
Luty tego roku upłynie w radomskiej kultu-
rze pod znakiem sztuk plastycznych. Czeka 
nas III Międzynarodowa Wystawa Mała 
Forma Graficzna 13x18 i III Międzynarodowe 
Triennale Mediów Cyfrowych. Co istotne, 
będziemy zapraszać do naszego miasta 
twórców z całej Polski, ale też z zagranicy. 
RKŚTiG „Łaźnia” konsekwentnie realizuje 
cykl spotkań z obiecującymi lub już uzna-
nymi polskimi artystami. Tym razem będzie 

to Julia Kurek, performerka, autorka prac wideo i instalacji, która bra-
ła już udział w wielu projektach na całym świecie. MCSW „Elektrownia” 
zaprosi na otwarcie jej wystawy „Lucha Libre”, poświęconej… mek-
sykańskiemu wrestlingowi. W „Elektrowni” zostanie również otwarta 
wystawa poznańskiego artysty Jacka Jagielskiego. Warto zauważyć, że 
ekspozycja ta jest współorganizowana i podzielona – część będzie pre-
zentowana w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, do odwiedzin które-
go radomian bardzo zachęcam. Z kolei Galeria 58 zaprosi na wernisaż 
gościa z Düsseldorfu – Renaty Jaworskiej, która działała już artystycznie  
w Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii. Czas na Radom. 

Dużo będzie też wystaw twórców związanych z naszym miastem lub re-
gionem. Tu wymienić trzeba podsumowanie 50 lat działalności Andrzeja 
Mitana – wokalisty, kompozytora, performera, happenera, twórcy interdy-
scyplinarnego w pełnym tego słowa znaczeniu. W lutym w Radomiu wy-
stawiać się też będzie, działający obecnie w Pionkach Tomasz Wróblewski, 
radomianka Hanna Ozimek, absolwentka radomskiego Wydziału Sztuki 
Anna Ludwicka. W Miejskiej Bibliotece Publicznej będzie można obej-
rzeć zdjęcia członków Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego  
i prace plastyczne dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących. A Michał 
Budzisz tradycyjnie już przygotuje wystawę poplenerową uczestników 
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego w Ożarowie. 

W lutym zapraszam też radomian na niezwykle żywiołową impre-
zę taneczną, jaką jest Turniej Tańca Breakdance „Radomskie Dwójki”  
w Domu Kultury „Idalin”. Teatr przygotował kolejną premierę – tym razem 
dla najmłodszych. Na pewno warto też wybrać się do Muzeum Witolda 
Gombrowicza we Wsoli, na spotkanie z prawdziwą gwiazdą polskiej litera-
tury – Andrzejem Stasiukiem.

O wszystkich wydarzeniach znajdą Państwo informacje na kolejnych stro-
nach Radomskiego Informatora Kulturalnego, w kalendarium imprez na 
stronie radom.pl oraz na profilu Facebook Kultura Radom.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia



Spis treści 

 Program ogólny imprez – luty 2017 3

 Urząd Miejski w Radomiu 11

 Centrum Rzeźby Polskiej 13

 Dom Kultury BORKI 15

 Dom Kultury IDALIN 17

 ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 19

 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA 23

 Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. i A.S. Załuskich 25

 Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR 29

 Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej 35

 Muzeum im. Jacka Malczewskiego 37

 Muzeum Wsi Radomskiej 41

 Ośrodek Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA 43

 Radomska Orkiestra Kameralna 47

 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego 49

 Kino HELIOS 53

 Inne wydarzenia 55

 MULTIKINO RADOM 61

[ 2 ]



Program ogólny imprez – luty 2017
Data /

Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

od  
1 lutego

Srebrną łuną biel się śnieży – wystawa prac 
plastycznych o tematyce zimowej dzieci  
i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci 
Niewidomych i Słabo Widzących im. Ks. 
Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go w Radomiu

W
Biblioteka Główna, 
ul. Piłsudskiego 12, 

Galeria M10

od  
1 lutego

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Sztuka kochania,  
reż. Maria Sadowska

P
MCSW  

„Elektrownia”

1–2 
lutego

Kino studyjne filmów artystycznych: Kot 
Bob i ja, reż. Roger Spottiswoode

P MCSW „Elektrownia”

1–9 
lutego

Filmy dla dzieci: Kacper i Emma na safari, 
reż. Arne Lindtner Næss

P MCSW „Elektrownia”

3–9 
lutego

Kino studyjne filmów artystycznych:  
Tony Erdmann, reż. Maren Ade

P MCSW „Elektrownia”

od 10 
lutego

Filmy dla dzieci: Kod M, familijny, 
przygodowy reż. Dennis Bots; Ostatni 
smok świata, reż. Depoyan Manuk

P MCSW „Elektrownia”

13–17 
lutego

Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 
6–12 lat 

P DK „Borki”

13–17 
lutego

Półzimowisko P
MDK,  

ul. Słowackiego 17

od  
17 lutego

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Milczenie, reż. Martin Scorsese

P MCSW „Elektrownia”

20–24 
lutego

Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 
6–12 lat 

P DK „Borki”

do  
28 lutego

Tryptyk Nito – wystawa prac Bartosza 
Lenarcika

W
Filia MBP nr 16,  

ul. Barycka 2

do  
28 lutego

Marta Kochanek-Zbroja, Kalejdoskop 
Ekspozycja w ramach projektu Kadry pod 
napięciem

W MCSW „Elektrownia”

cały luty
Wystawa: Oswoić nieuniknione, przybliżyć 
nieznane. Obrzędowość i ceremoniał 
pogrzebowy na przestrzeni dziejów i kultur

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego

cały luty
Wystawa: Kultury pozaeuropejskie w 
zbiorach Muzeum im. Jacka Malczewskiego

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego

cały luty
Sztuka nieprofesjonalna w zbiorach 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego

P
Muzeum Sztuki 
Współczesnej

cały luty
Wystawy czasowe: Wizerunki Matki Boskiej 
w zbiorach MWR; Sakralny wymiar świata. 
Przedstawienia religijne w kolekcji MWR

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

1 lutego 2017 środa

10.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała  

P Teatr Powszechny

12.00 
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Honorowy obywatel, 
reż. Gastón Duprat, Mariano Cohn

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

17.00
Magiczne krajobrazy – otwarcie wystawy 
fotografii dzieci ze świetlicy Radomskie-
go Towarzystwa Dobroczynności

W
Filia nr 6, 

ul. Kusocińskiego 13

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: Dobrze się kłamie w miłym 
towarzystwie

P Kino Helios
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2 lutego 2017 roku czwartek
16.00 
–19.00

Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

18.00
Podróże dalekie i bliskie. Wystawa prac 
Hanny Ozimek

W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00 Kultura Dostępna: Ederly P Kino Helios
3 lutego 2017 piątek

16.00 Karnawałowy Turniej Szachowy W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

16.00
Wernisaż Julii Kurek, Lucha Libre. Prace 
powstałe podczas rezydencji artystycz-
nych w Meksyku

W MCSW „Elektrownia”

17.00
Wernisaż Jacka Jagielskiego – Ulotna 
Trwałość horyzontu. Prace z lat 1984–2017

W MCSW „Elektrownia”

18.00
Stan nieważkości. Promocja tomiku 
wierszy Anny Łęckiej i Andrzeja 
Mędrzyckiego

W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
Spektakl: Cabaret, reż. Waldemar 
Zawodziński 

P Teatr Powszechny

19.00 Kamil Bednarek – koncert P
Klub muzyczny  

Strefa G2, 
ul. Przemysłowa 20

Premiery filmowe: Rings P Kino Helios
Premiery filmowe: Rings; Jackie P Multikino

4 lutego 2017 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.30
Czytanie po angielsku z Centrum Helen 
Doron 

W
Filia MBP nr 6,  

ul. Kusocińskiego 13

14.00
Wernisaż Jacka Jagielskiego – Ulotna 
Trwałość horyzontu. Prace z lat 1984–2017

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej
14.00

Wernisaż wystawy – 5 Ton Rzeźby z 
Orońska. Reprezentatywny zbiór rzeźby 
monumentalnej

14.30
Wernisaż wystawy – Marek Rogulus 
Rogulski Mu(e)seum – Dwie strzałki czasu 

15.00 Wernisaż wystawy: Robert Kaja Kto Tam 

17.00
Wernisaż wystawy: Seweryna Jańskiego 
Korytarz

W
Galeria 58,  

ul. Żeromskiego 58/14

18.00 Spotkanie z artystką Julią Kurek W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
Spektakl: Cabaret, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

5 lutego 2017 niedziela
10.30 Filmowe Poranki P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00

Premiera spektaklu Szelmostwa Lisa 
Witalisa na podstawie Jana Brzechwy, 
w adaptacji scenicznej Włodzimierza 
Mancewicza, w wykonaniu Teatru 
Poszukiwań

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

13.00
PREMIERA Spektakl: Calineczka, reż. Jacek 
Bała  

P Teatr Powszechny

16.00 Bal dla dzieci W Krainie Lodu P
Dworek Saski,  

ul. Limanowskiego 
150

17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”

18.00
Spektakl: Cabaret, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny
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18.00
AS PiK, czyli pisarz i krytyk spotkanie z 
Andrzejem Stasiukiem

W

Muzeum Witolda 
Gombrowicza,  

ul. W. Gombrowicza 1, 
Wsola

6 lutego 2017 poniedziałek

10.00
XIV Regionalny Przegląd Dorobku Arty-
stycznego Dzieci i Młodzieży Prezentacje 
Teatralne 2017

W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

18.00
Spotkanie z Moniką Sznajderman 
szefową Wydawnictwa Czarne, autorką 
książki Fałszerze pieprzu

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna,  
ul. Piłsudskiego 12

19.00
Puzonowy wieczór z Big Bandem 
Mundana

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

7 lutego 2017 wtorek

10.00
Spektakl: Niepodobnym obyczajem, reż. 
Andrzej Sadowski

P Teatr Powszechny

10.00
XIV Regionalny Przegląd Dorobku  
Artystycznego Dzieci i Młodzieży 
Prezentacje Teatralne 2017

W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

17.00
5 do kwadratu – otwarcie wystawy prac 
Anny Ludwickiej 

W
Biblioteka Główna,  
ul. Piłsudskiego 12, 

sala 36

18.00
Dałby Bug – otwarcie wystawy fotografii 
Justyny i Stanisława Wolaninów

W
Biblioteka Główna,  
ul. Piłsudskiego 12, 

Mała Galeria RTF
8 lutego 2017 środa

10.00
Spektakl: Niepodobnym obyczajem, reż. 
Andrzej Sadowski

P Teatr Powszechny

12.00 
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Ślady stóp,  
reż. Juan Manuel Cotelo

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

17.00
Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności. 
Prelekcję pt. Zarządzanie własnymi 
pieniędzmi wygłosi Lidia Chrząstek

W
Filia MBP nr 1,  

ul. Osiedlowa 9

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.30
Kino Kobiet: Sztuka kochania Michaliny 
Wisłockiej

P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: Moonlight P Kino Helios

9 lutego 2017 czwartek

9.00
Konferencja naukowo-szkoleniowa Jak 
wprowadzać w świat osoby z autyzmem?

W

Aula Główna 
Uniwersytetu 

Technologiczno-Hu-
manistycznego przy 

ul. Chrobrego 31

10.00
Spotkanie autorskie z Wojciechem Krupą 
– radomskim bajkopisarzem, autorem 
książek dla dzieci

W
Filia MBP nr 1,  

ul. Osiedlowa 9

10.00 
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała P Teatr Powszechny

17.00
Promocja III tomu Radomskich Studiów 
Humanistycznych

W
Biblioteka Główna, 
ul. Piłsudskiego 12, 

sala 36

17.00
FUTW: Sztuka Kochania Michaliny 
Wisłockiej

P Kino Helios

18.00 Kultura Dostępna: Ostatnia rodzina Kino Helios

19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny

20.00
Przedpremierowy pokaz filmu:  
Ciemniejsza strona Greya

P Multikino
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Premiery filmowe: Lego ® Batman: FILM P Kino Helios
10 lutego 2017 piątek

8.15;  
9.35; 
10.40

Audycje umuzykalniające –Historia de un 
amor (Historia jednej miłości)

P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53

10.00
Spotkanie z cyklu Biblioteczne Bajanie: 
Trąbalski, Elmer i inne słonie

W
Filia MBP nr 1,  

ul. Osiedlowa 9
10.00 
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

16.00
Na Wyspie Skarbów – zabawa karnawa-
łowa

W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

17.00 Kawiarnia poetycka bez granic W
Filia MBP nr 6,  

ul. Kusocińskiego 13

17.00
Spotkanie autorskie z Teresą Opoką  
i promocja najnowszej książki  
Poławiaczka dusz

W
Biblioteka Główna, 
ul. Piłsudskiego 12, 

sala 36
17.30 Wieczór poezji W DK „Borki”

18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny

20.00 Koncert HEY P
Klub muzyczny 

Strefa G2

20.00
Przedpremierowy pokaz filmu:  
Ciemniejsza strona Grey’a

Multikino

Premiery filmowe: Ciemniejsza strona 
Grey’a; John Wick 2; The Lego Batman 
Movie

P Multikino

Premiery filmowe: Ciemniejsza Strona 
Greya; John Wick2

P Kino Helios

11 lutego 2017 sobota

10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Odkryj Radom z Amfiteatrem – Miejsca 
kulturalnych spotkań radomian w XX 
wieku

W Ulice Radomia

15.00 
–17.00

W podniebnej krainie – zabawa karnawa-
łowa dla dzieci

W
MOK „Amfiteatr” – 

Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

16.00 
i 19.00

Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny

18.00
Koncert – Historia de un amor (Historia 
jednej miłości)

P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53

18.00
Walentynki prawie idealne – koncert 
Artura Gotza

P
MOK „Amfiteatr”  

– Kawiarnia Artystycz-
na, ul. Parkowa 1

18.00
Walentynkowo-karnawałowy wieczór  
w Resursie

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

12 lutego 2017 niedziela
10.00 Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

10.30 Filmowe Poranki P Kino Helios
10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

15.00 
–21.00

Walentynki w Rynku W Rynek

17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”

18.00
Walentynkowy Koncert – Michał Bajor 
Moja miłość

P
Zespół Szkół  
Muzycznych
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18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny
14 lutego 2017 wtorek

14.00 Walentynki dla dzieci w wieku 6–12 lat W DK „Borki”

19.00 Spektakl: Prawda, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny
15 lutego 2017 środa

10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

12.00 
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Fritz Bauer kontra 
państwo, reż. Lars Kraume

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

17.00
W kręgu miłości. Recital Elżbiety 
Malecińskiej 

W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
19.00 Spektakl: Prawda, reż. Zbigniew Rybka                      P Teatr Powszechny

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: Manchester by the sea P Kino Helios

16 lutego 2017 czwartek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

10.45

Spojrzenie na sztukę – cz.1: wykład 
opisujący genezę wszystkich rodzajów 
sztuk plastycznych. Prowadzi Jan Andrzej 
Jasiński

W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

16.00 Zabawa Walentynkowa dla Seniorów P DK „Borki”

18.00
Kultura Dostępna: Szkoła uwodzenia 
Czesława M.

P Kino Helios

19.00
Stand Up Comedy – Abelard Giza – 
program pt. Ludzie trzymajcie kapelusze

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”.

17 lutego 2017 piątek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

17.00
3 Międzynarodowa Wystawa Mała Forma 
Graficzna 13 x 18 – Dialog warsztatu  
z cyfrą 2016

W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 
ul. Traugutta 31/33

18.00
Pod 13 – Warsztaty Zostań opowiadaczem 
– część I

W
MOK „Amfiteatr” – 

Pod 13-ką,  
ul. Parkowa 1

18.00
Otwarcie wystawy fotografii Zbigniewa 
Edwarda Staniszewskiego pt. Niebo nad 
Ziemią

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

19.00
III Międzynarodowe Triennale Mediów 
Cyfrowych – Radom 2016 oraz START 
OF ART 2

W
Klub Studencki 

Alchemia, Radom,  
ul. Chrobrego 31

19.00
Spektakl: Kolacja dla głupca, reż Zbigniew 
Rybka

P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Lekarstwo na życie; 
Rock Dog; Był sobie pies; Milczenie;  
Nocne życie

P Multikino

Premiery filmowe: Był sobie pies; Polandja; 
Lekarstwo na życie

P Kino Helios

Nocny Maraton Walentynkowy P Kino Helios
18 lutego 2017 sobota

10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 
–14.00

Familijne warsztaty – Zabawy  
z opowieściami 

W
MOK „Amfiteatr”  

– Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

12.00
Zawirowania Radomskie – Warsztaty 
przyśpiewkowe

W
MOK „Amfiteatr” 
Scena Obozisko,  
ul. Śniadeckich 2

15.00
Wernisaż – Andrzej Mitan, sztuka (nie)
zidentyfikowana

W MCSW „Elektrownia”
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16.00
Zawirowania Radomskie – Warsztaty 
taneczne (oberek)

W
MOK „Amfiteatr” 
Scena Obozisko,  
ul. Śniadeckich 2

18.00
Spektakl: Niby matki, niby córki, reż. 
Jarosław Fedoryszyn

P Teatr Powszechny

19.00
Zawirowania Radomskie – Zabawa 
taneczna

W
MOK „Amfiteatr” 
Scena Obozisko,  
ul. Śniadeckich 2

19.00
Spektakl: Kolacja dla głupca, reż Zbigniew 
Rybka

P Teatr Powszechny

19.00 Czerwone Gitary – Koncert P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19 lutego 2017 niedziela

10.00 Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny
10.30 Filmowe Poranki P Kino Helios
10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Pod 13 – Warsztaty Zostań opowiadaczem 
– część II

W
MOK „Amfiteatr” – 

Pod 13-ką,  
ul. Parkowa 1

16.00
Spektakl: Bóg mordu, reż. Krzysztof 
Babicki

P Teatr Powszechny

17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”

18.00 Pod 13 – Opowieści z pięciu stron świata W
MOK „Amfiteatr”  

– Pod 13-ką,  
ul. Parkowa 1

18.00

Spektakl Polityka w wykonaniu teatru 
studenckiego z Wyższej Szkoły Kultury 
Społecznej i Medialnej w Toruniu,  
reż. o. Dariusz Drążek

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Spektakl: Niby matki, niby córki, reż. 
Jarosław Fedoryszyn

P Teatr Powszechny

19.00
Spektakl: Kolacja dla głupca, reż Zbigniew 
Rybka

P Teatr Powszechny

20 lutego 2017 poniedziałek

10.00
Spektakl: Szelmostwa Lisa Witalisa wg 
Jana Brzechwy

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Popularne problemy ze sztuką 
współczesną 

W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 
ul. Traugutta 31/33

21 lutego 2017 wtorek

10.00 Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

17.00
Kolejne spotkanie w ramach cyklu Klub 
Spec Mam

W
Filia MBP nr 6,  

ul. Kusocińskiego 13
22 lutego 2017 środa

10.00 Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

11.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała  

P Teatr Powszechny

10.00
Spektakl: Szelmostwa Lisa Witalisa wg 
Jana Brzechwy

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

12.00 
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Julieta, reż. Pedro 
Almodóvar

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00 Kultura Dostępna: Jestem mordercą P Kino Helios
18.30 Kino Kobiet: La, la Land P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa,  

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: Toni Erdmann P Kino Konesera

23 lutego 2017 czwartek

10.00 Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

10.45

Spojrzenie na sztukę – cz. 2: wykład  
opisujący budowę dzieła sztuki i este-
tyczne problemy twórczości. Prowadzi 
Jan Andrzej Jasiński

W
MDK,  

ul. Słowackiego 17
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11.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała  

P Teatr Powszechny

16.00 XXIV Turniej Tańca Taneczne Ferie 2017 W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

17.00
Prezentacja tomiku Aby piękno tego 
świata… Wiersze i poezja Józefa 
Kaźmierczaka

W
Biblioteka Główna,  
ul. Piłsudskiego 12, 

sala 36

18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Tomasz 
Wróblewskiego

W DK „Idalin”

18.00 Jazz & Love – koncert W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
24 lutego 2017 piątek

18.00
Band...band – koncert rockowy koncert 
zespołów z Resursy i zespołów, które 
rozpoczynały w Resursie

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Wystawa poplenerowa uczestników 
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego  
– Ożarów 2016

W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

19.00 VOL. 2 – Dyskoteka dorosłego człowieka P
MOK „Amfiteatr” - 
Scena Obozisko,  
ul. Śniadeckich 2

19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny
Premiery filmowe: Pokot; Porady na zdra-
dy; Barbie w świecie gier; xXx: Reaktywacja

P Kino Helios

Premiery filmowe: xXx: Reaktywacja; 
Ukryte działania; Pokot; Porady na zdrady

P Multikino

25 lutego 2017 sobota
10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Warsztaty Zrób modny komin bez drutów P
MOK „Amfiteatr” 
Scena Obozisko,  
ul. Śniadeckich 2

16.00 Bal ostatkowy dla Seniorów P DK „Borki”

17.00
Wernisaż wystawy – Renata Jaworska 
Mapy i terytoria

W
Galeria 58, ul. 

Żeromskiego 58/14

17.00 Zabawa karnawałowa P DK „Idalin”

18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny

20.00 Koncert Pawła Domagały P
Sala Koncertowa 

ul. Żeromskiego 53
26 lutego 2017 niedziela

10.00
Turniej Tańca Breakdance pn.: Radomskie 
Dwójki

W DK „Idalin”

10.30 Filmowe Poranki P Kino Helios
10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Wkręć się w teatr – Czerwony Kapturek P
MOK „Amfiteatr” - 

Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

16.00
Spektakl: Bóg mordu, reż. Krzysztof 
Babicki

P Teatr Powszechny

16.00
Kabaret Skeczów Męczących – Pod 
prądem

P
Sala Koncertowa  

ul. Żeromskiego 53

17.00 Z cyklu: W kręgu folkloru i sztuki ludowej W
„Łaźnia” – RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny
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28 lutego 2017 wtorek

10.00
Biblioteczne Bajanie – głośne czytanie 
dla dzieci

W
Filia MBP nr 1,  

ul. Osiedlowa 9
10.00 
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała  P Teatr Powszechny

Akcję Zima 2017 prowadzą:
Filia nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej 
ul. Osiedlowa 9

tel. 48 363 09 50,  
e-mail: filia1@mbpradom.pl

Filia nr 6 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Janusza Kusocińskiego 13

tel. 48 364 04 51, 48 360 72 77, 
e-mail: filia6@mbpradom.pl

Filia nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej, 
ul. Barycka 2

tel. 48 360 51 95,  
e-mail: filia16@mbpradom.pl

Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa 
Obywatelska”, ul. Malczewskiego 16 

tel. 48 362 42 63,  
e-mail: resursa.radom@wp.pl 
www.resursa.radom.pl,

Dom Kultury „Idalin”,  
ul. Bluszczowa4/8

tel. 48 365 27 17,  
e-mail: dk.idalin@poczta.onet.pl 
www.dkidalin.radom.pl 

Dom Kultury „Borki”, 
ul. Sucha 2 

tel. 48 331 24 46,  
e-mail: dk.borki@op.pl 
www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl 

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

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

Młodzieżowy Dom Kultury  
im. H. Stadnickiej 
ul. Słowackiego 17

tel. 48 360 62 02,  
e-mail: mdk.pak@wp.pl ,  
sekretariat@mdk.radom.pl  
www.mdk.radom.pl 

W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – zaproszenie
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Urząd Miejski 
w Radomiu

Wydział Kultury
ul. Żeromskiego 53

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

rik@umradom.pl

12 lutego 2017 roku
godz. 15.00–21.00
Walentynki w Rynku
Gra miejska dla par i całych rodzin, W programie m.in. romantyczne wy-
cieczki po mieście, warsztaty wykonywania upominków walentynko-
wych, walc zakochanych, niespodzianki dla korzystających z lodowiska, 
możliwość z korzystania z fotobudki, losowanie wśród uczestników im-
prezy zaproszeń na walentynkowe kolacje w radomskich restauracjach  
i inne atrakcje. 
Miejsce: Rynek

6–7 lutego 2017 roku
godz. 10.00
XIV Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego 
Dzieci i Młodzieży Prezentacje Teatralne 2017
Celem Prezentacji Teatralnych jest rozwijanie zainteresowań teatralnych  
u dzieci i młodzieży oraz konfrontacja dokonań amatorskiego ruchu arty-
stycznego. W prezentacjach mogą brać udział dziecięce i młodzieżowe 

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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teatry amatorskie, reprezentujące szkoły oraz placówki kultury regionu 
radomskiego.
Przegląd pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia 
oraz Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Organizator i miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej  
w Radomiu, ul. Słowackiego 17

9 lutego 2017 roku
godz. 9.00
Konferencja naukowo-szkoleniowa Jak wprowadzać 
w świat osoby z autyzmem?
Konferencja ma na celu doskonalenie zawodowe nauczycieli, zdobywanie 
wiedzy na temat metod pracy terapeutycznej z dziećmi ze spektrum au-
tyzmu dotyczących umiejętności społecznych. Przedsięwzięcie skierowa-
ne jest do nauczycieli szkół specjalnych, masowych, przedszkoli, pracow-
ników poradni psychologiczno-pedagogicznych, logopedów, psycholo-
gów, dyrektorów szkół, studentów oraz rodziców dzieci z autyzmem.
Konferencja pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia  
Radosława Witkowskiego, pod patronatem Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty Aurelii Michałowskiej oraz rektora UTH w Radomiu prof. dr hab. 
inż. Zbigniewa Łukasika.
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Więcej informacji na stronie: 
www.zssipo.radom.pl
Organizator: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych  
w Radomiu we współpracy z Katedrą Pedagogiki i Psychologii 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz 
Stowarzyszeniem Edukacyjno-Rehabilitacyjnym ,,Do Celu”.
Miejsce: Aula Główna Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
przy ul. Chrobrego 31

17 lutego 2017 roku
godz. 19.00
III Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych  
– Radom 2016 oraz START OF ART 2
Prezentacja zakwalifikowanych w konkursie prac graficznych i filmów uczestników 

triennale. Po ceremonii wręczenia nagród odbędą się pokazy dodatkowe oraz kon-

cert w ramach 2 edycji START OF ART. Wydarzenie potrwa prawdopodobnie do 

późnych godzin wieczornych.

III Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych jest organizowane przez Katedrę 

Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Celem imprezy 

jest umożliwienie wymiany doświadczeń młodym twórcom reprezentującym 

swoje macierzyste uczelnie (posiadające kierunki artystyczne) z Polski i świata. 

Tegoroczna edycja realizowana jest pod hasłem SYSTEM, które pełni rolę słowa klu-

cza. Środowiskiem, w którym przebiegać będzie konfrontacja działań cyfrowych, 

będzie Internet. Nie oznacza to jednak rezygnacji z pokazów „konwencjonalnych”. 

Wstęp wolny

Miejsce: Klub Studencki Alchemia, Radom, ul. Chrobrego 31
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Orońsko
ul. Topolowa 1

tel. 48 618 45 16
fax 48 618 44 70

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

4 lutego 2017 roku
godz. 14.00 
Wernisaż Jacka Jagielskiego Ulotna Trwałość  
horyzontu. Prace z lat 1984–2017
Wystawę prac Jacka Jagielskiego, artysty związanego ze środowi-
skiem poznańskim, organizują wspólnie Mazowieckie Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu i Centrum Rzeźby Polskiej  
w Orońsku. To kolejny krok na drodze artystycznej współpracy pomię-
dzy instytucjami. Projekt obejmie dwie równoległe odsłony twórczo-
ści artysty, w Radomiu i Orońsku. Ekspozycja będzie miała charakter 
retrospektywy. Złożą się na nią prace zrealizowane w latach 1984–2016.  
W sumie ponad dwadzieścia obiektów i realizacji przestrzennych, z czego 
trzy, wymagające odrębnej przestrzeni, pokazane zostaną w „Elektrowni”  
w Radomiu.
Jak mówi kurator wystawy Anna Podsiadły, Jagielski zaprezentuje intry-
gujące, hybrydalne przedmioty, które cechuje skondensowana, wyrazista 
forma i doskonale zbalansowana kompozycja. Są to trudne do określe-
nia konstrukcje, sytuacje pozornie nierealne, niepraktyczne, nieistniejące  
w życiu codziennym, a jednocześnie oczywiste, mówiące kategoriami, ja-
kie znamy, obrośnięte kulturowymi i personalnymi kodami. Mówią o czło-
wieku, choć bez człowieka – artysta nie pokazuje w ogóle postaci ludzkiej, 
a tylko przedmioty, które są formą dla ciała ludzkiego albo, którymi czło-
wiek się posługuje. 
Wystawa czynna do 3 maja 2017 roku. Kuratorka wystaw: Anna Podsiadły.
Miejsce: Budynek Muzeum Rzeźby Współczesnej.

4 lutego 2017 roku
godz. 14.00 
Wernisaż 5 Ton Rzeźby z Orońska. Reprezentatywny 
zbiór rzeźby monumentalnej
Uczestnicy: Magdalena Abakanowicz, Maciej Aleksandrowicz, Krzysztof 
M. Bednarski, Marcin Berdyszak, Tomasz Domański, Adam Garnek, Robert 
Kaja, Marta Pszonak, Robert Rumas, Anna Siekierska, Łukasz Skąpski, 
Tomasz Skórka, Maciej Szańkowski, Paweł Wocial i Kamila Tuszyńska.
Wystawa została przygotowana przez Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 
i była prezentowana jesienią 2016 roku w Millenaris Park w Budapeszcie 

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej
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na Art Market Budapest. Jest reprezentatywnym zbiorem monumentalnej 
rzeźby 15 polskich artystów, współpracujących z CRP, zarówno klasyków,  
z których najbardziej znana jest Magdalena Abakanowicz, artystów śred-
niej generacji oraz trojga młodszych, ale już zauważalnych twórców. 
Kurator: Eulalia Domanowska. Współpraca: Leszek Golec, Jarosław Pajek. 
Aranżacja: Henryk Gac. Wystawa czynna do 3 maja 2017 roku.
Miejsce: Budynek Muzeum Rzeźby Współczesnej

4 lutego 2017 roku
godz. 14.30 
Wernisaż: Marek Rogulus Rogulski – Mu(e)seum – 
Dwie strzałki czasu 
Wystawa interdyscyplinarnego, progresywnego artysty, teoretyka,  
kuratora problemowych wystaw, realizowanych w jego autorskich,  
offowych galeriach Spichrz7 i Spiż7 w Gdańsku oraz otwartych instytu-
cjach kultury. Anagramowym tytułem Mu(e)seum – dwie strzałki czasu 
Rogulski nawiązuje do unikatowej specyfiki transparentnego pawilonu 
oranżerii Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, spełniającego funkcje mu-
zeum, po którego nierozróżnialnych skrzydłach odbiorca wędruje osiowo, 
zarazem wytyczając transferowy „rytuał przejścia”, gdyż nowa multime-
dialna (a genetycznie rzeźbiarska) instalacja „uświęcona” przez autorytet 
ważnego ośrodka wystawienniczego, zostanie przeniesiona do inicjo-
wanego właśnie przez Marka Rogulskiego Instytutu Cybernetyki Sztuki  
w Gdańsku Osowie. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie instrumental-
no-performatywne oprowadzenie Rogulusa, a całe wydarzenie stanowi 
etap jego artystyczno-badawczych działań pt. Engram i struktura dyssypa-
tywna, w którym szczególnie wyróżnia on zamysł ekspozycji, polegający 
na splocie funkcji powstania „rzeźby” z procesem kreowania realnego 
MUESSEUM w Gdańsku.
Kurator: dr Dorota Grubba-Thiede. Koordynator: Jarosław Pajek. Wystawa 
czynna do 3 maja 2017 roku.

4 lutego 2017 roku
godz. 15.00
Wernisaż: Robert Kaja – Kto Tam 
Kto Tam to wystawa w szczególnym miejscu. Kaplica na terenie parku CRP 
w Orońsku w naturalny sposób rzutuje na odbiór każdej z pokazywanych 
w niej ekspozycji, w związku z charakterem miejsca często odbywają się 
tam wystawy kommemoratywne zmarłych rzeźbiarzy. Prezentowane 
obiekty rzeźbiarskie odnoszą się do symboli, mających zdefiniować re-
lację między światem materialnym i pozamaterialnym. Kurator: Leszek 
Golec. Wystawa czynna do 23 kwietnia 2017 roku.

Godziny otwarcia Centrum Rzeźby Polskiej: 1 listopada – 31 marca 
godz.  10.00–15.00, weekend godz. 8.00–16.00. 
Ceny biletów: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł.
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ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
fax 48 331 24 27

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

10 lutego 2017 roku
godz. 17.30
Wieczór poezji
Wszystkich miłośników i sympatyków poezji DK Borki zaprasza na prezen-
tacje literackiej twórczości artystów amatorów.

13–17 lutego 2017 roku
godz. 9.00–16.00
Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat 
Zajęcia wokalne (ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, artykulacyjne i into-
nacyjne, śpiewanie wybranych piosenek); rytmika (uczenie wrażliwości 
na muzykę, kształcenie słuchu muzycznego); warsztaty sceniczne (praca  
z mikrofonem, odsłuchem i podkładami muzycznymi); warsztaty plastycz-
ne – decoupage. Dodatkowe atrakcje: spotkanie z literaturą dziecięcą (Filia 
Nr 9 MBP w Radomiu), wycieczki oraz lekcja muzealna.
Wstęp płatny: 65–75 zł

14 lutego 2017 roku
godz. 14.00–16.00
Walentynki dla dzieci w wieku 6–12 lat
W programie: konkursy walentynkowe oraz zabawa przy muzyce.

Dom 
Kultury 
BORKI

Zdjęcie udostępnione przez DK Borki
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16 lutego 2017 roku
godz. 16.00 
Zabawa Walentynkowa dla seniorów
W programie: muzyka na żywo, pyszne menu.
Wstęp płatny: 10 zł 

od 20 do 24 lutego 2017 roku
godz. 9.00–16.00
Warsztaty artystyczne dla dzieci w wieku 6–12 lat 
Zajęcia taneczne (hip-hop i disco); rytmika (uczenie wrażliwości na mu-
zykę, kształcenie słuchu muzycznego); warsztaty sceniczne (praca z mi-
krofonem, odsłuchem i podkładami muzycznymi); warsztaty plastyczne 
– decoupage. Dodatkowe atrakcje: spotkanie z literaturą dziecięcą (Filia  
Nr 9 MBP w Radomiu), wycieczki oraz lekcje muzealne.
Wstęp płatny: 65–75 zł

25 lutego 2017 roku
godz. 16.00 
Bal ostatkowy dla seniorów 
Ostatki stanowią najbardziej gorący okres karnawału, dlatego DK Borki 
zaprasza miłośników zabawy na wieczór pełen atrakcji i dobrej muzyki, 
spędzony w znakomitym towarzystwie.
Wstęp płatny: 25 zł
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ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17

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

5, 12, 19 lutego 2017 roku
godz. 17.00
Spotkanie Klubu Seniora
Cena biletu: 10 zł

23 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa 
Tomasza Wróblewskiego
Tomasz Wróblewski – ur. w 1964r. we Wrocławiu, ukończył Państwowe 
Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie. Studia: 1990 – IWA UMCS 
w Lublinie, dyplom z malarstwa w prac. Prof. M. Hermana, 2009 – 
Podyplomowe Studia Menedżerskie dla Artystów, Twórców i Animatorów 
Kultury na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1994 
należy do Związku Polskich Artystów Plastyków. Pracuje w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Pionkach. Od 1990 do 2007 r. prowadził Galerię Format, 
organizując 182 wystawy. W latach 2010–2015 organizował wystawy 

Dom 
Kultury 
IDALIN

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin
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Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin

w Galerii Kafka, obecnie zajmuje się wystawiennictwem w Galerii Hall 
Miejskiego Ośrodka Kultury. Pomysłodawca i komisarz wystawy Artyści 
Powiatu Radomskiego Formatowanie. Nauczyciel rysunku i malarstwa. 
Zajmuje się malarstwem, grafiką komputerową i scenografią. 31 wystaw 
indywidualnych, udział w ponad 150 wystawach zbiorowych w kraju i za 
granicą; 9 realizacji filmowych jako scenograf, m.in. film Fundacja (F.Bajon), 
Afonia i pszczoły (J.J.Kolski), serial Stacyjka (R.Piwowarski). Brał udział w 32 
plenerach ogólnopolskich i międzynarodowych. 

25 lutego 2017 roku
godz. 17.00
Zabawa karnawałowa 
Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy.
Wstęp płatny: 20 zł

26 lutego 2017 roku
godz. 10.00
Turniej Tańca Breakdance Radomskie Dwójki

To już 12 edycja jednej z najbardziej zakręconych imprez w Radomiu. 
Turniej skierowany jest do osób pozytywnie nastawionych do otaczającej 
ich rzeczywistości, lubiących rywalizację fair play, walkę na parkiecie, sta-
nie na głowie i dużo dobrej muzyki. Swoje umiejętności zaprezentują naj-
lepsi B-boy’e i B-girls, z których zasiadająca w jury śmietanka breakdance 
wybierze tych najlepszych. Jak co roku, nie zabraknie świetnej atmosfery, 
muzyki, walk w systemie 2x2 oraz zabawy.

[ 18 ]



ul. Żeromskiego 56 
(siedziba główna)

tel. 48 385 80 81
fax 48 385 80 80

ul. Traugutta 31/33 
(Galeria)

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

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

poczta@laznia-radom.pl

2 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Podróże dalekie i bliskie. Wystawa prac 
Hanny Ozimek 
Rodowita radomianka, absolwentka III LO im. płk. D. Czachowskiego, 
Studium Nauczycielskiego w Radomiu, kierunek – wychowanie pla-
styczne, Uniwersytetu Warszawskiego – Wydziału Pedagogicznego, stu-
diów muzeologicznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracowała jako 
nauczyciel. Przez 28 lat związana z Muzeum im. Jacka Malczewskiego  
w Radomiu. Redaktor wydawnictw i kurator wielu wystaw. Organizowała 
koncerty, wykłady i imprezy muzealne. Po przejściu na emeryturę, reali-
zuje swoje hobby: rysunek, malarstwo, a przede wszystkim akwarele. 
Od 2014 r. maluje pod kierunkiem artysty plastyka Dariusza Stelmacha  
w Domu Kultury Idalin. Kocha literaturę, muzykę i teatr. Podróżuje po kraju 
i Europie.
ul. Żeromskiego 56

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 

fot. H. Ozimek
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3 lutego 2017 roku
godz.18.00
Stan nieważkości. Promocja tomiku wierszy Anny 
Łęckiej i Andrzeja Mędrzyckiego 
Gośćmi wieczoru będą Andrzej Kuba Kubacki, artysta estradowy, tenor 
operowy o koloraturowej barwie głosu i bardzo wysokich alikwotach 
muzycznych oraz Kuba Mędrzycki, zawodowo związany z radiem Złote 
Przeboje. Recytacje: Danuta Dolecka i Jan Wulkiewicz.
ul. Żeromskiego 56

4 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Spotkanie z artystką Julią Kurek 
Julia Kurek jest performerką, autorką prac wideo i instalacji. W 2015 
roku uzyskała tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. 
Absolwentka ASP w Krakowie oraz ASP w Gdańsku. Studiowała również 
w Istambule Marmara Universitesi. Performance jest dla niej jednym ze 
sposobów doświadczania rzeczywistości. Wysyła komunikat i dostaje od-
powiedź, sprawdzając tym samym psychofizyczną kondycję swoją i oto-
czenia. Artystka brała udział w wielu wystawach, festiwalach sztuki m.in.: 
w Anglii, na Białorusi, Brazylii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, 
Hiszpanii, Holandii, Izraelu, Japonii, Meksyku, Niemczech, Norwegii, Rosji, 
Rumunii, Serbii, Stanach Zjednoczonych, Szkocji, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, 
Włoszech i Polsce. Zdarzenie w ramach programu edukacyjnego Galerii 
Łaźnia.
ul. Żeromskiego 56

15 lutego 2017 roku
godz. 17.00
W kręgu miłości. Recital Elżbiety Malecińskiej 
Podczas wieczoru usłyszymy 
piosenki autorskie, dotykające 
różnych aspektów tytułowego 
uczucia, śpiewane przy wtórze 
gitary przez mieszkankę ziemi 
radomskiej współpracującą z 
różnymi środowiskami twórczy-
mi. Elżbieta Malecińska jest kie-
rownikiem Domu Ludowego w 
Cerekwi oraz czynnym straża-
kiem w tamtejszej Ochotniczej 
Straży Pożarnej. Prowadzenie 
koncertu: Krzysztof Jakub 
Lachowicz. 
ul. Żeromskiego 56 Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia-RKŚTiG
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fot. T. Chudzik

17 lutego 2017 roku
godz. 17.00
III Międzynarodowa Wystawa Mała Forma Graficzna 
13 x 18 – Dialog warsztatu z cyfrą 2016
Waldemar Kozub: „Zamysł opracowania pro-
jektu artystycznego Mała Forma Graficzna 
13 x 18 wiąże się z pytaniem o przyszłość 
miniatury graficznej. Szukając odpowie-
dzi konfrontujemy artystów, zapraszając 
do dialogu ich utwory graficzne, tworzone  
w różnych technikach: warsztatowych, mie-
szanych, autorskich, cyfrowych. Projekt nie 
narzucał tematu wystawy, nie stawiał ogra-
niczeń warsztatowych. Jedyne ograniczenie 
inwencji autorów stanowił format. Zgodnie z nim, prostokąt o wymiarach  
13 x 18 cm przyjęliśmy, jako obowiązujący dla wszystkich uczestników 
ekran ekspozycyjny, w którym miała zmieścić się miniatura graficzna. 
Wystawa nie jest efektem pokonkursowej selekcji, ale jest przeglądem 
autorskich prac artystów, którzy nadesłali od 2 do 4 grafik do ekspozy-
cji”. Idea wystawy: Waldemar Kozub, Wiesław Turno. Kuratorzy wysta-
wy: Wiesław Turno, Szymon Piasta, Waldemar Kozub. Kurator wystawy  
w Radomiu: Szymon Piasta.
ul. Traugutta 31/33

20 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Popularne problemy ze sztuką współczesną 
Sztuką może być obecnie wszystko, zatem jak się w takim świecie nie za-
gubić? Cykl gościnnych spotkań z dr. Kazimierzem M. Łyszczem, wykła-
dowcą Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Zdarzenie w ramach programu 
edukacyjnego Galerii Łaźnia. 
ul. Traugutta 31/33

23 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Jazz & Love – koncert 
Polsko-szwedzki projekt jazzowy tworzą: Klaudia Kowalik, Grzegorz Rogala 
i Anders Grop. Klaudia Kowalik – radomianka, fenomenalna wokalistka  
i skrzypaczka, odkryta przez amerykańskiego pianistę Stana Breckenridge’a. 
Laureatka Top Art Festiwal w Paryżu (2015). Grzegorz Rogala – puzonista, 
kompozytor i lider wielu projektów. Absolwent Instytutu Jazzowego  
w Berlinie i Stypendysta Berklee College of Music. Od 10 lat aktywnie 
tworzy polską scenę jazzową m.in. z zespołami Kattorna, czy PGR. Anders 
Grop – kontrabasista, urodzony w 1964 r. w Sztokholmie kompozytor i pe-
dagog. Po ukończeniu Sztokholmskiego Instytutu Pedagogiki Muzycznej 
w 1995r., rozpoczął życie muzyka koncertującego. Występował na całym 
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świecie z takimi zespołami jak SOS Big Band, Stockholms Storband, Latin 
The Mood, Cirrus, Lynx, Persone(Rock), Flintstones Big Band. W 2003 r.  
z Berlin Big - Band zdobył Jazz & Blues Award Berlin. Współpracował m.in. 
Nilsem Landgrenem, Hayati Kafé, Ulfem Andersonem (ABBA), Paulem 
Youngiem. 
ul. Żeromskiego 56

24 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Wystawa poplenerowa uczestników 
Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego – Ożarów 
2016
Kurator: Michał Budzisz
ul. Żeromskiego 56

26 lutego 2017 roku
godz. 17.00
Z cyklu W kręgu folkloru i sztuki ludowej
W programie Zapusty wystąpi zespół folklorystyczny Korzenie z Ła-
guszowa (gmina Przyłęk). Zapraszają Towarzystwo Kultury Teatralnej 
Ziemia Radomska oraz Łaźnia – RKŚTiG.
ul. Żeromskiego 56

Julia Kurek, Lucha Libre, dokumentacja performance, 27 września 2014, 
pałac prezydenta w Mexico City, 

fot. arch. artystki
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Mazowieckie 
Centrum Sztuki 
Współczesnej 
ELEKTROWNIA

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

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

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

do 28 lutego 2017 roku
Marta Kochanek-Zbroja, Kalejdoskop
Ekspozycja w ramach projektu Kadry pod napięciem. Projekt dla Centrum 
Sztuki Współczesnej Elektrownia nosi tytuł Kalejdoskop. Tym razem au-
torka przedstawia fragmenty swoich ulubionych prac umieszczonych  
w nowych konfiguracjach, w jednej długiej sekwencji. Chronologia po-
kazanych sytuacji jest przypadkowa, lecz zdaje się mieć logikę. Wystarczy 
uzupełnić brakujące elementy w wyobraźni. To nie wszystko: każdy od-
biorca może otworzyć akcję w dowolnym miejscu, przetasować układ 
epizodów. Każda kombinacja jest równouprawniona. Stąd tytuł kompo-
zycji – bo gdy obracamy tubę z lusterkami i kolorowymi szkiełkami, zwaną 
kalejdoskopem, wszystkie obrazy są udane, zachwycają urodą i wszystkie 
mają swoją logikę. A Marta Kochanek-Zbroja zachęca widzów, żeby pokrę-
cili scenkami z jej Kalejdoskopu w głowie. W wyobraźni. Kuratorka wystawy 
Monika Małkowska.
Wstęp na wystawę bezpłatny

3 lutego 2017 roku
godz. 16.00
Wernisaż Julii Kurek, Lucha Libre. Prace powstałe 
podczas rezydencji artystycznych w Meksyku
Projekt Julii Kurek Lucha Libre powstał w oparciu o pobyty rezydencyjne 
artystki w Meksyku. Pierwszy odbył się we wrześniu 2014 roku, drugi na 
przełomie sierpnia i września 2016 roku. Artystka w cyklu czterech wystaw 
stara się uchwycić paradoksy rzeczywistości meksykańskiej, skupia się na 
tym co ukryte, niewidoczne na powierzchni. Projekt Lucha Libre będzie 
swoistą opowieścią o Meksyku, próbą pokazania go z perspektywy emo-
cji ulicy, lęków obecnych w społeczeństwie. Lucha libre to nazwa popu-
larnej w Meksyku sportowej rozrywki, nazwę można przetłumaczyć jako 
wolną walkę lub walkę w stylu wolnym. Widowisko balansuje na granicy 
zapasów i teatru. Występujący zapaśnicy (luchadores) tworzą fikcyjne po-
stacie i prawie nigdy nie ujawniają swojej prawdziwej tożsamości publicz-
nie. Ważnym elementem Lucha libre są maski ukrywające twarz zapaśnika. 
Bywa, że są one noszone również poza ringiem. Lucha libre niczym szkło 
powiększające ujawnia wiele z tego czym jest Meksyk. Kuratorka wysta-
wy: Agnieszka Kulazińska. 
Wystawa czynna do 23 kwietnia 2017 roku.
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3 lutego 2017 roku
godz. 17.00
Wernisaż Jacka Jagielskiego Ulotna Trwałość  
horyzontu. Prace z lat 1984–2017
Wystawa współorganizowana z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. 
Kuratorka wystawy: Anna Podsiadły.
Wystawa czynna do 23 kwietnia 2017 r.
Więcej na stronie 13 oraz na www.elektrownia.art.pl. 

18 lutego 2017 roku
godz. 15.00
Wernisaż Andrzej Mitan, sztuka (nie)zidentyfikowana
Wystawa podsumowuje 50 lat działalności twórczej artysty. Wystawa 
o charakterze multimedialnym, na którą składają się filmy Wojciecha 
Majewskiego i Grzegorza Rogali oraz fotografie w formie wydruków wiel-
koformatowych, dokumentujące działania artystyczne autora: płyty ze 
zbiorów Muzeum Sztuki w Łodzi, obiekty, utwory muzyczne, skompono-
wane przez artystę.
Wystawa czynna do 23 kwietnia 2017 r.

Kino Studyjne Filmów Artystycznych (wstęp płatny)
Premiery: 
od 1 lutego – Sztuka kochania, komedia obyczajowa, reż. Maria Sadowska, 
Polska 2016 (120’); 
1–2 lutego – Kot Bob i ja, dramat obyczajowy, reż. Roger Spottiswoode, 
Wielka Brytania 2016 (103’); 
3–9 lutego – Tony Erdmann, komedia, reż. Maren Ade, Niemcy, Austria 2016 
(162’); 
od 17 lutego – Milczenie, dramat, reż. Martin Scorsese, USA 2016 (161’).

Filmy dla dzieci: 
1–9 lutego – Kacper i Emma na safari, familijny, reż. Arne Lindtner Næss, 
Norwegia 2015, dubbing, b/o wieku (75’); 
od 10 lutego – Kod M, familijny, przygodowy reż. Dennis Bots, Holandia 
2015, dubbing, od 10 lat ( 98’); 
od 10 lutego – Ostatni smok świata, animowany, przygodowy, reż. 
Depoyan Manuk, Ukraina 2016, dubbing, b/o wieku (85’).

Dyskusyjny Klub Filmowy – projekcje filmów  
artystycznych w każdy poniedziałek 

Szczegóły programu na stronie www.elektrownia.art.pl
MCSW „Elektrownia” w Radomiu zastrzega sobie prawo zmian repertuaru.
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ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

do 28 lutego 2017 roku
Tryptyk Nito – wystawa prac Bartosza Lenarcika
Filia nr 16, ul. Barycka 2 

od 1 lutego 2017 roku
Wystawa Srebrną łuną biel się śnieży
Wystawa prac plastycznych o tematyce zimowej dzieci i młodzieży ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych 
i Słabo Widzących im. Ks. Prymasa Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Radomiu. Prezentowane prace wykonywane były podczas zajęć rewali-
dacyjnych i plastyczno-manualnych. Ze względu na ograniczenia psycho-
fizyczne uczniów większość prac została wykonana za pomocą metody 
F. Affolter, która polega na kładzeniu rąk terapeuty na grzbietowej stronie 
dłoni podopiecznego i lekkie ukierunkowanie ich na wykonanie czynno-
ści, dzięki czemu dziecko czuje się sprawcą. Zachęcamy wszystkich do 
obejrzenia wystawy, dzięki której dzieci niepełnosprawne wraz z nauczy-
cielami chcą przybliżyć cele i misję Ośrodka. Są nimi przede wszystkim: 
nauka, wychowanie, wspieranie rozwoju, poszanowanie praw dziecka  
i ucznia oraz tworzenie warunków podopiecznym do uczestnictwa w róż-
nych formach życia społecznego i kulturalnego. 
UWAGA: Wystawa nie będzie miała oficjalnego otwarcia.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Galeria M10

1 lutego 2017 roku
godz. 17.00
Magiczne krajobrazy – otwarcie wystawy  
fotografii dzieci ze świetlicy Radomskiego 
Towarzystwa Dobroczynności
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

4 lutego 2017 roku
godz. 12.30 
Czytanie po angielsku z Centrum Helen Doron 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

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

7 lutego 2017 roku
godz. 17.00
5 do kwadratu – otwarcie wystawy prac Anny 
Ludwickiej 
Ekspozycja jest pierwszą dużą wystawą indywidualną Anny Ludwickiej, 
absolwentki Wydziału Sztuki UTH w Radomiu, a wcześniej matematy-
ki na UW. Składają się na nią prace graficzne w technice serigrafii, którą 
autorka szczególnie sobie upodobała, oraz jej ilustracje. Anna Ludwicka 
inspiruje się fascynującym światem przyrody. Pokazuje w swoich seri-
grafiach elementy pejzażu i zjawiska zanurzone w naturze. Na wystawie 
będzie można obejrzeć wciąż otwarty cykl Matematycy polscy, w którym 
za pomocą konturowych rysunków pokazuje sylwetki największych na-
szych matematyków ze swoimi osiągnięciami, jak również wybór ilustracji,  
w większości do artykułów w czasopiśmie popularnonaukowym „Delta”, 
które ilustruje (z przerwą) ponad 10 lat.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

7 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Dałby Bug – otwarcie wystawy fotografii  
Justyny i Stanisława Wolaninów
Autorzy podczas swoich wędrówek trafili nad Bug. Rzeka zauroczyła ich 
swoją dzikością i naturalnością. Zachwyciły szczególnie odcinki na granicy 
polsko-ukraińskiej, ale nie tylko. Bug w okolicach swojego ujścia jest rów-
nie urokliwy. Dlatego fotograficy mają nadzieję, że prezentowane fotogra-
fie oddadzą klimat tej rzeki.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF.
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8 lutego 2017 roku 
godz. 17.00
Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności. Prelekcję  
pt. Zarządzanie własnymi pieniędzmi wygłosi  
Lidia Chrząstek
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

9 lutego 2017 roku 
godz. 10.00 
Spotkanie autorskie z Wojciechem Krupą  
– radomskim bajkopisarzem, autorem książek  
dla dzieci
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

9 lutego 2017 roku
godz. 17.00
Promocja III tomu Radomskich 
Studiów Humanistycznych
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

10 lutego 2017 roku
godz. 10.00 
Trąbalski, Elmer i inne słonie
W ramach nowego cykl spotkań Biblioteczne 
Bajanie uczniowie PG nr 4 przygotują imprezę czytelniczą dla dzieci.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

10 lutego 2017 roku 
godz. 17.00
Spotkanie autorskie z Teresą Opoką i promocja  
najnowszej książki Poławiaczka dusz
Teresa Ewa Opoka to autorka poczytnych po-
wieści i dramatopisarka. Tym razem zrezygno-
wała jednak z fikcji literackiej, by dać osobiste 
świadectwo uzdrowienia i wstawiennictwa 
świętej Teresy z Lisieux. Książka jest opowie-
ścią życiu, w którym nieustannie zdarzają się 
duże i małe cuda. Takie szczególne łaski są do-
stępne dla każdego z nas – trzeba się jedynie 
na nie otworzyć.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36
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10 lutego 2017 roku 
godz. 17.00
Kawiarnia poetycka bez granic
W programie montaż słowno-muzyczny Konwersacje miłosne w wykona-
niu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Do celu”.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

21 lutego 2017 roku 
godz. 17.00 
Kolejne spotkanie w ramach cyklu Klub Spec Mam 
Przeznaczone dla młodych i przyszłych mam.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

23 lutego 2017 roku 
godz. 17.00
Prezentacja tomiku Aby piękno tego świata… 
Wiersze i poezja Józefa Kaźmierczaka
Wiersze prezentować będą aktorzy Teatru Proscenium działającego przy 
Radomskiej Orkiestrze Kameralnej. Scenariusz: Izabella Mosańska, opra-
wa muzyczna: uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych im. O Kolberga  
w Radomiu.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

28 lutego 2017 roku 
godz. 10.00 
Biblioteczne Bajanie – głośne czytanie dla dzieci
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

Godziny otwarcia galerii:

sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10
poniedziałek–piątek   9.00–19.00 
sobota    9.00–15.00

Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13 – sala widowiskowa
poniedziałek–piątek    9.00–19.00
sobota     9.00–15.00

Galeria „F-16”, ul. Barycka 2
poniedziałek, środa, piątek   12.00–18.00
wtorek, czwartek     9.00–15.00
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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

6 lutego 2017 roku
godz. 19.00
Puzonowy wieczór z Big Bandem „Mundana”
Dariusz Krajewski, Tomasz Leśniewski oraz Grzegorz Olewiński to trzech 
utalentowanych puzonistów, którzy zaprezentują się podczas najbliż-
szego koncertu big bandu „Mundana”. Koncert będzie siódmym spo-
tkaniem z cyklu Radomscy muzycy z big bandem „Mundana”. Cykl kon-
certów Radomscy muzycy z big bandem „Mundana” organizowany jest 
od czterech lat. W tym czasie z big bandem wystąpili świetni muzycy 
związani z Radomiem: Grzegorz Murdza, Iwona Skwarek, Artur Miedziński 
i Michał Kraska, Michał Trzpiota, Patrycja Kawęcka-Czerska oraz Dominik 
Gawroński, Damian Czarnecki i Dariusz Umięcki.
Dariusz Krzysztof Krajewski – dyrygent, nauczyciel, muzyk instrumen-
talista instrumentów dętych blaszanych, aranżer, społecznik. Prowadzi  
z sukcesami orkiestrę Grandioso oraz big band ZSM Radom. Pomysłodawca 
Radomskiej Bitwy Big Bandów. Laureat wielu nagród. Jego nagranie hej-
nału Radomia – utworu Alleluja Mikołaja z Radomia – jest emitowane  
z radomskiego Ratusza.
Grzegorz Olewiński – od lat szkolnych bardziej ciągnęło go do muzyki 
rozrywkowej niż do klasyki. Muzyczną przygodę rozpoczął w Grandioso. 
Kontynuował ją w rytmach reggae w zespole Le Illjah. Obecnie gra w Big 
Bandzie „Mundana” i w zespole Alicetea, z którym nagrywa trzecią płytę.

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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Tomasz Leśniewski – pasjonat puzonu, na którym gra od 20 lat. 
Związany z Big Bandem „Mundana” od 10 lat. Kształcił się w Zespole Szkół 
Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu. 
Big Band „Mundana” – uznana marka na muzycznej scenie Radomia 
i regionu. Zespół niejednokrotnie uświetniał miejskie imprezy. Dwa lata 
temu zespół obchodził jubileusz XX-lecia istnienia. Dwukrotni wystąpił 
na festiwalu United Europe Jazz Festival w Bańskiej Bystrzycy na Słowacji. 
Mundana ma wszechstronny repertuar. Gra jazz, muzykę latynoamery-
kańską i popularne utwory rozrywkowe. Od 2010 roku „Mundana” działa 
pod skrzydłami MOK „Amfiteatr”. 
Bilety: 20 zł, do kupienia w Resursie Obywatelskiej.
Miejsce: OKiSz „Resursa Obywatelska”, ul. Malczewskiego 16.

11 lutego 2017 roku
godz. 12.00
Odkryj Radom z Amfiteatrem – Miejsca kulturalnych 
spotkań radomian w XX wieku
MOK rozpoczyna cykl spacerów po naszym mieście. Każdy z nich będzie 
miał swój temat przewodni. 11 lutego wyruszymy szlakiem miejsc, które 
tętniły życiem kulturalnym w dwudziestowiecznym Radomiu. Zbiórka na 
ul. Parkowej 1, przy siedzibie MOK. 
Wstęp wolny
Miejsce: ulice Radomia.

11 lutego 2017 roku
godz. 15.00–17.00
W podniebnej krainie – zabawa karnawałowa dla 
dzieci
Gdzieś bardzo, bardzo wysoko, wyżej niż potrafi dolecieć wypuszczo-
ny z dłoni balonik, między księżycem, a białymi jak mleko chmurami, 
gdzie gwiazdy migocą tak pięknie, że trudno oderwać od nich wzrok, 
w Podniebnej Krainie utkwił sam Święty Mikołaj! A wraz z nim jego po-
mocnicy, Elfy. Potrzebna mu pomóc, by odnalazł drogę do Laponii, zabrał 
prezenty i zdążył je rozdać wszystkim dzieciom! Teraz wszystko w rękach 
dzieci, które mają pomóc Świętemu Mikołajowi – to niezwykła przygo-
da, jaką przeżyją najmłodsi podczas zabawy organizowanej przez MOK 
„Amfiteatr”. 
Na zabawę obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
Wychowankowie Kuźni Artystycznej – wstęp wolny. Pozostali: 10 zł. 
Obowiązują stroje karnawałowe.
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5.

11 lutego 2017 roku
godz. 18.00 
Walentynki prawie idealne – koncert Artura Gotza
Na koncert zapraszamy pary, singli oraz przeciwników i zwolenników wa-
lentynek. Wraz z Arturem Gotzem zastanowimy się jaki jest współczesny 
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mężczyzna, jakie ma problemy i co robi, by być 
idealny. W programie quiz Wenus kontra Mars 
oraz metamorfozy dla kobiet. 
Artur Gotz – urodzony w Krakowie wokali-
sta i aktor młodego pokolenia. Aktualnie ak-
tor scen Warszawy (Teatr „6 Piętro” Michała 
Żebrowskiego) i Łodzi (Teatr Nowy im.  
K. Dejmka). Zagrał kilka ról filmowych m.in. w fil-
mie Karol – człowiek, który został papieżem oraz 
w popularnych serialach m.in. Na Wspólnej. Jako 
wokalista debiutował w krakowskiej Piwnicy 
pod Baranami. W 2010 roku wydał płytę Obiekt seksualny. W walentynki 
2015 ukazała się jego druga płyta Mężczyzna prawie idealny, z piosenka-
mi, które napisała dla niego Agnieszka Chrzanowska. Artur Gotz zagrał 
ponad 280 solowych recitali w Polsce i na świecie. 
Bilety dostępne na Biletyna.pl, 20 zł – dla singli, 30 zł – dla par.
Miejsce: Kawiarnia artystyczna, ul. Parkowa 1

Metamorfozy dla kobiet – razem z firmą Mary Kay MOK zaprasza do 
udziału w metamorfozach – wizażystki wykonają dla uczestniczek koncer-
tu profesjonalny makijaż, połączony z zabiegami pielęgnacyjnymi. Efekt 
będzie można uwiecznić na sesji zdjęciowej przed i po metamorfozie 
oraz otrzymać pamiątkowe zdjęcia. Początek sesji zdjęciowej i metamor-
foz o godz. 16.00 w Amfiteatrze przy ul. Parkowej 1. Obowiązują zapisy 
– 667 901 900. Liczba miejsc ograniczona. By uczestniczyć w metamorfo-
zach, należy mieć bilet na koncert Artura Gotza. 

17 i 19 lutego 2017 roku
Pod 13 – Zostań opowiadaczem – warsztaty 
Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą zacząć zajmująco 
opowiadać historie w gronie przyjaciół i rodziny, nauczyć się dobrze prze-
mawiać publicznie i lubią dzielić się swoimi przeżyciami. Na warsztatach 
dowiemy się, jak opowiadać, żeby inni chcieli słuchać, co robić, a czego 
lepiej unikać. Będą omawiane podstawy komunikacji interpersonalnej, 
techniki pracy głosem. 
Warsztat obejmuje dwa spotkania: 17 lutego (piątek) – godz. 18.00–
21.00 – część teoretyczna; 19 lutego (niedziela) – godz. 12.00–15.00  
– część praktyczna. 
Uczestników warsztatów MOK zaprasza do wspólnego opowiadania hi-
storii podczas Opowieści z pięciu stron świata, czyli finału warsztatów 
w Amfiteatrze – niedziela 19 stycznia o godz. 18:00. Warunkiem jest 
obecność podczas obu dni warsztatowych. Warsztat prowadzi Szymon 
Góralczyk, opowiadacz z grupy Karawana Opowieści, który opowia-
daniem historii zajmuje się od 4 lat i jest to jego wielka pasja. Podróżuje  
z opowieściami po Polsce. Odwiedził również Palestynę oraz Meksyk. 
Prowadzi spotkania zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Warsztaty odbędą się w nowej, klimatycznej przestrzeni artystycznej 

fot. W. Jachyra
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Amfiteatru – Pod 13. To dawna garderoba z numerem trzynastym, z któ-
rej korzystały gwiazdy polskiej sceny muzycznej i kabaretowej, tj. Maryla 
Rodowicz, Beata Kozidrak, Andrzej Zaucha, Violetta Villas, czy Hannę 
Banaszak i Bohdan Smoleń. 
Wstęp wolny – na warsztaty obowiązują zapisy.
Miejsce: Pod 13, ul. Parkowa 1

18 lutego 2017 roku
godz. 12.00–14.00
Familijne warsztaty Zabawy z opowieściami 
Czasem niespodziewanie ktoś, a zwłaszcza dzieci, proszą nas o bajkę. Co 
zrobić, kiedy nie mamy żadnej książki pod ręką albo wszystkie są już prze-
czytane? Trzeba wtedy bajkę ułożyć samemu. Czy to łatwe zadanie? Na 
warsztaty MOK zaprasza dzieci od 6 roku życia i dorosłych. Improwizowane 
opowiadanie jednym przychodzi łatwiej, innym trudniej. Niemniej można 
tę umiejętność ćwiczyć. I na tym właśnie polegają warsztaty. Familijna 
formuła pozwoli spędzić czas wraz z dziećmi, a także czegoś się od nich 
nauczyć. Bo dzieci to naturalni opowiadacze. Dla młodszych dzieci MOK 
zapewnia opiekę, by rodzice mogli szkolić się w sztuce opowiadania. 
Warsztat prowadzi Szymon Góralczyk, opowiadacz z grupy Karawana 
Opowieści.
Wstęp wolny – obowiązują zapisy
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5.

18 lutego 2017 roku 
Zawirowania Radomskie 
Pierwsze w nowym roku Zawirowania Radomskie! Cykl poświęcony jest 
muzycznym, tanecznym i śpiewaczym tradycjom Radomszczyzny. Na 
warsztaty przyśpiewkowe, taneczne oraz na potańcówkę zapraszają 
Radomska Inicjatywa Oberkowa w partnerstwie z MOK „Amfiteatr”. Wstęp 
na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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Warsztaty przyśpiewkowe dla kobiet
godz. 12.00–15.00
Warsztaty poprowadzi Maria Siwiec, znakomita śpiewaczka z Gałek 
Rusinowskich. Ze względu na tonację głosu, warsztaty przeznaczone 
są dla kobiet. Przyśpiewki to specyficzny rodzaj śpiewu do skrzypiec  
w rytmie trójmiarowym. Śpiewano je podczas tańca do muzykantów  
– w Radomskiem zwane oberami ciągłymi, bądź wyrywasami. Sztuka 
przyśpiewywania nie należy do najłatwiejszych. Opiera się na trafnym 
wyczuciu rytmu oberkowego, znajomości melodii i krótkich rymowa-
nych tekstów, bądź umiejętności układania ich w nawiązaniu do bieżącej 
sytuacji. 
Warsztaty taneczne (oberek), godz. 16.00–17.00 – część dla początku-
jących; godz. 17.00–19.00 – część z wiejskimi mistrzami tańca
Pierwszą część warsztatów poprowadzi Czesław Pióro z Radomia. Drugą 
część – Maria i Wacław Siwcowie – wiejscy mistrzowie tańca i śpiewu  
z Gałek. Warto zabrać ze sobą wygodne buty na płaskiej podeszwie. 

Zabawa taneczna
godz. 19.00–1.00
Kapela Braci Panczaków w składzie: Czesław Pańczak – harmonia trzy-
rzędowa, Józef Pańczak – baraban. Kapela Braci Tarnowskich w składzie: 
Adam Tarnowski – skrzypce, Stanisław Tarnowski – harmonia trzyrzędowa, 
Czesław Wąsik – bębenek obreczowy. Bracia Pańczakowie grali ze sławny-
mi skrzypkami z rodziny Gaców, z braćmi Piotrem i Janem. W 2011 roku, 
razem Janem Gacą, zdobyli złotą basztę na Ogólnopolskim Przeglądzie 
Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Bracia 
Tarnowscy zagrali wspólnie ponad 500 wesel. Mistrzowie teatru weselne-
go – zwyczajowych spektakli, które odgrywa się drugiego dnia wesela. 
Słuchając ich muzyki przenosimy się w klimat zabawy sprzed wielu lat. 
Oprócz nieodzownych oberów w repertuarze mają polki, oraz walczyki 
i fokstroty. Wydarzenie współrealizowane z MOK „Amfiteatr” i Fundacją 
Miasto Aniołów.
Zapisy na warsztaty: e-mail: oberekradomski@gmail.com ; 
tel.: 602-827-342
Wstęp wolny
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2

24 lutego 2017 roku
godz. 19.00–23.00
VOL. 2 – Dyskoteka dorosłego człowieka
Druga odsłona zabawy nawiązującej do kultowych dyskotek z lat 70.  
w ówczesnym Domu Kultury „Obozisko”. Tym razem motywem przewod-
nim będą rytmy latino. 
Bilet: 10 zł
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
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25 lutego 2017 roku
godz. 12.00–16.00
Warsztaty Zrób modny komin bez drutów
Na warsztatach każdy będzie mógł nauczyć się tworzyć proste i modne 
kominy. Wszystko bez użycia drutów i szydełka. Zapewniamy grubą i cie-
płą włóczkę. Warsztat poprowadzi Agnieszka Jadźwińska – prowadząca 
stronę www dla pasjonatów robótek ręcznych - pelnywelny.pl
Na warsztaty obowiązują zapisy pod nr telefonu 667 901 900. Liczba 
miejsc ograniczona, Wstęp płatny – 30 zł.
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2

26 lutego 2017 roku
godz. 12.00 
Wkręć się w teatr – Czerwony Kapturek
Czerwony Kapturek do bajka, którą znają wszyscy. To właśnie tę historię 
opowiemy podczas lutowej odsłony cyklu „Wkręć się w teatr”. Czerwony 
kapturek w wykonaniu Teatru Barnaby to przewrotne piosenki, zawrotna 
akcja i niezwykła oprawa muzyczna. Zapraszamy dzieci i dorosłych na po-
dróż do krainy teatru. Po spektaklu dzieci będą mogły spróbować swoich 
sił aktorskich na scenie. 
Teatr Barnaby to jedna z niewielu scen marionetkowych w Polsce  
i Europie. Dzięki mobilnej scenie teatr wystawia przedstawienia w prze-
różnych warunkach: od sal teatralnych po niekonwencjonalne plenery. 
Spektakle Teatru Barnaby oparte są, w dużej mierze, na interakcji z wi-
dzem i dają radość każdemu niezależnie od wieku. Przedstawienia odgry-
wane są lalkami i marionetkami wykonanymi ręcznie z drewna lipowego. 
Same lalki ubrane są w prawdziwe kostiumy szyte na miarę. Tekst – Jan 
Brzechwa; muzyka: Michał Makulski; lalki: Jan Tomasz Pieczątkowski; wy-
konanie: Marcin Marzec. Spektakl dla dzieci 4 roku życia.
Bilety: 10 zł pojedynczy, 20 zł rodzinny – dostępne na www.biletyna.pl
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

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

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

mdk.pak@wp.pl

3 lutego 2017 roku
godz. 16.00
Karnawałowy Turniej Szachowy 
Do udziału w turnieju MDK zaprasza miłośników szachów i logicznego 
myślenia.
Wstęp wolny

10 lutego 2017 roku
godz. 16.00
Na Wyspie Skarbów – zabawa karnawałowa
Jak co roku Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na zabawę karnawałową. 
Tym razem pod piracką banderą. Na Wyspie Skarbów czekają na dzieci 
tańce, konkursy i słodki poczęstunek. Ahoj, przygodo!
Wstęp wolny

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

13–17 lutego 2017 roku
godz. 8.00–16.00
Półzimowisko
W programie m.in. odwiedziny w Muzeum Papiernictwa w Konstancinie 
– Jeziornej, Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach, Żywym 

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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Muzeum Porcelany w Ćmielowie, Teatrze Powszechnym w Radomiu, 
Sky Jump Parku Trampolin, Krainie Marzeń w Radomiu, Kinie Helios  
w Radomiu.
Wstęp płatny

16 lutego 2017 roku
godz. 10.45
Spojrzenie na sztukę – cz.1
Wykład opisujący genezę wszystkich rodzajów sztuk plastycznych. 
Prowadzi Jan Andrzej Jasiński.
Wstęp wolny

23 lutego 2017 roku
godz. 10.45
Spojrzenie na sztukę – cz.2
Wykład opisujący budowę dzieła sztuki i estetyczne problemy twórczości. 
Prowadzi Jan Andrzej Jasiński.
Wstęp wolny

23 lutego 2017 roku
godz. 16.00
XXIV Turniej Tańca Taneczne Ferie 2017
Wstęp wolny

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

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

cały luty 2017 roku
Oswoić nieuniknione, przybliżyć nieznane. 
Obrzędowość i ceremoniał pogrzebowy na przestrzeni 
dziejów i kultur
Wystawa opowiada o kulturowym aspekcie postrzegania śmierci w kultu-
rach europejskich i pozaeuropejskich. Prezentowane są eksponaty zwią-
zane zarówno z archeologią, etnografią polską i pozaeuropejską, sztuką 
polską i historią. Jest dostosowana do programu szkolnego (język polski  
i historia). Ujęcie jest niezwykle szerokie, wiedzie bowiem od starożyt-
ności, poprzez średniowiecze, barok, romantyzm aż do współczesności  
i daje przegląd światowych religii i kultur. Wystawa czynna do 30.04.2017 r. 
Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 zł, 
bilet ulgowy – 5 zł

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. J. Malczewskiego

Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum  
im. Jacka Malczewskiego
Na wystawie zostało zaprezentowanych ponad 100 eksponatów pocho-
dzących z Dalekiego Wschodu – Japonii i Chin oraz z Afryki i Oceanii. 
Eksponowane zabytki w głównej mierze broń oraz rzemiosło, datowane 
są w większości na XVIII i XIX w. Niewątpliwie, do najcenniejszych ekspo-
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natów należy XVIII-wieczna zbroja samurajska typu Doi. Na szczególne 
wyróżnienie zasługuje rzeźba przedstawiająca Mistarza Lao –Tse. Jest 
to niezwykle rzadki posąg o bezcennej wartości ikonograficznej i po-
znawczej. Z terenów Afryki pochodzą m.in. oszczepy, jeden z plemienia 
Tuaregów, włócznia z plemienia Aszanti, czy skórzana tarcza z plemienia 
Zulusów. Z regionu Oceanii – groty oraz pochwy włóczni.
Ceny biletów:
Bilet normalny – 2 zł; bilet ulgowy (z przewodnikiem) grupowy – 3 zł  
 
Wystawy stałe: Leszek Kołakowski (1927–2009) – wystawa bezpłat-
na. Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku; Jacek Malczewski 
(1854 –1929); Kolekcja rodziny Pinno. Ceny biletów: normalny – 7 zł, 

ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 zł, ulgowy – 5 zł

Wystawy przyrodnicze: Ochrona przyrody na Ziemi Radomskiej, 
Środowiska przyrodnicze Ziemi Radomskiej, Gabinet XIX-wiecznego 
Przyrodnika, Geologia i paleontologia Ziemi Radomskiej.
Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 zł, 
ulgowy – 5 zł. Na wszystkie ww. wystawy przyrodnicze obowiązuje jeden 
łączny bilet.
Cena biletu na wszystkie wystawy łącznie: normalny – 16 zł, ulgowy  
z przewodnikiem (grupowy) – 10 zł, ulgowy – 8 zł. Godziny otwarcia mu-
zeum: poniedziałek 10.00–15.00, wtorek, środa, czwartek 9.00–15.00, pią-
tek 10.00 –17.00, sobota nieczynne, niedziela 10.00–16.00. Na 60 minut 
przed zamknięciem muzeum nie wpuszcza zwiedzających

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

cały luty 2017 roku

Wystawa stała:  
Zanim powstało miasto. Początki Radomia
Ekspozycja jest rozszerzoną wersją wystawy archeologicznej pt. Piotrówka. 
Pamięć rodowodu, pokazywanej w 2013 roku, wzbogaconą o nowe obiek-
ty archeologiczne. Wystawa pokazuje ponad 6 wieków historii Radomia  
i powstała na potrzeby szkolnego programu edukacyjnego, w którym  
historia miasta i regionu zajmuje ważne miejsce. 
Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 zł, 
bilet ulgowy – 5 zł
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Sztuka nieprofesjonalna w zbiorach Muzeum  
im. Jacka Malczewskiego
Muzeum im. Jacka Malczewskiego poszczycić się może bogatymi zbiora-
mi sztuki nieprofesjonalnej. Kolekcja należy do najbogatszych w Polsce. 
Na prezentowanej w Domu Esterki ekspozycji można obejrzeć prace 
najwybitniejszych malarzy tego nurtu. Są tu m.in. obrazy: Jarosława 
Miklasiewicza, Teofila Ociepki, Władysława Wałęgi, Edmunda Mosiela, 
Władysława Rząba, Krzysztofa Okonia, i najbardziej chyba w Polsce rozpo-
znawalnego Nikifora. 
Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 zł, 
bilet ulgowy – 5 zł

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

T. Ociepka, fot. Muzeum Sztuki Współczesnej
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fot. A. Ziółek



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

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

2 lutego 2017 roku
godz. 16.00–19.00
Uroczystość Matki Boskiej Gromnicznej
Uroczystość rozpocznie się mszą św. w osiemnastowiecznym kościele  
z Wolanowa (zespół sakralny muzeum). Po mszy odbędzie się procesja  
z zapalonymi gromnicami z kościoła do domostwa w zagrodzie z Alojzowa, 
gdzie zaprezentowane zostaną przez Zespół Korzenie z Łaguszowa trady-
cyjne zwyczaje ludowe związane ze Świętem Matki Boskiej Gromnicznej 
– m.in. kopcenie znaku krzyża na belce stropowej, rozniecanie świecą za-
paloną w kościele domowego ognia w piecu. Wieczór zakończy spotka-
nie w dworze z Brzeziec, podczas którego zostaną wręczone nagrody lau-
reatom konkursu Na najpiękniejszą ozdobę choinkową oraz wystąpi Zespół 
Korzenie, który zaprezentuje Kusaki.
Wstęp płatny – 1 zł

Wystawy czasowe

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

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

Muzeum Wsi 
Radomskiej
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fot. B. Polakowska

wystawie zaprezentowano zarówno nieliczne XIX – wieczne rzeźby sa-
kralne najprawdopodobniej pochodzące z profesjonalnych warsztatów 
cechowych, jak również powojenne dzieła twórców nawiązujących do 
sztuki ludowej. Obiekty starsze prawdopodobnie służyły niegdyś kul-
towi i stanowiły wyposażenie kościołów bądź przydrożnych kapliczek. 
Ekspozycja ma na celu nie tyle zaprezentowanie kolekcji Muzeum Wsi 
Radomskiej, co za pomocą wchodzących w jej skład eksponatów, przeka-
zanie głębszej myśli związanej z religijną wrażliwością ludu i jej specyficz-
nym odczuwaniem sacrum.

Lekcje muzealne
Muzeum zaprasza młodzież szkolną do uczestnictwa w lekcjach muzeal-
nych. Uczestnicy uzyskają wiele interesujących informacji o dawnej wsi  
i spróbują swych sił w wykonywaniu zajęć, którymi trudnili się jej miesz-
kańcy, by zapewnić byt rodzinie i zagwarantować przetrwanie i rozwój 
gospodarstwa. Uczniowie poznają także tajniki wykonania niektórych 
ozdób ubarwiających niegdyś wiejskie obejścia, chałupy i stroje.
Ceny biletów na lekcje muzealne: dzieci przedszkolne 9 zł, dzieci szkolne 
12 zł
Ceny biletów wstępu do muzeum: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł.

Godziny otwarcia 
poniedziałek–piątek  9.00–15.30 
sobota–niedziela  10.00–15.00

Przewodnik rozpoczyna oprowadzanie: 
poniedziałek–piątek:  9.00, 11.00, 13.00
sobota–niedziela  10.00, 12.00, 13.00

Kasa kończy sprzedaż biletów godzinę przed zamknięciem muzeum.
W poniedziałki wstęp jest bezpłatny i muzeum nie udostępnia do zwie-
dzania wystaw czasowych.
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ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63

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

resursa.radom@.wp.pl 

'
5 lutego 2017 roku
godz. 12.00
Premiera spektaklu Szelmostwa Lisa Witalisa  
wg Jana Brzechwy
Adaptacja i reżyseria: Włodzimierz Mancewicz. Wykonanie Teatr 
Poszukiwań.
Kolejna premiera działającego od wielu lat w Resursie młodzieżowego 
Teatru Poszukiwań. Tym razem Włodzimierz Mancewicz przenosi na sce-
nę popularny tekst klasyka literatury dziecięcej. W jego adaptacji, prze-
znaczonej tak dla młodego widza, jak i dla osób dorosłych, pojawiają się 
czytelne aluzje zarówno do współczesnej polityki, jak i do mechanizmów 
od stuleci nią rządzących. Przedstawienie, wierne literackiemu pierwo-
wzorowi, bawi, uczy i – przede wszystkim – skłania do refleksji. 
Spektakl będzie również grany w ferie: 20 i 22 lutego (poniedziałek i śro-
da) o godz. 10.00 (Bilety: 5 zł – do nabycia przed spektaklami).

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska
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11 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Walentynkowo-karnawałowy wieczór w Resursie
W programie m. in.: Sala „Show”, a w niej: Zakochani są wśród nas – prze-
boje wokalno-taneczne grup artystycznych Resursy; konkurs foto dla za-
kochanych (nagroda: trzydniowy pobyt w Manor House w Chlewiskach); 
Karnawałowo i tanecznie… – koncert Big Bandu „Mundana” oraz Sala 
„Slow”, a w niej „Audiencja II” – monodram Bogusława Schaeffera  
w wykonaniu Marcina Fortuny z Teatru „Resursa”; spotkanie autorskie  
z Grzegorzem Bartosem i promocja książki Cukiereczek. Na gości 
Wieczoru czekają też liczne konkursy a w nich m.in. do wygrania dla 
par: trzydniowy pobyt w Manor House w Chlewiskach i bilet lotniczy 
Radom- Praga- Radom.
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska

17 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy fotografii Zbigniewa Edwarda 
Staniszewskiego Niebo nad Ziemią
Autor mieszka w Radomiu. Jest Absolwentem Wydziału Górniczego 
Politechniki Śląskiej, Podyplomowego Studium Ochrony Środowiska  
w Kielcach oraz Small Business Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografią 
zainteresował się w latach 60. Jest członkiem Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego i Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej 
Polskiej. Liczne podróże pozwoliły szerzej spojrzeć na świat i jego przy-
rodę. Utrwala niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju momenty z życia 
przyrody. Fotografie Zbigniewa Staniszewskiego można było zobaczyć na 
ponad 100  wystawach, z czego na 34 indywidualnych. 
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fot. Z. Staniszewski

19 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Spektakl Polityka w wykonaniu teatru  
studenckiego z Wyższej Szkoła Kultury Społecznej  
i Medialnej w Toruniu, reż. o. Dariusz Drążek
Napisany przez Włodzimierza Perzyńskiego tuż po odzyskaniu przez 
Polskę niepodległości w 1918 r. dramat polityczny to dzieło ponadczaso-
we. Splot interesów prywatnych i publicznych, rozpolitykowanie, mętne 
kariery, gry partyjne, skrywana miłość posłanki lewicy do posła prawicy.
Polityka to najnowsza premiera teatru studenckiego z WSKSiM w Toruniu. 
W Radomiu grupa będzie gościć po raz pierwszy. 
Wstęp wolny

24 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Band... band – rockowy koncert zespołów  
z Resursy i zespołów, które rozpoczynały  
w Resursie
Wystąpią: The Old Town Connection, Be.Brave, Bihać, Rage Path, Grupa 
RC 76.
Wstęp wolny.

KLUB DOBREGO FILMU w RESURSIE

1 lutego 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Honorowy obywatel, reż. Gastón Duprat, Mariano Cohn, Argentyna/
Hiszpania 2016 (120 min.)
Laureat Nagrody Nobla przyjeżdża do rodzinnego, niewielkie-
go miasta w Argentynie, które stało się inspiracją dla jego powieści. 
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Tu pisarz traktowany jest jak gwiazda pop, co  
w połączeniu z małomiasteczkową mentalnością 
mieszkańców i subtelnością artysty jest paliwem 
dla tej świetnej, niebanalnej, miejscami głęboko 
refleksyjnej komedii. Kapitalna główna rola Oscara 
Martineza, nagrodzona na MFF w Wenecji. 

8 lutego 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Ślady stóp, reż. Juan Manuel Cotelo, 
Hiszpania 2016 (89 min.)
Dziesięciu ochotników wyrusza na starożytny szlak 
i decyduje się przejść 800 km w 40 dni. Ta pełna 
przeszkód i pułapek droga odmieniła już życie mi-
lionów ludzi, nie tylko chrześcijan... Przejmująca, 
metaforyczna opowieść o poszukiwaniu własnych 
życiowych dróg autorstwa reżysera słynnego filmu 
"Mary's Land. Ziemia Maryi". 

15 lutego 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Fritz Bauer kontra państwo, reż. Lars Kraume, Niemcy 2015 (105 min.) 
W 1957 roku prawnik żydowskiego pochodzenia Fritz Bauer, odkrywa nie-
zbite dowody świadczące o winie Adolfa Eichmanna, odpowiedzialnego 
za organizację masowych transportów Żydów do obozu zagłady, obecnie 
ukrywającego się w Buenos Aires. Okazuje się, że niemiecki aparat pań-
stwowy jest niewydolny, i niezwykle trudno będzie postawić zbrodniarza 
wojennego przed sądem. 

22 lutego 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Julieta, reż. Pedro Almodóvar, Hiszpania 2016 (96 min.)
Tytułowa bohaterka straciła męża, a córka, skończywszy 18 lat, uciekła 
z domu bez słowa wyjaśnienia. Matka szuka jej na wszelkie sposoby. 
Obsypana nagrodami, świetna słodko-gorzka komedia. 

Cena biletu– 10 zł. Cena karnetu na pięć dowolnych seansów – 40 zł. 
Karnet ważny jest przez trzy miesiące od daty jego wydania. Słodki poczę-
stunek funduje Fogiel&Fogiel. 
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ul. Żeromskiego 53  
(sala koncertowa Urzędu Miejskiego)

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

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

10 lutego 2017 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające –Historia de un amor 
(Historia jednej miłości)
Wykonawcy: 
Milena Lange – sopran, 
Adam Szerszeń – baryton, 
Wiktoria Szubelak – gitara, 
Bartosz Żurakowski – dyrygent,
Radomska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. muzyka Bizeta, Rossiniego, Rodrigo, Piazzolli, Albeniza.   
Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w trzech edycjach 
wiekowych:
– I edycja – dla uczniów gimnazjów i liceów /godz.8:15, czas koncertu 60 
min/ – 7 zł
– II edycja – dla uczniów klas szkół podst. / godz.9:35, czas koncertu 45 
min/ – 6 zł
– III edycja – dla przedszkoli / godz. 10:40, czas koncertu 30 min/ – 5 zł
W roli prowadzącego, który opowiada o utworach i ich kompozytorach, 
dyrektor Szkoły Muzycznej w Radomiu Robert Pluta.

11 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Koncert – Historia de un amor 
(Historia jednej miłości)
Wykonawcy: 
Milena Lange – sopran, 
Adam Szerszeń – baryton, 
Wiktoria Szubelak – gitara, 
Bartosz Żurakowski – dyrygent,
Radomska Orkiestra Kameralna

W programie m.in. muzyka Bizeta, Rossiniego, Rodrigo, Piazzolli, Albeniza. 
Kolacja, wino, świece i... muzyka – tak najczęściej wyobrażamy sobie ide-
alny, romantyczny wieczór we dwoje. ROK proponuje jednak zacząć od 

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna
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muzyki. Przeniesiemy się do Aranjuez. Tamtejszy pałac otoczony jest pięk-
nymi ogrodami – to właśnie do nich nawiązuje tytuł słynnego Concierto 
de Aranjuez Joaquina Rodrigo. Kompozytor opisał go jako „zapach ma-
gnolii, śpiew ptaków i tryskanie fontann”. Niewidomy od trzeciego roku 
życia, chciał oddać dźwiękami całą zmysłowość tego miejsca, jakiej do-
świadczył, przechadzając się po ogrodach z żoną Victorią. To tylko jeden 
z utworów, jaki dla zakochanych i nie tylko przygotowała Radomska 
Orkiestra Kameralna z towarzyszeniem zaproszonych gości. Zabrzmią 
najpiękniejsze arie, pieśni, piosenki i duety o miłości z różnych epok,  
w różnych stylach.

Cena biletu: I strefa – bilet normalny 35zł, bilet ulgowy 30 zł, II strefa – bi-
let normalny 25 zł, bilet ulgowy 20 zł, karnet w I strefie na 5 wybranych 
koncertów 70 zł.

W. Szubelak

A. Szerszeń

M. Lange

B. Żurakowski
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Plac Jagielloński 15
tel. 48 384 53 22
fax 48 384 53 07

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

bilety@teatr.radom.pl

1 lutego 2017 roku
godz. 10.00 
22, 23 lutego 2017 roku
godz. 11.00
Francess Hodgson Burnett Tajemniczy ogród
reż. Cezary Domagała 
Adaptacja pełnej ciepła opowieści o przyjaźni, która potrafi odmienić 
smutną rzeczywistość i przywrócić radość życia. Mary Lennox po śmierci 
rodziców trafia pod opiekę swego wuja Archibalda i zamieszkuje w jego 
posiadłości. Dziewczynka wyczuwa w domu skrzętnie skrywaną tajem-
nicę, obserwuje dziwne zachowania mieszkańców, słyszy różne głosy, 
płacze i krzyki. Kiedy nikt nie chce jej wyjawić prawdy, postanawia sama 
dowiedzieć się, co ukrywają przed nią domownicy...

3, 4, 5 lutego 2017 roku
godz. 18.00
John Kander, Joe Masteroff, Fred Ebb Cabaret
reż. Waldemar Zawodziński 
Czy pamiętacie Państwo „Cabaret” – słynny oscarowy film z niezapomnia-
ną kreacją Lizy Minnelli? Kultowy broadwayowski musical, który stał się 
kanwą kinowego hitu, zagościł na deskach naszej sceny. Proponujemy za-

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

Cabaret, fot. M. Strudziński
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tem Państwu zrealizowaną z ogromnym rozmachem, porywającą podróż 
w czasie – do stolicy kabaretu, Berlina szalonych lat 30-tych XX stulecia. 
 W kabarecie wszystko wiruje i jest wesoło. Ale nie dajcie się zwieść. To 
tylko złudzenie. Bo w powietrzu coraz wyraźniej czuć grozę nieuchronnie 
nadciągającego kataklizmu…

5 lutego 2017 roku
godz. 13.00 PREMIERA
9, 10, 28 lutego 2017 roku
godz. 10.00 i 12.00
12, 19 lutego 2017 roku
godz.13.00
15, 16, 17, 22, 23 lutego 2017 roku
godz. 10.00
Marta Guśniowska Calineczka, reż. Jacek Bała 
Przygody malutkiej dziewczynki o wielkim sercu, która wędrując przez 
świat, poznaje jego piękno, ale musi także stawić czoła czającym się wokół 
zagrożeniom. Postaci, które na swojej drodze spotyka Calineczka, uczą ją 
wielu ważnych rzeczy – dzięki nim dziewczynka dowiaduje się, czym jest 
wzajemny szacunek, wrażliwość na cierpienie innych, przyjaźń. Krok po 
kroku dziewczynka odkrywa, że wcale nie trzeba być wielkim, żeby stać 
się kimś wyjątkowym, a ciekawość świata i konsekwentne podążanie za 
marzeniami może zaprowadzić naprawdę daleko…

9, 10, 12, 24, 25, 26 lutego 2017 roku
godz. 19.00
11 lutego 2017 roku
godz. 16.00 i 19.00
Ray Cooney Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka
Kontynuacja hitu, który od kilku sezonów bawi Państwa do łez. Co tym 
razem czeka Jana Kowalskiego, niepozornego radomskiego taksówkarza, 

Mayday 2, fot. Z. Rybka
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który brawurowo prowadzi podwójne życie, karkołomnie lawirując po-
między dwoma nieświadomymi niczego żonami? Uchylając rąbka tajem-
nicy, zdradzimy tylko, że – obok znanych Państwu bohaterów – tym razem 
do akcji wkroczy także ojciec Staszka Gazdy i… dorastające dzieci. 
„Mayday 2” to dwukrotnie więcej zawirowań i podwójna porcja śmie-
chu. Czy Jan Kowalski straci wreszcie zimną krew, a żony cierpliwość? 
Sprawdźcie! I bawcie się dobrze!

10, 11, 12, 24, 25, 26 lutego 2017 roku
godz.18.00
Dawn King Łowca, reż. Waldemar Zawodziński.
Małżeństwo Samuela i Judith Covley’ów przeżywa trudny czas… 
Niedawno zmarł ich jedyny syn, a stanowiąca główne źródło utrzymania 
farma nie przynosi oczekiwanych plonów. W okolicy zaczyna krążyć plot-
ka, że wszystkim nieszczęściom winna jest… plaga lisów. Pewnego dnia 
nie wiadomo skąd w domu Covley’ów pojawia się łowca, William Bloor, 
który ma zbadać sytuację i pomóc w walce z drapieżnikami. Przyjazd 
Bloora na zawsze odmieni życie nie tylko Judith i Sama… Kim naprawdę 
jest budzący niepokój, tajemniczy łowca?

14, 15 lutego 2017 roku
godz. 19.00
Florian Zeller Prawda, reż. Zbigniew Rybka 
W sztuce „Prawda" wszystko przewrotnie kręci się wokół kłamstwa.  
A kłamstwa są tak „prawdziwe" i narastają w tak szybkim tempie, że tracą 
czujność zarówno bohaterowie, jak i... widzowie. Nikt do końca nie wie, 
kto mówi prawdę, a kto kłamie. Ciekawe, czy Państwo zdołacie się w tym 
połapać!

17, 18, 19 lutego 2016 roku
godz. 10.00 i 13.00
Francis Veber Kolacja dla głupca, 
reż Zbigniew Rybka
Grupa bogatych przyjaciół dla umilenia sobie wolnego czasu urządza 
cykliczne kolacyjki, których gościem jest zawsze inny, starannie wybrany 
„mistrz intelektu”. Kto zaprosi najgłupszego bohatera wieczoru, ten wy-
grywa. Zabawa jest przednia… Do czasu, kiedy jeden z organizatorów ko-
lacji przypadkowo poznaje niepozornego księgowego Françoisa Pignona. 
Znakomita, błyskotliwa komedia z nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Pełen 
niespodzianek i pysznej zabawy wieczór z głupcem w roli głównej. Kto 
się nim okaże?
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Niby matki, niby córki, fot. M. Strudziński

18, 19 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Aleksander Mardań Niby matki, niby córki 
reż. Jarosław Fedoryszyn
Katarzyna i Walentyna na pierwszy rzut oka tworzą typową rodzinę. Matka 
i córka, jakich wiele… Okazuje się jednak, że rodzina ta wcale typowa nie 
jest. Kiedy w ich domu pojawia się mężczyzna, wszystko, co wydawało się 
oczywiste, traci swoją jednoznaczność, sprawy przybierają zupełnie nie-
oczekiwany obrót a atmosfera zaczyna coraz bardziej się zagęszczać. Kim 
naprawdę są „niby matka” i „niby córka”? Co faktycznie łączy obie kobiety? 
Sztuka Aleksandra Mardania to nasycony groteską dramat z elementa-
mi kryminału, rzecz o tym, jak niesprawiedliwe bywają stawiane przez 
nas pochopnie sądy, zbyt łatwo oceniające innych ludzi na podstawie 
stereotypów.

19, 26 lutego 2017 roku
godz. 16.00 
Yasmina Reza Bóg mordu, reż. Krzysztof Babicki
Dwa małżeństwa w średnim wieku spotykają się, by porozmawiać o bójce, 
do jakiej doszło między ich pociechami. Grzeczna z początku, pełna kur-
tuazji rozmowa, tocząca się w eleganckim mieszkaniu jednej z par, bardzo 
szybko zamienia się w karczemną awanturę, w czasie której bohaterowie 
pokazują swoje prawdziwe oblicza, wywlekając na światło dzienne naj-
bardziej odpychające brudy. Zapraszamy na pełen emocji i niespodziewa-
nych zwrotów akcji aktorski koncert!

Informacje o cenach biletów: tel. 48 384 53 22, 
bilety@teatr.radom.pl www.eBilet.pl
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ul. Poniatowskiego 5
tel. 48 362 80 50 
fax 48 340 07 89
www.helios.pl

radom@helios.pl

Premiery filmowe:
3 lutego 2017 roku
Rings. Młoda kobieta, martwiąc się o swojego chłopaka, zafascynowa-
nego informacjami o tajemniczym wideo, po obejrzeniu którego giną lu-
dzie, decyduje się obejrzeć film za niego. 

9 lutego 2017 roku
Lego ® Batman: FILM. W duchu zabawy, dzięki której film „Lego 
Przygoda" stał się fenomenem na skalę światową, samozwańczy przy-
wódca grupy, Batman z LEGO staje się gwiazdą własnej przygody na du-
żym ekranie. W Gotham szykują się wielkie zmiany. 

10 lutego 2017 roku
Ciemniejsza Strona Greya. Kiedy po bolesnym rozstaniu 
Christian próbuje nakłonić Anę do powrotu, ona stawia nowe warunki. 
Próby odbudowania związku, zyskania stabilizacji i spokoju torpedują po-
staci z przeszłości Christiana, które pojawiają się nagle, w najmniej spo-
dziewanych okolicznościach, chcąc rozbić to, co budują młodzi.
John Wick2. John Wick udaje się do Rzymu na prośbę starego przyja-
ciela, który chce przejąć kontrolę nad międzynarodową gildią zabójców.

17 lutego 2017 roku
Był sobie pies. Najlepszym przyjacielem człowieka jest pies, to fakt. 
A kto jest najlepszym przyjacielem psa? Bailey, czworonożny bohater tej 
opowieści nie ma wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku pew-
nego chłopca o imieniu Ethan.
Polandja. Bohaterowie filmu przekonują się, że najdziksze historie 
zdarzają się w najmniej odpowiednich momentach. „PolandJa”, to pełna 
humoru opowieść o tym, jak (nie)radzimy sobie z rzeczywistością, która 
nas otacza.
Lekarstwo na życie. Ambitny młody pracownik wielkiej korporacji 
otrzymuje zadanie przywiezienia szefa swej firmy z idyllicznego, ale i ta-
jemniczego ośrodka odnowy biologicznej, położonego w malowniczym 
zakątku w szwajcarskich Alpach. Ośrodek oferuje lekarstwo na wszelkie 
problemy i bolączki współczesnego świata, ale na miejscu okazuje się, że 
nic nie jest tym, czym mogłoby się wydawać.

Kino 
HELIOS  
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24 lutego 2017 roku
Pokot. Główną bohaterką nowego filmu Agnieszki Holland jest miesz-
kająca w Sudetach, emerytowana inżynierka Janina Duszejko. Astrolożka 
z zamiłowania i wegetarianka. Pewnej śnieżnej, zimowej nocy odnajduje 
ciało swojego sąsiada kłusownika. Okoliczności śmierci mężczyzny są nie-
zwykle tajemnicze. 
Porady na zdrady. Zdradzona w dniu ślubu Kalina i porzucona przez 
chłopaka Fretka rozkręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma roz-
wiązać problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom  
i na zlecenie testować lojalność ich partnerów. 
Barbie w świecie gier. Barbie zostaje w magiczny sposób wciągnię-
ta w świat swojej ulubionej gry wideo, staje się jedną z pojawiających się 
w niej, ścigających się na wrotkach postaci. W grze poznaje nowych przy-
jaciół: uroczego Pana Chmurkę oraz Bellę, księżniczkę na rolkach.
xXx: Reaktywacja. Xander Cage musi odzyskać urządzenie, które 
kontroluje każdego wojskowego satelitę na świecie.

1, 8, 15, 22 lutego 2017 roku
Kino Konesera
1.02 – Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie
8.02 – Moonlight; 15.02 – Manchester by the sea
22.02 – Toni Erdmann

2, 9, 16, 23 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Kultura Dostępna
2.02 – Ederly; 9.02 – Ostatnia rodzina
16.02 – Szkoła uwodzenia Czesława M.; 22.02 – Jestem mordercą

8, 22 lutego 2017 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet 
8.02 – Sztuka kochania Michaliny Wisłockiej; 22.02 – La, La Land

9 lutego 2017 roku
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej 

5, 12, 19, 26 lutego 2017 roku
godz. 10.30
Filmowe Poranki
Zimowe poranki z Bobem Budowniczym

17 lutego 2017 roku
Nocny Maraton Walentynkowy
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1, 8, 15, 22 lutego 2017 roku
godz. 19.00
Tandem Language Evenings – wieczorki językowe
Tandem Language Evenings to odbywające się w każdą środę cykliczne 
wieczorki językowe, na których w luźnej barowej atmosferze można po-
rozmawiać i poćwiczyć inne języki: angielski, włoski, niemiecki, hiszpański.
Organizator: Stowarzyszenie Droga Mleczna
Miejsce: Pub Nasza Szkapa, ul. Dowkontta 2

1 i 8 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Zajęcia teatralne
Spotkania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych, zainteresowanych teatrem, prowadzi Karolina Skrzek – ab-
solwentka VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, studentka Studia 
Teatralnego przy Teatrze „Baza” w Warszawie.
Miejsce: Kawiarnia SCM „Arka”, ul. Chrobrego 7/9. 

3 lutego 2017 roku
godz. 19.00
Kamil Bednarek – koncert
Bilety do nabycia m.in. www.biletyna.pl
Miejsce: Klub muzyczny Strefa G2.

4 lutego 2017 roku
godz. 17.00
Wernisaż Seweryna Jańskiego Korytarz
Seweryn Jański urodził się w 1981 r. Dyplom uzyskał w 2009 r. na Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu, kończąc Wydział Malarstwa i Rzeźby. Jest 
autorem wystaw indywidualnych, brał udział w kilkunastu wystawach 
grupowych prezentowanych w Polsce, Niemczech, Irlandii, Słowacji.  
W 2011 r. został wyróżniony na Wrocławskim Biennale Młodej Sztuki. 
Zajmuje się malarstwem, instalacją, fotografią. Mieszka i pracuje we 
Wrocławiu. W swojej twórczości Seweryn Jański niejednokrotnie dopusz-
cza elementy przypadku, ekspresja i gest jest dla niego istotnym elemen-
tem.Nieustanne balansowanie między realizmem a abstrakcją sprawia, że 

Inne  
wydarzenia
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A. Stasiuk

emocje wykorzystywane przez artystę zyskują konkretny wymiar, a komu-
nikaty niesione przez prace stają się czytelniejsze dla odbiorcy. Seweryn 
Jański wykorzystuje język form, z którymi widz jest „oswojony”, kompo-
nując je w taki sposób, że każda z prac może być odczytywana na wiele 
sposobów – w zależności od osobistej wyobraźni odbiorcy.
Miejsce: Galeria 58, ul. Żeromskiego 58/14

5 lutego 2017 roku
godz. 16.00
Bal dla dzieci W Krainie Lodu
Stowarzyszenie „Karuzela” zaprasza najmłodszych na charytatywny bal. 
Dochód z imprezy zostanie przeznaczony na terapię dla chorych dzie-
ci.  W cenie 120 zł udział dziecka w  balu (zabawy, konkursy z nagrodami, 
poczęstunek, spersonalizowane zdjęcia z balu i upominek, dla rodziców 
kawa, herbata ze śnieżną kulą i zaproszenie na Giving Circle. Więcej infor-
macji na www.karuzela.org lub pod nr telefonu 509 057 823. Liczba miejsc 
ograniczona.
Miejsce: Dworek Saski, ul. Limanowskiego 150

5 lutego 2017 roku
godz. 18.00
AS PiK, czyli pisarz i krytyk – spotkanie z Andrzejem 
Stasiukiem
Rozmowę poprowadzi Jarosław Klejnocki – pisarz, poeta, historyk i krytyk 
literatury, dyrektor Muzeum Literatury w Warszawie. Pretekstem do roz-
mowy będzie najnowsza książka Stasiuka pt. Osiołkiem.
Miejsce: Muzeum Witolda Gombrowicza, ul. W. Gombrowicza 1, Wsola

[ 56 ]



M. Sznajderman

6 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Spotkanie z Moniką Sznajderman, szefową 
Wydawnictwa Czarne, autorką książki Fałszerze 
pieprzu
Autorka opowiada o powikłanych losach swoich przodków, z ważnym 
epizodem radomskim. Rozmowę poprowadzi Tomasz Tyczyński, kurator 
Muzeum Witolda Gombrowicza.
Organizator: Muzeum Witolda Gombrowicza.
Miejsce: Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu, ul. Piłsudskiego 12

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

10 lutego 2017 roku
godz. 20.00
Koncert HEY
Bilety do nabycia m.in: www. koncrtomania.pl:
Miejsce: Miejsce: Klub muzyczny Strefa G2
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12 lutego 2017 roku
godz. 18.00
Walentynkowy Koncert – Michał Bajor, Moja miłość
Michał Bajor – choć trudno w to uwierzyć – czaruje i wzrusza swoim 
śpiewem już od ponad 40 lat, jak nikt inny łącząc oryginalny styl z naj-
wyższą jakością. Moja miłość to 19. płyta w jego dyskografii i zarazem 
trzecie spotkanie mistrza interpretacji z mistrzem słowa – Wojciechem 
Młynarskim. Po albumach Od Piaf do Garou i Moje podróże przyszedł 
czas na zbiór 17 najpiękniejszych piosenek o miłości. Większość z 
nich to wielkie przeboje, trwale zapisane w historii polskiej muzyki 
rozrywkowej i sercach kilku pokoleń słuchaczy – by wymienić tylko 
Prześliczną wiolonczelistkę, Odkryjemy miłość nieznaną, Och, życie kocham 
cię nad życie czy Nie ma jak u mamy. Ale na płycie pojawią się też dwie 
premierowe piosenki, napisane specjalnie dla Michała Bajora przez 
Wojciecha Młynarskiego, a zaśpiewane w duetach z Alicją Majewską  
i Anną Wyszkoni.
Bilety: 70 zł, 85 zł 
Agencja Koncertowa EWA – K; informacje i zamówienia grupowe 
tel. 664 008 130; www.koncerty.kielce.pl
Bilety do nabycia: Polskie Biuro Podróży, Pl. Konstytucji 3 Maja 5, tel: 
(48) 362-43-33  www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl 
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu, ul. 25 
Czerwca 70

16 lutego 2017 roku
godz. 19.00
Stand Up Comedy – Abelard Giza – program pt. 
Ludzie trzymajcie kapelusze
Abelard Giza to polski reżyser teatralny i filmowy, scenarzysta. Założyciel  
i lider Kabaretu Limo. Autor tekstów do magazynu satyrycznego „Chichot" 
oraz kilku programów telewizyjnych. Od 2007 roku działa w Grupie Impact. 
Członek grupy teatralnej Muflasz. Jest wnukiem gdańskiego malarza prof. 
Hugona Laseckiego.
Bilety: 40 zł do nabycia m.in. www.kupbilecik.pl , www.biletyna.pl
Miejsce: OKiSz „Resursa Obywatelska".

18 lutego 2017 roku
godz. 19.00
Czerwone Gitary – koncert 
Już trzecie pokolenie Polaków śpiewa ich przeboje. Podczas koncertu za-
brzmią m.in. takie hity jak Ciągle pada, Płoną góry, płoną lasy, Nie spocznie-
my, Tak bardzo się starałem. Muzycy przeniosą również na scenę obszerne 
fragmenty piosenek Krzysztofa Klenczona, jednego z najpopularniejszych 
twórców i wykonawców polskiej muzyki pop, którego takie przeboje jak: 
Kwiaty we włosach, Powiedz stary, gdzieś Ty był, 10 w skali Beauforta, Matura, 
[ 58 ]



zostaną przypomniane na tym koncercie. Nie zabraknie również piosenek 
z ostatniego okresu działalności grupy. 
Bilety: 75 zł do nabycia m.in. www.kupbilecik.pl , www.biletyna.pl, 
organizacja 502-047-830
Miejsce: Sala Koncertowa Radomskiej Orkiestry Kameralnej.

25 lutego 2017 roku
godz. 17.00
Wernisaż wystawy – Renata Jaworska  
Mapy i terytoria
Renata Jaworska (1979) – Pochodzi ze Zwolenia, w 2006 roku ukoń-
czyła wydział malarstwa w Kunstakademie w Düsseldorfie, uzyskując 
tytuł Meisterschuelerin w pracowni Profesora Joerga Immendorffa. 
Prezentowała swoje prace w licznych wystawach na całym świecie. 
W latach 2007–2008 była stypendystką Fundacji Artystycznej Lepsien 
Art Foundation z siedzibą w Duesseldorfie-Abu Dhabi-Luxemburgu. 
Brała również wielokrotnie udział w programach Artist-In-Residence  
w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Podczas pobytu artystycznego 
w Wielkiej Brytanii zrealizowała projekt video: 119-minute circle. The inter-
national congress at the Whitechapel Gallery w Londynie. Obecnie mieszka 
w Salem i w Duesseldorfie. Oprócz działalności twórczej prowadzi pra-
cownię malarstwa ze studentami Akademii Sztuk w Ueberlingen, będąc 
jednocześnie dyrektorem artystycznym tej uczelni. Od 6 lat jest nauczy-
cielem przedmiotów artystycznych w Międzynarodowej Szkole Schule 
Schloss Salem oraz Studium Salem Kolleg.
W Galerii 58 w Radomiu zaprezentuje szereg prac stworzonych specjalnie 
na tę wystawę. Artystkę interesuje zagadnienie obszaru dźwięku i poszu-
kiwanie odpowiedzi przynależności do terytorium, religii czy społeczeń-
stwa. Punktem wyjścia do nowo powstałych prac był dzwon ufundowa-
ny przez pradziadka artystki Jana Skrzypczaka, znajdujący się w Kościele 
Garnizonowym św. Stanisława w Radomiu.
Miejsce: Galeria 58, ul. Żeromskiego 58/14
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25 lutego 2017 roku
godz. 20.00
Koncert Pawła Domagały
Opowiem Ci o mnie to debiutancka płyta Pawła Domagały, aktora pocho-
dzącego z Radomia. Premiera krążka odbyła się 18 listopada 2016 roku. 
Album jest bardzo intymny, osobisty, niepozbawiony jednak świeżych 
popowych melodii. O brzmienie i aranżacje zadbał Łukasz Borowiecki, 
jest on również współautorem muzyki. Oprócz miłości Domagała porusza 
również takie tematy jak wiara, przebaczenie, spokój wewnętrzny.
Bilety – I pula 250 szt.: 45 zł, II pula 300 szt.: 50 zł
Rezerwacja e-mail: imprezowyradom@gmail.com; foto 1, 
ul. Piłsudskiego 2 tel.698 920 040; sklep Koncert, 
ul. Focha 12 tel. (48) 363-60-75; Biuro Podróży Big Holiday, ul. Wałowa 7, 
tel. (48)629-32-22.
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53

26 lutego 2017 roku
godz. 16.00
Kabaret Skeczów Męczących – Pod prądem
Po niezwykle udanym roku 2015 Kabaret Skeczów Męczących wraca  
z programem Pod prądem. To największa dotychczasowa produkcja ka-
baretu. Pod prądem ma być też trochę pod prąd, nie zabraknie więc od-
ważnych treści i elektryzujących tekstów, które zbudują potrzebne napię-
cie. A na bis Herbatka z prądem, kabaretowy przebój 2015 roku – Chrzciny  
w wersji jakiej jeszcze nie widziałeś...
Bilety: 55 zł – 70 zł do nabycia m.in. www.biletynakabarety.pl 
Miejsce: Sala Koncertowa ul. Żeromskiego 53
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ul. Chrobrego 1
tel. 670 05 00
fax: 670 05 25

www.multikino.pl
radom@multikino.pl

Premiery filmowe: 

3 lutego 2017 roku
Rings. Nowy rozdział znakomitej i przerażającej serii horrorów. Młoda 
kobieta, martwiąc się o swego chłopaka, zafascynowanego informacjami 
o tajemniczym wideo, po obejrzeniu którego giną ludzie, decyduje się 
obejrzeć film za niego..
Jackie. Relacja wydarzeń z życia Jackie bezpośrednio po zamachu i za-
bójstwie jej męża, prezydenta Johna F. Kennedy'ego w 1963 roku.

10 lutego 2017 roku
godz. 20.00
Przedpremierowy pokaz filmu: 
Ciemniejsza strona Grey'a
Podczas gdy Christian walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami, Ana 
mierzy się z gniewem i zazdrością jego byłej uległej..

10 lutego 2017 roku
John Wick 2. John Wick udaje się do Rzymu na prośbę starego przy-
jaciela, który chce przejąć kontrolę nad międzynarodową gildią zabójców. 
The Lego Batman Movie. Batman, Robin i Joker w kontynuacji 
przebojowego animowanego hitu "LEGO: Przygoda"! Tym razem złożo-
ny z klocków LEGO Mroczny Rycerz z Gotham musi obronić swoje miasto 
przed zakusami nikczemnego Jokera.

17 lutego 2017 roku
Lekarstwo na życie. Ambitny młody pracownik wielkiej korporacji 
otrzymuje zadanie przywiezienia szefa swej firmy do idyllicznego, ale i ta-
jemniczego ośrodka odnowy biologicznej, położonego w malowniczym 
zakątku w szwajcarskich Alpach. Ośrodek oferuje lekarstwo na wszelkie 
problemy i bolączki współczesnego świata, ale na miejscu okazuje się, że 
nic nie jest tym, czym mogłoby się wydawać…
Rock Dog. Tybetański pies opuszcza dom, aby spełnić swoje muzycz-
ne marzenia. 
Był sobie pies. Bailey, czworonożny bohater tej opowieści nie ma 
wątpliwości: jego psie życie ma sens tylko u boku pewnego chłopca  
o imieniu Ethan. Gdy obaj są szczeniakami, wszystko sprowadza się do 

MULTIKINO 
RADOM  
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zabawy. Gdy dorastają, Ethan zamiast za piłką ugania się za dziewczynami, 
czasem wdaje się w bójkę – wtedy trzeba gryźć wroga w kostkę, a gdy 
zbije szybę sąsiadów, ktoś musi wziąć winę na siebie. 
Milczenie. XVII wiek. Do ogarniętej prześladowaniami i przemocą 
Japonii przybywają dwaj jezuiccy księża, którzy chcą odnaleźć dawnego 
mentora oraz głosić Słowo Boże. 
Nocne życie. Czasy prohibicji. Grupa ludzi walczy o lepsze życie, 
marząc, by ich amerykański sen wreszcie się spełnił.

24 lutego 2017 roku
xXx: Reaktywacja. Xander Cage musi odzyskać urządzenie, które 
kontroluje każdego wojskowego satelitę na świecie. 
Ukryte działania. Niezwykła, nieznana do tej pory prawdziwa histo-
ria trzech błyskotliwych kobiet afro-amerykańskiego pochodzenia, które 
na przełomie lat 50. i 60. XX wieku podjęły pracę dla NASA. Pokonując 
niewyobrażalne przeszkody społeczne i obyczajowe, pomogły wysłać  
w kosmos pierwszego Amerykanina, astronautę Johna Glenna, inicjując 
tym samym kosmiczny wyścig między światowymi mocarstwami. 
Pokot. Emerytowana inżynierka mieszkająca w sudeckiej wsi, znajdując 
zwłoki sąsiada, postanawia sama rozwikłać tajemniczą śmierć. 
Porady na zdrady. Zdradzona w dniu ślubu Kalina (Magdalena 
Lamparska) i porzucona przez chłopaka Fretka (Anna Dereszowska), roz-
kręcają nietypowy biznes, który raz na zawsze ma rozwiązać problemy  
z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testo-
wać lojalność ich partnerów. Wszystko idzie dobrze do chwili, gdy Kalina 
ma uwieść Macieja (Mikołaj Roznerski) – coacha i specjalistę do spraw 
damsko-męskich.

4–5, 11–12, 18–19, 25–26 lutego 2017 roku
godz. 10.30 i 12.00
Poranki dla dzieci
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BĄDŹ POINFORMOWANY

MOBILNY SYSTEM 
OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA 
MIESZKAŃCÓW RADOMIA – SISMS

Więcej na:
www.radom.pl/sisms

dla telefonu komórkowego
z klawiaturą

iOSAndroid

BEZPŁATNY

KOMUNIKATOR
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