
Marzec zaczynamy uczczeniem Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 
W tym roku uroczystości rozszerzone będą 
o pokaz filmów dokumentalnych. Kilka dni 
później Kaziki, święto patrona naszego 
miasta. Resursa Obywatelska przygotowa-
ła m.in. Wielki Test Wiedzy o Radomiu, grę 
miejską, wernisaże, koncerty i historyczny 
wykład. Ja szczególną uwagę zwracam na 
wizytę grup artystycznych z polskiego pro-

gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie – kontakt z rodakami mieszkającymi 
na Litwie to rzecz bezcenna. 

Do najbardziej spektakularnych imprez miejskich tego miesiąca na pew-
no zaliczyć trzeba VI Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych 
Radom Open. Czekają nas występy zespołów z Polski i zza granicy,  
w tym Dziewczęcych Formacji Tańca Latynoamerykańskiego, aktualnych 
Mistrzyń Świata WDF. To niezwykle efektowne widowisko, które przypo-
mina o świetnych tradycjach naszego miasta w dziedzinie tańca.

A i w plastyce mamy się czym pochwalić. Zaznaczmy, że w marcu aktyw-
ne będą na tym polu placówki pedagogiczne. Zespół Szkół Plastycznych 
organizuje wernisaż Włodzimierza Cygana oraz VIII Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny Ekslibris. Zaś Młodzieżowy Dom Kultury – IV Ogólnopolskie 
Biennale Grafiki Warsztatowej Dzieci i Młodzieży. Dla MDK będzie to zresz-
tą pracowity miesiąc – instytucja przygotuje m.in. dwie premiery teatralne 
oraz koncert jubileuszowy na 25-lecie Studia Piosenki Fermata, z którego 
w świat wyszły np. Klaudia Kowalik, Marcelina Kopyt, Oktawia Kawęcka, 
Patrycja Kawęcka-Czerska. 

Teatr Powszechny nie ustaje z maratonem premier – tym razem po 
raz pierwszy zobaczymy W 8 dni dookoła świata w reżyserii Andrzeja 
Sadowskiego. W Radomiu na scenie muzycznej zaprezentują się w marcu 
Teatr Opery z Odessy, KęKę, Alicja Majewska, Sebastian Riedel z zespołem 
Cree, ale też Lady Pank, Acid Drinkers, Dorota Osińska. To będzie ożywcze 
przedwiośnie. 

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, do polubienia 
którego zachęcam.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez – marzec 2017
Data /

Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

cały 
marzec

Ogłoszenie konkursu – Powiatowy 
Konkurs Plastyczny Palma, pisanka, karta 
z Wielkanocy

W DK „Borki”

cały 
marzec

Wystawy: Oswoić nieuniknione, przybliżyć 
nieznane. Obrzędowość i ceremoniał 
pogrzebowy na przestrzeni dziejów  
i kultur; Kultury pozaeuropejskie w zbiorach 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego

P
Muzeum im.  

J. Malczewskiego

cały 
marzec

Wystawy: 
Zanim powstało miasto. Początki Radomia; 
Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu.  
Z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskie-
go w Radomiu

P
Muzeum Sztuki 
Współczesnej 

cały 
marzec

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

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

cały 
marzec

Wystawy: Jacek Jagielski Ulotna Trwałość 
horyzontu. Prace z lat 1984–2017; 5 Ton 
Rzeźby z Orońska. Reprezentatywny zbiór 
rzeźby monumentalnej; Marek Rogulus 
Rogulski – Mu(e)seum – Dwie strzałki 
czasu; Robert Kaja – Kto Tam

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

cały 
marzec

Wystawy: Julia Kurek, Lucha Libre. 
Prace powstałe podczas rezydencji 
artystycznych w Meksyku; Jacek Jagielski 
– Ulotna Trwałość horyzontu. Prace z lat 
1984–2017; Andrzej Mitan, sztuka (nie)
zidentyfikowana

W MCSW „Elektrownia”

od  
1 marca

Niby słońce to samo... – wystawa fotografii  
Szczepana Pomarańskiego

W
Filia MBP nr 16, 

ul. Barycka 2

1–2 
marca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Milczenie, dramat historyczny, reż. Martin 
Scorsese

P MCSW „Elektrownia”

1–2 
marca

Filmy dla dzieci: Alpejska
przygoda, familijny, reż. Xavier Koller

P MCSW „Elektrownia”

1–9 
marca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Pokot, dramat, kryminał, reż. Agnieszka

P MCSW „Elektrownia”

2–18 
marca

Co to za tkanina…? – wystawa Dziecięcej 
Pracowni Plastycznej MDK pod kierun-
kiem Lidii Gawor

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

3–5 
marca

KAZIKI 2017 W
Więcek informacji  

na str. 43

3–16 
marca

Filmy dla dzieci: Wielka wyprawa Molly, 
animowany, reż. M. Bruhn, M. Ekbladh, 
T. Sieger

P MCSW „Elektrownia”

10–16 
marca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Zwariować ze szczęścia, dramat, komedia, 
reż. Paolo Virzì

P MCSW „Elektrownia”

17–23 
marca

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Personal shopper, thriller, reż. Olivier 
Assayas

P MCSW „Elektrownia”

od 24 
marca

Sonia, przygodowy, familijny  
reż. L.H. Clyne, C. Edfeldt

P MCSW „Elektrownia”

31 marca 
– 2 kwie 

tnia

XIII Ogólnopolski Zlot Modularzy 
Kolejowych

P DK „Idalin”
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1 marca 2017 środa
10.00 
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

12.00
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych

W Kościół Garnizonowy

12.00
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Szwedzka teoria 
miłości, reż. Erik Gandini

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

17.00
Pokaz filmów dokumentalnych 
dotyczących Żołnierzy Wyklętych

W
Filia nr 6 MBP,

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: Jackie P Kino Helios

2 marca 2017 roku czwartek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

17.00
Podejrzane piękno jest bez skazy  
– otwarcie wystawy prac  
Moniki Majcher-Kozieł

W
Biblioteka Główna, 
ul. Piłsudskiego 12, 

sala 36

18.00
Jacy jesteśmy czyli gawęda o… 
kłamstwie w polityce

W
„Łaźnia”-RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56

18.00
Kultura Dostępna: Słońce, to słońce mnie 
oślepiło

P Kino Helios

19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny
3 marca 2017 piątek

10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

12.00
Wernisaż Włodzimierza Cygana – Skala 
szarości. W stronę światła 

W
Zespół Szkół Pla-

stycznych im. Józefa 
Brandta, Galeria

17.00
FREMOJAZDY. Spotkanie techniczno-
-treningowe modelarzy kolejowych 
skupionych w grupie Standard

Z DK „Idalin”

18.00 Szlakiem łódzkich murali 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

19.00 Wielka Trasa Stand-up Polska P
Klub Strefa G2,

ul. Przemysłowa 20
Premiery filmowe: Bodo; Logan; Maria 
Skłodowska –Curie; Ozzy; T2 Trainspotting 

P Kino Helios

Premiery filmowe: Logan; Bodo; Maria 
Skłodowska –Curie; Ozzy;

P Multikino

23.00
Nocny Maraton Filmowy F Maraton 
Wolverine’a

P Kino Helios

4 marca 2017 sobota

9.00
XVI Diecezjalne Mistrzostwa  
Ministrantów w Halowej Piłce Nożnej 
(finał)

W

Publiczne Gimnazjum 
Nr 13, III Liceum 

Ogólnokształcące  
w Radomiu, Publiczna 

Szkoła Podstawowa  
Nr 4

10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00
FREMOJAZDY. Spotkanie techniczno-
-treningowe modelarzy kolejowych 
skupionych w grupie Standard

Z DK „Idalin”

16.00 
i 19.00

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

18.00 Koncert Doroty Osińskiej P
Kawiarnia artystyczna 

MOK „Amfiteatr”

18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

18.00 Koncert Muzyka srebrnego ekranu P
Sala Koncertowa,  
ul. 25 Czerwca 70

19.00 Koncert Acid Drinkers P
Klub Strefa G2,

ul. Przemysłowa 20
5 marca 2017 niedziela

9.00 X Bieg Kazików P/W
Plac przed Urzędem 

Miejskim od  
ul. Żeromskiego

9.00
–17.00

Festiwal inspiracji – arterapia 
w pracy z dziećmi

P
Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

10.00
–18.00

XIV Radomskie Targi Ślubne P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53
10.30
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00 Warsztaty ceramiczne w Orońsku P
Więcej informacji 

na str. 31–32
13.00 Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

17.00
FREMOJAZDY. Spotkanietechniczno-
-treningowe modelarzy kolejowych 
skupionych w grupie Standard

Z DK „Idalin”

16.00 
i 19.00

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

17.00 Koncert jazzowy W

Muzeum Witolda 
Gombrowicza,  

ul. W. Gombrowicza 1, 
Wsola

18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński

P Teatr Powszechny

6 marca 2017 poniedziałek

17.00
Spotkanie autorskie z Jerzym Sekulskim – 
autorem publikacji Encyklopedia Radomia

W
Filia nr 1 MBP,

ul. Osiedlowa 9

18.30
Gala operetkowo-musicalowa  
Narodowego Teatru Opery z Odessy

P
Sala Koncertowa,

ul. Żeromskiego 53
Dyskusyjny Klub Filmowy: Uczeń, dramat 
obyczajowy, reż. Kirill Serebrennikov

P MCSW „Elektrownia”

7 marca 2017 wtorek

16.00 Dzień Kobiet w Klubie Seniora Z DK „Idalin”

17.00
Premiera Teatru Uśmiech pt. Marvin,  
reż. Małgorzata Zarychta-Młynarczyk

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

18.00
Otwarcie wystawy Dariusza Kiliana
Ścieżki nieznane

W
Biblioteka Główna, 
ul. Piłsudskiego 12, 

Mała Galeria RTF
8 marca 2017 środa

10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

12.00
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Człowiek, reż. Yann 
Arthus-Bertrand

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”,

ul. Chrobrego 7/9

17.00
Wieczór poezji Wszystko dla pań…  
w wiosenny czas miłości

W
Galeria Klubu Osie-
dlowego Ustronie

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.00
Dla najpiękniejszych dam. Olga 
Zalesskaya – recital piosenki artystycznej

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56
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19.00
Spektakl: Bóg mordu, reż. Krzysztof 
Babicki

P Teatr Powszechny

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: Milczenie P Kino Helios

9 marca 2017 czwartek
18.00 Kultura Dostępna: Wołyń Kino Helios

10 marca 2017 piątek
8.15;  
9.35; 
10.40

Audycje umuzykalniające – Flet 
czarodziejski

P
Sala Koncertowa,

ul. Żeromskiego 53

10.00
Eliminacje dzielnicowe XXXIV Małego 
Konkursu Recytatorskiego oraz  
40. Konkursu Warszawska Syrenka

W DK „Borki”

10.00
Eliminacje Małego Konkursu Recytator-
skiego oraz Konkursu Recytatorskiego 
Warszawska Syrenka

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

17.00
I z poezją przejść przez życie… Spotkanie  
z Haliną Domaradzką – Deją

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56

18.00
Pomiędzy tym gdzie łączy się sztuka, 
funkcja i moda – wystawa

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Traugutta 31/33

18.00
Spektakl: Doris Day – Sentymentalna 
podróż, reż. Zbigniew Rybka

P Teatr Powszechny

18.30
Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia 
Studia Piosenki Fermata

Z
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

Premiery filmowe: Kong: Wyspa Czaszki 3D 
i 2D; Zło we mnie; Munio: Strażnik Księżyca; 
Chata; 

P Kino Helios

11 marca 2017 sobota
10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Odkryj Radom na spacerze – Architektura 
Radomia na przełomie XIX i XX wieku

W Ulice Radomia

18.00 Koncert – Flet czarodziejski P
Sala Koncertowa,

ul. Żeromskiego 53

18.00
Spektakl: Doris Day – Sentymentalna 
podróż, reż. Zbigniew Rybka

P Teatr Powszechny

19.00 Rock Radom Festiwal P
Klub Strefa G2,

 ul. Przemysłowa 20

20.00 Koncert Dwa Sławy – Dandys Flow tour P
Katakumby – ul. Plac

Stare Miasto 11
12 marca 2017 niedziela

10.30
Filmowe Poranki: Przygody
słoniczki Elli

P Kino Helios

10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Wkręć się w teatr – Król Maciuś I P
Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

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

16.30
Smykofonia na Mazowszu. Koncert dla 
melomaluszków w wieku 0–5 lat

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56

18.00
Spektakl: Doris Day – Sentymentalna 
podróż, reż. Zbigniew Rybka 

P Teatr Powszechny

13 marca 2017 poniedziałek

Dyskusyjny Klub Filmowy: Śmierć Ludwika 
XIV, biograficzny, dramat, reż. Albert Serra

P MCSW „Elektrownia”

14 marca 2017 wtorek

8.30
XIV Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych 
Radom 2017

W
Klub Strefa G2, 

ul. Przemysłowa 20

9.00
VI Międzyszkolny Konkurs Poetycki Poezja 
niejedno ma imię

W
PSP Nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi  
im. Orła Białego

10.00
Biblioteczne Bajanie – głośne czytanie 
dla dzieci

W
Filia nr 1 MBP,

ul. Osiedlowa 9

10.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała    

P Teatr Powszechny

18.00
Mirosław Szpak Pierzaste portrety. Pokaz 
przezroczy

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56
15 marca 2017 środa

9.30
XVII Powiatowy Turniej Wiedzy  
o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 
Zimowy rower – finał

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

10.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała    

P Teatr Powszechny

12.00
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Fukushima, moja 
miłość, reż. Doris Dörrie

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

17.00 Występ chóru Jedynka W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56

17.00 Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności W
Filia nr 1 MBP,

ul. Osiedlowa 9

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:  Elle P Kino Helios

16 marca 2017 czwartek

17.00
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku: 
Lion. Droga do domu

P Kino Helios

18.00
Kultura Dostępna: Prosta historia  
o morderstwie

P Kino Helios

17 marca 2017 piątek

9.00
XIV Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji 
Patriotycznej Kocham moją Ojczyznę

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

10.00
Konkurs Recytatorski Dziecięcy Świat 
Poezji – edycja dla 4-latków

W DK „Borki”

16.00
Warsztaty rysunkowe – prowadzenie 
Anna Dudziak

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

17.30 Spektakl, pt. Majowe Ksiuty z Temidą W DK „Borki”

18.00
Bliżej człowieka. Wystawa członków 
Fotoklubu RP Regionu Radomskiego

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56
19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny

Premiera filmowa: Piękna i Bestia 3D i 2D; P Kino Helios
Premiery filmowe: Piękna i Bestia; Gold P Multikino

18 marca 2017 sobota
10.30 
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00  
i 19.00

Spektakl: Mayday 2, reż.
Zbigniew Rybka

P Teatr Powszechny

18.00
PREMIERA Spektakl: W 8 dni dookoła 
świata, reż. Andrzej Sadowski

P Teatr Powszechny

18.00 Magiczny Kabareton P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53

20.00 Koncert Lady Pank – 35-lecie P
Klub Strefa G2,  

ul. Przemysłowa 20
19 marca 2017 niedziela

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00 Warsztaty ceramiczne w Orońsku P
Więcej informacji 

na str. 31–32

[ 6 ] [ 7 ]



13.00 Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny
16.00 
i 19.00

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

19.00
Spektakl: W 8 dni dookoła świata,  
reż. Andrzej Sadowski

P Teatr Powszechny

20 marca 2017 poniedziałek

17.00
Żyj rozsądnie – dbaj o zdrowie jamy ustnej 
– finisaż wystawy pokonkursowej

W
Filia nr 6 MBP,

ul. Kusocińskiego 13

18.00
Popularne problemy ze sztuką 
współczesną 

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Traugutta 31/33
Dyskusyjny Klub Filmowy: Honorowy 
obywatel, dramat, komedia, reż. Gastón 
Duprat, Mariano Cohn

P MCSW „Elektrownia”

21 marca 2017 wtorek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

17.00
Kolejne spotkanie w ramach cyklu Klub 
Spec Mam

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

18.00
Remigiusz Kutyła Pokaz i zajęcia prak-
tyczne z fotografowania przedmiotów
szklanych

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56

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

Obchody Światowego Dnia Osób  
z Zespołem Downa

W
Więcej informacji 

na str. 58–59
22 marca 2017 środa

10.00
Eliminacje Małego Konkursu Recytator-
skiego oraz Konkursu Recytatorskiego 
Warszawska Syrenka

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

10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

10.00
Spektakl: Zbrodnia i kara, reż. Grigorij 
Lifanov

P Teatr Powszechny

12.00
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Praktykant, reż. Boo 
Junfeng

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.30 Kino Kobiet: Porady na zdrady P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: To tylko koniec świata P Kino Konesera

23 marca 2017 czwartek

10.00
Spektakl: Zbrodnia i kara, reż. Grigorij 
Lifanov

P Teatr Powszechny

10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

18.00
Otwarcie wystawy fotografii Franciszka 
Subocza pn.: Inaczej widziane 2…

W DK „Idalin”

18.00 Kultura Dostępna: Zaćma P Kino Helios

18.00 Spotkanie z artystką Dianną Cohen W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56
24 marca 2017 piątek

10.00
Eliminacje Małego Konkursu Recytator-
skiego oraz Konkursu Recytatorskiego 
Warszawska Syrenka

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

12.00
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – 
Ekslibris Bajki, Baśnie i Legendy Polskie

W

Zespół Szkół 
Plastycznych  

ul. Grzecznarowskie-
go 13

12.00
Konkurs na Małą Formę Przestrzenną pod 
hasłem Architektura Radomia. Edycja 2017: 
Radom nowy i najnowszy

W

PG Nr 13 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. 
Polskich Noblistów,  
ul. 25 Czerwca 79

16.00

Wernisaż wystawy pokonkursowej 
IV Ogólnopolskiego Biennale Grafiki 
Warsztatowej Dzieci i Młodzieży 
Drukarnia Wyobraźni

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

17.30
Wieczór poezji nieprofesjonalnej 
artystów amatorów  

W DK „Borki”

18.00 Pod 13 – Igor Solo Act P
MOK „Amfiteatr” – 

„Pod 13”, ul. Parkowa 1

18.00

Koncert muzyki hiszpańskiej  
i latynoamerykańskiej – Carmen Azuar 
(śpiew, charango, kastaniety) i Tomasz 
Kaszubowski (gitara)

P
Zespół Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70

Premiery filmowe: Amok; Zając Max ratuje 
Wielkanoc; Baba Jaga; Life; Power Rangers; 

P Kino Helios

Premiery filmowe: Zając Max ratuje 
Wielkanoc; Baba Jaga; Life; Power Rangers; 

P Multikino

Nocny Maraton Filmowy P Kino Helios
25 marca 2017 sobota

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Wiosna z Amfiteatrem – zagadka 
kryminalna

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

16.00
Polszczyzna lat 1918–2018 – wykład  
i spotkanie z profesorem Janem 
Miodkiem 

W
Biblioteka Główna, 
ul. Piłsudskiego 12, 

sala 36

16.00
VI Międzynarodowy Turniej Formacji 
Tanecznych Radom Open o Puchar 
Prezydenta Miasta Radomia

P
Hala UTH,  

ul. Chrobrego 27

14.00
–17.00

Warsztaty rodzinne – Master Chef Sushi W
Kuźnia Artystyczna,
ul. Daszyńskiego 5

16.00  
i 19.00

Spektakl: Szalone nożyczki, reż. Jerzy 
Bończak

P Teatr Powszechny

18.00
Spektakl: Mój boski rozwód, reż. Zbigniew 
Rybka

P Teatr Powszechny

26 marca 2017 niedziela
10.30 Filmowe Poranki: Kosmoloty P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00 Warsztaty ceramiczne w Orońsku P
Więcej informacji 

na str. 31–32
16.00  
i 19.00

Spektakl: Szalone nożyczki, reż. Jerzy 
Bończak

P Teatr Powszechny

16.00 Spektakl Berek czyli Upiór w Moherze P
Sala Koncertowa 

ul. Żeromskiego 53

18.00
Spektakl: Mój boski rozwód, reż. Zbigniew 
Rybka

P Teatr Powszechny

27 marca 2017 poniedziałek

18.00
Szekspir – siedmiu błaznów. Monodram  
w wykonaniu Piotra Kondrata 

W
„Łaźnia” - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56
Dyskusyjny Klub Filmowy: Nieprawni, 
dramat, reż. Adrian Sitaru

P MCSW „Elektrownia”

28 marca 2017 wtorek

10.00
Eliminacje do XXXIV Małego Konkursu 
Recytatorskiego 

W DK „Idalin”

10.00 Z Franklinem w bibliotece W
Filia nr 1 MBP,

ul. Osiedlowa 9

12.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała

P Teatr Powszechny

12.15 Otwarcie wystawy Koty, kotki, koteczki W
Biblioteka Główna,
ul. Piłsudskiego 12,

galeria M10
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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

1 marca 2017 roku
godz. 12.00
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Program:
godz. 11.45 – Zbiórka uczestników uroczystości (w tym władz miasta, 
przedstawicieli wojska, wojskowej kompanii honorowej, orkiestry woj-
skowej, pocztów sztandarowych, stowarzyszeń kombatanckich i orga-
nizacji społecznych, szkół oraz zaproszonych gości) na placu Kościoła 
Garnizonowego
godz. 12.00 – Msza święta w Kościele Garnizonowym
godz. 13.00 – Plac Kościoła Garnizonowego: wystąpienie okolicznościo-
we, Apel Pamięci, krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów  
I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Radomiu
godz. 14.00 – Złożenie kwiatów pod Pomnikiem Żołnierzy Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość – Żołnierze Wyklęci przy ul. Beliny-Prażmowskiego 
przez organizatorów i zaproszone delegacje.
godz. 17.00 – Pokaz filmów dokumentalnych dotyczących Żołnierzy 
Wyklętych (filia MBP nr 6, ul. Kusocińskiego 13)

W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – zaproszenie

17.30
Premiera Teatru Uśmiech pt. Torba z 
okazji Międzynarodowego Dnia Teatru,  
reż. Małgorzata Zarychta-Młynarczyk

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

29 marca 2017 środa

10.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała

P Teatr Powszechny

10.00
Spektakl: Bobok, reż. Grigorij
Lifanov 

P Teatr Powszechny

12.00
I 18.00

Klub Dobrego Filmu: Służąca,  
reż. Chan-wook Park

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.30
Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności – 
zdrowie

W
Filia nr 1 MBP,

ul. Osiedlowa 9
16.30 Warsztaty literackie

W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/918.00 Warsztaty teatralne

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: Nauczycielka P Kino Helios

30 marca 2017 czwartek

11.00

Ogólnopolskie Sympozjum Pedago-
giczne Rozwijanie inteligencji wielorakich 
– edukacja taneczna, teatralna, filmowa  
w placówkach wychowania pozaszkolnego

Z

Młodzieżowy Dom 
Kultury, MCSW 

„Elektrownia”, Cen-
trum Wolontariatu 

Międzynarodowego

12.00
Spektakl: Bobok, reż. Grigorij
Lifanov

P Teatr Powszechny

18.00
Otwarcie wystawy fotografii Łukasza 
Wykroty Moja Ekstremalna Droga 
Krzyżowa

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Kultura dostępna:  Wszystkie nieprzespane 
noce

P Kino Helios

31 marca 2017 piątek
8.15,  
9.35, 
10.40

Audycje umuzykalniające – Dzieci 
dzieciom

P
Sala Koncertowa,

ul. Żeromskiego 53

9.00

Ogólnopolskie Sympozjum Pedago-
giczne Rozwijanie inteligencji wielorakich 
– edukacja taneczna, teatralna, filmowa  
w placówkach wychowania pozaszkolnego

Z

Młodzieżowy Dom 
Kultury, MCSW 

„Elektrownia”, Cen-
trum Wolontariatu 

Międzynarodowego

10.00
Konkurs Recytatorski Dziecięcy Świat 
Poezji – edycja dla 5-latków

W DK „Borki”

10.00  
i 12.00

Spektakl: Calineczka, reż. Jacek Bała    P Teatr Powszechny

16.00
Warsztaty rysunkowe – prowadzenie 
Anna Dudziak

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

18.00 Premiera filmu Zacheusz W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00 Spektakl: Władza, reż. Andrzej Bubień P Teatr Powszechny

20.00
Koncert KęKę, promujący album Trzecie 
Rzeczy

P
Klub Strefa G2,  

ul. Przemysłowa 20
Premiera filmowa: Ghost In The Shell P Multikino

Zdjęcie udostępnione przez UM w Radomiu
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4 marca 2017 roku
godz. 9.00
XVI Diecezjalne Mistrzostwa Ministrantów  
w Halowej Piłce Nożnej (finał)
Mistrzostwa są m.in. okazją do spotkania ministrantów Diecezji Radomskiej. 
Turniej składa się z eliminacji i finału. Rozgrywki toczą się w trzech katego-
riach: szkoły podstawowe, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalne.
Organizator: Diecezjalne Duszpasterstwo Ministrantów Diecezji 
Radomskiej 
Miejsce: Publiczne Gimnazjum Nr 13, III Liceum Ogólnokształcące  
w Radomiu, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4.

5 marca 2017 roku
godz. 9.00
X Bieg Kazików
Po raz dziesiąty na radomskich ulicach rozegrany zostanie Bieg Kazików. 
Tradycyjnie trasa biegu prowadzić będzie przez ścisłe centrum miasta,  
a start i meta zlokalizowane zostaną na miejskim deptaku, przed Urzędem 
Miejskim. Bieg rozegrany zostanie na dystansie 10 kilometrów. Trasa to pę-
tla o długości 5 km, którą uczestnicy pokonują dwukrotnie. Prowadzi przez 
centrum Radomia, ulicami Żeromskiego, Podwalną, Rynkiem, Reja, Struga, 
przez plac Jagielloński, Stańczyka, Niedziałkowskiego, Słowackiego oraz 
przez Park im. T. Kościuszki. Przed biegiem głównym rozegrane zostaną 
biegi towarzyszące. Zmagania rozpoczną się od biegów dzieci. Następnie 
rozegrana zostanie Charytatywna Trójka. Dochód z biegu trafi do radom-
skiego sportowca, który wymaga wsparcia. Przewidziano nagrody dla 
najlepszych w klasyfikacji generalnej oraz kategoriach wiekowych. Na na-
grody mogą również liczyć najlepsza Kazimiera i Kazimierz oraz najlepsza 
radomianka i radomianin. Regulamin biegu oraz zapisy na stronie interne-
towej www.radombiega.pl. Regulamin zawodów: http://portal.radombie-
ga.pl/x-bieg-kazikw.html
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Technik”, współorganizator-  
Urząd Miejski w Radomiu.
Miejsce: ulice Radomia, start i finał przed Urzędem Miejskim przy  
ul. Żeromskiego

5 marca 2017 roku
godz. 10.00-18.00
XIV Radomskie Targi Ślubne
Organizator: Biuro Turystyczne Gromada w Radomiu
Miejsce: Sala Koncertowa Urzędu Miejskiego, ul. Żeromskiego 53

10 marca 2017 roku
godz. 18.30
Koncert jubileuszowy z okazji 25-lecia Studia 
Piosenki Fermata 
Wystąpią byli wychowankowie Studia Piosenki, którzy zaczynali przygo-
dę ze śpiewem w Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu, a obecnie ją 
kontynuują – niektórzy zawodowo, reprezentując nasze miasto w Polsce 
i na świecie. Na estradzie pojawią się m.in. Patrycja Kawęcka-Czerska, 
Oktawia Kawęcka, Monika Świostek, Marcelina Kopyt, Klaudia Kowalik, 
Rafał Błach oraz Agata Majewska. Koncertowi towarzyszyć będzie wysta-
wa zdjęć i archiwalne nagrania wideo wszystkich wykonawców. 
Organizator:  Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej 
Wstęp za zaproszeniem
Miejsce: OKiSz Resursa Obywatelska

14 marca 2017 roku
godz. 9.00
VI Międzyszkolny Konkurs Poetycki Poezja niejedno 
ma imię
Celem przedsięwzięcia  jest rozpowszechnianie wśród uczniów szkół 
podstawowych kultury żywego słowa.
Organizator i miejsce: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Orła Białego

14 marca 2017 roku
godz. 8.30
XIV Ogólnopolskie Targi Szkół Wyższych Radom 
2017
Przedsięwzięcie daje możliwość spotkania ze specjalistami z zakresu pla-
nowania kariery zawodowej oraz prezentacji oferty edukacyjnej szkół 
wyższych, zebranej w jednym miejscu.
Organizator: Zespół Szkół Technicznych w Radomiu
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20

24 marca 2017 roku
godz. 12.00
VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Ekslibris  
Bajki, Baśnie i Legendy Polskie
Celem konkursu jest zapoznanie uczniów z różnymi technikami wyko-
nywania ekslibrisu, a także rozbudzenie samodzielności i kreatywności 
wśród młodzieży oraz rozwijanie umiejętności refleksyjnego i krytyczne-
go odbioru treści artystycznych.
Organizator i miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. J. Brandta

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego
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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

cały marzec 2017 roku
Wystawa Jacka Jagielskiego  
Ulotna Trwałość horyzontu. Prace z lat 1984–2017
Projekt obejmie dwie równoległe odsłony twórczości artysty, w Radomiu  
i Orońsku. Ekspozycja ma charakter retrospektywy. Składają się na nią pra-
ce zrealizowane w latach 1984–2016.  Wicej informacji na str. 25.
Wystawa czynna do 3 maja 2017 roku
Miejsce: Budynek Muzeum Rzeźby Współczesnej

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej

24 marca 2017 roku
godz. 12.00
Konkurs na Małą Formę Przestrzenną pod hasłem 
Architektura Radomia. Edycja 2017: Radom nowy 
i najnowszy
Celem przedsięwzięcia jest promowanie Radomia poprzez jego archi-
tekturę, wspieranie twórczości dzieci i młodzieży oraz integracja między-
pokoleniowa, a także, ze względu na formę prac, promocja precyzji jako 
wartości związanej z marką miasta.
Organizator i miejsce:  Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami 
Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów

24 marca 2017 roku
godz. 16.00
Wernisaż wystawy pokonkursowej  
IV Ogólnopolskiego Biennale Grafiki Warsztatowej 
Dzieci i Młodzieży Drukarnia Wyobraźni
Konkurs odbywa się od 2006 roku. Jego celem jest popularyzowanie grafi-
ki warsztatowej wśród dzieci i młodzieży jako środka wyrazu artystyczne-
go. W dobie mediów elektronicznych MDK zachęca do działań odmien-
nych od tych, które proponują techniki cyfrowe. Konkurs zakłada również 
konfrontację artystyczną dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie oraz 
wymianę doświadczeń metodycznych nauczycieli i instruktorów prowa-
dzących zajęcia plastyczne. Wystawę  pokonkursową można zobaczyć od 
24 marca do 14 kwietnia 2017.
Organizator i miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej

30 marca 2017 roku
godz. 11.00
31 marca 2017 roku
godz. 9.00
Ogólnopolskie Sympozjum Pedagogiczne 
Rozwijanie inteligencji wielorakich – edukacja  
taneczna, teatralna, filmowa w placówkach  
wychowania pozaszkolnego
Celem sympozjum jest integracja środowiska wychowania pozaszkolne-
go oraz wymiana dobrych praktyk i wiedzy w zakresie tańca, teatru oraz 
filmu.
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im .H. Stadnickiej w Radomiu 
Miejsce: Młodzieżowy Dom Kultury im. Heleny Stadnickiej, MCSW 
„Elektrownia”, Centrum Wolontariatu Międzynarodowego
Wstęp za zaproszeniem

Wystawa 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 

Zdjęcie udostępnione przez CRP w Orońsku
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i była prezentowana jesienią 2016 roku w Millenaris Park w Budapeszcie 
na Art Market Budapest. Jest reprezentatywnym zbiorem monumental-
nej rzeźby 15 polskich artystów, współpracujących z CRP. Kurator: Eulalia 
Domanowska. Współpraca: Leszek Golec, Jarosław Pajek. Aranżacja: 
Henryk Gac. 
Wystawa czynna do 3 maja 2017 roku
Miejsce: Budynek Muzeum Rzeźby Współczesnej

Wystawa: Marek Rogulus Rogulski  
– Mu(e)seum – Dwie strzałki czasu 
Wystawa interdyscyplinarnego, progresywnego artysty, teoretyka, kura-
tora problemowych wystaw, realizowanych w jego autorskich, offowych 
galeriach Spichrz7 i Spiż7 w Gdańsku oraz otwartych instytucjach kultury. 
Kurator: dr Dorota Grubba-Thiede. Koordynator: Jarosław Pajek. 
Wystawa czynna do 3 maja 2017 roku
Miejsce: Pawilon oranżerii

Wystawa: 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. Ekspozycja jest 
stworzona w oparciu o trzy istotne elementy: geometria trzech (konstruk-
cja zbudowana z wałków – drewnianego, przezroczystego i kamiennego), 
forma ofiary (drewniana skrzynia i chleb), figura przejścia (kamienna stella 
z okrągłym lustrem) oraz jeden element, łączący całość w postaci bieżnika 
– kobierca (tkanina z włókna szklanego). Pozostałe wynikające z wzajem-
nych relacji konotacje znaczeniowe artysta pozostawia intuicji i wrażliwo-
ści odbiorcy, wychodząc z założenia że element zagadki, czy tajemnicy 
jest integralną częścią tej wystawy. Kurator: Leszek Golec. Wystawa czyn-
na do 23 kwietnia 2017 roku.

Ceny biletów: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł

Godziny otwarcia: wtorek–piątek 8.00–15.30, sobota–niedziela 10.00–17.30

ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
fax 48 331 24 27

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

10 marca 2017 roku
godz. 10.00
Eliminacje dzielnicowe XXXIV Małego Konkursu 
Recytatorskiego oraz 40.Konkursu Warszawska 
Syrenka  
Mały Konkurs Recytatorski organizowany z inicjatywy Towarzystwa 
Kultury Teatralnej, skierowany do dzieci i młodzieży w wieku od 5–16 
lat. Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka organizowany jest przez 
Mazowiecki Instytut Kultury.

17 marca 2017 roku
godz. 10.00
Konkurs Recytatorski Dziecięcy Świat Poezji – edycja 
dla czterolatków
Dziecięcy Świat Poezji to konkurs skierowany do dzieci w wieku 4–9 lat  
z radomskich przedszkoli i szkół podstawowych (podzielony na 4 edycje 
– pierwsza edycja dla dzieci w wieku  4 lat, druga dla dzieci w wieku 5 lat, 
trzecia – dla dzieci w wieku 6–7 lat, czwarta- dla uczestników w wieku 8–9 
lat). Konkurs ma na celu rozbudzanie wrażliwości najmłodszych na kulturę 
słowa i zapoznanie ich z cennymi dziełami literatury polskiej, propago-
wanie wśród dzieci poezji o tematyce dziecięcej jako środka wypowiedzi 
własnej, rozwijanie umiejętności interpretacji poezji i wyobraźni twórczej. 
Regulamin oraz karta zgłoszeń do pobrania na stronie 
DK „Borki"- www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl

17 marca 2017 roku
godz. 17.30
Spektakl pt. Majowe Ksiuty z Temidą
Dom Kultury Borki oraz Amatorski Teatr Proscenium, działający przy 
Radomskiej Orkiestrze Kameralnej serdecznie zapraszają na spektakl wg 
humorystycznych reportaży sądowych autorstwa Stefana Wiecheckiego 
Wiecha. Scenariusz i reżyseria: Izabella Mosańska. Stefan Wiechecki jako 
reporter sądowy „Kuriera Warszawskiego” stworzył charakterystyczny styl 
gwarowy, który będzie można poznać podczas spektaklu.
Wstęp wolny

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

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

3–5 marca 2017 roku
godz. 17.00 
FREMOJAZDY. Spotkanie techniczno-treningo-
we modelarzy kolejowych, skupionych w grupie 
Standard
Wstęp za zaproszeniem

7 marca 2017 roku
godz. 16.00
Dzień Kobiet w Klubie Seniora
Wstęp za zaproszeniem

23 marca 2017 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy fotografii Franciszka Subocza 
Inaczej widziane 2…
Franciszek Subocz, ur. 1957, absolwent Wyższego Studium Fotografii  
w Warszawie, od 1996 roku członek rzeczywisty Fotoklubu RP 
Stowarzyszenia Twórców – Region Radomski.

Dom 
Kultury 
IDALIN

24 marca 2017 roku
godz. 17.30 
Wieczór poezji nieprofesjonalnej artystów 
amatorów  
Sympatyków i miłośników poezji oraz wszystkich, którzy do tej pory pisali 
wiersze tylko „do szuflady” i są gotowi, aby zaprezentować swoje utwory 
przed widownią, DK Borki serdecznie zaprasza na piątkowy poetycki wie-
czór, spędzony w miłym towarzystwie.

25 marca 2017 roku
godz. 16.00 
VI Międzynarodowy Turniej Formacji Tanecznych 
Radom Open o Puchar Prezydenta Miasta Radomia
Początek rundy eliminacyjnej – godz. 16.00. Finały – godz. 19.00.
W zawodach wezmą udział formacje taneczne z kraju i zza granicy, któ-
re zaprezentują się w trzech kategoriach wiekowych: 12, 15 i powyżej 15 
lat. Tańce standardowe to grupa tańców prezentowanych na turniejach 
tańców towarzyskich. Zaliczają się do nich: walc wiedeński, walc angiel-
ski, tango, quickstep, fokstrot. Tańce latynoamerykańskie są szybkie, wy-
konywane przy rytmach dynamicznej muzyki. Rozwinęły się głównie  
w XX wieku. Zaliczamy do nich: sambę, cha-cha, rumbę, pasodoble, jive. 
Atrakcją tegorocznego turnieju będą występy Dziewczęcych Formacji 
Tańca Latynoamerykańskiego, w tym aktualnych Mistrzyń Świata WDF.
Gorąco zapraszamy na to wspaniałe i niezwykle efektowne widowisko 
taneczne.  
Miejsce: Hala UTH, ul. Chrobrego 27.
Organizatorzy:  Dom Kultury "Borki", Akademia Tańca CMG.
Wstęp płatny 20 zł

31 marca 2017 roku
godz. 10.00 
Konkurs Recytatorski Dziecięcy Świat Poezji – edycja 
dla pięciolatków
Dziecięcy Świat Poezji to konkurs skierowany do dzieci w wieku 5 lat  
z radomskich przedszkoli i szkół podstawowych. Regulamin oraz karta 
zgłoszeń do pobrania na stronie www.dkborki-radom.naszdomkultury.pl

Ogłoszenie 
Powiatowy Konkurs Plastyczny Palma, pisanka,  
karta z Wielkanocy
Konkurs skierowany do dzieci z przedszkoli oraz szkół podstawowych  
z Radomia oraz powiatu radomskiego. Rolą dorosłych  jest przekazywa-
ne najmłodszym zwyczajów i tradycji Wielkanocnych, dlatego - poprzez 
wykonanie palm, pisanek oraz kart obrazujących te piękne święta, zachę-
cajmy  dzieci do kultywowania tradycji wielkanocnych. Prace konkursowe 
prosimy nadsyłać na adres: DK „Borki", Radom, ul. Sucha 2.

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin
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ul. Żeromskiego 56 
(siedziba główna)

tel. 48 385 80 81
fax 48 385 80 80

ul. Traugutta 31/33 
(Galeria)

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

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

poczta@laznia-radom.pl

2 marca 2017 roku
godz. 18.00
Jacy jesteśmy czyli gawęda o… kłamstwie w polityce
Nowy cykl debat o polityce, kulturze, cywilizacji i sprawach naszej lokal-
nej społeczności, zorganizowany przez Klub Refleksji Politycznej. Pierwsza 
debata poświęcona będzie roli kłamstwa w polityce. Dyskutantami będą 
prof. Tadeusz Szumiata – na co dzień fizyk i wykładowca – od święta 
komentator życia politycznego, dr inż. Tadeusz Pyrcioch – wykładowca 
akademicki (specjalność mechanika), były wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu, dr Marek Mieńkowski – filozof, wykładowca i przed-
siębiorca oraz Adam Włodarczyk – były dziennikarz, prezydent miasta  
w latach 1998-2002, współtwórca radomskiej specjalnej podstrefy ekono-
micznej i jej wieloletni szef. Debatę poprowadzi Łukasz Molenda.
ul. Żeromskiego 56

3 marca 2017 roku
godz. 18.00
Szlakiem łódzkich murali
„Łaźnia” zaprasza na wycieczkę szlakiem łódzkiego street artu. 
Oprowadzać będzie Teresa Latuszewska, prezes Fundacji Urban Forms 
z Łodzi, która uczestniczyła w realizacji wielu murali. Wydarzenia orga-
nizowane przez fundację wytwarzane są na drodze dialogu pomiędzy 
twórcami, organizatorami, sponsorami a mieszkańcami miasta, czego re-
zultatem są dzieła sztuki miejskiej, które stają się istotnym wyznacznikiem 
łódzkiej tożsamości. W wyniku działania fundacji, w Łodzi powstała Galeria 
Urban Forms, jest to stała ekspozycja sztuki ulicznej w publicznej prze-
strzeni miasta, obecnie składająca się z ponad 50 murali umieszczonych 
na budynkach głównie w centrum miasta. Tworzą one szlak artystyczny 
dostępny dla wszystkich. Fundacja inicjuje i angażuje wiele innych dzia-
łań związanych z kulturą miejską, edukacją i życiem miasta przynoszących 
wiele pozytywnych skutków o charakterze społecznym. Zdarzenie w ra-
mach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia.
ul. Żeromskiego 56

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 

28 marca 2017 roku
godz. 10.00
Eliminacje do XXXIV Małego Konkursu 
Recytatorskiego

31 marca – 2 kwietnia 2017 roku
XIII Ogólnopolski Zlot Modularzy Kolejowych
31 marca – dzień techniczny
Dla zwiedzających:
1 kwietnia – godz. 12.00–18.00
2 kwietnia – godz. 10.00–13.00
W programie: makieta modułowa w wielkości HO, premiera modułów 
wykonanych przez radomskich modelarzy, giełda modelarska, prezenta-
cje technik modelarskich, kącik dla dzieci.
Wstęp: 10 zł – bilet normalny, 5 zł – bilet ulgowy

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin
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8 marca 2017 roku
godz. 18.00
Dla najpiękniejszych dam. Olga Zalesskaya – recital 
piosenki artystycznej w nowej odsłonie.
Białoruska artystka aktywnie współpracuje z kompozytorami-piosenka-
rzami z Polski, organizuje ich występy na organizowanych przez siebie 
festiwalach, tłumaczy na język rosyjski i śpiewa piosenki polskich autorów. 
Popularyzuje muzyczną i poetycką kulturę krajów Europy, wspiera wystę-
py białoruskich poetów, kompozytorów, muzyków, aktorów i zespołów 
poza granicami Białorusi, a artystów europejskich na terenach byłego 
ZSRR. Olga Zalesskaya jest twórczą osobą, która łączy w sobie duchowość 
skupionej i zakochanej w życiu kobiety i poetycki, muzyczny talent prze-
kazywania swoich przeżyć. W anonsowanym koncercie z artystką wystą-
pi również rodzimy bard Jacek Beszczyński z Torunia. Muzyczną pełnię 
brzmienia zapewni kilkuosobowa formacja „Nadziei Maleńka Orkiestra”.
ul. Żeromskiego 56

10 marca 2017 roku
godz. 17.00
I z poezją przejść przez życie… Spotkanie z Haliną 
Domaradzką – Deją
Tym razem radomska poetka zaprezentuje utwory o tematyce kobiecej 
ujęte w cykl „Kobieta zmienną jest”.
ul. Żeromskiego 56 

10 marca 2017 roku
godz. 18.00
Pomiędzy tym gdzie łączy się sztuka, funkcja i moda
Wystawa pasjonatów wzornictwa: studentów, dyplomantów, pedago-
gów z Katedry Wzornictwa Wydziału Materiałoznawstwa Technologii  
i Wzornictwa (UTH w Radomiu).
ul. Traugutta 31/33

12 marca 2017 roku
godz. 16.30
Smykofonia na Mazowszu – koncert dla melomalusz-
ków w wieku 0–5 lat
ul. Żeromskiego 56

14 marca 2017 roku
godz.18.00
Mirosław Szpak – Pierzaste portrety
Na specjalne zaproszenie Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego 
Mirosław Szpak, radomianin aktualnie mieszkający w Warszawie, pasjonat 
fotografii przyrodniczej, zaprezentuje w pokazie multimedialnym swoje 
zdjęcia. Częste wyprawy w tereny atrakcyjne ornitologicznie zaowocowa-

ły wieloma ciekawymi fotografiami skrzydlatych mieszkańców naszego 
kraju. Kilku radomskich fotografów także specjalizuje się w podobnej te-
matyce, zatem tym bardziej warto zapoznać się z dorobkiem gościa.
ul. Żeromskiego 56

15 marca 2017 roku
godz. 17.00
Występ chóru Jedynka
Chór działa przy Stowarzyszeniu Klub Seniora Weteran w Radomiu.  
W programie zaprezentowane zostaną piosenki biesiadne, patriotyczne 
i wojskowe.
ul. Żeromskiego 56

17 marca 2017 roku
godz. 18.00
Bliżej Człowieka
Wystawa prezentuje pracę członków Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej 
Stowarzyszenie Twórców Region Radomski. Wielość spojrzeń na różne 
aspekty życia ludzkiego sprawia, że zdjęcia zaprezentowane na wystawie 
są świadectwem złożoności człowieka i jego aktywności we współcze-
snym świecie. Oglądając je mamy wrażenie, że autorzy nie podpatru-
ją swoich modeli, ale towarzyszą im w różnych sytuacjach życiowych. 
Wystawa w ramach Jubileuszu 20-lecia Regionu Radomskiego Fotoklubu 
Rzeczypospolitej Polskiej.
ul. Żeromskiego 56

20 marca 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

21 marca 2017 roku
godz. 18.00
Remigiusz Kutyła – Pokaz i zajęcia praktyczne  
z fotografowania przedmiotów szklanych
Wiceprezes Zarządu Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, 
Remigiusz Kutyła rozpoczyna cykl zajęć praktycznych, poświęconych 
realizacji konkretnych działań fotograficznych. Fotografowanie przedmio-
tów szklanych może nastręczać pewne problemy, warto więc poznać spo-
soby i tajniki wykonawcze.
ul. Żeromskiego 56
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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

cały marzec 2017 roku
Wystawa Julii Kurek Lucha Libre. Prace powstałe 
podczas rezydencji artystycznych w Meksyku
Julia Kurek w swoich realizacjach odważnie wykorzystuje swoje ciało 
jako narzędzie sztuki, często podejmuje wątki autobiograficzne, wyko-
rzystuje stare zdjęcia, nagrania. Interesuje ją upływ czasu, przemijanie. 
Wiele jej realizacji jest odpowiedzią na bieżące wydarzenia polityczne.  
W swoich działaniach często ukazuje ograniczenia i  stereotypy, wpływa-
jące na funkcjonowanie poszczególnych grup społecznych. Projekt cyklu 
czterech wystaw pod wspólnym tytułem Lucha Libre powstał w oparciu o 
pobyty rezydencyjne artystki w Meksyku. Kurek stara się w nim uchwycić 
paradoksy rzeczywistości meksykańskiej, skupia się na tym, co ukryte, nie-
widoczne na powierzchni. Projekt będzie swoistą opowieścią o Meksyku, 
próbą pokazania go z perspektywy emocji ulicy, lęków obecnych w spo-
łeczeństwie. Wystawa prezentowana w MCSW „Elektrownia” nosi podty-
tuł Santa Libertad i dotyczy zagadnień wolności, a właściwie jej braku. 
Kuratorka wystawy: Agnieszka Kulazińska. 
Wystawa czynna do 23 kwietnia 2017 roku.

cały marzec 2017 roku
Wystawa Jacka Jagielskiego Ulotna Trwałość  
horyzontu. Prace z lat 1984–2017
Retrospektywa Jacka Jagielskiego obejmuje dwie równoległe odsłony 
twórczości artysty, w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Mazowieckim 
Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Autor eksponuje 
ponad dwadzieścia obiektów i realizacji przestrzennych z lat 1984–2016, 
z czego kilka jest pokazanych w Elektrowni. Jak pisze kuratorka wystawy 
Anna Podsiadły: „Jagielski prezentuje obiekty skompilowane z materii tra-
dycyjnych, jak ceramika, kamień, metal, drewno, z elementami gotowy-
mi – fragmentami mebli, lustrami, ptasimi piórami, dywanem, laską. Jego 
prace – konstruowane na zasadzie specyficznych zestawień i subtelnych 
transformacji, kontrastów i napięć pomiędzy materiałami, z użyciem pro-
stych reguł fizyki – zadają kłam naszym zmysłom, pozwalają ulec złudze-
niu, że prawo grawitacji nie istnieje. Trwają w zawieszeniu, naprężeniu lub 
delikatnie balansują”. 
Wystawa czynna do 23 kwietnia 2017 roku.

23 marca 2017 roku
godz. 18.00
Spotkanie z artystką Dianną Cohen
Dianna Cohen to amerykańska artystka, absolwentka University of 
California w Los Angeles, zajmująca się sztuką recyklingu. Pracuje głównie 
w oparciu o materiał, którym są plastikowe worki. Plastik jest elastycznym 
tworzywem, który artystka tnie jak papier, a następnie zszywa niczym tka-
ninę, konstruując kolorowe, pogniecione i błyszczące obrazy zawieszone 
na ścianach. Ostatnie prace Dianny Cohen coraz bardziej przypominają 
jednak rzeźby. Relacja plastikowych worków z logo korporacji w odnie-
sieniu do komercyjnej kultury i świata reklam jest nieunikniona i stanowi 
nieodłączny element prac Cohen. Często te loga decydują o kompozycji 
prac artystki. Zdarzenie w ramach programu edukacyjnego Galerii Łaźnia 
we współpracy z American Corner Radom.
ul. Żeromskiego 56

27 marca 2017 roku
godz. 18.00
Szekspir – siedmiu błaznów. Monodram w wykonaniu 
Piotra Kondrata
Z okazji obchodów Międzynarodowego Dnia Teatru Łaźnia zaprasza na 
monodram, w którym wątki wysnute z siedmiu sztuk Szekspira tworzą 
esencję dzieł dramaturga wszechczasów. Piotr Kondrat pojawia się na 
scenie jako duch zmarłego przed czterystu laty Williama Szekspira i w 
jego imieniu powołuje do życia postaci z siedmiu sztuk tego autora. Świat 
jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają... Każda 
z tych błazeńskich postaci jest krzywym zwierciadłem dla otaczającej 
nas rzeczywistości i ludzkich ułomności. Scenariusz i wykonanie: Piotr 
Kondrat - aktor związany z różnymi teatrami w Polsce, obecnie z Teatrem 
Powszechnym w Radomiu; reżyseria: Maciej Ferlak.
ul. Żeromskiego 56

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia-RKŚTiG
[ 24 ] [ 25 ]



fot. S. Pomarański

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

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

Od 1 marca 2017 roku
Niby słońce to samo... – wystawa fotografii  
Szczepana Pomarańskiego
Autor urodził się w Zwoleniu. Z wykształcenia jest technikiem budowla-
nym. Aktualnie na emeryturze.  Po ukończeniu szkoły średniej zamiesz-
kał na stałe w Radomiu. Od zawsze interesował się turystyką. Jest prze-
wodnikiem i pilotem wycieczek. Po ukończeniu kursu dla kadry „Natura 
2000”, zaczął utrwalać na fotografii przyrodę napotkaną w czasie licznych 
wędrówek. Jest amatorem, fotografuje z zamiłowania. Jest autorem dzie-
sięciu wystaw indywidualnych prezentowanych w Radomiu, Przysusze, 
Zwoleniu, Skaryszewie i Iłży. Pierwsza wystawa miała miejsce w Radomiu 
w roku 2012. Na obecnej ekspozycji autor pokazuje zachody słońca nad 
morzem i miastem.
UWAGA! Wystawa nie będzie miała oficjalnego otwarcia. 
Filia nr 16 MBP, ul. Barycka 2, galeria F16

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

cały marzec 2017 roku
Wystawa: 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 2017r.

Kino Studyjne Filmów Artystycznych (wstęp płatny)
Premiery: 
1–2 marca – Milczenie, dramat historyczny, reż. Martin Scorsese Japonia, 
Meksyk, USA, Włochy, Tajwan (161’); 
1–9 marca – Pokot, dramat, kryminał, reż. Agnieszka Holland, Polska, 
Czechy, Niemcy, Szwecja 2016 (128’)
10–16 marca – Zwariować ze szczęścia, dramat, komedia, reż. Paolo Virzì, 
Francja, Włochy 2016 (118’)
17–23 marca – Personal shopper, thriller, reż. Olivier Assayas, Francja 2016 
(105’)

Filmy dla dzieci: 
1–2 marca – Alpejska przygoda, familijny, reż. Xavier Koller, Szwajcaria 2015, 
dubbing, od 10 lat (104’) 
3–16 marca – Wielka wyprawa Molly, animowany, reż. M. Bruhn, M. Ekbladh, 
T. Sieger, Niemcy 2016, dubbing, b/o wieku ( 70’)
od 24 marca – Sonia, przygodowy, familijny reż. L. H. Clyne, C. Edfeldt, 
Szwecja 2016, dubbing, od 6 lat (79’)

Dyskusyjny Klub Filmowy
6 marca –  Uczeń, dramat obyczajowy, reż. Kirill Serebrennikov, Rosja 2016, 
(118’) seans z cyklu Kino na piątkę, po projekcji dyskusja z Ks. Andrzejem 
Lutrem – krytykiem, pisarzem, publicystą;
13 marca – Śmierć Ludwika XIV, biograficzny, dramat, reż. Albert Serra, 
Francja, Portugalia 2016 (105’). Film z Festiwalu Nowe Horyzonty 2016 
(premiera);
20 marca – Honorowy obywatel, dramat, komedia, reż. Gastón Duprat, 
Mariano Cohn, Argentyna, Hiszpania 2016, (120’);
27 marca – Nieprawni, dramat, reż. Adrian Sitaru, Francja, Polska, Rumunia 
2017 (89’) (premiera)

Karnety na trzy dowolnie wybrane filmy w ramach DKF  ważne do 30 VI 
2017 – 21 zł, karnet na jeden film – 10 zł
Szczegóły programu na naszej stronie www.elektrownia.art.pl

MCSW „Elektrownia” w Radomiu zastrzega sobie prawo zmian repertuaru.

1 marca 2017 roku
godz. 17.00
Pokaz filmów dokumentalnych dotyczących 
Żołnierzy Wyklętych
Filia nr 6 MBP, ul. Kusocińskiego 13
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2 marca 2017 roku
godz. 17.00
Podejrzane piękno jest bez skazy – wystawa prac 
Moniki Majcher-Kozieł
Autorka jest doktorem nauk technicznych – chemikiem kosmetologiem 
oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. W 2013 
roku ukończyła malarstwo na UMCS w Lublinie i uzyskała dyplom w pra-
cowni prof. Jacka Wojciechowskiego. Mimo chemicznego wykształcenia 
jej pasją jest malarstwo, dlatego wystawę możemy postrzegać w katego-
riach połączenia tego co piękne i ulotne, z tym co piękne i praktyczne. 
Takie spojrzenie autorki wynika z zainteresowania składem chemicznym 
roślin (temu zagadnieniu poświęciła pracę doktorską) oraz wykorzysta-
niem ich w kosmetologii, medycynie i aromaterapii.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

6 marca 2017 roku
godz. 17.00 
Spotkanie autorskie z Jerzym Sekulskim – autorem 
publikacji Encyklopedia Radomia
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9

7 marca 2017 roku 
godz. 18.00
Otwarcie wystawy Dariusza Kiliana Ścieżki nieznane
Autor jest fotografikiem, pejzażystą, członkiem RTF od 2011 r. Fotografią 
cyfrową zajmuję się od 10 lat. Jego pasja to fotografia krajobrazu. 
Zaprezentuje drugą indywidualną wystawę.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

14 marca 2017 roku
godz. 10.00 
Biblioteczne Bajanie – głośne czytanie dla dzieci
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9

15 marca 2017 roku
godz. 17.00  
Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności 
Warsztaty pt. Sposoby oszczędzania pieniędzy poprowadzi Lidia Chrząstek 
– trener edukacji finansowej
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9

20 marca 2017 roku 
godz. 17.00
Finisaż wystawy i podsumowanie konkursu  
Żyj rozsądnie – dbaj o zdrowie jamy ustnej 
Organizatorzy: MDK w Radomiu we współpracy z Izbą Lekarską  
w Radomiu. Więcej na str. 36
Filia nr 6 MBP, ul. Kusocińskiego 13

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

fot. M. Majcher-Kozieł

fot. D. Kilian
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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

4 marca 2017 roku
godz. 18.00 
Koncert Doroty Osińskiej 
Amfiteatr zaprasza na liryczny po-
wiew wiosny, czyli koncert Doroty 
Osińskiej – drobnej wokalistki  
o potężnym głosie. O niezwykle 
muzykalnej i wrażliwej wrocławian-
ce zrobiło się głośno w 2013 roku, 
gdy wzruszyła jurorów programu 
„The Voice of Poland”. Finalnie 
Dorota zajęła II miejsce. Jednak 
jej muzyczna kariera zaczęła się 
znacznie wcześniej, bo w 1999 roku, 
kiedy wyróżniła się w konkursie na 
interpretację piosenek Agnieszki 
Osieckiej. Dorota Osińska ma na 
koncie m.in. Grand Prix konkursu 
piosenki artystycznej w Rybniku, na-
grodę jury 37. Krajowego Festiwalu 
Piosenki Polskiej w Opolu, czy nagrodę specjalną zdobytą na Przeglądzie 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Mistrzyni wokalnego liryzmu wystąpi  
w Amfiteatrze razem z zespołem. 
Bilety w cenie: 20 zł w przedsprzedaży i 30 zł w dniu koncertu, dostępne 
na www.biletyna.pl , w Amfiteatrze (ul. Parkowa 1), w Kuźni Artystycznej 
(ul. Daszyńskiego 5) i przed wejściem na koncert.
Miejsce: Kawiarnia artystyczna, ul. Parkowa 1

5, 19, 26 marca 2017 roku
godz. 13.00–15.00
Warsztaty ceramiczne w Orońsku
Trzy wyjazdy do Orońska na warsztaty ceramiczne, podczas których na-
uczymy się sztuki lepienia z gliny. Zajęcia dla młodzieży i dorosłych. 
Ceramika z Amfiteatrem: warsztaty dla dorosłych  5 i 19 marca 2017 roku.
Świąteczna ceramika z Amfiteatrem: warsztaty familijne – 26 marca 2017 
roku.

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR

25 marca 2017 roku 
godz. 16.00
Polszczyzna lat 1918–2018 – wykład i spotkanie  
z profesorem Janem Miodkiem 
Jan Miodek – polski językoznawca, popularyzator wiedzy o języku pol-
skim, prowadzący program telewizyjny „Słownik polsko@polski”, autor 
książek i poradników językowych. 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

28 marca 2017 roku 
godz. 12.15
Otwarcie wystawy Koty, kotki, koteczki
Wystawa prac plastycznych uczniów ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących im. ks. 
Prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego w Radomiu. „Koty można nary-
sować, wyciąć ich kontur i okleić w dowolny sposób. Nie tylko plastyków 
fascynuje specyficzny koci wygląd i natura. Również pisarze inspirowali się 
zwyczajami tego zwierzęcia, wplatając je niejednokrotnie w wątek swoich 
utworów”. A jak te ulubione przez dzieci zwierzaki zaprezentują wycho-
wankowie szkoły? Warto się przekonać.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, galeria M10

28 marca 2017 roku 
godz. 10.00
Z Franklinem w bibliotece 
W ramach  cyklu spotkań Biblioteczne Bajanie uczniowie PG nr 4 przygotu-
ją imprezę czytelniczą dla dzieci
Filia nr 1 MBP, ul. Osiedlowa 9

29 marca 2017 roku
godz. 16.30 
Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności – zdrowie
Prelekcję pt. Nawyki i wzorce, a zdrowy styl życia wygłosi pedagog Renata 
Pogodzińska 
Filia nr 1 MBP, 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.

Zdjęcie udostępnione przez MOK 
„Amfiteatr”
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Uczestnicy zajmą się wytwarzaniem ozdób inspirowanych symbolami 
wiosny i tematyką wielkanocną. Amfiteatr zapewnia transport dla uczest-
ników. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona. Szczegółowe infor-
macje pod nr tel.: 667 901 900. 
Koszt: 50 zł za dwa warsztaty wraz z dojazdem. 
Miejsce: Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku

5 marca 2017 roku
godz. 9.00–17.00
Festiwal inspiracji – arterapia w pracy z dziećmi
Warsztaty dla nauczycieli, wychowawców, terapeutów i instruktorów za-
jęć artystycznych poświęcone pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. 
Koszt udziału w Festiwalu to 169 zł. Organizatorem Festiwalu jest Instytucja 
Szkoleniowa ISKRA Sp. z o.o. Szczegółowe informacje: iskra.edu@gmail.
com i tel. 504-399-116.
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

10, 22, 24 marca 2017 roku
godz. 10.00
Eliminacje Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 
Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka
Zapraszamy na eliminacje MKR oraz Warszawską Syrenkę. Konkursy recy-
tatorskie są przeznaczone dla dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 16 lat. 
Wstęp wolny.
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2

11 marca 2017 roku
godz. 12.00
Odkryj Radom na spacerze – Architektura Radomia 
na przełomie XIX i XX wieku
Druga odsłona spacerów po ciekawych zakątkach Radomia, na które za-
prasza MOK „Amfiteatr” i Stowarzyszenie Droga Mleczna. 
Wstęp wolny
Miejsce: ulice Radomia

12 marca 2017 roku
godz. 12.00 
Wkręć się w teatr – Król Maciuś I
Król Maciuś I to opowieść o dorastaniu, mierzeniu się z własnymi słabo-
ściami, pogonią za marzeniami, ale i pogodzeniu się z przegraną. Historia 
Maciusia jest pretekstem do rozmowy o świecie wielowymiarowym,  
w którym można czasem popełnić błąd. Teatr Figur z Krakowa wystawia 
spektakle prosto i wymownie. W niebanalny sposób operuje światłem, 
a ich dekoracje to niezwykłe wykorzystanie zwykłych przedmiotów.  
Przedstawienie dla widzów od lat 6.

Bilety na biletyna.pl – 10 zł pojedynczy; 20 zł rodzinny
Miejsce: Kuźnia Artystyczna ul. Daszyńskiego 5

17, 31 marca 2017 roku 
godz. 16.00–18.00
Warsztaty rysunkowe – prowadzenie Anna Dudziak
Lubisz rysować i chcesz rozwijać swój talent? Przyjdź do „Naszego Miejsca”. 
Nauczysz się podstaw rysunku kreatywnie spędzając czas. 
Zapisy tel. 667 901 900.
Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2

24 marca 2017 roku
godz. 18.00
Pod 13 – Igor Solo Act
Na nowej, kameralnej i klimatycznej scenie Amfiteatru – „Pod 13” – wystą-
pi Igor Struzik – młody, utalentowany muzyk i komik. Igor zagra, zaśpiewa 
i opowie o trudnych początkach swojej kariery – wszystko z przymruże-
niem oka. 
Bilety na biletyna.pl . Cena: 5 zł
Miejsce: „Pod 13”, ul. Parkowa 1

25 marca 2017 roku
godz. 12.00
Wiosna z Amfiteatrem – zagadka kryminalna
Mamy coś specjalnego dla wszystkich fanów dedukcji, Sherlocka Holmesa 
i rozwiązywania zagadek kryminalnych. Wraz z Tkalnią Zagadek zaprasza-
my w mury Amfiteatru, gdzie czekają łamigłówki, ukryte znaki i niebanalna 
historia.   
Zapisy pod nr tel. 667 901 900. Liczba miejsc ograniczona.
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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25 marca 2017 roku
godz. 14.00–17.00
Warsztaty rodzinne – Master Chef Sushi
Z okazji święta sushi Kuźnia Artystyczna zaprasza na spotkanie z kultu-
rą Japonii. Gościem specjalnym będzie Akiko Miwa – najbardziej znana 
w Polsce Japonka, która opowie o tradycji, zwyczajach i ciekawostkach 
Kraju Kwitnącej Wiśni. Następnie pod okiem sushi mastera z JaToJemSushi 
– Tomasza Wasila, dzieci będą miały okazję rozwinąć swoje manualne  
i kulinarne zdolności oraz poznać sposoby przygotowania sushi. Warsztaty 
zakończy degustacja własnoręcznie wykonanego sushi oraz zielonej her-
baty zaparzonej w tradycyjny japoński sposób.
Wstęp bezpłatny. Obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
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

ul. Słowackiego 17
tel. 48 360 62 02

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

mdk.pak@wp.pl

2–18 marca 2017 roku
Co to za tkanina…? – wystawa Dziecięcej Pracowni 
Plastycznej MDK pod kierunkiem Lidii Gawor
Prace do wystawy powstały dzięki kreatywności, swobodzie i pomysło-
wości uczestników zajęć. Stworzyli oni niepowtarzalne kompozycje z róż-
nych surowców. Zwykły sznurek szpagatowy, nici, guziki, tapety ścienne, 
różnorodne tkaniny oraz pastele i farby  były źródłem inspiracji. 

7 marca 2017 roku
godz. 17.00
Premiera Teatru Uśmiech pt. Marvin  
reż. Małgorzata Zarychta-Młynarczyk
Dinozaury wyginęły dawno temu. A jeśli jeden by ocalał? Co mógłby 
chcieć robić sam jeden? Marvin – tekst Marty Guśniowskiej porusza w hu-
morystyczny sposób kwestie przemijania, przyjaźni i afirmacji życia. 
Tytułowy bohater jest dinozaurem, którego spokojne życie skończyło się 
w chwili, gdy usłyszał od lekarza, że jako przedstawiciel swojego gatunku 
jest skazany na wyginięcie. Od tej pory zamartwia się i nic nie sprawia mu 
radości, co więcej – pojmuje, że nie ma nikogo, kto mógłby opłakać jego 
stratę. Postanawia zmienić ten stan rzeczy. Aby sprawdzić, czy uda mu się 
ta sztuka, czy nie, MDK zaprasza na premierę Teatru Uśmiech.

15 marca 2017 roku
godz. 9.30
XVII Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego Zimowy rower – finał
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV–VI z Radomia i regionu. 
Zawodnicy piszą test ze znajomości przepisów ruchu drogowego oraz 
wykazują się umiejętnościami praktycznymi. Wspólnym zadaniem dru-
żyny będzie wykonanie czynności związanych z wypadkiem drogowym: 
ocena i udzielenie pierwszej pomocy ofiarom wypadku, zadbanie o bez-
pieczeństwo ruchu w miejscu wypadku oraz poinformowanie służb ra-
towniczych o zdarzeniu.

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury

[ 34 ] [ 35 ]



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 marzec 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

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 eks-
ponatów należy XVIII-wieczna zbroja samurajska typu Doi. Na szczegól-
ne 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.

17 marca 2017 roku
godz. 9.00
XIV Diecezjalny Konkurs Pieśni i Poezji Patriotycznej 
Kocham moją Ojczyznę

20 marca 2017 roku
godz. 17.00
Żyj rozsądnie – dbaj o zdrowie jamy ustnej – finisaż 
wystawy pokonkursowej
Konkurs organizowany jest we współpracy z Okręgową Izbą Lekarską  
w Warszawie Delegatura w Radomiu.  Piąta, jubileuszowa edycja odbywa 
się pod hasłem Żyj rozsądnie –dbaj o zdrowie jamy ustnej. Celem konkursu 
jest uświadomienie dzieciom i młodzieży wpływu dobrej kondycji jamy 
ustnej (m.in. zębów) na całe nasze życie – zdrowie całego ciała, a  nawet 
radość i chęć do życia. 20 marca (Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej) 
odbędzie się finisaż wystawy pokonkursowej oraz wręczenie nagród lau-
reatom konkursu. Wystawę pokonkursową można oglądać od 1 do 20 
marca.
Miejsce: Filia nr 6 MBP, ul Kusocińskiego 13

28 marca 2017 roku
godz. 17.30
Premiera Teatru Uśmiech pt. Torba z okazji 
Międzynarodowego Dnia Teatru  
reż. Małgorzata Zarychta-Młynarczyk
Gadżety, nowinki, bajery – ile rzeczy każdy z nas ma pod ręką? Ile faktycz-
nie jest mu potrzebne? Co by się stało, gdyby te przedmioty nagle zaczę-
ły żyć własnym życiem? Czy potrafiłyby egzystować w zgodzie? Sztuka 
Torba Karoliny Kalety dzieje się w torbie-plecaku szkolnym dziewczynki. 
Do poukładanej rzeczywistości mieszkających tam przedmiotów nagle 
wkracza arogancki i zarozumiały Telefon, który chce wprowadzić własne 
zasady. Czy mu się to uda i co z tego wyniknie, trzeba ocenić na premierze 
Teatru Uśmiech.

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. J. Malczewskiego

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 
muzeum: poniedziałek 10.00–15.00, wtorek, środa, czwartek 9.00–15.00, 
piątek 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)

Wystawa stała:
Zanim powstało miasto. Początki Radomia
Ekspozycja stała prezentowana w domach Gąski i Esterki jest rozszerzo-
ną wersją wystawy archeologicznej pt. Piotrówka. Pamięć rodowodu, po-
kazywanej w 2013 roku, wzbogaconą o nowe obiekty archeologiczne. 
Wystawa pokazuje ponad 6 wieków historii Radomia i powstała na potrze-
by szkolnego programu edukacyjnego, w którym historia miasta i regionu 
zajmuje ważne miejsce. 

Wystawa czasowa:
Poza kanonem. Sztuka bez dyplomu. Z kolekcji 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu
Ekspozycja ma na celu przybliżenie wieloaspektowości i złożoności sztuki 
nieprofesjonalnej, innej niż ta postrzegana i rozumiana klasycznie, sztuki 
nie poddanej regułom oraz ukazanie indywidualizmu i intuicyjności arty-
stów. Na wystawie zostaną zaprezentowane prace około trzydziestu arty-
stów pochodzące z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. 

Zbiory, liczące obecnie ponad 700 obiektów, gromadzone były od końca 
lat 70. XX w. i uznawane są za jedne ze znaczących w Polsce. Przedstawieni 
na wystawie autorzy pomimo różnic wynikających z wykształcenia, ży-
ciowych doświadczeń oraz odmiennych spojrzeń na sztukę, za pomocą 
własnych środków wypowiedzi materializowali swoje wizje, wyobrażenia, 
wrażliwość artystyczną. Tworzyli, bądź wciąż tworzą, sztukę wynikającą  
z wewnętrznych potrzeb, nie mieszczącą się w klasycznych kanonach uni-
wersyteckich, niekształconą, intuicyjną.

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.

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. J. Malczewskiego
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ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81

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

cały marzec 2017 roku

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 re-
prezentatywna, by w sposób wyczerpujący zilustrować najpopularniejsze 
motywy występujące w ludowej religijności. Rzeźba w drewnie zajmuje 
ponadto wyjątkowe miejsce w krajobrazie polskiej wsi. Wszelkie przedsta-
wienia w tej dyscyplinie wytwórczości należą do najpowszechniejszych 
i najściślej związanych z życiem religijnym jej mieszkańców.  Na wysta-
wie zaprezentowano zarówno nieliczne XIX – wieczne rzeźby sakralne 
najprawdopodobniej pochodzące z profesjonalnych warsztatów cecho-
wych, jak również powojenne dzieła twórców nawiązujących do sztuki 
ludowej. Obiekty starsze prawdopodobnie służyły niegdyś kultowi i sta-
nowiły wyposażenie kościołów bądź przydrożnych kapliczek. Ekspozycja 
ma na celu nie tyle zaprezentowanie kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej, co 
za pomocą wchodzących w jej skład eksponatów, przekazanie głębszej 
myśli związanej z religijną wrażliwością ludu  i jej specyficznym odczu-
waniem sacrum.

Muzeum Wsi 
Radomskiej

fot. B. Polakowska
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fot. B. Polakowska

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63

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

resursa.radom@.wp.pl 

'
3–5 marca 2017roku
KAZIKI 2017
Program:
3 marca (piątek)
godz. 10.00 – Szyfr świętego Kazimierza – start gry miejskiej (początek  
w Resursie)
godz. 12.00 – Czy św. Kazimierz był pilnym uczniem, a Zygmunt August 
uczniem rozpieszczanym, czyli o edukacji Jagiellonów – wykład dr Agnieszki 
Januszek-Sieradzkiej (Sala Kameralna Resursy)
4 marca (sobota)
godz. 18.00 – msza św. odpustowa koncelebrowana przez bpa Henryka 
Tomasika (Bazylika Mniejsza pw. św. Kazimierza)
godz. 18.30 – wernisaż wystawy Project Intimus grafiki prof. Rimvydasa 
Mulevičiusa i ceramiki Jonasa Arčikauskasa z ASP w Wilnie. Wystawa 
powstała we współpracy z Katedrą Mediów Cyfrowych i Struktur 
Przestrzennych Wydziału Sztuki radomskiego UT-H (Galeria Resursy) oraz 
otwarcie wystawy fotograficznej zatytułowanej Kaziki – Resursa – Litwa
godz. 19.00 – Muzyczne Kaziki – koncert finałowy i wręczenie Nagrody 
Muzycznych Kazików (Sala Widowiskowa Resursy)  
5 marca (niedziela)
godz. 11.00–14.00 – X Bieg Kazików o Puchar Prezydenta Miasta Radomia. 
Więcej informacji na www.radombiega.pl 
godz. 15.00 – IV Wielki Test Wiedzy o Radomiu 

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA

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 9.00–5.30, 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 bi-
letów godzinę przed zamknięciem muzeum. W poniedziałki wstęp jest 
bezpłatny i muzeum nie udostępnia do zwiedzania wystaw czasowych.
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godz. 16.30 – wręczenia Nagrody św. Kazimierza i koncert grup artystycz-
nych z polskiego progimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie   

Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny. Podczas Kazików czynne będzie 
stoisko Cechu Piekarzy ze słodkimi Kluczami Św. Kazimierza.

30 marca 2017 roku 
godz. 18.00 
Otwarcie wystawy fotografii Łukasza Wykroty  
Moja Ekstremalna Droga Krzyżowa
Autor jest absolwentem Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. 
Zawodowo zajmuje się fotografią komercyjną. Posiada wiele pasji, 
zwłaszcza o charakterze retro; jest miłośnikiem zabytkowej motoryzacji, 
zabytkowych polskich rowerów i przedwojennego radomskiego kolar-
stwa. Zajmuje się organizacją Radomskich Rajdów Dawnych Automobili 
i Rowerów podczas Uliczki Tradycji, współtwórca Radomskiego 
Towarzystwa Retrocyklistów "Sprężyści".

31 marca 2017 roku 
godz. 18.00   
Premiera filmu Zacheusz
Jest to dokument zrealizowany w Resursie, jako ko-
lejny obraz w ramach cyklu „Portrety Radomskie", 
ukazującego wybitne i zasłużone, ale często za-
pomniane postaci Radomia. Film przybliża życie 
Zacheusza Pawlaka, działacza konspiracyjnego, 
więźnia Majdanka i znanego powojennego ra-
domskiego lekarza. W filmie wypowiadają się 
członkowie rodziny bohatera, jego współpracow-
nicy i przyjaciele oraz eksperci z dziedziny historii. 
Obraz zawiera także wiele fabularyzowanych scen, ukazujących wydarze-
nia opisane przez Pawlaka w książce „Przeżyłem...".

KLUB DOBREGO FILMU w RESURSIE

1 marca 2017 roku
godz.12.00 i 18.00
Szwedzka teoria miłości, reż. Erik Gandini, Szwecja 2015 (76 min.)
Niesamowity, porywający dokument, ukazujący współczesne konse-
kwencje wprowadzenia w Szwecji rozwiązań z manifesu partii socjali-
stycznej sprzed kilkudziesięciu lat. Film z udziałem wybitnego socjologa, 
prof. Zygmunta Baumana, który zmarł niedawno w wieku 92 lat. I swoiste 
pożegnanie filmowe z głównym teoretykiem postmodernizmu – pono-
woczesności i płynnej nowoczesności. 

8 marca 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Człowiek, reż. Yann Arthus-Bertrand, Francja 2015 
(139 min.)
Zbudowana z wielu historii, opatrzona zachwyca-
jącymi obrazami Ziemi, epicka (choć dokumental-
na) przypowieść o tym, kim jest człowiek, jakie są 
jego ciemne i jasne strony, i co tak naprawdę łączy 
nas wszystkich. 
Film wyświetlany w ramach cyklu KDF "Drogowskazy" (druga środa mie-
siąca – obraz podejmujący problematykę religijną i filozoficzną). 

15 marca 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Fukushima, moja miłość, reż. Doris Dörrie, Niemcy 2016 (104 min.) 
Młoda Niemka wyjeżdża do japonii, gdzie zostaje członkinią organizacji 
Clowns4Help, która stara się wnieść trochę radości w życie mieszkańców 
Fukushimy, dotkniętej trzęsieniem ziemi, tsunami i awarią elektrowni ją-
drowej. Znakomity, nagrodzony w Berlinie film twórczyni "Hanami – kwia-
tu wiśni".

22 marca 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Praktykant, reż. Boo Junfeng, Francja/Hongkong/
Niemcy/Singapur/Katar 2016 (115 min.)
Młody Aiman znajduje zatrudnienie w malezyj-
skim więzieniu o zaostrzonym rygorze. Jego zaan-
gażowanie i sumienność zwracają uwagę Rahima, 
więziennego kata tuż przed emeryturą, który chce, 
by 28-latek został jego następcą... Poruszająca 
międzynarodowa produkcja, w której moralna re-
fleksja przeplata się z kryminalną zagadką. 

29 marca 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Służąca, reż. Chan-wook Park, Korea Południowa 2016 (144 min.)
Za namową oszusta główna bohaterka zatrudnia się jako służąca arysto-
kratki, by pomóc mu ją w sobie rozkochać. Rewelacja filmowych festiwali, 
na których nieraz podkreślano spełnienie formalne i intelektualne tego 
niezwykłego, ważnego (i odważnego) filmu. 

Cena biletu – 10 zł. Cena karnetu na pięć dowolnych seansów – 40 zł. 
Karnet ważny jest przez trzy miesiące od daty jego wydania. Słodki po-
częstunek 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 marca 2017 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające – Flet czarodziejski
Wykonawcy: Łukasz Długosz, Agata Kielar-Długosz – flety, Maciej 
Żółtowski – dyrygent.
W programie m.in. Epigramy Jerzego Kornowicza, Janusz Bielecki: Kolory 
lata, Ernest Bloch: Concerto Grosso nr 1. 
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 niezwykle ciekawie opowiada o utworach  
i ich kompozytorach, dyrektor Szkoły Muzycznej w Radomiu Robert Pluta.

11 marca 2017 roku
godz. 18.00
Flet czarodziejski
Wykonawcy: Łukasz Długosz, Agata Kielar-Długosz – flety, Maciej 
Żółtowski – dyrygent.
W programie m.in. Epigramy Jerzego Kornowicza, Janusz Bielecki: Kolory 
lata, Ernest Bloch: Concerto Grosso nr 1.
Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia 
kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. 
Muzyka niezwykła, ulotna, a zarazem wytworna w wykonaniu jednego  
z najwybitniejszych flecistów świata Łukasza Długosza, który zagra razem 
z żoną Agatą Kielar. Wraz z Radomską Orkiestrą Kameralną wykonają m.in. 
utwór specjalnie napisany dla nich przez Jerzego Kornowicza. Będzie to 
światowe prawykonanie.
Jerzy Kornowicz to kompozytor, pianista-improwizator i animator życia 
muzycznego. Wieloletni prezes Związku Kompozytorów Polskich. Pełni 
funkcję dyrektora artystycznego festiwalu „Warszawska Jesień”. Uprawia 
różne gatunki muzyczne nie ograniczając się do muzyki określanej jako 

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna

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

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

bilety@teatr.radom.pl

2, 3, 17, 21 marca 2017 roku
godz. 19.00 
4, 5, 18, 19 marca 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, 
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 śmiechu. 
Czy Jan Kowalski straci wreszcie zimną krew, a żony cierpliwość? 

3, 4, 5 marca 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?

8 marca 2017 roku
godz. 19.00 
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. 

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

„poważna". Pisze muzykę teatralną i filmową, piosenki oraz ilustracje do 
radiowych audycji literacko-muzycznych. Muzyka Jerzego Kornowicza to 
swobodna gra wyobraźni i dźwięków.
Podczas koncertu zabrzmi także Concerto Grosso nr 1 Ernesta Blocha. 
Amerykański kompozytor o szwajcarskich korzeniach, twórca, którego 
wyróżniał bardzo bogaty i różnorodny język muzyczny, a natchnieniem 
była filozofia, religia i poezja. Ta różnorodność jest doskonale widoczna 
właśnie w Concerto Grosso nr 1, gdzie wpływy kultury szwajcarskiej, ame-
rykańskiej i żydowskiej przeplatają się ze sobą.

Cena biletu: I strefa – bilet normalny 20 zł,  bilet ulgowy 18 zł, II strefa – 
bilet normalny 16 zł, bilet ulgowy 14 zł, karnet 14 zł (min. 5 koncertów), 
uczniowie ZSM: 13 zł

31 marca 2017 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające – Dzieci dzieciom
Wykonawcy: uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Radomiu.
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.

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną
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Doris Day – Sentymentalna podróż, fot. O. Tryzna

10, 11, 12 marca 2017 roku
godz. 18.00 
Adam Rolston Doris Day – Sentymentalna podróż
reż. Zbigniew Rybka 
Muzyczna opowieść o życiu Doris Day – aktorki, piosenkarki, jednej z naj-
większych gwiazd dwudziestowiecznej Ameryki. Sympatyczna,  utalento-
wana,  zawsze  uśmiechnięta  blondynka.  Typ  słodkiej i niewinnej dziew-
czyny z sąsiedztwa. Zrobiła oszałamiającą karierę, ale los jej nie oszczędzał. 
Życie gwiazdy – pełne burz i zawirowań, sukcesów i porażek, radości i tra-
gedii  –  stało  się  punktem  wyjścia  do  stworzenia  iście  hollywoodzkie-
go scenariusza teatralnego...

18 marca PREMIERA
godz. 18.00 
19 marca 2017 roku
godz. 19.00
Andrzej Sadowski W 8 dni dookoła świata
reż. Andrzej Sadowski 
Pewnego dnia Józef Garbaty, mający niebywałą skłonność do zasypiania 
w każdej możliwej sytuacji, wyrusza w długą i pełną niespodzianek po-
dróż, która wiedzie go do odkrycia mrocznej tajemnicy z lat jego młodo-
ści… „W osiem dni dookoła świata” to oniryczna, metaforyczna opowieść 
o drodze prowadzącej w głąb własnego wnętrza, to także spektakl o za-
gubieniu w otaczającej nas rzeczywistości, w której nie wiadomo, co jest 
prawdą, a co jest jedynie wytworem wyobraźni. Przedstawienie w swej 
scenicznej wizji nawiązuje do tradycji wodewilu, z cyrkowo-kabaretową 
muzyką w tle.

22, 23 marca 2017 roku
godz.10.00
Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara
reż. Grigorij Lifanov 
Arcydzieło światowej literatury w wizji jednego z najciekawszych rosyj-
skich reżyserów teatralnych. Lifanov wybrał z powieści Dostojewskiego 
wątki najcelniej opisujące kondycję człowieka miotającego się tragicznie 
między własną zuchwałością a wyrzutami sumienia. W efekcie powstał 
interesujący, niebanalny, trzymający w napięciu spektakl o uniwersalnym 
przesłaniu. Prawdziwa intelektualna uczta.

25, 26 marca 2017 roku
godz. 16.00 i 19.00
Paul Pörtner Szalone nożyczki, reż. Jerzy Bończak 
Szalone nożyczki to tytuł komedii kryminalnej „z niespodzianką", ale rów-
nież nazwa wyjątkowego salonu fryzjerskiego, w którym popełnione zo-
staje tajemnicze morderstwo... Aktorzy wspólnie z widzami odtwarzają 
całą sytuację, po czym publiczność wyłania postać podejrzaną o dokona-
nie zabójstwa...Arcyzabawny tekst w reżyserii Jerzego Bończaka.

25, 26 marca 2017 roku
godz. 18.00
Geraldine Aron Mój boski rozwód, reż. Zbigniew Rybka
Czy życie po rozstaniu może mieć barwy i pełnię? Jak walczyć z samot-
nością i nieuchronnym wpływem praw grawitacji na pewne części ciała? 
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w przezabawnej ko-
medii o życiu po rozwodzie. Dowiecie się z niej całej prawdy o damsko-
-męskich relacjach, o przyjaźni i zazdrości, o miłości i seksie, o przemijaniu 
i radości życia. O tęsknotach i lękach, które – od wieków przypisywane 
kobietom – może wcale nie są wyłącznie kobiece?...

14, 15, 29 marca 2017 roku
godz. 10.00 
28 marca 2017 roku 
godz. 12.00
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  ta-
jemnicę,  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…
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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 marca 2017 roku
Bodo. Opowieść o życiu Eugeniusza Bodo – największego gwiazdora 
międzywojennego polskiego kina i kabaretu, aktora, reżysera, producen-
ta, biznesmena, bohatera plotek i skandali, obiektu westchnień kobiet.
Logan. W niedalekiej przyszłości zmęczony życiem Logan opiekuje się 
schorowanym Profesorem X. Wysiłki Logana, by ukryć się przed światem 
i ochronić swoje dziedzictwo, zostają zniweczone, gdy pojawia się młoda 
mutantka, ścigana przez mroczne siły.
Maria Skłodowska-Curie. Film w reżyserii Marie Noëlle to jednak 
przede wszystkim portret Skłodowskiej-Curie, jakiej nie znaliśmy – czułej 
matki, kochającej żony, kobiety charyzmatycznej, zdecydowanej, choć 
pełnej dylematów i sprzeczności.
Ozzy. Ozzy to przesłodki piesek rasy beagle, ukochany pieszczoch całej 
rodziny. Kiedy jego właściciele Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką po-
dróż do Japonii, jego życie wywraca się do góry łapami.
T2 Trainspotting. Druga część kultowego filmu lat dziewięćdziesią-
tych XX wieku, dzięki której poznamy dalsze losy Marka Rentona.

10 marca 2017 roku
Kong: Wyspa Czaszki 3D i 2D. Film śledzi losy zespołu badaczy, 
którzy zapuszczają się w głąb niezbadanej wyspy położonej na Pacyfiku, 
nie wiedząc, że wchodzą na teren należący do mitycznego King Konga.
Zło we mnie. W katolickiej szkole dla dziewcząt w Bramford zaczy-
na się przerwa świąteczna. Na miejscu, w opustoszałym z dnia na dzień 
internacie, pozostają wyłącznie Katherine (Kiernan Shipka) i Rose (Lucy 
Boynton), których rodzice – z niewiadomych powodów – nie stawili się 
po odbiór córek.
Munio: Strażnik Księżyca. W pewnej magicznej krainie, wesoły 
psotnik, Munio, niespodziewanie zostaje wybrany do arcyważnego zada-
nia – wraz z bohaterskim Stalonem mają strzec Księżyca i Słońca. wrócić 
porządek na niebie!

17 marca 2017 roku
Piękna i Bestia 3D i 2D. Belle gotowa jest zamieszkać w zamku 
potwora, aby ratować ojca. Z czasem między dziewczyną a bestią zaczyna 
rodzić się uczucie.

Kino 
HELIOS  

29 marca 2017 roku
godz. 10.00
30 marca 2017 roku
godz. 12.00
Bobok na podstawie opowiadania Fiodora 
Dostojewskiego, reż. Grigorij Lifanov 
Pełne humoru opowiadanie Fiodora Dostojewskiego o tym, czego moż-
na się dowiedzieć podczas przechadzki po… cmentarzu. W „Boboku” – 
podobnie jak w życiu – sprawy ostateczne splatają się z błahymi, śmiech  
z refleksją, komedia z dramatem. 
Proponujemy Państwu spotkanie z klasyką światowej literatury zaserwo-
wanej stylowo, z dużą dawką humoru i w bardzo niecodziennej formie. 
Gwarantujemy, że będziecie zaskoczeni!

31 marca 2017 roku
godz.18.00
Nick Dear Władza, reż. Andrzej Bubień 
Francja, czasy panowania Ludwika XIV. Młodziutki król, po śmierci nie-
zwykle wpływowego kardynała Mazarina, ze zdumieniem odkrywa, kto 
naprawdę rządzi państwem. Okazuje się, że ktoś rujnuje skarb państwa, 
a faktyczny stan królewskiej kasy został zafałszowany. Ludwik rozpoczyna 
misterną intrygę, która ma na celu odzyskanie pełni władzy…
Efektowny historyczny kostium, współcześnie brzmiące problemy, wcią-
gająca, sprawnie poprowadzona intryga, wyraziści bohaterowie, wachlarz 
ekstremalnych uczuć, celne dialogi, widowiskowa oprawa, a przy tym lek-
kość i… dowcip.!

1, 2, 3, 8, 21, 22, 23, 31 marca 2017 roku
godz. 10.00 i 12.00
5, 12, 19 marca 2017 roku
godz. 13.00
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 spotyka na swojej drodze, uczą ją wielu waż-
nych rzeczy – dzięki nim Calineczka dowiaduje się, czym jest wzajemny 
szacunek, wrażliwość na cierpienie innych, przyjaźń. Krok po kroku dziew-
czynka odkrywa, że wcale nie trzeba być wielkim, żeby stać się kimś wy-
jątkowym, a ciekawość świata i konsekwentne podążanie za marzeniami 
może zaprowadzić naprawdę daleko…
Informacje o cenach biletów: tel. 48 384 53 22, bilety@teatr.radom.pl  
www.eBilet.pl
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24 marca 2017 roku
Amok. Nowy film Katarzyny Adamik oparty na prawdziwej historii 
Krystiana Bali, którą żyły media na całym świecie. W wydanej w 2003 roku 
książce „Amok” opisał on zbrodnię bardzo podobną do tej, o którą został 
później oskarżony!
Zając Max ratuje Wielkanoc. Animacja „Zając Max ratuje 
Wielkanoc”, to doskonała propozycja dla dużych i małych widzów – grat-
ka dla wszystkich szukających w kinie nie tylko pierwszorzędnej rozrywki, 
ale i mądrego przesłania. 
Baba Jaga. Młoda dziewczyna postanawia zapukać do domu zmarłej 
kobiety, która za życia była powszechnie uważana za czarownicę. Tym sa-
mym nieświadomie rozpoczyna serię niefortunnych zdarzeń.
Life. Międzynarodowa wyprawa kosmiczna odkrywa ślady życia na 
Marsie. Forma życia, którą odkrywają, jest bardziej inteligenta niż ktokol-
wiek przypuszczał.
Power Rangers. Film opowiada historię piątki zupełnie normalnych 
nastolatków, którzy będą musieli pokonać własne lęki i ograniczenia, by 
stawić czoła swemu przeznaczeniu.

1, 8, 15, 22, 29 marca 2017 roku
Kino Konesera – 1 marca Jackie, 8 marca Milczenie, 15 marca Elle,  
22 marca To tylko koniec świata, 29 marca Nauczycielka

2, 9, 16, 23, 30 marca 2017 roku
godz. 18.00
Kultura Dostępna – 2 marca Słońce, to słońce mnie oślepiło, 9 marca 
Wołyń, 16 marca Prosta historia o morderstwie, 23 marca Zaćma, 30 marca 
Wszystkie nieprzespane noce

3, 24 marca 2017 roku
Nocny Maraton Filmowy

12, 26 marca 2017 roku
godz. 10.30
Filmowe Poranki – 12.03 Przygody słoniczki Elli; 26.03 Kosmoloty

16 marca 2017 roku
godz.  17.00
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku
Lion. Droga do domu. Pięcioletni chłopiec gubi się na ulicach 
Kalkuty. 25 lat później wyrusza na poszukiwanie utraconego domu  
i rodziny.

22 marca 2017 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet – Porady na zdrady

1, 8, 15, 22, 29 marca 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, 8, 15 i 29 marca 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.

1, 8, 15 i 29 marca 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 marca 2017 roku
godz. 12.00
Wernisaż Włodzimierza Cygana – Skala szarości.  
W stronę światła 
Włodzimierz Cygan – absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Łodzi (dzisiejsza Akademia Sztuk Pięknych), Wydziału 
Wzornictwa Przemysłowego.  W 2002 roku uzyskał tytuł profesora. 
Prowadzi  indywidualną działalność twórczą ze szczególnym ukierun-
kowaniem na tkaninę artystyczną. Uczestniczy w licznych wystawach, 
plenerach i sympozjach poświęconych sztuce włókna. W roku 1989 zo-

Inne  
wydarzenia
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stał laureatem nagrody I.W.S. na II Międzynarodowym Konkursie Tkaniny 
w Kioto. Jest uczestnikiem blisko 140 wystaw zbiorowych oraz autorem 
prawie 30 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Za swoje prace 
nagrodzony m.in. Grand Prix na 12 Międzynarodowym Triennale Tkaniny 
w Łodzi w 2007 r. Koncentruje się głównie na śledzeniu nowych możli-
wości artystycznego wyrazu w tkaninie unikatowej, a szczególne zna-
czenie upatruje w niestandardowych metodach konstrukcji osnowy  
– „… chciałbym by moje tkaniny były równocześnie surowe i lekkie. 
Chciałbym by wyrażały to, co trudno wyrażalne słowami”. W najnowszych 
pracach artysty tradycyjne surowce i nowoczesne tworzywa – światło-
wody zostały zespolone w osnowie i wątku. Najważniejszą nowością  
w pracach jest włókno optyczne – monofilament akrylowy o podwyższo-
nej przewodności światła, z efektownie świecącymi końcówkami.
Wystawa czynna do 20 marca 2017r. 
Miejsce: Zespół Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta, Galeria

3 marca 2017 roku
godz. 19.00
Wielka Trasa Stand-up Polska
Wystąpią: Karol Kopiec, Antoni Syrek-Dąbrowski, Jasiek Borkowski, Wojtek 
Fiedorczuk, Bartosz Zalewski, Błażej Krajewski, Piotr Popek, Piotrek 
Szumowski 
Bilety w cenie: 39 zł do kupienia m.in. na www.kupbilecik.pl 
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20

4 marca 2017 roku
godz. 18.00
Koncert Muzyka srebrnego ekranu
Wykonawcy: Maksym Rzemiński (fortepian), Lucjan SzaIiński Bałwas  
(I skrzypce), Anna Ceglińska (II skrzypce), Karolina Matyas (altówka), Justyna 
Meliszek (wiolonczela). W  programie:  Morricone, Zimmer, Burwell, Kilar, 
Williams, Haendel, Komeda, Sakamoto, Mendelssohn.
Bilety w cenie 20 zł i 10 zł (szkolny) do nabycie w sekretariacie Zespołu 
Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga i przed koncertem
Miejsce: Sala Koncertowa im. Krzysztofa Pendereckiego w Radomiu, 
ul. 25 Czerwca 70.

4 marca 2017 roku
godz. 19.00
Koncert Acid Drinkers 
Koncert promujący nowy album Acid Drinkers Peep Show! Acid Drinkers 
(po polsku Kwasożłopy) to zespół rock’n’rollowy założony przy butelce 
taniego wina w Poznaniu w 1989 r. Pełnoletni, a nawet dojrzały będący  
w rewelacyjnej formie nieprzerwanie od ponad 25 lat. Panowie psują ro-
botę Kazimierzowi Wielkiemu – zastają miasta murowane, a zostawiają 
zgruzowane. Objechali Polskę wzdłuż i wszerz grając ponad 1500 kon-

certów. Wiele z nich dziesiątki tysięcy fanów pamięta do dziś. Na swoim 
koncie mają 17 płyt.
Bilety: 40zł – przedsprzedaż, 50zł – w dniu koncertu do kupienia m.in. 
www.biletynarock.pl
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20

5 marca 2017 roku
godz. 17.00
Koncert jazzowy 
Utwory z filmu La la Land w wykonaniu: Iza Zając – śpiew, Piotr Cieślikowski 
– saksofon tenorowy, Jarosław Małys – fortepian.
Miejsce: Muzeum Witolda Gombrowicza, ul. W. Gombrowicza 1, Wsola

6 marca 2017 roku
godz. 18.30
Gala operetkowo-musicalowa Narodowego Teatru 
Opery z Odessy
Zobaczymy najlepszych wykonawców: solistów, muzyków, tancerzy bale-
towych oraz chórzystów – łącznie ponad 50 osobowy skład artystyczny. 
W programie koncertu nie zabraknie znanych i lubianych arii operowych  
i operetkowych oraz tradycyjnych pieśni narodowych Ukrainy. Publiczność 
bawić będzie również repertuar musicalowy wzbogacony cudownymi 
strojami oraz tańcem baletu.
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety do kupienia m.in. na www.kupbilecik.pl, 
www.biletyna.pl

8 marca 2017 roku
godz. 17.00
Wieczór poezji Wszystko dla pań… w wiosenny czas 
miłości
Spektakl Ona i On – na podstawie sztambucha lirycznego w wykonaniu 
autorki tekstów – Elik Aimée i jej gościa Czesława Banaszczyka. Oprawę 
muzyczną zapewni Społeczne Ognisko Artystyczne Radom-Ustronie pod 
dyrekcją Józefa Kosowskiego.
Miejsce: Galeria Klubu Osiedlowego Ustronie
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11 marca 2017 roku
godz. 19.00
Rock Radom Festiwal
Zagrają: Kobranocka, Sebastian Riedel&Cree oraz Proletariat
Bilety do kupienia m.in. na www.biletyna.pl
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20

11 marca 2017 roku
godz. 20.00
Koncert Dwa Sławy – Dandys Flow tour
Support: Bienia, Koker Beatbox 
Miejsce: Katakumby – ul. Plac Stare Miasto 11
Wstęp płatny

18 marca 2017 roku
godz. 18.00
Magiczny Kabareton
W programie kabaretowym wystąpią między innymi Czesław Jakubiec 
Comedy oraz Kabaret Made in China. To artyści znani wszystkim z tele-
wizji i wielu programów medialnych. Nad magią całości będzie czuwał 
znany iluzjonista Łukasz Grant. Kabaretowej pikanteri doda Kabaretowy 
Taniec Masek.
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety do kupienia m.in. na www.kupbilecik.pl

18 marca 2017 roku
godz. 20.00
Koncert Lady Pank – 35 Lecie
Najbardziej legendarny polski zespół rockowy obchodzi w tym roku ju-
bileusz 35-lecia! Założony w 1981 roku przez Jana Borysewicza, jedne-
go z najbardziej cenionych polskich kompozytorów i gitarzystów. Wraz  
z wokalistą Januszem Panasewiczem stanowią trzon grupy, która już od 
35 lat króluje na polskiej scenie muzycznej. Jubileuszowa trasa koncerto-
wa Lady Pank to prawie dwugodzinna lawina przebojów, które zna każ-
dy, eksplozja energii, niepowtarzalne brzmienie gitary Jana Borysewicza  
i charyzmatyczny wokal Panasewicza.
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl

21 marca 2017r.
Obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa
Obchody mają na celu integrację osób z Zespołem Downa z resztą spo-
łeczeństwa, zwłaszcza, że wśród osób z tą wadą genetyczną coraz wię-
cej jest uznanych plastyków, aktorów, projektantów mody, sportowców,  
o czym chcą mówić organizatorzy.

Impreza rozpocznie się  w muszli  koncertowej w Parku im. Kościuszki   
o godz. 11.00, występem Teatru Opatrzność, którego aktorami są osoby 
z Zespołem Downa. Po nim przemarsz  ulicą Żeromskiego w kierunku 
Rynku i rozdawanie ulotek informacyjnych.
O godz. 13 w Domu Gąski i Esterki  prezentacja niezwykłej wystawy  fo-
tograficznej. I na zakończenie  wypuszczenie na Rynku dwukolorowych 
balonów.

24 marca 2017 roku
godz. 18.00
Koncert muzyki hiszpańskiej i latynoamerykańskiej 
– Carmen Azuar (śpiew, charango, kastaniety)  
i Tomasz Kaszubowski (gitara)
Carmen Azuar pochodzi z Alicante (Hiszpania). Od lat 90-tych mieszka 
w Polsce. Oprócz wykonywania muzyki z jej ojczystych stron wykła-
da na kulturę hiszpańską i uczy języka hiszpańskiego na Uniwersytecie 
Warszawskim.
Tomasz Kaszubowski jest absolwentem Akademii Muzycznej, laureatem 
prestiżowych konkursów gitarowych, ma w dorobku dwie płyty.
Carmen w repertuarze, z Tomaszem Kaszubowskim wykonują pieśni i pio-
senki z kręgu muzyki latynoamerykańskiej i hiszpańskiej, między innymi 
tango, bolero meksykańskie, walc peruwiański, cueca chiljiska i zamba 
argentyńska.
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych, ul. 25 Czerwca 70
Bilety w cenie: 20 zł normalny, 10 zł ulgowy dostępne w sekretariacie szko-
ły oraz w kasie Sali Koncertowej im. K. Pendereckiego na godzinę przed 
koncertem.

fot. M. Dębicka
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ul. Chrobrego 1
tel. 670 05 00
fax: 670 05 25

www.multikino.pl
radom@multikino.pl

Premiery filmowe: 

3 marca 2017 roku
Logan. Tracący moc Logan staje się mentorem małej dziewczynki, która 
posiada podobne zdolności.   
Bodo. Jest rok 1916. Młody chłopak, Bodzio, ucieka z domu gdyż za-
miast zostać lekarzem, jak chciałaby rodzina, marzy o karierze scenicznej. 
Jeszcze jednak nie wie, że mu się to uda i wkrótce stanie się gwiazdą. 
Ozzy. To przesłodki piesek rasy beagle, ukochany pieszczoch całej rodzi-
ny. Kiedy jego właściciele Susan, Ted i Paula wyjeżdżają w daleką podróż 
do Japonii, jego życie wywraca się do góry łapami. Ozzy trafia do luksu-
sowego spa dla psów. Szybko okazuje się jednak, że wyglądający na raj 
hotel, to tak naprawdę, prawdziwa szkoła przetrwania.  
Maria Skłodowska-Curie. To nie tylko wierna faktom opowieść  
o niesamowitym życiu naukowca, odkrywczyni dwóch pierwiastków 
– polonu i radu, ale przede wszystkim portret niezwykłej kobiety, która 
dzięki swojej inteligencji i wiedzy oraz nieprzeciętnym umiejętnościom 
zdołała przekonać do siebie świat nauki, od zawsze zdominowany przez 
mężczyzn. Jako pierwsza kobieta w Europie uzyskała tytuł doktora.

10 marca 2017 roku
Kong: Wyspa Czaszki. Kiedy grupa odkrywców trafia na wyspę 
zamieszkałą przez mitycznego Konga, ich misja badawcza zamienia się  
w walkę o przetrwanie. 
Captain Fantastic. Ojciec sześciorga dzieci wychowuje swoje po-
ciechy z dala od cywilizacyjnego świata. Przychodzi jednak dzień, w któ-
rym wszyscy muszą wrócić do realnego otoczenia. 
Chata. Mężczyzna pogrążony w żałobie po śmierci najmłodszej córki 
otrzymuje list, który zmienia jego życie.

17 marca 2017 roku
Piękna i Bestia. Belle gotowa jest zamieszkać w zamku potwora, aby 
ratować ojca. Z czasem między dziewczyną a bestią zaczyna rodzić się 
uczucie. Jednocześnie o rękę Belle zabiega przystojny myśliwy Gaston.  
Gold. Kenny wraz z geologiem Michaelem wyruszają do niezbadanej 
indonezyjskiej dżungli w poszukiwaniu złota. Nocne życie. Czasy prohi-

MULTIKINO 
RADOM  

26 marca 2017 roku
godz. 16.00 
Spektakl Berek czyli Upiór w Moherze
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl

31 marca 2017 roku
godz. 20.00 
Koncert KęKę, promujący album Trzecie Rzeczy
Trzecie Rzeczy to kolejny solowy album ra-
domskiego rapera KęKę. Jak zapowiada ar-
tysta, będzie to ostatni album z serii Rzeczy, 
Podobnie jak na dwóch poprzednich pły-
tach, KęKę nie zaprosił do współpracy żad-
nych wykonawców poza producentami mu-
zycznymi, dzięki czemu Trzecie Rzeczy zyskują 
bardzo osobisty wymiar. Jest to niewątpliwie 
najbardziej dojrzały i przemyślany krążek w dorobku radomskiego rapera.
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20
Bilety dostępne m.in. na www.biletomat.pl
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bicji. Grupa ludzi walczy o lepsze życie, marząc, by ich amerykański sen 
wreszcie się spełnił.

24 marca 2017 roku 
Power Rangers. Uczniowie szkoły średniej wykorzystują swoje uni-
kalne zdolności, by uratować świat. 
Azyl. Opiekunowie warszawskiego zoo, państwo Żabińscy, próbują oca-
lić setki ludzi i zwierząt podczas niemieckiej okupacji. 
Life. Międzynarodowa wyprawa kosmiczna odkrywa ślady życia na 
Marsie. 
Baba jaga. Młoda dziewczyna postanawia zapukać do domu zmarłej 
kobiety, która za życia była powszechnie uważana za czarownicę. Tym sa-
mym nieświadomie rozpoczyna serię niefortunnych zdarzeń. 
Zając Max ratuje Wielkanoc. Max – mały zając z wielkiego mia-
sta – marzy o tym, by zdobyć sławę i dołączyć do lokalnego gangu.

31 marca 2017 roku
Ghost In The Shell. Policjantka cyborg próbuje odnaleźć niebez-
piecznego hakera.

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

BĄDŹ POINFORMOWANY

MOBILNY SYSTEM 
OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA 
MIESZKAŃCÓW RADOMIA – SISMS

Więcej na:
www.radom.pl/sisms

dla telefonu komórkowego
z klawiaturą

iOSAndroid

BEZPŁATNY

KOMUNIKATOR
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Współpraca wydawnicza: Instytut Technologii Eksploatacji – PIB 
w Radomiu

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

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

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


