro@muzeuminstrumentow.

Muzeum 
Ludowych 
Instrumentów 
Muzycznych 
w Szydłowcu

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych
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Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych

Wystawa czasowa: 

Sobiescy – zachowane w dźwiękach
Wystawa monograficzna dedykowana wybitnym etnomuzykologom 
Jadwidze z Pietruszyńskich Sobieskiej i Marianowi Sobieskiemu. Poznanie 
ich osiągnięć może budzić uzasadnione zdziwienie, jak wiele dokonali pa-
sjonaci wspierani profesjonalną wiedzą. Wystawa porusza ogół zagadnień 
związanych z działalnością małżeństwa Sobieskich w terenie podczas 
ogólnopolskiej Akcji Zbierania Folkloru Muzycznego, podkreśla trudną do 
przecenienia wartość ich pracy dla badań polskiego folkloru muzyczne-
go. Jadwiga i Marian Sobiescy w swej długoletniej pracy naukowej zebrali 
i udokumentowali dziedzictwo narodowe w formie materialnej (instru-
menty muzyczne) oraz niematerialnej (nagrania fonograficzne).

Muzeum zaprasza zwiedzających (od 1 kwietnia do 30 września): po-
niedziałek nieczynne, wtorek–piątek godz. 9.00–16.00, sobota–niedziela 
godz. 10.00–17.00. Wstęp do muzeum jest bezpłatny.

Oferta edukacyjna
Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych zaprasza odbiorców  
w każdym wieku na lekcje muzealne. W ofercie posiadamy zajęcia warsz-
tatowe dla najmłodszych, a także wykłady dla dorosłych, szczególnie lu-
biane przez seniorów. Możecie Państwo wybierać spośród 17 tematów 
ze świata muzyki, folkloru, sztuki i historii. Koszt to 7zł/os. Informacja pod 
numerem: 48 617 17 89. Prosimy o rezerwację terminu min. tydzień przed 
planowanymi zajęciami.
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19–20 lipca 2019 roku
Kosmos Gombrowicza 
Kosmos Gombrowicza inauguruje cykl wydarzeń związanych z 50 rocznicą 
śmierci pisarza

19 lipca 
godz. 19.00 (pałac) – otwarcie wystawy fotografii Cédrica Fioretti 
Miasto Vence. Cédric Fioretti to wicedyrektor Muzeum Miasta Vence, 
muzyk, plastyk, fotografik. Jego zdjęcia są wysmakowanym studium świa-
tła i ciszy. Ale jednocześnie pokazują codzienność i dyskretny urok francu-
skich miasteczek Lazurowego Wybrzeża. To spojrzenie z drugiej, niedo-
stępnej w turystycznych przewodnikach strony. Na wystawie pokażemy 
prawie 20 prac. 
godz. 20.00 – koncert: Transatlantyk. Dominik Bukowski – wibrafon ka-
limba, Emil Miszk – trąbka, Adam Żuchowski – kontrabas, Patryk Dobosz- 
perkusja. Projekt Transatlantyk to próba wyrażenia poprzez muzykę jaz-
zową emocji i doświadczeń związanych z emigracją. Jako ilustracje po-
służą cytaty takich pisarzy jak Witold Gombrowicz czy Sławomir Mrożek.  
W programie koncertu m.in. kompozycja Andrzeja Panufnika Dreamscape.

Dojazd z Radomia do Wsoli bezpłatnym autobusem, który odjedzie  
z przystanku Chrobrego/Czysta (przy galeriach handlowych, kierunek 
Michałów) o godz. 18.20. Powrót około 21.30. 

20 lipca 
godz. 18.00 (pałac) – monodram 
Andrzeja Seweryna na podstawie 
Dziennika Witolda Gombrowicza. 
W jednej scenicznej postaci splatają się 
dwie osobowości: wielkiego aktora i wiel-
kiego pisarza. Znakomity aktor teatralny  
i filmowy Andrzej Seweryn, po Dzienniki 
sięgnął kilkanaście lat temu. Jak wspo-
minał w jednym z wywiadów: „W Paryżu 
podczas kolacji z Ritą Gombrowicz po-
stanowiłem zmierzyć się z tym tekstem. 

Zdjęcie udostępnione przez  
organizatorów, fot. K. Urbański

Muzeum 
Witolda 
Gombrowicza

Wsola
ul. Witolda Gombrowicza 1 

tel. 48 321 50 73, 48 383 30 35
www.muzeumgombrowicza.pl

muzeum-gombrowicza@muzeumliteratury.pl
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Zdjęcie udostępnione przez organizatorów, fot. M. Klinger

Później zaproponowałem, aby co tydzień w Comedie Francaise organizo-
wać godzinne lektury Dziennika. W efekcie zacząłem teatralizować tę pro-
zę”. Teraz ze sceny Seweryn mówi słowami Witolda Gombrowicza, literac-
kim tekstem zaprawionym doświadczeniami imigracyjnymi, autokreacją, 
czasem ironią. Gombrowicz w ujęciu Seweryna porusza i prowokuje. 

godz. 20.17 (plener) – koncert Lao Che. Rafał Borycki – bas, wokal; 
Mariusz Denst – sampler, wokal; Hubert Dobaczewski – wokal, gitara; 
Maciek Dzierżanowski – instrumenty perkusyjne, Sammler, wokal; Michał 
Jastrzębski-Szwed – perkusja; Karol Gola – saksofon, flet, klawisze; Filip 
Różański – instrumenty klawiszowe, wokal. Lao Che to płocki zespół za-
łożony w 1999 roku. Od tego czasu wydał 7 albumów. Zespół stale po-
szukuje nowych form artystycznego wyrazu, ich muzyka łączy elementy 
rocka, hip-hopu, elektroniki czy jazzu i funka. Znakiem rozpoznawczym 
są koncept-albumy takie jak Gusła, Gospel, Powstanie Warszawskie, czy też 
najnowszy album Wiedza o Społeczeństwie. Zespół jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród w tym: Fryderyk w kategorii rock w roku 2016 i 2019.

W sobotę można będzie także wesprzeć radomskie Schronisko dla 
Bezdomnych Zwierząt w ramach prowadzonej w przypałacowym parku 
akcji „Zbiórka na Łajki”. 

W sobotę dojazd z Radomia do Wsoli bezpłatnym autobusem, który od-
jedzie z przystanku Chrobrego/Czysta (przy galeriach handlowych, kieru-
nek Michałów) o godz. 17.20. Powrót około godz. 22.00. 

Kosmos Gombrowicza jest organizowany w ramach Roku Witolda 
Gombrowicza na Mazowszu, dofinansowanego z budżetu Województwa 
Mazowieckiego. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. 

Zwiedzanie muzeum w sezonie letnim (od 1 kwietnia do 31 październi-
ka): poniedziałek – ekspozycja nieczynna; wtorek–niedziela – godz. 10.00 
–17.00. Wstęp indywidualny do muzeum jest bezpłatny. Wstęp dla grup 
(powyżej 10 osób) oraz zwiedzanie z przewodnikiem: 3zł/ osoba.
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14 lipca 2019 roku
godz. 16.00–21.00
Potańcówka pod dębem 
Do tańca zagrają kapele Krzysztofa Rokicińskiego i Jana Kmity.
Wstęp płatny

11 sierpnia 2019 roku
godz. 16.00–21.00
Potańcówka pod dębem 
Zabawa promująca trzecie z kolei wydawnictwo muzyczne Muzeum 
Wsi Radomskiej pt. Kapela Jana Wochniaka. Album dokumentuje muzy-
kę wiejską regionu radomskiego w wykonaniu harmonisty Aleksandra 
Krupy z Rzeczkowa, skrzypka Michała Kapturskiego z Zadąbrowia oraz 
Jana Wochniaka z Kłudna. Wydarzeniem towarzyszącym potańcówce bę-
dzie spotkanie autorskie z wyżej wymienionymi muzykantami, podczas 
którego opowiedzą ciekawostki z życia wiejskiego muzykanta. Kapela 
Jana Wochniaka działa nieprzerwanie od 2005 roku i jest laureatem wie-
lu konkursów i przeglądów folklorystycznych, w tym Ogólnopolskiego 
Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym, na którym 
zdobyła w 2006 roku nagrodę główną „Basztę”.
Wstęp płatny

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

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

Muzeum Wsi 
Radomskiej

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Wsi Radomskiej
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18 sierpnia 2019 roku
godz. 17.00
Koncert organowy 3xMoniuszko 
W XVIII wiecznym zabytkowym kościele z Wolanowa na terenie Muzeum 
Wsi Radomskiej odbędzie się koncert organowy z cyklu 3xMoniuszko.
Wystąpią: Mateusz Zajdel – jeden z najwybitniejszych tenorów mło-
dego pokolenia. Jest absolwentem warszawskiej Akademii Muzycznej 
im. Fryderyka Chopina. Jeszcze w czasie studiów zaangażowany został 
do Warszawskiej Opery Kameralnej, której solistą pozostaje do dzisiaj. 
Emanuel Bączkowski – występował w ramach europejskich i mię-
dzynarodowych festiwali organowych. Koncertuje jako solista i kame-
ralista (Izrael, Włochy, Niemcy, Francja). W najważniejszych bazylikach 
rzymskich wykonał cykl recitali promujących polską muzykę organową  
i tematycznie związanych z Bożym Narodzeniem i Wielkim Postem.
Wstęp płatny

Cały lipiec–sierpień 2019 roku

Wystawy czasowe: 

Od artysty ludowego do wytwórcy sztuki  

Życie zaklęte w glinie – wystawa czasowa  
w Spichlerzu z Wilkowa 

Kręć się, kręć wrzeciono

Tkaniny okryciowe dekoracyjno-użytkowe i strój  
ludowy w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej

Godziny otwarcia: 
poniedziałek–piątek godz. 9.00–17.00; sobota–niedziela godz. 10.00–18.00. 

Zwiedzanie z przewodnikiem rozpoczyna się o określonych godzinach: 
poniedziałek–piątek godz. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, sobota–niedziela godz. 
10.00, 12.00, 14.00, 16.00. Kasa kończy sprzedaż biletów godzinę przed za-
mknięciem muzeum. W poniedziałki wstęp jest bezpłatny i muzeum nie 
udostępnia do zwiedzania wystaw czasowych.

W lipcu i sierpniu dostępne są dla grup zorganizowanych zajęcia 
i warsztaty ze stałej oferty lekcji muzealnych, na które można się 
zapisywać na stronie internetowej: www. muzeum-radom.pl
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Cały lipiec–sierpień 2019 roku
Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu

Inne  
wydarzenia

Muzeum zaprasza na wystawę pt. 90 lat rowerów Łucznik i nie tylko. 
Ekspozycję stanowi ponad 50 rowerów z okresu od końca XIX wieku do 
lat 80-tych XX wieku, wiele przedmiotów związanych z przedwojenną 
produkcją rowerów w radomskiej Fabryce Broni oraz pamiątki związane  
z radomskim kolarstwem. Jedną z atrakcji jest rekonstrukcja pokoju przed-
wojennego radomskiego mistrza kolarskiego Stanisława Kłosowicza, jed-
nego z największych przedwojennych kolarzy szosowych, męża pierw-
szej Miss Radomia Wandy Maślińskiej. To trzykrotny zwycięzca wyścigu 
Kraków – Zakopane, Mistrz Polski w 1932 r. w wyścigu szosowym, uczest-
nik igrzysk olimpijskich w Amsterdamie w 1928 r. i mistrzostw świata  
w roku 1932 w Rzymie.
Godziny otwarcia od maja do września: poniedziałek–nieczynne, wto-
rek–czwartek godz. 12.00–16.00, piątek godz. 12.00–18.00, sobota godz. 
14.00–19.00, niedziela godz. 12.00–18.00.
Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
Cennik: bilet normalny 4 zł /os., bilet ulgowy – 2 zł /os., przewodnik – 5 zł/os.

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

25 lipca 2019 roku
Stand-Up Abelard Giza – Program Piniata
Support Mateusz Petryka
Miejsce: Klub Strefa G2. ul. Przemysłowa 20
Bilety dostępne m.in. na kupbilecik.pl

28 lipca 2019 roku
godz. 13.00–18.00
Festyn Bezpieczni w drodze
W programie m.in.: jazdy sprawnościowe, pokazy sprzętu i działań – moż-
liwość ćwiczeń i konkursy z zakresu ratownictwa drogowego i udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej, prezentacje, w tym: symulator jazdy 
motocyklem, konkursy na rowerowym torze przeszkód i miasteczku ru-
chu drogowego, projekcja filmów profilaktycznych, projekcje i prezenta-
cje multimedialne dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz 
przyczyn wypadków, miasteczko ruchu drogowego dla przedszkolaków 
– konkursy, wystaw statycznych i pokazów sprzętu specjalistycznego, ra-
townictwa drogowego, prezentacja i pokaz pojazdów zabytkowych, wy-
stępy artystyczne. Uczestnicy jazd sprawnościowych, szkoleniowych, jak 
również konkursów otrzymywać będą nagrody i drobne upominki. Każdy 
z uczestników imprezy otrzyma elementy bezpieczeństwa, w tym ele-
menty odblaskowe niezbędne dla bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Przed rozpoczęciem festynu odbędzie się Msza Polowa Autosacrum (pla-
nowana godzina – 10.30) z poświęceniem pojazdów jej uczestników. 
Impreza finansowana ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. 
Miejsce i organizator: Automobilklub Radomski, ul. Warszawska 17/21
Wstęp wolny
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Premiery filmowe:

5 lipca 2019 roku
Spider-Man: Daleko od domu. Peter Parker i jego przyjaciele 
wyruszają na wakacje do Europy, gdzie Peter stara się walczyć z nowym 
wrogiem, Mysterio, który, jak wskazuje jego imię, może nie być wszystkim, 
co się pojawia.
Midsommar. W biały dzień. Młoda para w czasie wakacji odwiedza 
odizolowaną od świata szwedzką wioskę. Wkrótce dowiadują się o dziw-
nych miejscowych tradycjach.

12 lipca 2019 roku
Yesterday. Laureat Oscara® Danny Boyle łączy siły z uwielbianym 
na całym świecie scenarzystą Richardem Curtisem w nowej komedii.  
W rolach głównych: Lily James („Mamma Mia! Here We Go Again”, „Baby 
Driver”), Himesha Patela oraz Kate McKinnon.
Anabelle wraca do domu. Demonologowie Ed i Lorraine Warren 
chcą za wszelką cenę uniemożliwić Annabelle dokonywanie kolejnych 
okrutnych czynów. 
Młody geniusz i kłopotliwe wynalazki. Zwariowane przy-
gody szalonego konstruktora i wynalazcy, którego pomysły rozbawiają  
i zadziwiają wszystkich dookoła.

19 lipca 2019 roku
Król Lew. Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim 
ojcu – królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się 
z jego narodzin. 
Fighter. Najgorętsze nazwiska ostatnich lat, idole i gwiazdy frekwen-
cyjnych hitów – Piotr Stramowski i Mikołaj Roznerski w zaciętych zmaga-
niach, których zwycięzca może być tylko jeden!

26 lipca 2019 roku
W deszczowy dzień w Nowym Jorku. Najnowszy film 
Woody’ego Allena jako reżysera i autora scenariusza. Rozmarzony i skąpa-
ny w deszczu dzień w Nowym Jorku sprawi, że Ashleigh pozna siebie na 
nowo, a jej chłopak przekona się, że żyje się tylko raz – ale to wystarczy, 
jeżeli znajdzie się właściwą osobę.

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

radom@helios.pl

Kino 
HELIOS  
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Pełzająca śmierć. Kiedy gigantyczny huragan pustoszy Florydę, 
Haley ignoruje nakazy ewakuacji, aby odnaleźć ojca, z którym niema 
kontaktu.

2 sierpnia 2019 roku
Wilk w owczej skórze 2. Dawno, dawno temu, pewien młody wilk 
o imieniu Szary na skutek działania magicznych mocy został zamieniony 
w owcę. Dzięki dobremu sercu i wielkiej odwadze udało się go jednak od-
czarować. Od tamtej pory wilki i owce zaczęły żyć w zgodzie i wspólnie 
zamieszkały w małym, ale przyjaznym miasteczku. Nie oznacza to jednak 
końca kłopotów. 
Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw. Stróż prawa Luke Hobbs i wy-
rzutek Deckard Shaw łączą swoje siły przeciwko cybernetycznie zmodyfi-
kowanemu przestępcy zagrażającemu całej ludzkości.

9 sierpnia 2019 roku
Toy Story 4. Kowboj Chudy wraz z przyjaciółmi wyruszają na poszuki-
wania pastereczki Bo Peep.
Pewnego razu … w Hollywood. Aktor Rick Dalton i jego przy-
jaciel kaskader powracają do Hollywood. Mężczyźni próbują odnaleźć się  
w przemyśle filmowym, który ewoluował podczas ich nieobecności.

15 sierpnia 2019 roku
Na bank się uda. Trzech starszych panów dokonuje napadu na bank. 
Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie 
zginęło. Ale czy na pewno?

16 sierpnia 2019 roku
Gdzie jesteś Bernadette? 
Główna bohaterka Bernadette ma sympatycznego męża Elgina i uroczą 
córkę Bee. Pomimo udanego życia, nie jest szczęśliwa. Pewnego dnia 
Bernadette znika. 
Upiorne opowieści po zmroku. Młoda dziewczyna Sarah opisała 
swoje pełne strasznych sekretów życie w tajemniczej księdze, której zło-
wrogą moc uwolni grupa przyjaciół ignorując ostrzeżenia w niej zawarte.

23 sierpnia 2019 roku
Dora i Miasto Złota. Dora spędziła większość swego młodego ży-
cia, poznając wraz z rodzicami tajemnice dżungli. Nic jednak nie mogło 
przygotować jej na być może najbardziej ekstremalną przygodę – liceum! 
Playmobil. Film. Charlie wciąż zadręcza swoją siostrę – Marlę 
opowieściami o fantastycznej krainie, w której podobno żyją ludziki 
PLAYMOBIL®. Oczywiście dziewczynka sądzi, że to tylko wytwór dziecięcej 
wyobraźni. Wszystko zmienia się, gdy któregoś dnia jej brat znika, a Marla 
odkrywa tajemniczy portal – wrota do innego wymiaru.
Świat w ogniu. Agent Mike Banning musi stawić czoła FBI i innym 
tajnym służbom, w walce o swoje dobre imię i życie prezydenta.
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30 sierpnia 2019 roku
Grzeczni chłopcy. Dwunastoletni Max jest w stresie. Właśnie za-
proszono go na jego pierwsze kissing-party, tyle tylko, że nie wie, jak się 
całować…

3, 10, 24, 31 lipca 2019 roku
7, 14, 21 sierpnia 2019 roku
godz. 18.30
Kino Konesera: 
3 lipca – Tajemnice Joan; 10 lipca – Wymarzony; 24 lipca – Gloria Bell; 
31 lipca – Królowa Kier; 7 sierpnia – Pamiątki Claire Darling; 14 sierpnia 
– Kobieta idzie na wojnę; 21 sierpnia – I znowu zgrzeszyliśmy, dobry 
Boże

4, 11, 18, 25 lipca 2019 roku
1, 8, 15, 22, 29 sierpnia 2019 roku
godz. 13.00 i 18.00
Kultura Dostępna: 4 lipca – Ciemno, prawie noc; 11 lipca  
– Córka trenera; 18 lipca – Całe szczęście; 25 lipca – 53 wojny; 1 sierp-
nia – Kurier; 8 sierpnia – Planeta singli 3; 15 sierpnia – Dywizjon 303;  
22 sierpnia – Ułaskawienie; 29 sierpnia – Monument

17 lipca, 28 sierpnia 2019 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet: 
17 lipca – Gloria Bell; 
28 sierpnia – szczegóły na stronie www.helios.pl

14, 28 lipca 
11, 25 sierpnia 2019 roku
godz. 10.30 
Poranki dla dzieci: 14 lipca – Krecik i Panda cz. 3; 28 lipca  
– Krecik i Panda cz. 4; 11 sierpnia – Krecik i Panda cz. 5; 25 sierpnia  
– Krecik i Panda cz. 6

12 lipca 2019 roku
16 sierpnia 2019 roku
godz. 23.00
Nocny Maraton Filmowy
12 lipca Maraton z Annabelle; 16 sierpnia Maraton Filmowy
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Premiery filmowe:

5 lipca 2019 roku
Spider-man: daleko od domu. Nasz superbohater z sąsiedz-
twa przyłącza się do swych najlepszych przyjaciół – Neda, MJ i reszty, by 
wspólnie wyruszyć na europejskie wakacje. 
Imprezowi rodzice. Po odesłaniu córki na studia, Frank (Baldwin)  
i Nancy (Hayek) powracają do swojego domu na bogatym przedmieściu. 
Kiedy finanse pary sięgają dna, Frank i Nancy postanawiają za grube pie-
niądze wynająć dom sąsiada, który wyjechał z miasta na kilkumiesięczne 
wakacje. Szalony pomysł przynosi serię przekomicznych i zupełnie nie-
przewidzianych zdarzeń. 
Solid gold. Kaja Miller (Marta Nieradkiewicz) jest młodą, uczciwą poli-
cjantką. W czasie jednej z nieudolnie przeprowadzonych akcji zostaje po-
rwana i zgwałcona. Uciekając zabija swoich oprawców, a w raporcie zataja 
okoliczności zajścia i odchodzi z pracy.. 

12 lipca 2019 roku
Stuber. Kiedy skromny i nieśmiały kierowca Ubera o imieniu Stu (Kumail 
Nanjiani) zabiera pasażera (Dave Bautista), który okazuje się policjantem 
na tropie brutalnego zabójcy, los wystawia go na wyjątkowo ciężką próbę.
Annabelle wraca do domu. Demonologowie Ed i Lorraine 
Warren chcą za wszelką cenę uniemożliwić Annabelle dokonywanie ko-
lejnych okrutnych czynów. 
Yesterday. Film opowie o niewydarzonej gwieździe muzyki – Jacku 
Maliku (Himesh Patel), który niedługo po wypadku na rowerze powiąza-
nym z gigantycznym blackoutem, dowiaduje się, że jest jedyną osobą na 
świecie, znającą twórczość Beatlesów. 
Młody Geniusz i kłopotliwe wynalazki. Jedna z najdroższych 
francuskich produkcji ostatnich lat! Zwariowane przygody szalonego kon-
struktora i wynalazcy, którego pomysły rozbawiają i zadziwiają wszystkich 
dookoła. 

19 lipca 2019 roku
Król Lew. Simba jest młodym, prawowitym następcą tronu po swoim 
ojcu – królu Mufasie. Jednak nie wszyscy mieszkańcy królestwa cieszą się 
z jego narodzin. 
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Fighter. Zawodnik MMA – Tomek Janicki (Piotr Stramowski) ma wszyst-
ko: sławę, pieniądze i piękną Agatę (Aleksandra Szwed) u swojego boku. 
Na horyzoncie zaś walkę o mistrzowski pas. Jednak pod wpływem emocji 
podejmuje kilka złych decyzji…
I znowu zgrzeszyliśmy, dobry Boże. Tym razem nie ma mowy 
o małżeństwach i rozwodach. Gorzej – pary młode z poprzedniej części 
będą chciały opuścić Francję. Jak daleko posuną się teściowie, by zatrzy-
mać ich w kraju? 

26 lipca 2019 roku
Truposze nie umierają. W sennym miasteczku Centerville coś nie 
gra. Wielki księżyc wisi jakby niżej niż zwykle, godziny dnia przychodzą 
niespodziewanie, a zwierzęta zachowują się tak, jak nie zachowywały się 
wcześniej.
Pełzająca śmierć. Kiedy gigantyczny huragan pustoszy Florydę, 
Haley (Kaya Scodelario) ignoruje nakazy ewakuacji, aby odnaleźć ojca 
(Barry Pepper).

12 lipca 2019 roku
godz. 22.00
Maraton Horrorów Z Annabelle
Przerażająca noc z upiorną i demoniczną Annabelle w roli głównej. Na 
ekranie pojawi się cała seria o jednej z najsłynniejszych lalek w historii 
horroru.

2 sierpnia 2019 roku
Szybcy i Wściekli: Hobbs i Shaw. Bohaterowie muszą stawić 
czoła cyber-genetycznie ulepszonemu anarchiście Brixtonowi (Idris Elba).
Wilk w owczej skórze 2. Dawno, dawno temu, pewien młody wilk 
o imieniu Szary na skutek działania magicznych mocy został zamieniony 
w owcę. Dzięki dobremu sercu i wielkiej odwadze udało się go jednak od-
czarować. Od tamtej pory wilki i owce zaczęły żyć w zgodzie i wspólnie 
zamieszkały w małym, ale przyjaznym miasteczku. Do czasu…

9 sierpnia 2019 roku
Pewnego razu… w Hollywood. Los Angeles, 1969 roku. Rick 
Dalton (Leonardo DiCaprio) zagrał kiedyś w popularnym, westernowym 
serialu telewizyjnym. Cliff Booth (Brad Pitt) jest jego najlepszym przyja-
cielem oraz kaskaderem jednocześnie. Mężczyźni po latach nieobecności 
powracają do Hollywood. Obecny przemysł filmowy różni się jednak od 
Fabryki Snów, którą znali i opuścili przed laty. 
Toy Story 4. Chudy zawsze znał swoje miejsce na świecie. Jego ży-
cie, jak na prawdziwego szeryfa przystało, kręciło się wokół opieki nad 
Andym, a później Bonni. Gdy pewnego dnia w pokoju Bonni pojawia się 
nowa zabawka, Sztuciek, nikt nawet nie przypuszcza, że to początek za-
skakującej podróży. 

[ 57 ]



15 sierpnia 2019 roku
Na bank się uda. Trzech starszych panów dokonuje napadu na bank. 
Kiedy policja przyjeżdża na miejsce, ze zdziwieniem stwierdza, że nic nie 
zginęło. Ale czy na pewno? 

16 sierpnia 2019 roku
Gdzie jesteś Bernadette? Główna bohaterka Bernadette Fox, któ-
ra ma sympatycznego męża Elgina i uroczą córkę Bee, pomimo udanego 
życia, nie jest szczęśliwa. Pewnego dnia Bernadette znika. 
Upiorne opowieści po zmroku. Niektórzy ludzie wierzą, że 
jeśli powtarzamy pewne historie odpowiednio często, to stają się one 
prawdziwe

23 sierpnia 2019 roku
Playmobile. Pewnego dnia Charlie znika, a jego siostra Marla odkrywa 
tajemniczy portal – wrota do innego wymiaru. 
Świat w ogniu. Gerard Butler powraca jako agent Mike Banning, który 
tym razem musi stawić czoła FBI i innym tajnym służbom, w walce o swoje 
dobre imię i życie prezydenta. 
Dora i Miasto Złota. Dora (Isabela Moner) spędziła większość 
swego młodego życia, poznając wraz z rodzicami (Eva Longoria, Michael 
Peña) tajemnice dżungli. Nic jednak nie mogło przygotować jej na być 
może najbardziej ekstremalną przygodę – liceum! 

30 sierpnia 2019 roku
Grzeczni chłopcy. Dwunastoletni Max (Jacob Tremblay) jest w stre-
sie. Właśnie zaproszono go na jego pierwsze kissing-party, tyle tylko, że 
nie wie, jak się całować… 

13 sierpnia 2019 roku
Andre Rieu: Zatańczymy? Wyjątkowy koncert uwielbianego na 
całym świecie Mistrza Walca

6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 lipca 2019 roku
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 sierpnia 2019 roku
godz. 10.30 i 12.00
Poranki dla dzieci
Poranki to pokazy bajek adresowane do Maluchów powyżej 2 roku życia 
jako forma spędzania wolnego czasu.
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