
Obchodami Czerwca '76 i Dniami Radomia 
organizatorzy i pracownicy radomskiej kul-
tury rozpoczęli – paradoksalnie – niezwy-
kle pracowity okres wakacji. Przed nami 
dwa miesiące koncertów, warsztatów, 
spektakli, spotkań i tanecznych imprez. 
Na finał lata oczywiście Międzynarodowe 
Pokazy Lotnicze Air Show, w tym roku spe-
cjalnie efektowne i bogate.

Już 1 lipca rozpoczynają się Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne 
Lato. Jedenasta edycja zobowiązuje – impreza rozwija się, wzbogaca  
o nowe formy i inicjatywy. W tym roku, dzięki współpracy z partnerami  
z Francji, Włoch i Węgier w ramach programu UE Erasmus, będzie między-
narodowo. Pojawi się prawie stu zagranicznych gości.

7 lipca rusza Fosa pełna kultury – oryginalny projekt MOK Amfiteatr, 
niezwykle wysoko oceniony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Nie każdy ma możliwość podróży do Indii, Czech czy Włoch. 
Ale każdy może odwiedzić MOK przy ul. Parkowej i spróbować potraw  
z dalekich krajów czy wziąć udział w warsztatach, tańcach i koncertach 
przy muzyce charakterystycznej dla innych nacji. Co istotne, Fosa pełna 
kultury przez 7 tygodni oferuje atrakcje dla całych rodzin. 

Radomska Orkiestra Kameralna wyjdzie z koncertowych sal i zapropo-
nuje wakacyjne spotkania muzyczne w muszli koncertowej. Ta, dzięki 
staraniom RKŚTiG Łaźnia, będzie żyła przez całe lato bardzo intensywnie. 
W sierpniu kolejna edycja Międzynarodowego Festiwalu Jazzu Tradycyj-
nego Cafe Jazz Festival. A pokazom Air Show na lotnisku towarzyszyć będą 
klimatyczne koncerty oraz Fashion Show w centrum miasta. 

Podczas wakacji nie zapominamy o świętowanej przez cały rok roczni-
cy 100-lecia odzyskania niepodległości. OKiSz Resursa Obywatelska, 
Radomskie Towarzystwo Retrocyklistów Sprężyści i MOSiR zapraszają 
na festyn w kolebce radomskiego cyklizmu. Zaś w MCSW Elektrownia 
Wieczory z Mistrzem, czyli spotkania z niezwykłymi aktorami, odtwórcami 
kultowych ról w adaptacjach polskiej literatury.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez 
Lipiec 2018

Data/
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

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

W
Kamienica Starościńska,  

ul. Grodzka 8

cały lipiec
Moc Natury – Henry Moore  
w Polsce; Rusicka / Rzepecki 
Irmina Rusicka i Adam Rzepecki

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

cały lipiec
Tygodniowe wakacyjne warsztaty 
artystyczne dla dzieci z DK Borki

P Więcej na str. 19–20

cały lipiec
Dwutygodniowe półkolonie  
z DK Idalin

P Więcej na str. 21

cały lipiec Wojciecha Fangora Optyczne wibracje W MCSW Elektrownia

cały lipiec Wakacje w bibliotece W Więcej na str. 31–32

cały lipiec
Ja Gobrowicz – życie i twórczość 
Witolda Gombrowicza

W/P
Muzeum Witolda 

Gombrowicza 
Wsola

cały lipiec

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

P

Muzeum im. 
J. Malczewskiego

cały lipiec

W poszukiwaniu piękna. Realizm 
magiczny w sztuce polskich artystów; 
Wystawa Piąte Królestwo, czyli 
Fungarium. Fotografie Roberta Kozaka; 
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; 
Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej

P

cały lipiec

Wystawy: By żyć w Polsce – chłopi  
w walce, obronie i budowie Niepodległej; 
20 lat współpracy Muzeum Wsi Radom-
skiej z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

cały lipiec

Oczami dziecka – wystawa prac 
uczestników wszystkich sekcji 
plastycznych dziecięcych działających  
w Kuźni Artystycznej

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

cały lipiec Cykl Wakacje w muzeum P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego

1–7 lipca
11. Ogólnopolskie Spotkania 
Filmowe Kameralne Lato W Więcej na str. 12–15

2–13 lipca Letnia ART-akademia P Więcej na str. 35

od 2 lipca
Zapatrzajki bis – wystawa prac 
Wojciecha Krupy

W
Filia nr 16 MBP,  
ul. Barycka 2,  
Galeria F16

od 7 lipca Fosa pełna kultury 2.0 – W drogę! W Więcej na str. 35–38

od 8 lipca
Kino studyjne filmów artystycznych: 
Whitney

P MCSW Elektrownia
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od 13 lipca
Kino studyjne filmów artystycznych: 
Na Plaży Chesil

P MCSW Elektrownia

1 lipca 2018 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

19.00
Dla niepodległej. Koncert z okazji 100 
lat odzyskania niepodległości przez 
Polskę 

W Muszla koncertowa

3 lipca 2018 wtorek
17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa

18.00

Tajemnice Radomia – otwarcie 
zbiorowej wystawy fotografii 
członków Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

4 lipca 2018 środa

18.00
Pasje i marzenia 11 – otwarcie 
zbiorowej wystawy malarstwa osób 
dorosłych

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

18.30 Kino Konesera: Thelma W Kino Helios
5 lipca 2018 czwartek

13.00  
i 18.00

Kultura Dostępna: Kobieta sukcesu P Kino Helios

19.00 Stan Breckenridge Muzyka Filmowa W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

20.00
Radomskie Spotkania Podróżników: 
podróż przez USA

W
Winowajcy  

Tapas & Wine Bar,  
ul. Skłodowskiej-Curie 4

6 lipca 2018 piątek

17.00
Koncert Radomskiej Orkiestry 
Wojskowej z cyklu Drzewa maszerują

W Muszla Koncertowa

18.00
Gerard Edery: piosenki filmowe  
i pieśni sefardyjskie 

W
Muzeum Witolda 

Gombrowicza Wsola
Premiery filmowe: Berek; Whitney P Kino Helios
Premiery filmowe: Berek; 41 dni nadziei P Multikino

7 lipca 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00 Koncert z cyklu Lato z ROKiem W Muszla koncertowa
8 lipca 2018 niedziela

10.30
Poranki dla dzieci: Tomek  
i Przyjaciele

P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

Orońskie spotkania z Henrym Moorem P Więcej na str. 17–18
10 lipca 2018 wtorek

17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa

11 lipca 2018 środa
18.30 Kino Konesera: Prawdziwa historia W Kino Helios

12 lipca 2018 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Pomiędzy słowami P Kino Helios

13 lipca 2018 piątek

18.00 Wystawa prac Jacka Frankowskiego W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
23.00 Nocny Maraton Filmowy P Kino Helios

Premiery filmowe: Iniemamocni 2; 
Drapacz chmur

P Kino Helios

Premiery filmowe: Iniemamocni 2; 
Drapacz chmur

P Multikino

14 lipca 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino
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17.00 Koncert z cyklu Lato z ROKiem W Muszla koncertowa
15 lipca 2018 niedziela

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00 Potańcówka pod dębem P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

17.00
FIFA Mistrzostwa Świata w Piłce 
Nożnej Rosja 2018 – Finał

P Multikino

16 lipca 2018 poniedziałek
18.30 Kino Konesera: Zimna wojna P Kino Helios

17 lipca 2018 wtorek
17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa

18 lipca 2018 środa
18.30 Kino Kobiet – Pozycja obowiązkowa P Kino Helios

19 lipca 2018 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Wieża. Jasny dzień P Kino Helios

20 lipca 2018 piątek

18.00
Janka Kallavikova i Marcin Kucewicz – 
słowacko-polska wystawa fotografii

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33
Premiery filmowe: The First Purge;  
Co w trawie piszczy

P Multikino

Premiery filmowe: Sicario 2: Soldado; 
Pierwsza noc oczyszczenia; Co w trawie 
piszczy

P Kino Helios

21 lipca 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Spacer po Radomiu: Zielony Radom W
Stary Ogród,  

ul. Mireckiego

17.00 Koncert zespołu Kliper W Muszla koncertowa

22 lipca 2018 niedziela
10.30 Poranki dla dzieci: Strażak Sam P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00 Koncert z cyklu Lato z ROKiem W Muszla koncertowa
24 lipca 2018 wtorek

17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa
25 lipca 2018 środa

18.30 Kino Konesera: Nasze najlepsze wesele P Kino Helios

26 lipca 2018 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Listy do M3 P Kino Helios

27 lipca 2018 piątek
19.00 Koncert zespołu Scream W Muszla koncertowa

Premiery filmowe: Mamma mia! Here 
we go again

P Kino Helios

Premiery filmowe: Mamma mia! Here 
we go again!; Książe Czaruś

P Multikino

28 lipca 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

21.00 Wieczory z Mistrzem P MCSW Elektrownia

29 lipca 2018 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

Orońskie spotkania z Henrym Moorem P Więcej na str.  17–18
31 lipca 2018 wtorek

17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa
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Data/
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 10 
sierpnia 

Tygodniowe wakacyjne warsztaty 
artystyczne dla dzieci z DK Borki

P Więcej na str.  20

do 19 
sierpnia

Fosa pełna kultury 2.0 – W drogę! W Więcej na str. 38–40

do 24 
sierpnia

Dwutygodniowe półkolonie z DK 
Idalin

P Więcej na str. 21

cały 
sierpień

Cykl Wakacje w muzeum P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego
cały 

sierpień
Wojciecha Fangora Optyczne wibracje W MCSW Elektrownia

cały 
sierpień

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

W
Kamienica Starościńska, 

ul. Grodzka 8

cały 
sierpień 

Moc Natury – Henry Moore  
w Polsce 

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

cały 
sierpień

Ja Gobrowicz – życie i twórczość 
Witolda Gombrowicza

W/P
Muzeum Witolda 

Gombrowicza 
Wsola

cały 
sierpień

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

P

Muzeum im. 
J. Malczewskiegocały 

sierpień

Wystawa Piąte Królestwo, czyli 
Fungarium. Fotografie Roberta Kozaka; 
Leszek Kołakowski (1927–2009) 

W

cały 
sierpień

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

P

cały 
sierpień

Wystawy: By żyć w Polsce – chłopi  
w walce, obronie i budowie Niepodległej; 
20 lat współpracy Muzeum Wsi Radom-
skiej z Samorządem Województwa 
Mazowieckiego

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

cały 
sierpień

Zapatrzajki bis – wystawa prac 
Wojciecha Krupy

W
Filia nr 16 MBP,  
ul. Barycka 2,  
Galeria F16

cały 
sierpień

Wakacje w bibliotece W Więcej na str. 31–32

cały 
sierpień

Oczami dziecka – wystawa prac 
uczestników wszystkich sekcji 
plastycznych dziecięcych działających  
w Kuźni Artystycznej

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

17–19 
sierpnia

Cafe Jazz Festival Radom 2018 W Więcej na str. 15–16

24–25 
sierpnia

Bezpieczeństwo i niezawodność  
w lotnictwie oraz rozwój lotnictwa  
w regionach (V edycja)

W
Radomski Dom 

Technika ul. prof.  
W. Krukowskiego 1

24–26 
sierpnia

Kulturalny odlot! W Więcej na str. 9–10

2 sierpnia 2018 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Serce miłości P Kino Helios

Sierpień 2018
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3 sierpnia 2018 piątek

14.00
Wernisaż Antoniny Konopelskiej, 
Nieśmiertelność z wosku

P MCSW Elektrownia

23.00 Nocny Maraton Filmowy P Kino Helios
Premiery filmowe: Ant-Man i Osa P Kino Helios
Maraton z Ant - Manem (dwie części) Multikino

4 sierpnia 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00

Koncert zespołu Stonehenge. 
Spotkanie z muzyką irlandzką  
i szkocką w wigilię Międzynarodowe-
go Dnia Piwa i Piwowara 

W Muszla koncertowa

5 sierpnia 2018 niedziela

10.30
Poranki dla dzieci: Tomek  
i Przyjaciele

P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

Orońskie spotkania z Henrym Moorem P Więcej na str. 17–18
7 sierpnia 2018 wtorek

17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa
9 sierpnia 2018 czwartek

13.00  
i 18.00

Kultura Dostępna: Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej

P Kino Helios

10 sierpnia 2018 piątek

18.00

Wystawa kostiumów i projektów 
studentów Katedry Ubioru pod kier. 
prof. Ireneusza Domagały  
z Uniwersytetu Artystycznego  
w Poznaniu

W
Łaźnia RKŚTiG,  

ul. Żeromskiego 56

23.00 Nocny Maraton Filmowy P Kino Helios
Premiery filmowe: Mission: Impossible 
– Fallout

P Kino Helios

Premiery filmowe: Mission Impossible  
– Fallout; Teen Titans Go!

P Multikino

11 sierpnia 2018 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12 sierpnia 2018 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00
Koncert – Wesoły Ataman. Jan Kondrak 
plus

W Muszla koncertowa

14 sierpnia 2018 wtorek
17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa

15 sierpnia 2018 środa
12.00 Święto Wojska Polskiego W Kościół Garnizonowy

16 sierpnia 2018 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Pitbull. Ostatni pies P Kino Helios

17 sierpnia 2018 piątek

15.00
Koncert współorganizowany  
w ramach Cafe Jazz Festival – RB Dixie 
Five

W Muszla koncertowa

18.00
Miliony możliwości – wystawa 
Karola Suwały, kuratora programu 
edukacyjnego Galerii Łaźnia

W
Łaźnia RKŚTiG,  

ul. Traugutta 31/33

Premiery filmowe: Krzysiu, gdzie jesteś?; 
303, Bitwa o Anglię

P Multikino

18 sierpnia 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino
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W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – wstęp za zaproszeniem

13.30
Festyn Retro Rowerowy z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości

W Więcej na str. 49

14.00
Koncert współorganizowany  
w ramach Cafe Jazz Festival – 
Enerjazzer

W Muszla koncertowa

19 sierpnia 2018 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

10.30 Poranki dla dzieci: Strażak Sam P Kino Helios
17.00 Koncert z cyklu Lato z ROKiem W Muszla koncertowa

Orońskie spotkania z Henrym Moorem P Więcej na str. 17–18
21 sierpnia 2018 wtorek

17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa

23 sierpnia 2018 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Twarz P Kino Helios

24 sierpnia 2018 czwartek
Premiery filmowe: Mroczne umysły P Multikino

25 sierpnia 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

20.30 Radom Fashion Show 2018 W Plac Corazziego

21.00 Wieczory z Mistrzem P MCSW Elektrownia
Międzynarodowe pokazy lotnicze Air 
Show 2018

P Lotnisko na Sadkowie

26 sierpnia 2018 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

Międzynarodowe pokazy lotnicze Air 
Show 2018

P Lotnisko na Sadkowie

28 sierpnia 2018 wtorek
17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa

30 sierpnia 2018 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Kobiety mafii P Kino Helios

31 sierpnia 2018 piątek
18.00 Gala Disco&Dance P Zalew na Borkach

23.00 Nocny Maraton Filmowy P Kino Helios
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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

15 sierpnia 2018 roku 
godz. 12.00
Święto Wojska Polskiego
Program uroczystości:
godz. 12.00 – Msza św. za Ojczyznę w Kościele Garnizonowym
godz. 12.50 – Wystąpienia okolicznościowe i złożenie kwiatów na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza

24–26 sierpnia 2018 roku
Kulturalny odlot!

24 sierpnia
godz. 19.00 – Kraków Street Band – koncert
Dzień przed Międzynarodowym Pokazami Lotniczymi Air Show Radom 
2018 MOK Amfiteatr zaprosi radomian, turystów i pilotów na muzyczno-
-taneczny wieczór przy scenie na fontannach.
W piątek, 24 sierpnia, gospodarzem wieczoru będzie zespół Kraków Street 
Band, który w ekspresowym tempie stał się wizytówką polskiej sceny 
muzycznej.
W marcu 2018 roku Kraków Street Band – jako zwycięzca polskich 
eliminacji, reprezentował nasz kraj na European Blues Challenge 2018 
w Norwegii. Poszczególni muzycy również zostali docenieni – Łukasz 
Wiśniewski uznany został za Wokalistę Roku 2017, a Tomek Kruk otrzymał 

Zdjęcia udostępnione przez UM
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tytuł Gitarzysty Roku 2017 według czytelników czasopisma „Twój Blues”. 
Trudno się temu dziwić – Muzyka Kraków Street Band urzeka swobo-
dą i pozytywną energią. Gdy w 2014 roku zbierali na debiutancką płytę 
poprzez kampanię crowdfundingową, w miesiąc zdobyli 170 proc. pla-
nowanego budżetu. Dostali się do finału programu Must Be The Music, 
zdobywając doskonałe opinie jury na każdym kroku. Godnie reprezen-
towali Polskę największych zagranicznych festiwalach – m.in. Haizetara 
(Hiszpania), Sziget (Węgry), Ferrara Buskers Festival (Włochy). W corocznej 
ankiecie czasopisma „Twój Blues” Kraków Street Band uzyskał kolejno tytu-
ły Odkrycie Roku 2014 i Zespół Roku 2015. W 2015 roku wydali drugą, wy-
jątkową płytę – album poświęcony pamięci Jerzego Wójcika pierwszego 
polskiego artysty wykonującego muzykę bluegrassową. 
Miejsce: Scena przy fontannach
Wstęp wolny

25 sierpnia
godz. 17.00–19.00 – Kulturalny odlot – warsztaty familijne
W pierwszym dzień międzynarodowego święta awiacji MOK Amfiteatr za-
prosi na deptak na familijne warsztaty, podczas których będziemy sklejać 
modele samolotów, projektować i tworzyć latawce. Finałem będzie odlo-
towy happening! Nie zabraknie niebiańskich niespodzianek.
Miejsce: Deptak, scena przy fontannach
Wstęp wolny

26 sierpnia
godz. 18.00 – Warszawska Orkiestra Sentymentalna – koncert
Na niebie nad Radomiem cichnąć będą echa silników odrzutowych sa-
molotów, kiedy na scenie przy fontannach MOK Amfiteatr zaprosi na roz-
smakowanie się w dawnych melodiach polskiej przedwojennej rewii i ka-
baretu. W roli głównej – Warszawska Orkiestra Sentymentalna! Przez kilka 
godzin na deptaku królować będzie folk miejski – zaprosimy do wspólnej 
zabawy tanecznej.
Piosenki i pieśni z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran czy Mieczysława 
Fogga, aranżacje Henryka Warsa i Rostworowskiego, wykonania orkiestr 
Golda i Petersburskiego, Karasińskiego i Kataszka, nieustannie ich inspi-
rują. Wzruszające walce, namiętne tanga, skoczne polki, porywające fo-
xtroty, rumby i slow-foxy – WOS wybiera to co najlepsze wśród bogactwa 
sceny i ekranu dwudziestolecia, i czasów powojennych, i wykonują zacho-
wując styl i ponadczasowy urok tych melodii oraz dodając im odrobinę 
współczesnej wrażliwości muzycznej.
Warszawska Orkiestra Sentymentalna zadebiutowała na festiwa-
lu Polskiego Radia Nowa Tradycja w 2015 roku. Jej debiutancka płyta 
Umówmy się na dziś otrzymała trzecią nagrodę w konkursie na Folkowy 
Fonogram Roku, organizowanym przez Program Drugi Polskiego Radia  
w ramach festiwalu Nowa Tradycja. Kolejnym wyróżnieniem dla tego 
debiutu stały się Wirtualne Gęśle – internauci uznali, ze jest to najlepsza 
folkowa płyta roku 2016. Tańcz mój złoty to kolejny krążek zespołu, który 
[ 10 ]



Zdjęcie udostępnione przez UM

ukazał się w 2017 roku. Jego premiera odbyła się w formie balu w domu 
bankowym Wilhelma Landaua przy ul. Senatorskiej w Warszawie.
Miejsce: Scena przy fontannach miejskich
Wstęp wolny

25–26 sierpnia 2018 roku
Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show 2018
Tegoroczne Międzynarodowe Pokazy Lotnicze Air Show będą towarzy-
szyły obchodom 100-lecia polskiego lotnictwa wojskowego. Radom  
na dwa dni stanie się lotniczą stolicą Europy. Swój kunszt zaprezentują 
piloci z ponad dwudziestu krajów. Widzowie będą mogli podziwiać za-
pierające dech w piersiach pokazy indywidualne w wykonaniu czołowych 
pilotów, a także niezwykle efektowne występy zespołów akrobacyjnych. 
Tradycyjnie zostanie też przygotowana wystawa statyczna, na której z bli-
ska będzie można obejrzeć zarówno te najstarsze, jak i najnowocześniej-
sze maszyny. 
Więcej na oficjalnej stronie pokazów: www.airshow.wp.mil.pl
Miejsce: Lotnisko na Sadkowie przy ul. Lubelskiej 158 
Wstęp płatny

fot. K. Majewska
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Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

Zdjęcia udostępnione przez UM

1–7 lipca 2018 roku
11. Ogólnopolskie Spotkania Filmowe Kameralne 
Lato

1 lipca, godz. 17.30 – Otwarcie Kameralnego Lata
Tradycyjnie Kameralne Lato otworzy uroczysta parada, która wyruszy 
spod siedziby Komendy Wojewódzkiej Policji. Udział w paradzie po-
twierdziły polskie i amerykańskie służby mundurowe, a także Radomskie 
Klasyki z ich zabytkowymi autami. Parada ląduje na pl. Corazziego, gdzie 
na mieszkańców miasta czeka kameralny piknik filmowy z atrakcjami 
dla całych rodzin. O 19.00 wydarzenie przenosi się do muszli koncertowej  
w Parku Kościuszki. Tam będzie można posłuchać Katarzyny 
Bochyńskiej-Wojdył, której akompaniować będzie Orkiestra 
Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej w Katowicach. 

1 lipca, godz. 21.30 – Konkurs Filmów Odrzutowych Hyde Park
Co roku największą niewiadomą są projekcje Konkursu Filmów 
Odrzutowych Hyde Park. Tutaj będzie można zobaczyć wszystko, co nie 
mieści się w standardowych ramach gatunkowych i nie przystaje do wy-
mogów klasycznej formy filmowej.
Miejsce: Audytorium (ul. Curie-Skłodowskiej 4)

1–7 lipca – Międzynarodowa edukacja
Warsztaty filmowe Kameralnego Lata to profesjonalna opieka artystycz-
na, najlepszy sprzęt i międzynarodowe towarzystwo. Wśród prowadzą-
cych zajęcia znajdą się m.in. Bartosz M. Kowalski – reżyser i scenarzysta, 
Arkadiusz Tomiak – autor zdjęć filmowych, czy Anna Mucha – ambasador 
radomskiej imprezy. Partnerem technologicznym warsztatów jest Canon 
i to na jego urządzeniach młodzi adepci sztuki filmowej będą uczyć się 
fachu. W ramach programu Erasmus+ w warsztatach weźmie udział mło-
dzież z Francji, Włoch i Węgier.
Miejsce: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu (ul. Traugutta 61A)
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2–5 lipca – ABC pracy przed kamerą
Warsztaty dla młodzieży przygotują aktorzy: Anna Mucha, Katarzyna 
Dorosińska, Adam Majewski, Łukasz Węgrzynowski, Marek Braun oraz 
amerykański aktor i wokalista Gerard Edery. Celem warsztatów będzie 
rozwinięcie u uczestników wrażliwości scenicznej i warsztatu aktorskiego, 
praca nad poprawą wymowy, impostacją głosu, nauka świadomości wła-
snego ciała, ćwiczenia w zakresie niwelowanie stresu związanego z rolą 
oraz oswojenie z kamerą. Warsztaty koordynowane są przez American 
Corner Radom – partnera edukacyjnego festiwalu i finansowane przez 
Ambasadę USA w Warszawie.
Miejsce: Łaźnia - Radomski Klub Środowisk Twórczych (ul. Żeromskiego 56)

4 lipca, godz. 17.00 – Konkurs Filmów Niezależnych
Tu można zobaczyć obrazy zrealizowane poza oficjalnym systemem pro-
dukcji i dystrybucji filmowej oraz telewizyjnej. Produkcje odważne, no-
watorskie, nieszablonowe. Zwycięzcę konkursu wyłoni jury składające się  
z publicystów i krytyków filmowych: Anny Równy, Łukasza Adamskiego  
i Błażeja Hrapkowicza.
Miejsce: Kino Elektrownia (ul. Kopernika 1)

4 lipca, godz. 17.00 – Scena specjalna
Tym razem na ulicach Radomia zainscenizowany zostanie napad na bank! 
Będzie to scena zainspirowana wydarzeniem z okresu II wojny światowej. 
W widowisku wykorzystana zostanie oryginalna broń strzelecka z epoki 
oraz zabytkowe pojazdy. Scena realizowana będzie pod opieką artystycz-
ną Bartosza M. Kowalskiego (reżyseria) i Arkadiusza Tomiaka (zdjęcia) na 
podstawie scenariusza Przemysława Bednarczyka. Partnerami przedsię-
wzięcia będą Canon oraz Wytwórnia Filmów i Widowisk Historycznych 
„WiS".
Miejsce: ul. Żeromskiego 43/45

4–5 lipca – Kameralne Lato dzieciom
Trenerka edukacji filmowej Anna Równy przygotowała repertuar połączo-
ny z grami i zabawami, który z pewnością zaciekawi każdego malucha.
Miejsce: Kino Elektrownia (ul. Kopernika 1)

5–6 lipca – Konkurs Główny
W Konkursie Głównym pokazane zostaną filmy, które mówią o sytuacji 
człowieka we współczesnym świecie i mają wyrazisty rys społeczny. 
Będzie to najnowszy, często premierowy repertuar. Filmy oceniać bę-
dzie jury w składzie: Joanna Kos-Krauze, Anna Mucha, Janusz Chabior, 
Derrick Ogrodny i Arkadiusz Tomiak. Filmy powalczą o Złotego Łucznika 
– Nagrodę Główną ufundowaną przez Prezydenta Miasta Radomia.
Miejsce: Kino Elektrownia (ul. Kopernika 1)
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5–7 lipca – Akademia zawodowców
Wszyscy goście i uczestnicy Kameralnego Lata będą mieli możliwość 
bezpośredniego spotkania i podyskutowania z gośćmi specjalnymi fe-
stiwalu, m.in. z Joanną Kos-Krauze, Januszem Chabiorem i Arkadiuszem 
Tomiakiem. Nowością będą także spotkania branżowe młodych reżyse-
rów filmowych z producentami i dystrybutorami.
Miejsce: Kino Elektrownia (ul. Kopernika 1)

2–7 lipca – Wydarzenia towarzyszące
Program Kameralnego Lata uzupełniają pokazy plenerowe, warsztaty, 
dyskusje, panele informacyjne, koncerty, wydarzenia branżowe. Wystąpią: 
Stan Breckenridge (USA), Gerard Edery (USA/Maroko) oraz Klaudia Kowalik.
Miejsca: Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych, restauracja Panie 
– Panowie (ul. Piłsudskiego 13), Muzeum im. Witolda Gombrowicza we 
Wsoli (ul. Gombrowicza 1, Wsola)

Pełny program: www.kameralnelato.pl

Uczestnicy warsztatów filmowych podczas pracy

Organizator: Stowarzyszenie Filmforum. Współorganizatorzy: Komenda 
Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu, Mazowieckie Centrum Polityki 
Społecznej oraz Łaźnia – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.
Wydarzenie objęte wsparciem finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Działania mię-
dzynarodowe realizowane są przy wsparciu programu Unii Europejskiej 
Erasmus+ oraz partnerów zagranicznych projektu: Kinographe (Francja), 
Szitafilm (Węgry) i Labolatorio Dei Sogni (Włochy).
Partnerem głównym przedsięwzięcia jest Miasto Radom, partnerem logi-
stycznym KIA Plejada, a partnerem technologicznym Canon.
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Zdjęcie udostępnione przez UM

17–19 sierpnia 2018 roku
III Międzynarodowy Festiwal Jazzu Tradycyjnego 
Cafe Jazz Festival Radom 2018

17 sierpnia
Muszla koncertowa w Parku im. T. Kościuszki:
godz. 15.00 – Koncert RB Dixie Five. Prowadzący Andrzej Śmigielski 
ok. godz. 16.15 – Parada Nowoorleańska w centrum Radomia  
(zespół prowadzący RB Dixie Five) z udziałem uczestników Festiwalu  
i publiczności

Scena festiwalowa nad zalewem Borki: 
godz. 18.00 – Konkurs Festiwalowy o nagrodę Jazzowa Kawiarka. 
Sekcja akompaniująca: W. Groborz (leader) , A. Zielak, B. Kulik. Prowadzący 
Andrzej Śmigielski.
godz. 19.00 – Oficjalne otwarcie Festiwalu. Prowadzący Paweł 
Sztompke. Koncert Laureata Konkursu 2017 – Eryk Likowski. Asocjacja 
Hagaw. Swing Workshop  Wojtka  Kamińskiego (40-lecie zespołu). 
Wręczenie nagrody Stowarzyszenia Cafe Jazz Festival.
godz. 22.00 – The Carling Family (Szwecja). Prowadzący Robert 
Janowski.
godz. 24.00 – Ogłoszenie wyników Konkursu i wręczenie wszyst-
kim uczestnikom Finałowego Dyplomu Uczestnictwa & Jam 
Session – zespół prowadzący Asocjacja Hagaw. Prowadzący Andrzej 
Śmigielski.

18 sierpnia
Muszla koncertowa w Parku T. Kościuszki:
godz. 14.00 – Koncert – Enerjazzer . Prowadzący Andrzej Śmigielski.
Scena festiwalowa nad zalewem Borki:
godz. 19.00 – Koncert Galowy, prowadzący Paweł Sztompke. Laureat 
Konkursu o Jazzową Kawiarkę 2018. Boba Jazz Band & Janusz Szrom. 
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Jazmosfera (Anglia & Polska). Wręczenie nagrody Stowarzyszenia Cafe 
Jazz Festival.
godz. 22.00 – Stanley Breckenridge (USA) & JBBO. Prowadzący 
Andrzej Śmigielski
ok. godz. 24.00 – Jam Session – zespół prowadzący Boba Jazz Band

19 sierpnia
Scena festiwalowa nad zalewem Borki:
godz. 10.00 – Big Band Jazz Combo Volta. Prowadzący Andrzej 
Śmigielski

Organizatorzy: Stowarzyszenie Cafe Jazz Festival , Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji
Szczegóły na stronie: www.cafezazz.eu

24–25 sierpnia 2018 roku
Bezpieczeństwo i niezawodność w lotnictwie oraz 
rozwój lotnictwa w regionach (V edycja)
Konferencja poruszy liczne problemy związane z lotnictwem, m.in. uwa-
runkowanie lokalizacji lotnisk względem miast czy obszary zagrożeń  
w lotnictwie cywilnym. Dodatkowe informacje www.not.radom.pl
Organizator: Radomska Rada FSNT-NOT
Miejsce: Radomski Dom Technika, ul. prof. W. Krukowskiego 1

25 sierpnia 2018 roku
godz. 20.30
Radom Fashion Show 2018
Finał VII edycji ogólnopolskiego konkursu dla projektantów. W progra-
mie pokazy laureatów, rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród. 
Zaplanowano także występ Bogdana Kierejszy i pokazy gościnne.
Organizator: RKŚTiG Łaźnia
Miejsce: Plac Corazziego

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG

[ 16 ]



Lipiec–sierpień 2018 roku 
Moc Natury – Henry Moore w Polsce 
Wystawę przygotowało Centrum Rzeźby Polskiej we współpracy  
z Fundacją Henry’ego Moore’a z Perry Green w Wielkiej Brytanii. Pokaz 
rzeźb Henry Moore’a i kilkunastu polskich rzeźbiarzy jest najważniejszym 
wydarzeniem artystycznym 2018 roku w CRP, organizowanym w roku 
80-lecia istnienia British Council w Polsce.
Na wystawie prezentowane są 23 dzieła Henry’ego Moore’a, w tym 7 mo-
numentalnych przeznaczonych do ekspozycji parkowej oraz kilkanaście 
rzeźb polskich twórców, które zobrazują wpływ angielskiego artysty na 
polską sztukę przełomu lat 50. i 60. Wystawie towarzyszy katalog i między-
narodowa konferencja Rzeźba dzisiaj III. Sztuka w krajobrazie i parki rzeźby. 
Kuratorka: Eulalia Domanowska. 
Muzeum Rzeźby Współczesnej 
Czas trwania: do 9 września 2018 roku

8, 29 lipca, 5, 19 sierpnia 2018 roku
Orońskie spotkania z Henrym Moorem
Spotkania niedzielne, trwające od maja do września, to cykl 10 zajęć dla 
dzieci i ich opiekunów, podczas których CPR postara przybliżyć wątki do-
tyczące aktualnych wystaw – zwłaszcza Henry’ego Moore’a. Prezentacja 
prac tego artysty to szczególna okazja do tworzenia ciekawych warszta-
tów artystycznych i prowadzenia rozmów o sztuce z najmłodszymi gość-
mi Orońska. Spotkania odbywać się będą w wyznaczonych poniżej termi-
nach od godz. 13.00 do 14.30. Składać się będą z 20-minutowego zwie-
dzania połączonego z wymianą spostrzeżeń i krótkim opowiadaniem, po 
czym przystąpimy do pracy warsztatowej – realizacji zadania plastyczne-
go według własnej inwencji z pomocą dorosłych. Stali uczestnicy otrzy-
mają karnety do zbierania pieczątek po każdych zajęciach. Uczestnictwo 
w pięciu spotkaniach upoważnia do otrzymania wyjątkowej pamiątki – 
własnoręcznie stworzonych przypinek dla siebie i opiekunów.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prowadzone są zapisy na 
zajęcia pod adresem: edukacja@rzezba-oronsko.pl zawsze do piąt-
ku do godz. 15.00

Orońsko
ul. Topolowa 1

tel. 48 618 45 16
fax 48 618 44 70

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

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej
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Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 7.30–15.30 pod numerem telefonu 48 618 40 27 w.19
Koszt warsztatów w cenie biletu wstępu do muzeum.
8 lipca – Prehistoryczne skamieniałości
Zwiedzanie: Dawne dzieje Ziemi zapisane w archaicznych wykopaliskach 
mogą być bardzo ciekawe. Niektórzy artyści traktują pradawne skamieli-
ny jak prawdziwe skarby, z których czerpią pomysły do swojej pracy. Czy  
w twórczości Moore’a można odnaleźć kształty muszli, kości i pierwot-
nych kultur?
Warsztaty: Odlewanie form rzeźbiarskich z muszli, kamieni, gałęzi i innych 
naturalnych skarbów.
29 lipca – Plakat na urodziny Moore’a
Zwiedzanie: Podczas całej swojej działalności artystycznej Henry Moore 
stworzył wiele prac, które pokazywane były na całym świecie. Do jednej 
z wystaw w Polsce powstał ciekawy plakat Henryka Tomaszewskiego. 
Rozmowa o sztuce plakatu będzie punktem wyjścia do stworzenia wła-
snych dzieł w dużym formacie.
Warsztaty papieroplastyki: Tworzenie plakatu inspirowanego twórczością 
Henryka Tomaszewskiego na 120. urodziny Moore’a.
5 sierpnia – Dzikie rzeźby
Zwiedzanie: Totemy były niegdyś symbolami łączności człowieka z przy-
rodą. W trakcie zwiedzania poszukamy rzeźb Moore’a, które kojarzą się  
z tymi magicznymi formami. Każdy uczestnik będzie mógł wybrać własny 
zwierzęcy lub roślinny symbol.
Warsztaty: Rzeźbienie wybranego symbolu w masie papierowej na karto-
nowych pudłach – tworzenie wspólnego totemu.
19 sierpnia – Jedna forma – wiele kreacji
Zwiedzanie: Jedną z technik powielania rzeźb są odlewy wykorzystują-
ce gipsowe formy. Wielu artystów korzysta z oryginalnego uformowania, 
aby stworzyć nowe dzieło, które może różnić się materiałem czy fakturą. 
Zobaczymy jak powstają formy i w jaki sposób można je ponownie użyć.
Warsztaty: Wyklejanie form gipsowych gliną w celu stworzenia własnego 
dzieła sztuki.

Lipiec–sierpień 2018 roku
Rusicka / Rzepecki. Irmina Rusicka i Adam Rzepecki
Przed Galerią Kaplica będziecie Państwo świadkami odpalenia SHL-ki, 
ożywionej po trzydziestu latach przez Irminę Rusicką. Ten polski moto-
cykl, wyprodukowany w Kielcach w 1968 roku, został zaanektowany przez 
Adama Rzepeckiego w 1983 roku i stał się jego artystycznym obiektem 
zatytułowanym Motorem mojej sztuki jest SHL-ka. Praca od 2005 znaj-
duje się w zbiorach CRP. W galerii zobaczymy projekt dwóch wspólnie 
inspirujących się osobowości – Irminy Rusickiej, rocznik 1990, i Adama 
Rzepeckiego, urodzonego w 1950. To prace w procesie i absolutna no-
wość dla widzów, autorów i niewątpliwa atrakcja dla kuratora.
Finisaż i odsłonięcie tablicy Adama Rzepeckiego Non Omnis Moriar  
9 września 2018 r. o godz. 14.00
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ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

Dom 
Kultury 
BORKI

Lipiec–sierpień 2018 roku
Trwa nabór na zajęcia 2018/2019 dla dzieci i młodzieży: taneczne, teatral-
ne, wokalne, plastyczne, warsztaty rękodzieła; naukę gry na gitarze elek-
trycznej, klasycznej, perkusji, keyboardzie, pianinie.
Bliższe informacje pod nr. tel: 48-331-24-46

Tygodniowe wakacyjne warsztaty artystyczne  
dla dzieci w wieku 6–12 lat
Opłata za turnus tygodniowy - 125 zł. Możliwość wykupienia zajęć świetli-
cowych od 8.00 - 9.00 (dopłata za turnus 10 zł). Zajęcia w godz. 9.00 – 16.00

I turnus: 2 lipca–6 lipca
Tydzień z j.angielskim. Zajęcia prowadzone we współpracy ze Szkołą 
Językową „Angielski pod nosem” , Miejską Biblioteką Publiczną Filią Nr 9, 
Parkiem JumpWord. W programie: zajęcia z języka angielskiego, spotkania 
z literaturą dziecięcą, zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne. Dodatkowe 
atrakcje: zajęcia w fabryce słodyczy, muzeum, parku trampolin, basenie 
oraz wycieczka autokarowa 6 lipca, godz. 8.00. Trasa: Radom – Kielce – 
Chęciny. W programie Oceanika k. Zagnańska, Centrum Nauki Leonarda 
da Vinci w Chęcinach.

II turnus: 9 lipca–13 lipca
Tydzień z j. angielskim. Zajęcia prowadzone we współpracy ze Szkołą 
Językową „Angielski pod nosem”, Miejską Biblioteką Publiczną Filią Nr 9, 
Parkiem JumpWord. W programie: zajęcia z języka angielskiego, spotkania 
z literaturą dziecięcą, zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne. 
Dodatkowe atrakcje: zajęcia w fabryce słodyczy, muzeum, parku trampo-
lin, basenie, majsterkowie oraz wycieczka autokarowa 10 lipca, godz. 8.00. 
Trasa Radom – Warszawa – Radom. W programie Muzeum Narodowe, 
Warszawskie ZOO lub Sala Zabaw „Eldorado”.

III turnus: 16 lipca–20 lipca
Warsztaty artystyczne. Zajęcia prowadzone we współpracy z Miejską 
Biblioteką Publiczną Filią Nr 9, Parkiem JumpWord. W programie: spotkania 
z literaturą dziecięcą, zajęcia taneczne, teatralne, plastyczne, muzyczne.
Dodatkowe atrakcje: zajęcia w fabryce słodyczy, muzeum, parku tram-
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polin, basenie, majsterkowie oraz wycieczka autokarowa 20 lipca, godz. 
8.00. Trasa: Radom – Kazimierz n/Wisłą – Janowiec – Radom. W programie 
Miasto Kazimierzowskie, Zamek w Janowcu.

IV turnus: 23 lipca–27 lipca
Warsztaty artystyczne. W programie: zajęcia taneczne, teatralne, pla-
styczne, muzyczne. Dodatkowe atrakcje: zajęcia w fabryce słodyczy, 
muzeum, parku trampolin, basenie, majsterkowie oraz wycieczka autoka-
rowa 27 lipca, godz. 7.00. Trasa: Radom – Wieliczka – Kraków – Radom.  
W programie Muzeum Zup Solnych Zamek – lekcja muzealna, Kopalnia 
Soli – lekcja muzealna, Kraków – Rynek Główny.

V turnus: 30 lipca–3 sierpnia
Warsztaty artystyczne. W programie: zajęcia taneczne, teatralne, pla-
styczne, muzyczne. Dodatkowe atrakcje: zajęcia w fabryce słodyczy, mu-
zeum, parku trampolin, basenie. majsterkowie oraz wycieczka autokarowa 
3 sierpnia, godz. 8.00. Trasa: Radom – Kielce – Chęciny – Radom. W pro-
gramie Muzeum Zabawek w Kielcach, Centrum Nauki Leonarda da Vinci.

VI turnus: 6 sierpnia–10 sierpnia
Warsztaty artystyczne. W programie: zajęcia taneczne, teatralne, pla-
styczne, muzyczne. Dodatkowe atrakcje: zajęcia w fabryce słodyczy, mu-
zeum, parku trampolin, basenie, majsterkowie oraz wycieczka autokarowa
7 sierpnia, godz. 8.00. Trasa: Radom – Warszawa – Radom. W programie 
Muzeum Narodowe – wystawy stałe-lekcja muzealna, warszawskie ZOO 
lub Sala Zabaw „Eldorado”.

Zdjęcie udostępnione przez DK Borki
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ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17

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

Dom 
Kultury 
IDALIN

Lipiec–sierpnień 2018 roku
Dwutygodniowe półkolonie z DK Idalin

I turnus: 2–13 lipca 
W programie m.in. gry i zabawy, zajęcia świetlicowe, wyjście do Krainy 
Marzeń/ Kina Helios, wyjście do Parku Trampolin, wycieczka do Warszawy: 
Magicznych Ogrodów, warsztaty z robienia pizzy, cukierków. 

II turnus: 16–27 lipca 
W programie m.in. gry i zabawy, zajęcia świetlicowe, wyjście do Krainy 
Marzeń/ Kina Helios, wyjście do Parku Trampolin, wycieczka do Warszawy: 
ZOO, Pałac Kultury i Nauki, warsztaty z robienia pizzy, cukierków. 

III turnus: 30 lipca–10 sierpnia 
W programie m.in. gry i zabawy, zajęcia świetlicowe, wyjście do Krainy 
Marzeń/ Kina Helios, wyjście do Parku Trampolin, wycieczka Zagnańska, 
warsztaty z robienia pizzy, cukierków 

IV turnus: 13–24 sierpnia 
W programie m.in. gry i zabawy, zajęcia świetlicowe, wyjście do Krainy 
Marzeń/ Kina Helios, wyjście do Parku Trampolin, wycieczka do Warszawy: 
ZOO, Pałac Kultury i Nauki, warsztaty z robienia pizzy, cukierków

Półkolonie dla dzieci od 7 roku życia. Szczegółowy program dostępny pod 
nr. Tel. (48) 365 27 17 oraz na stronie internetowej placówki. Cena jednego 
turnusu - 200 zł. Liczba miejsc ograniczona do 18 uczestników w jednym 
turnusie. W cenie turnusu są bilety wstępu do miejsc wycieczek, bilety 
autobusowe.
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Stan Breckenridge
Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG  
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1 lipca 2018 roku
godz. 19.00
Dla niepodległej – koncert z okazji 100 lat  
odzyskania niepodległości przez Polskę 

Wykonawcy: Orkiestra Reprezentacyjna Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach z gościnnym udziałem Katarzyny Bochyńskiej-Wojdył. 
Wydarzenie towarzyszące festiwalowi filmowemu Kameralne Lato 
Miejsce: Muszla koncertowa

3, 10, 17, 24, 31 lipca, 7, 14, 21, 28 sierpnia 
2018 roku
godz. 17.00–21.00
Radomski Taniec pod Gwiazdami
Miejsce: Muszla koncertowa

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 

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG
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5 lipca 2018 roku
godz. 19.00
Stan Breckenridge Muzyka Filmowa 
Amerykański wokalista, jazzman, producent muzyczny po raz kolejny 
przed radomską publicznością. Tym razem przeboje muzyki filmowej 
w aranżacjach artysty, między innymi: As Time Goes By (Casablanca), 
Summertime (Porgy & Bess) czy Old Man River (Showboat). Koncert wzbo-
gacony narracją na temat muzyki filmowej. Impreza towarzysząca festi-
walowi Kameralne Lato. Organizatorzy: American Corner Radom, Łaźnia 
– RKŚTiG; Partner: Ambasada USA w Warszawie, Polsko-Amerykańska 
Komisja Fulbrighta, Stowarzyszenie Film Forum  
Miejsce: ul. Żeromskiego 56

6 lipca 2018 roku
godz. 17.00
Koncert Radomskiej Orkiestry Wojskowej z cyklu 
Drzewa maszerują
Miejsce: Muszla koncertowa

7 lipca 2018 roku
godz. 17.00
Koncert z cyklu Lato z ROKiem
W programie: przeboje muzyki klasycznej m.in. W.A. Mozart Eine kleine 
Nachtmusik 
Miejsce: Muszla koncertowa

13 lipca 2018 roku
godz. 18.00
Wystawa prac Jacka Frankowskiego 
Miejsce: ul. Żeromskiego 56

14 lipca 2018 roku
godz. 17.00
Koncert z cyklu Lato z ROKiem 
Natalia Rogińska – skrzypce; Lucjan Szaliński-Bałwas – skrzypce, Kwintet 
smyczkowy ROK. W programie: Antonio Vivaldi Cztery pory roku.
Miejsce: Muszla koncertowa

20 lipca 2018 roku
godz. 18.00
Janka Kallavikova i Marcin Kucewicz  
– słowacko-polska wystawa fotografii
Miejsce: ul. Traugutta 31/33

[ 24 ]



21 lipca 2018 roku
godz. 17.00
Koncert zespołu Kliper
Miejsce: Muszla koncertowa

22 lipca 2018 roku
godz. 17.00
Koncert z cyklu  Lato z ROKiem
Kwartet smyczkowy ROK. W programie najpiękniejsze tanga, walce oraz 
przeboje musicalowe.
Miejsce: Muszla koncertowa

27 lipca 2018 roku
godz. 19.00
Koncert zespołu Scream
Miejsce: Muszla koncertowa

4 sierpnia 2018 roku
godz. 17.00
Koncert zespołu Stonehenge. Spotkanie z muzyką 
irlandzką i szkocką w wigilię Międzynarodowego 
Dnia Piwa i Piwowara 
Grupa istnieje od 1996 r. Przez ponad 20 lat działalności zagrali ponad 1500 
koncertów w kraju i za granicą (m.in. podczas Dni Polskich w Niemczech). 
Zapraszani są wszędzie, gdzie świętują, chcą się dobrze bawić, coś uczcić 
lub uświetnić. Podczas wieczoru przewidziane są dodatkowe atrakcje 
dla publiczności. Skład formacji: Kamil Krzanowski – skrzypce; Paweł 
Lemański – instrumenty klawiszowe; Arkadiusz „Kosmos” Wąsik – gitary, 
śpiew; Szymon Panic – gitara basowa; Szymon Kieloch – perkusja; Janusz 
Jurczak – akordeon
Miejsce: Muszla koncertowa

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG
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12 sierpnia 2018 roku
godz. 17.00
Wesoły Ataman. Jan Kondrak plus
Liderowi Lubelskiej Federacji Bardów towarzyszą muzycy spoza LFB: 
Przemysław Skałuba – klarnet, saksofon; Łukasz Dąbrowski – akordeon.
Miejsce: Muszla koncertowa

10 sierpnia 2018 roku
godz. 18.00
Wystawa kostiumów i projektów studentów 
Katedry Ubioru pod kierownictwem prof. Ireneusza 
Domagały z Uniwersytetu Artystycznego  
w Poznaniu
Miejsce: ul. Żeromskiego 56

17 sierpnia 2018 roku
godz. 15.00
Koncert w ramach Cafe Jazz Festival – RB Dixie Five
Miejsce: Muszla koncertowa

17 sierpnia 2018 roku
godz. 18.00
Miliony możliwości – wystawa Karola Suwały,  
kuratora programu edukacyjnego
Wystawa obejmuje również prace innych artystów związanych z progra-
mem edukacyjnym Galerii Łaźnia.
Miejsce: ul. Traugutta 31/33

18 sierpnia 2018 roku
godz. 14.00
Koncert w ramach Cafe Jazz Festival – Enerjazzer
Miejsce: Muszla koncertowa

19 sierpnia 2018 roku
godz. 17.00 
Koncert z cyklu Lato z ROKiem 
Kwartet smyczkowy ROK. Program: przeboje muzyki klasycznej, m.in.  
W.A. Mozart Divertimento D-dur. 
Miejsce: Muszla koncertowa

25 sierpnia 2018 roku
godz. 20.30
Radom Fashion Show 2018
Więcej na str. 16
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Mazowieckie 
Centrum Sztuki 
Współczesnej 
ELEKTROWNIA

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

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

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

Lipiec–sierpień 2018 roku
Wojciecha Fangora Optyczne wibracje
Wystawa monograficzna, pokazującą twórczość malarską artysty z czte-
rech kluczowych dekad jego twórczości. Są to zatem obrazy pochodzą-
ce z najbardziej podziwianych okresów artysty, z czasu legendarnego 
Studium Przestrzeni (1958) i te malowane do 1974 roku, na bazie których 
powstawała teoria Pozytywnej Przestrzeni Iluzyjnej. Prace są eksponowane 
w salach na parterze – ekspozycja ma za zadanie ujawnić różne aspekty 
malarstwa Wojciecha Fangora z tego okresu, umiejętność budowania dra-
maturgii obrazu przy pomocy czerni i bieli, ale też jego bogatą paletę i no-
watorstwo w posługiwaniu się techniką sfumato. W salach na pierwszym 
piętrze rozwibrowane obrazy, którymi Fangor reagował na zurbanizowa-
ny i skomercjalizowany świat końca XX wieku. W tych obrazach Wojciech 
Fangor zajmował się społeczną czasoprzestrzenią, obnażał w cyklu pt. 
Wodzowie Indian (1992) techniki zawłaszczania symboli i manipulacji hi-
storią. Na wystawę zostało wybranych ponad sto obrazów z kilkudziesię-
ciu lat pracy twórczej Wojciecha Fangora, obrazy pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum w Radomiu, Fundacji Zwierciadło oraz 
kolekcji prywatnych.
Wystawa czynna do 31 sierpnia 2018 roku.

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”
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30 czerwca, 28 lipca, 25 sierpnia 2018 roku
godz. 21.00
Wieczory z Mistrzem
Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości Mazowieckie 
Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia zaprasza na Wieczory  
z Mistrzem. Będzie to cykl spotkań z wielkimi polskimi aktorami, odtwórca-
mi kultowych ról w wielkich adaptacjach kanonu polskiej literatury. 
Comiesięczne spotkania w Elektrowni odbywać się będą w ostatnią sobo-
tę miesiąca. W letnich miesiącach Wieczory z Mistrzem odbywać się będą 
na tarasie instytucji o godz. 21.00, a od września spotkania odbywać się 
będą o godzinie 18.00 już we wnętrzu Elektrowni.
Pierwsze spotkanie z Emilią Krakowską odbędzie się 30 czerwca  
o godz. 21.00. Tematem spotkania będą: Dziewczęta z Nowolipek Poli 
Gojawiczyńskej.

Na drugie spotkanie z Ignacym Gogolewskim Elektrownia zaprasza  
28 lipca o godz. 21.00. Wieczór z legendarnym Antkiem z Chłopów 
Reymonta będzie niepowtarzalny.

Zdjęcie udostępnione  
przez MCSW „Elektrownia”

Zdjęcie udostępnione  
przez MCSW „Elektrownia”
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Trzecie spotkanie z Magdaleną Zawadzką odbędzie się 25 sierpnia  
o godz. 21.00. Powspominamy kultową rolę Baśki w Panu Wołodyjowskim 
Henryka Sienkiewicza.

Na kolejne spotkania, już po wakacjach, zapraszają: Jerzy Zelnik, Daniel 
Olbrychski czy Olgierd Łukasiewicz.
Bilet wstępu na spotkanie – 15 zł. Informacja pod numerami telefonów:  
505 38 28 24 oraz 48 48 383 60 77

3 sierpnia 2018 roku
godz. 14.00
Wernisaż Antoniny Konopelskiej Nieśmiertelność  
z wosku
Stworzenie wiernej woskowej kopii człowieka zabiera około pół roku pra-
cy kilku specjalistów i wymaga blisko 250 przymiarek. Woskowe egzem-
plarze są o 2 procent większe od oryginałów, jako że wosk nieco kurczy 
się z czasem. Antonina Konopelska odwróciła ten proces do góry nogami. 
Stworzyła wirtualny gabinet figur woskowych. Wykreowała fotograficzne 
portrety udające zdjęcia woskowych hiperrealistycznych rzeźb. Zamiast 
woskowych postaci jako modele posłużyli jej żywi ludzie. Swoich kolegów 
ze studiów na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP upodobniła do 
woskowych kukieł.
Martwe oko, nienaturalnie wygładzona skóra, zastygnięte mięśnie twarzy, 
usztywnione gesty – wszystko to tworzy iluzję obcowania z woskowy-
mi manekinami. Widz poddaje się tej grze. Nawet nie kojarząc podobizn  
z żadną ze znanych mu person, wierzy, że ci woskowi ludzie – a raczej ich 
prototypy – są czy byli ważni, zapisali się czymś w historii, wyróżnili przy-
miotami. A co, jeśli są przeciętniakami?
Nieważne. Istotne, że popkultura uznała ich za godnych upamiętnienia  
– jako najbardziej typowych przeciętniaków generacji. Każdy NIKT, 
uwieczniony w wosku, staje się KIMŚ. Z woli innych przeciętniaków.
Ekspozycja w ramach projektu Kadry pod napięciem.

Zdjęcie udostępnione  
przez MCSW „Elektrownia”
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Antonina Konopelska urodziła się w 1990 roku. Zasadą jej artystycz-
nych eksperymentów jest kontakt z drugim człowiekiem. Posługuje się 
fotografią i video. Testuje rolę dźwięku i muzyki. Absolwentka Pracowni 
Przestrzeni Audiowizualnej – Kowalni – Grzegorza Kowalskiego na 
Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP /2016/. Doktorantka ASP  
w Katowicach.
Kuratorka wystawy: Monika Małkowska. 
Wystawa czynna do 31 października 2018 r.

Kino Studyjne Filmów Artystycznych

Premiery: 
Od 8 lipca – Whitney, dokument muzyczny, reż. Kevin Macdonald, USA, 
Wielka Brytania 2018 
Od 13 lipca– Na Plaży Chesil, dramat obyczajowy, reż. Dominik Cooke, 
Wielka Brytania 2017 (105’)
Pozostałe premiery wakacji: Oko na Julię; Obietnica poranka; 
Mcqueen, Człowiek, który zabił Don Kichota; Do zobaczenia w za-
światach; 303. Bitwa o Anglię.

4–7 lipca – Festiwal Filmowy Kameralne Lato
Więcej na str. www.elektrownia.art.pl i na: www.kameralnelato.pl

Filmy dla dzieci:
Przez całe wakacje zapraszamy na filmy animowane, familijne i przygodo-
we m.in.: Moja żyrafa; Dzieci z Bullerbyn;  Kuba Guzik; Niesamowita 
historia Wielkiej Gruszki. Szczegóły na stronie www.elektrownia.
art.pl

Uwaga! 15 sierpnia kino nieczynne

Tani poniedziałek: 12 zł, wtorek–czwartek: 14 zł, piątek–niedziela: 17 zł
Filmy dla dzieci: 14 zł; bilet grupowy powyżej 5 osób–12 zł; pokazy specjal-
ne i przedpremierowe – 19 zł

Informacje pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie 
internetowej www.elektrownia.art.pl. MCSW Elektrownia w Radomiu za-
strzega sobie prawo zmian repertuaru.

[ 30 ]



Lipiec–sierpień 2018 roku
Wakacje w bibliotece

Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9:

Lipiec 2018 roku
Każda środa, godz. 14.00–16.00: Środowe warsztaty plastyczne z Izabellą 
Mosańską
Każdy piątek, godz. 14.00–16.00: Piątkowe spotkania Klubu Gier 
Planszowych

Sierpień 2018 roku
Każda środa (z wyjątkiem 15 sierpnia), godz. 14.00–16.00: Środowe warsz-
taty plastyczne
Każdy piątek, godz. 14.00–16.00: Piątkowe spotkania Klubu Gier 
Planszowych

Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13:
Lipiec–sierpień 2018 roku
Każdy wtorek, godz. 12.00–14.00: Wtorkowe zajęcia literacko–plastyczne
Każdy czwartek, godz. 12.00–14.00: Czwartkowe spotkania Klubu Gier 
Planszowych

Filia nr 2, ul Zientarskiego 1:
Lipiec–sierpień 2018 roku
Każdy wtorek, godz. 10.00–12.00: Wtorkowe zajęcia literacko-plastyczne
Każda środa (z wyjątkiem 15 sierpnia), godz. 10.00–16.00: Środowe spotka-
nia Klubu Gier Planszowych (i nie tylko...)

Filia nr 16, ul. Barycka 2:
26 czerwca–29 sierpień 2018 roku

Wakacje z książką i paletą
Spotkania odbywają się dwa razy w tygodniu we wtorki i środy w godz. 
11.00–13.00.

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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26 czerwca – Ilustracja – warsztaty tworzenia ilustracji w technice kolażu 
poprowadzi Anna Litwinek, pisarka, artystka plastyk i właścicielka wyd. 
Marruda
27 czerwca – Turniej gier planszowych
3 lipca – Mali odkrywcy – eksperymenty z powietrzem
4 lipca – Mali odkrywcy – eksperymenty z wodą
10 lipca – W ogrodzie Pani Jolanty – warsztaty artystyczne z Jolantą 
Falkiewicz, regionalistką zajmującą się m.in. rękodziełem i sztuką ludową
11 lipca – W świecie gier planszowych
17 lipca – Potyczki o nożyczki – warsztaty poprowadzi Ewa Boruch
18 lipca – W świecie gier planszowych
24 lipca – Strychowe historie – zajęcia na bazie książki Heleny Bechlerowej 
Dom pod kasztanami
25 lipca – Coś dziwnego niech się stanie! – dźwiękowanie. Zajęcia na bazie 
książki Heleny Bechlerowej Dom pod kasztanami
31 lipca – Lornetkowanie wyobraźnią – zajęcia poprowadzi Dorota 
Kowalik–Nienartowicz, artystka plastyk
1 sierpnia – Przerabiamy humory na kolory – zajęcia plastyczne
7 sierpnia – Czary z włóczki – warsztaty poprowadzi Małgorzata Pawlak – 
radomianka, dziennikarka Radia Radom, której pasją jest szydełkowanie
8 sierpnia – Zamek pod niebieskim łabędziem – pudełkowa architektura
21 sierpnia – Czarownica z wierzbowej dziupli – gwiezdne przepowiednie, 
zajęcia plastyczne
22 sierpnia – Maleńkie rupiecie i co o nich komiks plecie – zajęcia plastyczne
27 sierpnia – Ptaki z zegara – koniec wakacji zaraz – zajęcia plastyczne
29 sierpnia – Żegnaj koniu, żegnaj lwie! – letnie kolażowanie, rozdanie pa-
miątkowych dyplomów oraz zakończenie Akcji Lato

2 lipca–31 sierpnia
Zapatrzajki bis – wystawa prac Wojciecha Krupy
Wojciech Krupa – radomianin, poeta, bajkopisarz, autor scenariuszy i le-
gend m.in. Krótkiej historii Radomia dla dzieci, Radomira. Legendy o powsta-
niu Radomiu czy Kaczki – legendy iłżeckiej. Przyjaciel biblioteki i człowiek 
o wielkim sercu, który „bawi się w malarstwo”, a inspiracją są dla niego 
dzieła wielkich artystów, piękno natury czy zapamiętane chwile. Jak sam 
mówi, jego „malowanie to czysty przypadek, któremu często dziękuje za 
fantastyczne chwile”. 
Filia nr 16, ul. Barycka 2, Galeria F16

3 lipca 2018 roku
godz. 18.00
Tajemnice Radomia – otwarcie zbiorowej wystawy 
fotografii członków Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego
Wakacyjna wystawa w Małej Galerii RTF poświęcona zostanie naszemu 
miastu. Ponieważ w tym okresie wracają do miasta radomianie na co 
dzień przebywający poza nim, warto pozostawić na wakacje wystawę 
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przedstawiającą uroki Radomia. Czy fotografujący nasze miasto potrafią 
powiedzieć prawdę o nim, czy wzbudzą zainteresowanie? 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

4 lipca 2018 roku
godz. 18.00
Pasje i marzenia 11 – otwarcie zbiorowej wystawy 
malarstwa 
Rozmowy pędzlem malowane to sekcja rysunku i malarstwa prowadzona 
pod kierunkiem Elżbiety Raczkowskiej, działająca w „Kuźni Artystycznej” 
Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki Amfiteatr. Ekspozycja prezentowa-
na w radomskiej bibliotece zwyczajowo jest podsumowaniem rocznej 
działalności artystycznej uczestników zajęć. W tym roku swoje prace za-

fot. L. Jastrzębiowski

Autor Dorota Dąbrowska
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prezentuje 27 plastyków nieprofesjonalnych. To co w szczególny sposób 
ich łączy, to chęć obcowania ze sztuką, nauka rysunku i malarstwa oraz 
procesy realizacyjne w obszarze poszczególnych działań plastycznych. Na 
wystawę zapraszają: Lucyna Borucka, Ryszard Brzeziński, Zofia Cholewa, 
Wanda Chudzio, Wojciech Czarnocki, Maria Dańska, Dorota Dąbrowska, 
Monika Gieratowska, Teodora Górska, Anna Grabiec, Beata Holewińska, 
Danuta Iwańska, Bożena Leśniewska,Tadeusz Małaczek, Anna Michalczyk, 
Krystyna Poneta, Teresa Przybylska, Paulina Romanowska, Elżbieta 
Sekulska, Barbara Skonieczna, Elżbieta Stępień, Teresa Sznyrowska, Iwona 
Warchoł, Jolanta Weiser, Anna Wieteska, Eliza Wojszko, Ida Woźniak.

Lipiec–sierpień 2018 roku
Oczami dziecka – wystawa prac uczestników wszyst-
kich sekcji plastycznych dziecięcych działających  
w Kuźni Artystycznej
Na wystawie prezentowane są prace dzieci z sekcji: mały plastyk, kreato-
mania, bizu-mania, eko-kreacje, mały architekt, mały dekorator, pracownia 
tkaniny. 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, galeria M10

Godziny otwarcia galerii:
Sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10: poniedziałek-piątek 9.00–17.00
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13 – sala widowiskowa: poniedziałek-piątek 
9.00–17.00
Galeria „F-16”, ul. Barycka 2: poniedziałek, środa, piątek 12.00–18.00; wtorek, 
czwartek 9.00–15.00

Zdjęcie udostępnione przez Miejską Bibliotekę Publiczną
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Główna siedziba – ul. Parkowa 1 
tel./fax. 48 364 29 68

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

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

kuznia.amfiteatr@gmail.com

Scena Obozisko  
– ul. Śniadeckich 2

tel. 667 901 915

2–13 lipca 2018 4oku
Letnia ART-akademia
Letnia ART-akademia została stworzona z myślą o dzieciach, które chcą 
eksplorować świat na wiele sposobów, są otwarte na nowe wyzwania  
i ciekawe tego wszystkiego, co ich otacza. Atrakcyjne zabawy i kreatywne 
animacje pozwolą dzieciom na odkrywanie siebie, swoich talentów i za-
interesowań. Czyż jest lepszy czas na robienie tego, co się lubi, niż waka-
cje? Tym razem półkolonie będą miały również wymiar międzykulturowy 
dzięki gościom specjalnym, a część zajęć będzie odbywała się w języku 
angielskim. Tematem przewodnim będzie podróżowanie. I turnus – 2–6 
lipca, II turnus – 9–13 lipca. Wszystkie turnusy w trzech 15-osobowych 
grupach wiekowych 7–8; 9–10; 11–12 lat. Opieka nad dziećmi od 7.30 do 
16.30. W programie m.in. zajęcia teatralne,  zajęcia ruchowo-taneczne, za-
jęcia przyrodnicze, zajęcia plastyczne, zajęcia umuzykalniające,  wyciecz-
ki tematyczne m.in. Muzeum Etnograficzne w Warszawie, Park Miniatur 
w Sabat Krajno, JumpWorld, MammaLeo, Izba Edukacji Leśnej Miodne, 
Izba Edukacyjna w Augustowie. Koszt uczestnictwa 350 zł. Liczba miejsc 
ograniczona.

4 lipca 2018 roku
godz. 18.00
Pasje i marzenia 11
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 12
Więcej na str. 33–34

7 lipca–19 sierpnia
Fosa pełna kultury 2.0 – W drogę! 
Podczas wakacji Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr w Radomiu zaprasza 
w podróż za jeden uśmiech. W ramach projektu Fosa pełna kultury przez 
siedem tygodni wakacji będziemy niespiesznie wędrować po fascynują-
cych krajach, odległych, ale i tych całkiem bliskich. Odlot z Radomia. Cel: 
cały świat! Fosa pełna kultury 2018 to druga edycja projektu MOK Amfiteatr, 
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
na który składa się cykl warsztatów edukacyjno-twórczych, uzupełnio-
nych wydarzeniami artystycznymi (koncertami, pokazami, wystawami, 

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR
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spektaklami – również improwizowanymi). W Fosie będziemy swobodnie 
poruszać się po skojarzeniach, wyobrażeniach i… ciekawostkach doty-
czących siedmiu kręgów kulturowych świata. 
MOK zaprasza do odmienionej przestrzeni (piasek pod stopami, żagle 
nad głowami, leżaki, ale i zaskakujące elementy niezbędne w podróżach),  
w której wszyscy mogą niezobowiązująco, beztrosko poznawać, smako-
wać, tańczyć, śpiewać, oglądać i… tworzyć razem ze znakomitymi arty-
stami i gośćmi z kraju i zagranicy. 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. W soboty od godz. 
16.00 MOK przy ul. Parkowej 1 zapraszać będzie do wspólnej zabawy 
młodzież, dorosłych i seniorów – zwieńczeniem każdego wieczoru bę-
dzie koncert, spektakl lub tematyczna dyskoteka. Niedziele (również od 
godz. 16.00) będą familijne. Ponadto w różnych częściach Radomia po-
jawiać się będzie kolorowy, wesoły mobilny punkt animacji (dla mło-
dzieży: 13, 27 lipca, 10 sierpnia; dla dzieci: 14, 21, 28 lipca, 11 sierpnia). 

7–8 lipca, godz. 16.00–22.00
Pol-ska!
Podczas weekendu otwierającego tegoroczną edycję Fosy pełnej kultury 
odbiorcy projektu zostaną zaproszeni na spotkanie z polskimi globtrot-
terami. Prowadzone przez naszych gości warsztaty dowiodą, że istnieją 
proste i tanie sposoby na podróżowanie. „Obieżypolacy” pokażą również 
niepowtarzalne i nieodkryte regiony naszego kraju. 
Poznawanie inspirujących miejsc jest także sposobem na konfrontację  
z własnymi przekonaniami i wyobrażeniami (nierzadko mylnymi), najlepiej 
zaś ukazać to w... turnieju. W czasie „bitwy pokoleń” wspólnie zastano-
wimy się, jakie stereotypy określają nas jako Polaków i co wiemy o kultu-
rze i historii naszego kraju oraz jak klisze i wzorce popkulturowe definiują 
wiedzę o nas samych. Swoistym mostem łączącym pokolenia jest także 
wspólna zabawa – najmłodsi warsztatowicze zostaną zaproszeni do przy-
gody z historią sztuki, tworząc własne dzieła na bazie twórczości rodzi-
mych artystów. W niedzielę nie zabraknie też polskich smaków, o których 
opowie (i zaserwuje!) jedyny polski absolwent (z wyróżnieniem!) prestiżo-
wej szkoły gotowania Alain Ducasse w Paryżu – Dawid Balana. 
Całość weekendu zostanie dopełniona koncertem zespołu Akurat (so-
bota, godz. 20.00) oraz taneczno-wokalną, przebieraną podróżą przez 
dekady polskiej muzyki.

14–15 lipca, godz. 16.00–0.00
Láska nebeská – do Czech 
Czeski film, czeski błąd, czeskie knedliczki, láska nebeská. Co Polacy wie-
dzą o Czechach? Co ich fascynuje, ciekawi lub śmieszy u południowych 
sąsiadów? Czego można się od Czechów nauczyć? Na te pytania będzie 
można poznać odpowiedzi podczas weekendu czeskiego. Odbiorcy Fosy 
posłuchają czeskiej muzyki (koncert Bass & Cello, sobota, godz. 20.00). 
Znawcy Republiki Czeskiej (wśród nich Mariusz Szczygieł!) przyjrzą się 
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bardzo bogatej kulturze literackiej, 
filmowej i plastycznej Czechów. 
Goście Fosy posmakują również cze-
skich potraw i nauczą się je przyrzą-
dzać. Dowiedzą się, dlaczego warto 
odwiedzić Republikę Czeską i gdzie 
pojechać, by dobrze poczuć jej nie-
zwykły klimat. Przy okazji zostaną 
obalone stereotypy dotyczące ję-
zyka czeskiego. Podczas tego week-
endu pojawi się także szansa na 
bliższe poznanie Dzielnego Wojaka 
Szwejka, Krecika oraz Pata i Mata, 
czyli kultowych Sąsiadów. Bajki, ani-
macje i plastyka– to warsztatowa 
część weekendu, podczas której 
każdy znajdzie coś dla siebie.

21–22 lipca, godz. 16.00–22.00
Holi-bolly – Indie!
Barwny świat Indii uczestnicy Fosy poznają w wielu nieoczywistych 
odsłonach. Weźmiemy na warsztat muzykę rodem z Indii i charaktery-
styczny taniec w przepięknych sari. Zaproszona grupa opowiadaczy 
stworzy wraz z warsztatowiczami barwne historie na bazie indyjskich le-
gend. Będzie też okazja do stworzenia przepięknych prac plastycznych  
z mandalą w roli głównej. W czasie spotkań dedykowanych dla całych 
rodzin pojawią się kolory i smaki tego niezwykłego kręgu kulturowego 
– barwne proszki i aromatyczne przyprawy. Będzie także okazja, by wspól-
nie stworzyć wielopokoleniową choreografię rodem z bollywoodzkich 
filmów, by na deser wziąć udział w koncert muzyki świata w wykonaniu 
znakomitego zespołu Dikanda (sobota, godz. 20.00).

Zespół Dikanda. Fot. E. Stępień

M. Szczygieł
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28–29 lipca, godz. 16.00 – 0.00
…a fiordy będą Wam jadły z ręki – Skandynawia
Surowe piękno północy, moda na hygge – niespieszną radość z danej 
chwili, wzornictwo, naturalna kuchnia, fascynująca historia, moda i... sa-
mochody. Będzie minimalistycznie, naturalnie, funkcjonalnie. Podczas 
skandynawskiego weekendu uczestnicy projektu przyjrzą się z bliska za-
chwycającej północy, postarają się nieco oswoić Wikingów w stworzonej 
przez grupę rekonstrukcyjną Utgard wiosce (z całą paletą wikińskich 
„zajęć”), sprawdzą, czy potrafimy żyć według zasad „hygge”, posma-
kują znanych bułeczek z cynamonem, porozmawiają o tym, dlaczego 
skandynawskie kryminały są tak dobre. W warsztacie z podróżnikiem 
Marcinem Wesołowskim będzie można zgłębić tajniki zwiedzania 
Skandynawii, również na własną rękę, a także dowiedzieć się, co jeszcze 
pozostało w niej do odkrycia. W planie weekendu przewidziane są także 
zabawy klockami Lego i majsterkowanie. W Fosie nie zabraknie oczywi-
ście Muminków czy Dzieci z Bullerbyn – na tworzonych podczas plastycz-
nych warsztatów exlibrisach. Na dobranoc porcja bajek – klasyki skan-
dynawskiej z ulubionymi bohaterami dzieciństwa. Koncertowo najpierw 
uwiedzie nas zespół Lor (sobota, godz. 20.00), a potem zanurzymy się 
w elektroniczne „białe noce”.

4–5 sierpnia, godz. 16.00–0.00
Bailamos!, czyli Ameryka Łacińska 
W ramach weekendu poświęconego kulturze iberyjsko-latynoskiej, od-
biorcy Fosy zanurzą się w świat dźwięków i smaków Ameryki Łacińskiej. 
Czeka między innymi podróż do Meksyku w kilku odsłonach. Najpierw do 
tego z czasów prekolumbijskich – MOK zaprosi do udziału w warsztacie 
poświęconym kukurydzy i kulturowym aspekcie jej obecności w menu 
dawnych Meksykanów. Będzie też można zagrać w grę rodzinną, która 
pozwoli poznać języki, grupy indiańskie i dawne prekolumbijskie mia-
sta. Kolejna z odsłon to smakowity Meksyk kolonialny i tu czekają słodkie 
warsztaty tworzenia czaszek cukrowych calaveras, zaś ostatnia – Meksyk 
współczesny – tutaj z kolei będzie czekoladowo! Wydarzenie zostanie 
wzbogacone o wystawę rzemiosła. Odbędą się także warsztaty gry na  
cajon oraz tańca – flamenco i salsy. Uzupełnieniem całości będzie kon-
cert zespołu Los Bomberos (sobota, godz. 20.00).

11–12 sierpnia, godz. 16.00–0.00
Nie tylko Dzikie Pola – Ukraina 
Podczas weekendu ukraińskiego goście Fosy zgłębią ogromne bogactwo 
kultury i tradycji południowo-wschodniego sąsiada Polski. Ukraińska 
muzyka ludowa i tańce będą jedną z głównych osi weekendu. Będzie 
można wziąć udział w warsztatach tanecznych, posłuchać ukraińskiego 
folku oraz pobawić się na wieczorze tanecznym przy dźwiękach ukra-
ińskiej muzyki. Nie zabraknie wątku kozaczyzny. Grupa rekonstrukcyjna 
przybliży sposób życia Kozaków. Będzie to również okazja, by wysłuchać 
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historyka, który opowie o bogatej historii tej ukraińskiej ludności. W części 
warsztatowej zajmiemy się pięknymi ukraińskimi motywami ludowymi. 
Odbędą się zajęcia ozdabiania ubrań ornamentami ukraińskimi, wyko-
rzystane zostaną m.in. techniki graffiti, by lepiej poznać Ukrainę poprzez 
kulturę ludową. Część warsztatowa weekendu zostanie wzbogacona  
o wątki kulinarne i popularnonaukowe (pokazy naukowe). „Fosowicze” 
posłuchają również opowieści i obejrzą pokaz zdjęć z wypraw na Ukrainę. 
Muzyczną gwiazdą będzie zespół Dagadana (sobota, godz. 20.00).

18–19 sierpnia, godz. 16.00–22.00
Arrivederci, Fosa!, czyli Włochy 
Weekend włoski stanie się pretekstem, by poszukać odpowiedzi na py-
tanie „Jak cieszyć się życiem?”. W programie warsztaty baristyczne 
oraz miksologiczne – o tym, jak odkryć dobrą kawę oraz jak przygotować 
orzeźwiające napoje dodające wigoru. Goście Fosy zgłębią sztukę spon-
taniczności, z jakiej słyną Włosi, pobawimy się gestami i podstawowymi 
zwrotami w języku włoskim. Gdy już nieco poznamy się przy kawie, za-
prosimy gości na kawiarniane „speed meetings” przy wylosowanych 
tematach oscylujących nie tylko wokół Włoch. Specjalista od mody 
podpowie, jak powinien ubierać się elegancki, modny mężczyzna; pa-
niom zaproponujemy warsztat perfumiarski.Na scenie wystąpi trupa 
teatralno-komediowa specjalizująca się w improwizacji. Sobotni wieczór 
pozwoli widzom wczuć się w spektakl, który rozbawi i rozluźni każdego. 
Jego inspirację stanowi Commedia dell’arte – pierwowzór improwizo-
wanego kabaretu z XV-wieku, który to prowokował widzów do beztro-
skiego, swobodnego śmiechu. Zaproszone grupy teatralne poprowadzą 
warsztaty z improwizacji. Aby wzmocnić i podkreślić pozytywny nastrój 
całego weekendu, zostanie zorganizowana zabawa taneczna – disco ita-
liano (sobota, godz. 20.00). Na familijną niedzielę przygotowane zosta-
ną kreatywne warsztaty kulinarne z pizzą w roli głównej. Dodatkowo 
w Fosie pełnej kultury pojawi się mała akademia wynalazców nawiązująca 

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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do dzieł słynnego Włocha Leonarda da Vinci. Razem ze specjalistami 
od kontrolowanych wybuchów i chemicznych eksperymentów poznamy 
proste, ale efektywne zasady mieszania cieczy i gazów. Finałem familijnej 
niedzieli będą warsztaty śpiewu zwieńczone wspólnym występem na 
scenie – wielkiej, polsko-włoskiej rodziny.
Imprezę dofinansowano ze środków 
MKiDN.
Szczegóły poszczególnych weekendów 
na www.amfiteatr.radom.pl 
i na www.facebook.com/amfiteatr.radom
Miejsce: ul. Parkowa 1

24–26 sierpnia 2018 roku
Kulturalny odlot!
Więcej na str. 9–10

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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Lipiec–sierpień 2018 roku
Cykl Wakacje w muzeum
W czasie wakacji muzeum zaprasza dzieci wraz z opiekunami na za-
jęcia plastyczne. Będą się one odbywać w lipcowe i sierpniowe środy,  
o godz. 11.00. Obowiązują zapisy, które będą przyjmowane pod numerem  
(48) 36 25 694. Opiekunowie mogą towarzyszyć dzieciom podczas warsz-
tatów lub spędzić ten czas na oglądaniu muzealnych ekspozycji.
Koszt: warsztaty 6 zł, warsztaty + zwiedzanie dla opiekuna 12 zł
Tematy i terminy  zajęć: 4 lipca – Drewniany zwierzyniec; 11 lipca – Mój 
ulubiony bohater; 18 lipca – Afrykańskie maski; 25 lipca – Glina, nić; 1 sierp-
nia – Śladami wawelskiego smoka; 8 sierpnia – Lalki motanki; 22 sierpnia- 
Chimery, fauny, syreny – czyli niezwykły świat Jacka Malczewskiego; 29 sierp-
nia – Warsztaty mydlarskie.

Rynek 11
tel. 48 362 43 29
tel. 48 362 21 14
tel. 48 362 56 94
fax 48 362 34 81

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

Muzeum  
im. Jacka 
Malczewskiego
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Wystawy czasowe: 

Do końca lipca 2018 roku
Wystawa W poszukiwaniu piękna. Realizm magiczny 
w sztuce polskich artystów
Kierunek powstał na bazie inspiracji malarstwem metafizycznym w la-
tach 20 tych XX wieku, często łączony jest z surrealizmem. Cechą wspól-
ną obydwu gatunków jest mocno zatarta granica rzeczywistości, choć  
w przypadku realizmu zauważamy mniejszą abstrakcyjność. Detale cha-
rakterystyczne realizmu magicznego to elementy realistyczne, aczkol-
wiek w ujęciu nieoczekiwanym, niemożliwym, fantastycznym. To również 
symbolika, kontrasty, nieoczekiwane połączenia sylwetek czy zniekształ-
cenie struktur czasu i przestrzeni. Podsumowując, w realizmie magicznym 
mamy do czynienia z przemianą zwykłej codzienności w intrygującą 
niecodzienną opowieść. Prace polskich artystów są popularne na całym 
świecie. Każdy z nich ukazuje swoją wizję, która porywa widza w niepo-
wtarzalną podróż.
Wstęp wolny

Lipiec–sierpień 2018 roku
Wystawa Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie 
lektur w kulturze i sztuce
Ekspozycja prezentuje dziecięcych bohaterów nowel i powieści po-
znawanych w szkole, od wczesnych lat szkoły podstawowej do liceum 
włącznie. Na wystawie można oglądać aranżację miejsc w których toczy 
się akcja dzieł literackich , m. in. wieś polską końca XIX wieku , która była 
domem dla Janka Muzykanta z noweli Henryka Sienkiewicza, czy też 
klasę szkolną z przełomu XIX i XX w, znaną z takich lektur jak Ferdydurke 
Witolda Gombrowicza czy Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego. Jest też 
inscenizacja podwórka z Katarynki Bolesława Prusa czy ilustracji żydow-
skiej dzielnicy Warszawy z Mendla Gdańskiego Marii Konopnickiej. Jako 
że bohaterowie lektur to nie 
tylko dzieci żyjące w Polsce, 
przywołane są również realia 
życia Tomka Sawyera z powieści 
Marka Twaina oraz Stasia i Nel 
z W pustyni i w puszczy Henryka 
Sienkiewicza. Część wystawy 
jest poświęcona postaciom fan-
tastycznym. Prawdziwą atrakcją 
dla ówczesnych nastolatków 
jest rekonstrukcja mieszkania 
przełomu lat 70./80. XX wie-
ku, którą przywołamy boha-
terów Jeżycjady Małgorzaty 
Musierowicz.
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Wystawę będzie można oglądać do końca grudnia 2018 roku. 
Wstęp płatny

Lipiec–sierpień 2018 roku
Wystawa Piąte Królestwo, czyli Fungarium. 
Fotografie Roberta Kozaka
Dział Przyrody Muzeum im. Jacka Malczewskiego zaprasza na wyjąt-
kową wystawę fotograficzną zdjęć Roberta Kozaka, przedstawiającą 
ulotny (choć wszechobecny), niecodzienny i tajemniczy świat organi-
zmów, towarzyszących nam w sposób niewidoczny i nieustanny przez 
całe nasze życie, manifestujący się rokrocznie jesienną, spektakularną 
eksplozją form i kształtów, orgią egzotycznych barw, ukrytych w zie-
lonej połaci lasów. Grzyby, te zwyczajne, niezwyczajne i nadzwyczajne 
bo rzadkie i chronione, zostały przedstawione w kilkudziesięciu wyjąt-
kowych odsłonach, w postaci 90-ciu wielkoformatowych fotogramów.   
Czas trwania ekspozycji przewidziany jest do końca września br. 
Wstęp wolny

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 ro-
dziny Pinno; Zanim powstało miasto. Początki Radomia; Leszek 
Kołakowski (1927–2009) – wystawa bezpłatna.
Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 7 zł, 
ulgowy – 6 zł.

Wystawy przyrodnicze: 
Ochrona przyrody na Ziemi Radomskiej; Środowiska przyrodnicze 
Ziemi Radomskiej; Gabinet XIX-wiecznego Przyrodnika; Geologia  
i paleontologia Ziemi Radomskiej; Dziedzictwo Puszczy Kozienickiej
Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 7 zł, 
ulgowy – 6 zł. 
Na wszystkie ww. wystawy przyrodnicze obowiązuje jeden łączny bilet.
Cena biletu na wszystkie wystawy łącznie: normalny – 18 zł, ulgowy  
z przewodnikiem (grupowy) – 10 zł, ulgowy – 8 zł. 

Godziny otwarcia muzeum: poniedziałek 10.00–15.00, wtorek, śro-
da, czwartek 9.00–15.00, piątek 10.00–17.00, sobota czynne w pierwszą 
sobotę miesiąca w godz. 11.00–16.00, w pozostałe nieczynne, niedziela 
11.00–17.00. 
Na 60 minut przed zamknięciem muzeum nie wpuszcza zwiedzających.
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Program edukacyjny:
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oferuje bogaty program 
edukacyjny, skierowany zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak 
i uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych, którego ce-
lem ma być popularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, etno-
graficznej oraz przyrodniczej. Warsztaty plastyczne towarzyszą większo-
ści wystaw, stanowią wspaniałą okazję do nauki poprzez zabawę. Koszt 
warsztatów – 6 zł od osoby. Prosimy o rezerwację terminu warsztatów  
z dwutygodniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 48 36 25 694.

Muzeum Sztuki Współczesnej 
Rynek 4/5 (Dom Esterki i Dom Gąski, tel. 48 362 25 50, 
fax 48 362 34 81)
Muzeum Sztuki Współczesnej od 1 lipca 2018 roku nieczynne dla zwie-
dzających z powodu remontu

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 
(oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego, tel. 48 677 20 05)
Muzeum zaprasza do oglądania zmodernizowanej i wzbogaconej ekspo-
zycji 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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Lipiec–sierpień 2018 roku

Wystawy stała:
Ja Gombrowicz – życie i twórczość Witolda 
Gombrowicza
Wystawa odwołującą się do dokumentów, fotografii, pamiątek osobi-
stych, cytatów literackich. Zwiedzanie z przewodnikiem dostoso-
wane jest do wieku i zainteresowań zwiedzających. Muzeum Witolda 
Gombrowicza mieści się w zabytkowym pałacu we Wsoli, w odległości 
10 km od Radomia i 90 km od Warszawy. To tu w pierwszej połowie XX 
wieku mieszkał wraz z żoną – Aleksandrą z Pruszaków i córką Tereską brat 
Witolda – Jerzy Gombrowicz. Pisarz przyjeżdżał do Wsoli wielokrotnie, 
ostatni raz w 1939 roku, niedługo przed wybuchem II wojny światowej. 
We wsolskim pałacu powstawał Pamiętnik z okresu dojrzewania – debiut 
literacki Gombrowicza oraz fragmenty słynnej powieści Ferdydurke. 

Więcej informacji na temat oferty edukacyjnej muzeum i warsztatów na 
stronie internetowej MWG: www.muzeumgombrowicza.pl w zakładce: 
Dla belfra 

Zwiedzanie: 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. 

6 lipca 2018 roku
godz. 18.00
Gerard Edery: piosenki filmowe i pieśni sefardyjskie 
Gerard Edery urodził się w Casablance, wychowywał w Paryżu oraz 
Nowym Jorku. Jest piosenkarzem, gitarzystą, absolwentem Manhattan 
School of Music w Nowym Jorku na kierunku przedstawień operowych.
Znany jako świetny muzyczny folklorysta oraz piosenkarz i gitarzysta, 
Gerard Edery łączy etniczne style folkowe oraz tradycje z całego świa-
ta. Edery nie tylko odkrywa i kontynuuje historię piosenek i opowieści 
z Ameryki Północnej i Południowej, Europy czy Bliskiego Wschodu, ale 
również interpretuje je na nowy sposób, zrozumiały dla współczesnej 

Wsola
ul. Witolda Gombrowicza 1 

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

muzeum-gombrowicza@muzeumliteratury.pl

Muzeum  
Witolda 
Gombrowicza 
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publiczności. Został uhonorowany nagrodą Sephardic Musical Heritage 
Award, która promuje artystów wykonujących pieśni sefardyjskie. Podczas 
koncertu w Muzeum Witolda Gombrowicza oprócz pieśni sefardyjskich, 
artysta wykona także utwory filmowe. Koncert jest wydarzeniem to-
warzyszącym festiwalowi Kameralne Lato.
Bezpłatny dojazd z Radomia do Wsoli: zbiórka o godz. 17.20 na przystan-
ku Chrobrego/ Czysta (kier. Michałów). Powrót po koncercie, około godz. 
19.30.
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Witolda Gombrowicza
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ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81

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

15 lipca 2018 roku
godz. 16.00–21.00
Potańcówka pod dębem
Latem odbywają się w skansenie zabawy taneczne pod nazwą 
Potańcówka pod dębem. Podczas każdej z nich można usłyszeć muzykę 
charakterystyczną dla Radomskiego w wykonaniu najlepszych wiejskich 
kapel regionalnych. 15 lipca do tańca zagrają Kapela Jana Bochniaka  
z Wieniawy i Kapela Czesława Golińskiego z Wawrzyszowa
Wstęp płatny

Muzeum Wsi 
Radomskiej

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Wsi Radomskiej

Wystawy czasowe:

Lipiec–sierpień 2018 roku
By żyć w Polsce – chłopi w walce, obronie i budowie 
Niepodległej 
Ekspozycja przedstawia dokonania społeczności chłopskiej w budowa-
niu kraju, jego państwowości i tożsamości narodowej. Zilustrowano róż-
norodne formy działań o charakterze niepodległościowym prowadzone 
przez chłopów Ziemi Radomskiej, upamiętniając lokalnych bohaterów. 
Podjęto także problematykę sytuacji chłopskiej po odzyskaniu niepod-
ległości oraz udział tej warstwy społecznej w życiu politycznym kraju. 
Wystawa jest również przyczynkiem do upamiętnienia bohaterów cza-
sów odradzającej się Polski. 
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20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej  
z Samorządem Województwa Mazowieckiego
Wystawa ma charakter retrospektywny. Zaprezentowano rozwój mu-
zeum w ostatnim dwudziestoleciu. Ekspozycja ma charakter plenerowej 
wystawy planszowej. Na 18 planszach podzielonych na moduły tema-
tyczne przypomnimy rozbudowę i modernizację Muzeum, najciekawsze 
pod względem merytorycznym wystawy i eksponaty z muzealnej kolek-
cji, bogatą działalność wydawniczą, edukacyjną oraz festyny plenerowe. 
Wystawie będą towarzyszyły konkursy rodzinne, które przybliżą wiedzę 
o Samorządzie Województwa Mazowieckiego i Muzeum Wsi Radomskiej.

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Wsi Radomskiej
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18 sierpnia 2018 roku
Festyn Retro Rowerowy z okazji 100-lecia  
odzyskania przez Polskę Niepodległości
godz. 13.30 – zbiórka na placu Corazziego przed Urzędem Miejskim i prze-
jazd do Starego Ogrodu
godz. 14.00–20.00 – festyn w Starym Ogrodzie

Resursa zaprasza miłośników bicykli, historii, sportu i naszego miasta do 
Starego Ogrodu, kolebki radomskiego cyklizmu. Na imprezie pojawią się 
także zabytkowe auta i motocykle. Oczywiście nie zabraknie pokazów 
retro rowerów, w tym i wyprodukowanych przed 1939 r. w radomskiej 
Fabryce Broni Łucznik. Planowane są wyścigi w następujących kate-
goriach: bicykle, rowery przedwojenne, rowery z lat 60–80. XX w., dzie-
cięce, współczesne, Rower Miejski. Zapisy do wyścigów przyjmowane 
będą w Starym Ogrodzie w godz. 14.00–15.00. Nie zabraknie też muzyki. 
Największe przeboje 100-lecia zagra grupa Vanbar, odbędą się pokazy  
i nauka hip-hopu.
Organizatorzy: Ośrodek Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, Radomskie 
Towarzystwo Retrocyklistów Sprężyści, MOSiR

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63 

tel./fax 48 3778011  
www.resursa.radom.pl

resursa.radom@.wp.pl 

'

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska
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Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną



7, 14, 22 lipca, 19 sierpnia 2018 roku
godz. 17.00
Lato z ROKiem 
Specjalnie dla radomskich melomanów Radomska Orkiestra Kameralna 
we współpracy z Łaźnią - RKŚTiG przygotowała cykl wakacyjnych koncer-
tów w muszli koncertowej w Parku im. T. Kościuszki. Każde z wydarzeń 
będzie obfitowało w dawkę pozytywnej muzycznej energii, bo przecież 
nic tak nie sprzyja wakacyjnemu relaksowi jak dobra muzyka, dodatkowo 
grana na świeżym powietrzu.
Szczegóły na str. 24–26
Organizator: Radomska Orkiestra Kameralna oraz ŁAŹNIA - Radomski Klub 
Środowisk Twórczych i Galeria
Miejsce: Muszla Koncertowa w Parku im. T. Kościuszki 
Wstęp wolny

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna

ul. Żeromskiego 53  
(sala koncertowa Urzędu Miejskiego)

tel./fax 48 36 20 444
tel. 48 360 24 80

www.rok.art.pl
sekretariat@rok.art.pl 

koncerty@rok.art.pl

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną
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Zdjęcia udostępnione przez Organizatora
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Lipiec–sierpień 2018 roku
Lato z MOSiR
Przez całe lato nad zalewem na Borkach rozgrywane będą turnieje siat-
kówki plażowej w ramach Grand Prix Radomia. Specjalną ofertę dla naj-
młodszych mieszkańców Radomia MOSiR przygotuje od poniedziałku do 
piątku – w ramach multidyscyplinarnego projektu od godz. 10.00 do 14.00 
na Borkach przygotowane będą zajęcia dla najmłodszych dzieci. 
Na stadionie przy ul. Narutowicza, odbywać się będą zajęcia sporto-
we: lekkoatletyczne, piłkarskie, łucznicze, siatkarskie i koszykarskie. W sali 
sportów walki, zajęcia z kickboxingu oraz boksu poprowadzą doświad-
czeni trenerzy radomskich klubów.
W dniach 17–19 sierpnia nad zalewem odbędzie się Cafe Jazz Festival, 
a dwa tygodnie później, 31 sierpnia o godz. 18.00 MOSiR zaprosi na Galę 
Disco & Dance. 

Lipiec–sierpień 2018 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

Lipiec–sierpień 2018 roku
Muzeum Katedralne 
Radomska katedra zaprasza do odwiedzenia Muzeum Katedralnego. 
Zwiedzanie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu grupy. Kontakt  
– tel. 664 848 005.
Muzeum stanowi część wspólnego projektu gminy Radom, parafii ka-
tedralnej Opieki Najświętszej Maryi Panny i Kurii Diecezjalnej. Mieści się 
w kościele katedralnym, w dawnych salach katechetycznych. Są w nim 
eksponowane pamiątki związane z historią katedry, biskupstwa radom-
skiego i męczennikami-kapłanami z okresy drugiej wojny światowej. 

Inne  
wydarzenia
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Zgromadzono dawne szaty liturgiczne, bogato iluminowane księgi litur-
giczne czy barokowe naczynia liturgiczne. Jest też kielich, w którym Jan 
Paweł II celebrował mszę świętą na radomskim lotnisku. To unikatowa pa-
miątka, bowiem w jego kolumnadzie znajduje się postać św. Kazimierza 
Jagiellończyka, patrona Radomia. Ekspozycji towarzyszą stacje Drogi 
Krzyżowej namalowanej przez ks. Władysława Paciaka. Są też ponad stu-
letnie serca dzwonów katedralnych, które wymieniono w trakcie ostatnie-
go generalnego remontu kościoła.

5 lipca 2018 roku
godz. 20.00
Radomskie Spotkania Podróżników: podróż przez 
USA
Na kolejnym spotkaniu Kacper Nikola i Kinga Kobza opowiedzą o swojej 
podróży przez USA.
Miejsce: Winowajcy Tapas & Wine Bar, ul. Skłodowskiej-Curie 4
Wstęp wolny

21 lipca 2018 roku 
godz. 12.00
Spacer po Radomiu: Zielony Radom
Stary Ogród, park na Plantach, Ogrody Penza, Park Kościuszki... nasze 
miasto w swojej historii miało mnóstwo terenów zielonych, w których  
w wolnych chwilach wypoczywali radomianie. Część z nich przetrwała do 
dziś, część została zapomniana, pojawiły się także nowe parki i skwery. Na 
kolejnym spacerze podążymy szlakiem zielonych miejsc w Radomiu, po-
znamy ich historię i nie tylko. Więcej jak zawsze na stronie www.facebook.
com/stowarzyszeniedrogamleczna
Start: Stary Ogród, ul. Mireckiego
Wstęp wolny

Fot. Katedra Radomska
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Premiery filmowe:

6 lipca 2018 roku
Berek. Grupka przyjaciół z dawnej szkoły organizuje grę w berka rozgry-
waną na terenie całego kraju.
Whitney. Poruszający dokument poświęcony pamięci legendy muzyki 
pop i R&B – Whitney Houston.

13 lipca 2018 roku
Iniemamocni 2. W rodzinie Iniemamocnych przyszła kolej na zmiany! 
Podczas gdy Helen rozwija swoją karierę zawodową, jej mąż Bob zostaje  
w domu z dziećmi realizując się w zaciszu domowych pieleszy.
Drapacz chmur. Ikona popkultury – Dwayne Johnson – w filmie 
„Drapacz chmur” wciela się w postać Willa Sawyera, byłego szefa jednost-
ki FBI.

20 lipca 2018 roku
Sicario 2: Soldado. Matt i Alejandro powracają na pogranicze ame-
rykańsko-meksykańskie, by dopaść Carlosa Reyesa, narkotykowego baro-
na, który trudni się także przemytem broni dla terrorystów.
Pierwsza noc oczyszczenia. Za każdą tradycją kryje się rewolucja. 
Kolejny Dzień Niepodległości będzie świadkiem corocznego 12-godzin-
nego bezprawia. Zapraszamy na pierwszą noc oczyszczenia.
Co w trawie piszczy. Opowieść o pewnym niesfornym pasikoniku, 
który musi udowodnić swoim nowym przyjaciołom i ukochanej pszczół-
ce, że nie jest takim lekkoduchem za jakiego go mają.

27 lipca 2018 roku
Mamma mia! Here we go again. Dziesięć lat po wielkim suk-
cesie komedii „Mamma Mia!” twórcy filmu ponownie zapraszają na ma-
giczną grecką wyspę Kalokairi, by raz jeszcze spotkać się z ukochanymi 
postaciami i muzyką zespołu ABBA.

3 sierpnia 2018 roku
Ant-Man i Osa. Amerykański fantastycznonaukowy film akcji na pod-
stawie postaci komiksowych o tych samych imionach.

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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10 sierpnia 2018 roku
Mission: Impossible – Fallout. Konsekwencje zakończonej nie-
powodzeniem misji IMF może odczuć cały świat. Aby zapobiec katastro-
fie, Ethan Hunt i jego zespół muszą stanąć do wyścigu z czasem.

4, 11, 16, 25 lipca 2018 roku
godz. 18.30
Kino Konesera
4 lipca – Thelma
11 lipca – Prawdziwa historia
16 lipca – Zimna wojna
25 lipca – Nasze najlepsze wesele

5, 12, 19, 26 lipca 2018 roku
2, 9, 16, 23, 30 sierpnia 2018 
roku
godz. 13.00 i 18.00
Kultura Dostępna
5 lipca – Kobieta sukcesu; 12 lipca – Pomiędzy słowami; 19 lipca – 
Wieża. Jasny dzień; 26 lipca – Listy do M3; 2 sierpnia – Serce miłości;  
9 sierpnia – Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej; 16 sierp-
nia – Pitbull. Ostatni pies; 23 sierpnia – Twarz; 
30 sierpnia – Kobiety mafii

18 lipca 2018 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet – Pozycja obowiązkowa
Plejada gwiazd w pikantnej komedii o grupie przyjaciółek, które po lek-
turze Pięćdziesięciu twarzy Greya postanawiają dać miłości drugą szansę. 

8, 22 lipca 2018 roku
5, 19 sierpnia 2018 roku
godz. 10.30 
Poranki dla dzieci
8 lipca – Tomek i Przyjaciele; 22 lipca – Strażak Sam; 5 sierpnia – Tomek 
i Przyjaciele; 19 sierpnia – Strażak Sam

13 lipca, 3, 10, 31 sierpnia 2018 roku
godz. 23.00
Nocny Maraton Filmowy
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Premiery filmowe: 

6 lipca 2018 roku
Berek. Piątka lubiących rywalizację przyjaciół spotyka się co roku, aby 
przez miesiąc grać w berka, w którym wszystkie chwyty są dozwolone. 
Bawią się w ten sposób od pierwszej klasy. Teraz ryzykują własną głową, 
pracą i związkami, aby wyeliminować pozostałych uczestników z gry, wy-
krzykując „berek!”. 
41 dni nadziei. Tami i Richard, dwoje szaleńczo zakochanych mło-
dych żeglarzy wyrusza w rejs przez Pacyfik do odległej o tysiące kilome-
trów Kalifornii. Nie mają pojęcia, że płyną wprost na spotkanie jednego  
z największych huraganów w historii. 

13 lipca 2018 roku
Iniemamocni 2. W rodzinie Iniemamocnych przyszła kolej na zmiany! 
Podczas gdy Helen rozwija swoją karierę zawodową, jej mąż Bob zostaje  
w domu z dziećmi realizując się w zaciszu domowych pieleszy. Ta nowa 
sytuacja jest trudna dla wszystkich, a pączkujące nadprzyrodzone zdolno-
ści małego Jack-Jacka nie czynią jej łatwiejszą. 
Drapacz chmur. Dwayne Johnson wciela się w Willa Forda, weterana 
wojennego i byłego szefa jednostki FBI do odbijania zakładników. Teraz 
specjalizuje się w ochronie wieżowców. Podczas misji w Chinach najwięk-
szy, najbezpieczniejszy budynek świata staje w ogniu, Will wrobiony jest 
w odpowiedzialność za to wydarzenie. Uciekając, musi ocalić swoją rodzi-
nę, która wciąż przebywa w budynku.

20 lipca 2018 roku
The First Purge. Nadchodzący film The First Purge to prequel wy-
darzeń, jakie znamy z horroru Noc oczyszczenia oraz jej kontynuacji. 
Dowiemy się, jak wyglądała pierwsza z ustanowionych przez amerykański 
rząd „czystek”. 
Co w trawie piszczy. Pasikonik Tonik jest prawdziwym włóczykijem. 
Przemierza świat w podskokach, nigdzie nie zagrzewając dłużej miejsca. 
Pewnego dnia trafia na łąkę tak piękną, że postanawia zatrzymać się tu na 
dłużej. Szczególnie, że wpadła mu w oko urocza i dobra Królowa Pszczół 
Margerytka. 

ul. Chrobrego 1
tel. 670 05 00
fax: 670 05 25

www.multikino.pl
radom@multikino.pl

MULTIKINO 
Radom  
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27 lipca 2018 roku
Mamma mia: Here we go again!. Dziesięć lat po wielkim sukce-
sie komedii Mamma Mia!, twórcy filmu ponownie zapraszają na magiczną 
grecką wyspę Kalokairi, by raz jeszcze spotkać się z ukochanymi postacia-
mi i muzyką zespołu ABBA w zupełnie nowym filmie. 
Książe Czaruś. Dawno, dawno temu niegodziwa Królowa rzuciła 
urok na małego księcia Filipa. Zaklęcie sprawia, że teraz młodzieniec za-
kochuje się w każdej napotkanej dziewczynie, od razu się oświadczając. 
Królewna Śnieżka, Kopciuszek, Śpiąca Królewna – każda z nich wierzy, że 
przystojny książę ożeni się właśnie z nią. Ojciec Filipa, kompletnie nieświa-
domy klątwy, jaka ciąży nad jego synem, ma już dość sercowego chaosu 
panującego w królestwie..

10 sierpnia 2018 roku
Mission Impossible. Fallout. Konsekwencje zakończonej niepo-
wodzeniem misji IMF może odczuć cały świat. Aby zapobiec katastrofie, 
Ethan Hunt i jego zespół muszą stanąć do wyścigu z czasem.
Teen Titans Go! Tytani odnoszą wrażenie, że wszyscy najsłynniejsi 
superbohaterowie występują we własnych filmach – znaczy się wszyscy 
oprócz Młodych Tytanów! Jednak lider grupy – Robin, ma zamiar to zmie-
nić. Chce być postrzegany jako gwiazda, a nie tylko postać drugoplanowa.  
Gdyby tylko udało im się zwrócić na siebie uwagę najbardziej rozchwyty-
wanego reżysera w Hollywood… Pełni entuzjazmu i zwariowanych po-
mysłów Młodzi Tytani wyruszają do Tinsel Town w przekonaniu, że uda im 
się spełnić marzenia.   

17 sierpnia 2018 roku
Krzysiu, gdzie jesteś? Prawdziwych przyjaciół poznaje się w bie-
dzie! Gdy mały Krzyś dorósł i znalazł się na życiowym zakręcie, jego wierni 
towarzysze dzieciństwa – Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek – wy-
ruszają ze Stuwiekowego lasu do Londynu, by przypomnieć mu magię 
dzieciństwa. 
303, Bitwa o Anglię. Jest rok 1940. Władze i ludność Wielkiej Brytanii 
z rosnącym przerażeniem patrzą na inwazję niemieckiej armii na Europę. 
Rozpoczyna się bitwa o Anglię, w której doskonale wyszkoleni i doświad-
czeni piloci Luftwaffe zaciekle atakują alianckie samoloty RAFu. Z pomocą 
przybywają doborowi polscy lotnicy: Jan Zumbach, Witold Urbanowicz, 
Mirosław Ferić i Witold „Tolo” Łokuciewski. To weterani, którzy pragną wal-
czyć w obronie swojej ojczyzny nawet poza jej granicami.    

24 sierpnia 2018 roku
Mroczne umysły. Dziewczyna posiadająca nadnaturalne zdolności 
ucieka z zamkniętego obozu i dołącza do grupy nastolatków stawiających 
opór rządowi
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1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 lipca 2018 roku
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 sierpnia 2018 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. 

15 lipca 2018 roku
godz. 17.00
FIFA Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej Rosja 2018 
– Finał

3 sierpnia 2018 roku
Maraton z Ant-Manem (dwie części)
Ant-Man i Osa. Głównym bohaterem jest tytułowy człowiek-mrów-
ka (Paul Rudd) oraz The Wasp, w którą w tej i poprzedniej części wcieliła 
się Evangeline Lilly. Aktorka znana jest widzom choćby z kultowego już 
serialu „Lost" czy filmowej trylogii „Hobbit" w reżyserii Petera Jacksona. 
Akcja drugiej części Ant-Mana według zapowiedzi toczy się zaraz po wy-
darzeniach z ostatniego „Kapitana Ameryki". Oprócz tego nie zabraknie 
mnóstwa akcji, zabawy z powiększaniem i zmniejszaniem przeróżnych 
przedmiotów znanej z poprzedniej części oraz solidnej dawki humoru.

[ 59 ]



Wydawca: Urząd Miejski w Radomiu
Redakcja: Monika Tkaczyk
Opracowanie graficzne: Sławomir Iwański, Mirosław Łukasiewicz
Skład komputerowy: Jacek Pacholec 
Opracowanie wydawnicze, druk i oprawa: 
Instytut Technologii Eksploatacji – PIB w Radomiu
Nakład: 4,5 tys. egzemplarzy
 
Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB 
w Radomiu

Wydawnictwo przygotowane w oparciu o materiały dostarczone do re-
dakcji przez organizatorów imprez (szczegółowe informacje na stronach 
internetowych). 
Wydawca i redakcja nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne zmia-
ny terminów imprez prezentowanych w RIK-u. 
Wydawnictwo, całkowicie zrealizowane ze środków finansowych Gminy 
Miasta Radomia, służy wyłącznie promocji wydarzeń kulturalnych. 
Zabroniona jest sprzedaż oraz czerpanie wszelkich korzyści finansowych 
z RIK–u. Wydawca zastrzega sobie wyłączne prawo do dystrybucji RIK-u. 

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

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

BĄDŹ POINFORMOWANY

MOBILNY SYSTEM 
OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA 
MIESZKAŃCÓW RADOMIA – SISMS

Więcej na:
www.radom.pl/sisms

dla telefonu komórkowego
z klawiaturą

iOSAndroid

BEZPŁATNY

KOMUNIKATOR
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