
W październiku w Radomiu niepodzielnie 
królować będzie muzyka. Różnorodność 
oferty dla mieszkańców i gości naszego 
miasta jest niezwykła. Przede wszystkim 
rusza XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Dawnej im. Mikołaja z Radomia. Wystąpią 
m.in. świetni włoscy artyści, ale też duet 
Oak Brothers z przepięknymi utworami, 
które kiedyś stanowiły ścieżkę dźwiękową 
do filmu Wszystkie poranki świata, a także 
śpiewak, instrumentalista, etnomuzykolog, 
kompozytor Adam Strug wraz z zespołem 

Monodia Polska. Będzie też czas dla wspaniałych, młodych muzyków  
z Radomia.  

W ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, w radomskiej katedrze 
wystąpi Camerata Lubelska, zespół, który działa od 16 lat przy Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie. 

Z kolei Radomska Orkiestra Kameralna zaprosi na jesienny koncert, któ-
rego gwiazdą będzie Jacob Shaw – jeden z najbardziej błyskotliwych 
wiolonczelistów na świecie, koncertujący już  m.in. w Carnegie Hall, Berlin 
Konzerthaus czy Royal Albert Hall. 

Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zainauguruje kulturalną jesień wystę-
pem znakomitej, zawsze poruszającej Katarzyny Groniec. Artystka śpie-
wać będzie piosenki Agnieszki Osieckiej. To może być niezwykłe prze-
życie, usłyszeć w nowej interpretacji Wielką Wodę, Uciekaj moje serce, Nim 
wstanie dzień. 

Dom Kultury Idalin zaprosi z kolei na benefis Piotra Dąbrówki, radomiani-
na, który udowadnia, że czas bardów jeszcze nie przeminął. Z powodze-
niem, bo przecież zdobywał laury na tak ważnych imprezach jak Studencki 
Festiwal Piosenki w Krakowie czy Festiwal Sztuki Słowa w Elblągu.

W październiku w radomskich salach i klubach wystąpią też m.in. 
Antonina Krzysztoń, Mieczysław Szcześniak, Anna Maria Jopek z zespołem 
Kroke, Varius Manx z Kasią Stankiewicz, Grzegorz Turnau, prześmiewczy 
Sławomir, ale też z mocnym uderzeniem – Kat&Roman Kostrzewski. 

By nie skupiać się tylko na muzyce, polecam jeszcze Państwu prowadzo-
ny od lat przez Dom Kultury Borki Przegląd Małych Form Teatralnych M-3.  
W tym roku wystąpią Marek Bukowski, Izabela Noszczyk i Emilian Kamiński. 

O tych i wielu innych wydarzeniach dowiedzą się Państwo na kolejnych 
stronach informatora, w kalendarium na stronie radom.pl, a także na pro-
filu FB Kultura Radom.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia



Spis treści 

 Program ogólny imprez – październik 2017 3

 Urząd Miejski w Radomiu 11

 Centrum Rzeźby Polskiej 19

 Dom Kultury BORKI 23

 Dom Kultury IDALIN 25

 ŁAŹNIA – Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria 27

 Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej ELEKTROWNIA 31

 Miejska Biblioteka Publiczna im. J.A. i A.S. Załuskich 35

 Miejski Ośrodek Kultury AMFITEATR 39

 Młodzieżowy Dom Kultury im. H. Stadnickiej 47

 Muzeum Wsi Radomskiej 49

 Ośrodek Kultury i Sztuki RESURSA OBYWATELSKA 51

 Radomska Orkiestra Kameralna 55

 Teatr Powszechny im. J. Kochanowskiego 57

 Inne wydarzenia 61

 Kino HELIOS 67

 MULTIKINO Radom 69

[ 2 ]



Program ogólny imprez 
październik 2017

Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

30 
września, 

godz. 
14.00

Otwarcie wystawy Artur Rozen  
Unorganized Matter

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

30 
września, 

godz. 
14.30

Otwarcie wystawy 8. Triennale Młodych  
w Orońsku 2017

P
Muzeum Rzeźby 

Współczesnej

30 wrześ 
nia–28 

paździer-
nika

Warsztaty pantomimy i przedstawienie 
pantomimiczne

W Więcej na str. 63

do 13 
paździer-

nika
Kultura Włączania – wystawa plenerowa W

Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

do 13 
paździer-

nika

Pracownie – Konfrontacje – część II – 
Łukasz Rudecki

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33

do 22 
paździer-

nika
Thorsten Goldberg, Konstruując chmury P

Centrum Rzeźby 
Polskiej

do 29 
paździer-

nika

Od Malewicza do Strzemińskiego; Wystawa 
poplenerowa XXXIV Pleneru dla Artystów 
Posługujących się Językiem Geometrii 
Sztuka a wartości ponadczasowe; 
Andrzej Jakub Olejniczak Plane Transfor-
mation from the Series Vanishing Space

W MCSW „Elektrownia”

cały 
paździer-

nik

Małgorzata Jabłońska, BIO. Ekspozycja  
w ramach projektu Kadry pod napięciem

W MCSW „Elektrownia”

cały 
paździer-

nik

Wystawy: Obiekty sakralne i cmentarze 
Puszczy Kozienickiej; W małomiasteczkowej 
aptece; Wizerunki Matki Boskiej  w zbiorach 
MWR; Sakralny wymiar świata. Przedstawie-
nia religijne w kolekcji MWR

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

1–5 
paździer-

nika

Kino studyjne filmów artystycznych: Ptaki 
śpiewają w Kigali; Na pokuszenie

P MCSW „Elektrownia”

2–9 
paździer-

nika
Wystawa Orońsko/Ekologicznie P

Centrum Rzeźby 
Polskiej

2–20 
paździer-

nika

Od jesieni do lata – wystawa prac Dzie-
cięcej Pracowni Plastycznej MDK pod 
kierunkiem Agaty Chojnackiej-Pyrgiel

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

od 6 
paździer-

nika

Kino studyjne filmów artystycznych: Twój 
Vincent;  Fantastyczna kobieta; Zgoda

P MCSW „Elektrownia”

6–8 
paździer-

nika

X Ogólnopolska Konferencja Wolontaria-
tu Hospicyjnego

W
WSB, 

ul. Kolejowa 22

7–14 
paździer-

nika
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej W Więcej na str. 11

12–13 
paździer-

nika
VI Kongres Transportu Publicznego W

Centrum Nauki 
Kopernik, Wybrzeże 
Kościuszkowskie 20, 

Warszawa
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od 20 
paździer-

nika

Kino studyjne filmów artystycznych: Ach 
śpij kochanie

P MCSW „Elektrownia”

20–21 
paździer-

nika

Rzeźba dzisiaj II: Sztuka w przestrzeni 
publicznej. Międzynarodowa konferencja 
i platforma dyskusji

P
Muzeum Rzeźby 

Współczesnej

20–23 
paździer-

nika

XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki 
Dawnej im. Mikołaja z Radomia

W/P Więcej na str. 13–14

od 27 
paździer-

nika

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Borg/Mcenroe. Między odwagą  
a szaleństwem

P MCSW „Elektrownia”

1 października 2017 niedziela

10.30
XXXV Radomska Emdekowska Frajda 
Rowerowa

W
Park im. Jacka 

Malczewskiego

10.30

Msza św. z oprawą muzyczną uczestni-
ków Filipińskich warsztatów chóralnych 
nad Potokiem w Międzynarodowy Dzień 
Muzyki

W
Kościół Matki Bożej 

Królowej Świata,  
ul. Grzybowska 22

10.30 Filmowe Poranki: Pamiętnik Florki Cz. 1 P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Festiwal Ziemniaka z Karolem Okrasą P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

16.30
Sztuka na ekranie: Vicent van Gogh. Nowy 
sposób widzenia 

P MCSW „Elektrownia”

17.00 Potańcówka w Klubie Seniora P DK „Idalin”
17.00  

i 19.30
Spektakl: Pikantni P

Sala Koncertowa,  
ul. Żeromskiego 53

18.00 Spektakl: Człowiek z La Manchy P Teatr Powszechny
Warsztaty multimedialne P DK „Idalin”

2 października 2017 poniedziałek

16.00 Akademia Zdrowia Forever W
Filia nr 16 MBP, 

ul. Barycka 2

16.30 Warsztaty Teatru Licealnego W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

Dyskusyjny Klub Filmowy: Dziecko 
Apokalipsy

P MCSW „Elektrownia”

3 października 2017 wtorek

18.00

Symetrycznie/niesymetrycznie – otwarcie 
zbiorowej wystawy fotografii członków 
Radomskiego Towarzystwa Fotogra-
ficznego

W
Miejsca Biblioteka 

Publiczna

4 października 2017 środa
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Martwe wody P

OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

14.00 American English– Webinars 7 W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33

16.00
Spotkanie z Wojciechem Krupą  
i rozstrzygnięcie konkursu plastycznego 
Moje ukochane zwierzątko

W
Filia nr 16,MBP, 

ul. Barycka 2

16.30 Warsztaty Teatru Dla Dorosłych W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

17.00
Strefa Aktywności – warsztaty pt. Cele 
finansowe rodziny a budżet domowy

W
Filia nr 1, MBP, 
ul. Osiedlowa

18.00
Norwegia. Od Kirkenes do Bergen – 
otwarcie wystawy Zbigniewa Edwarda 
Staniszewskiego

W
Filia nr 6, MBP, 

ul. Kusocińskiego 13
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18.00 Spotkanie z artystą Łukaszem Surowcem W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
18.30 Kino Konesera: The Square P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2

Druga Strona Ulicy – bezpłatne warsztaty 
produkcji muzycznej dla młodzieży

W
Zespołu Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70
5 października 2017 czwartek

9.30
XX Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpie-
czeństwie Ruchu Drogowego Bezpieczne 
Drogi Radomia – finał       

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

16.00 Coffee Talks – klub językowy W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33

18.00
Rzecz o Lemie – spotkanie z Wojciechem 
Orlińskim 

W
Kawiarnia artystyczna 

MOK „Amfiteatr”,  
ul. Parkowa 1

18.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr Powszechny
18.00 Kultura Dostępna: Pokot P Kino Helios
19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

6 października 2017 piątek

10.30 Dwójkowa Akademia Czytelnika W
Filia nr 2, MBP, 

ul. Zientarskiego 1A

18.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr powszechny

18.30
Dyzma raz jeszcze – musical w wykonaniu 
Teatru Poszukiwań i grup artystycznych 
„Resursy”

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

20.00 Anna Maria Jopek + Kroke – koncert P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
Premiery filmowe: Blade Runner 2049;  
My Little Pony. Film; Twój Vincent

P Kino Helios

Premiery filmowe: Blade Runner 2049;  
My Littre Pony. Film

P Multikino

7 października 2017 sobota

7.00
Mazowiecki Popularny Rajd Samochodo-
wy – konkursowa jazda samochodem

W

obiekt zamknięty 
„Kartodrom-Radom” 

przy Automobilklubie 
Radomskim

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00
Skład Doczepiony – otwarcie wystawy  
i koncert zespołu Angela Gaber Trio

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
18.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr Powszechny

18.00
Wernisaż Maska papuaska  
z cyklu Sztuka z Odległych Lądów

W
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

18.00
Aukcja charytatywna i koncert Mieczysła-
wa Szcześniaka

P
Zespół Szkół 
Muzycznych

18.30
Ósmy Przegląd Małych Form Teatralnych 
M-3 – Mistrzowie Seksu w wykonaniu 
Marka Bukowskiego

P DK „Borki”

19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

20.00 Sławomir – koncert P
Klub Muzyczny  

Strefa G2,  
ul. Przemysłowa 20

20.00
Koncert Antoniny Krzysztoń  
– W poszykiwaniu prawdy

W
Aula WSB  

im. Bp Jana Chrapka, 
ul. Kolejowa 22

8 października 2017 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino
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13.00 Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

13.30
Rodzinne Warsztaty Plastyczne – Uwaga 
rzeźba! – warsztaty w nawiązaniu do prac 
Thorstena Goldberga

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

14.00 Warsztaty Teatru Rodzinnego W
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

15.00
Śladami radomskich Żydów – wycieczka 
autokarowa szlakiem pamięci

W Więcej na str. 51

17.00 Potańcówka w Klubie Seniora P DK „Idalin”

18.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

XVII Dzień Papieski pod hasłem Idźmy 
naprzód z nadzieją!

W Więcej na str. 15

9 października 2017 poniedziałek 

16.30 Warsztaty Teatru Licealnego W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

18.30 Helios na scenie: Wieczór Trzech Króli P Kino Helios
Dyskusyjny Klub Filmowy: Sława P MCSW „Elektrownia”

10 października 2017 wtorek

10.00 Biblioteczne bajanie W
Filia nr 1, MBP, 

ul. Osiedlowa 9
10.00 Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny
16.00 Odkrywamy Talenty Sceniczne W DK „Idalin”    

17.00
Portret Sarcum. Wystawa fotografii z 
Pierwszej Komunii Świętej ze zbiorów 
Łukasza Babuli

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

18.00 Spektakl: Mayday 2 P Teatr Powszechny
11 października 2017 środa

10.00  
i 12.00

Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

16.30 Warsztaty Teatru Dla Dorosłych W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

18.00 Spektakl: Łowca P Teatr Powszechny

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.30
Kino Konesera: Ptaki śpiewają  
w Kigali

P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2

Druga Strona Ulicy – bezpłatne warsztaty 
produkcji muzycznej dla młodzieży

W
Zespołu Szkół 

Muzycznych, ul. 25 
Czerwca 70

12 października 2017 czwartek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Wściekłość P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.00 Coffee Talks – klub językowy W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33
18.00 Spektakl: Łowca P Teatr Powszechny
18.00 Kultura Dostępna: Szatan kazał tańczyć P Kino Helios

13 października 2017 piątek

12.00
Znane i nieznane pomniki T. Kościuszki  
w regionie radomskim

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

19.00 Kat&Roman Kostrzewski – koncert P
Klub  

Muzyczny Strefa G2,  
ul. Przemysłowa 20

Premiery filmowe: Emotki. Film; Pierwszy 
śnieg 

P Kino Helios

Premiery filmowe: Pierwszy śnieg; Emotki P Multikino
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14 października 2017 sobota

10.00 Gra miejska Młody, stary – dwa bratanki W
Start – pod dawnym 
kinem Apollo, Plac 

Jagielloński 15
10.00  
i 11.00

My ABCs – zajęcia z j. angielskiego skierowa-
ne do dzieci w wieku 4–7 lat

W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Zlot Rowerów Epoki PRL-u połączony  
z wyścigiem składaków

W
Plac Corazziego 
(przed Urzędem 

Miasta)

18.00
Jubileusz 40-lecia Teatru Powszechnego. 
Spektakl: Człowiek z La Manchy Premiera 

P Teatr Powszechny

18.00
Ósmy Przegląd Małych Form Teatralnych 
M-3 – Listy do Michaliny w wykonaniu 
Izabeli Noszczyk

P DK „Borki”

19.00
Koncert zespołu Exodus 15 na Dzień 
Papieski

W
Sala Oratorium przy 
ul. Grzybowskiej 22

19.00 Zoo – Groniec śpiewa Osiecką. Koncert P
„Kawiarnia artystycz-
na” MOK „Amfiteatr”,  

ul. Parkowa 1
15 października 2017 niedziela

10.30
Filmowe Poranki: Premierowy pokaz 
długiego metrażu Strażaka Sama

P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Żywa Biblioteka w Radomiu W MCSW „Elektrownia”
13.00 Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

13.30
Rodzinne Warsztaty Plastyczne – Nie tylko 
kamień… – warsztaty w nawiązaniu do 
twórczości Magdaleny Abakanowicz

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

17.00 Potańcówka w Klubie Seniora P DK „Idalin”

18.00
Ósmy Przegląd Małych Form Teatralnych 
M-3 – Wieczór kabaretowy Emiliana 
Kamińskiego

P DK „Borki”

18.00 Spektakl: Człowiek z La Manchy P Teatr Powszechny
Dyskusyjny Klub Filmowy:  
Z archiwum kina – Pamięci Andrzeja 
Wajdy – Panny z Wilka

P MCSW „Elektrownia”

16 października 2017 poniedziałek

16.30 Warsztaty Teatru Licealnego W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

17.00
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku 
Tulipanowa gorączka

P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy:  
Z archiwum kina – Tanna

P MCSW „Elektrownia”

17 października 2017 wtorek
10.00 Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

10.00  
i 12.00

Ogólnopolskie Urodziny Książkowego 
Misia w ramach kampanii Cała Polska 
czyta dzieciom

P
Młodzieżowy Dom 

Kultury

10.30 Dwójkowa Akademia Czytelnika W
Filia nr 2, MBP, 

ul. Zientarskiego 1A

18.00
Kurs Fotografii – rozmowy o fotografii. 
Rejestracja obrazu – aparat fotograficzny 
i nie tylko

W
Łaźnia - RKŚTiG,  

ul. Żeromskiego 56

18 października 2017 środa

10.00  
i 12.00

Ogólnopolskie Urodziny Książkowego 
Misia w ramach kampanii Cała Polska 
czyta dzieciom

P
Młodzieżowy Dom 

Kultury

10.00  
i 12.00

Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny
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12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Jestem Rosa P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

14.00 American English – Webinars 7 W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33

16.30 Warsztaty Teatru Dla Dorosłych W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

16.30 Warsztaty literackie W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9.
18.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
18.30 Kino Kobiet – Wszyscy moi mężczyźni P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2

Druga Strona Ulicy – bezpłatne warsztaty 
produkcji muzycznej dla młodzieży

W
Zespołu Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70
19 października 2017 czwartek

10.00 Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

16.00 Coffee Talks – klub językowy W
American Corner, 

ul. Traugutta 31/33
18.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

18.00 Salony Drogi Mlecznej. Radom wojewódzki W
Łaźnia - RKŚTiG,  

ul. Żeromskiego 56
18.00 Kultura Dostępna: Maria Skłodowska-Curie P Kino Helios

20 października 2017 piątek
8.15,  
9.35, 
10.40

Audycje umuzykalniające – Kolory jesieni        P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

10.00 Spotkanie autorskie z Anną Litwinek W
Filia nr 1, MBP, 

ul. Osiedlowa 9

15.00 Międzynarodowy Dzień Osób Starszych W DK „Borki”

15.30 Marsz Życia i Nadziei W Więcej na str. 17

18.00
Samolubna kartografia – Grupa naN, 
Alicja Panasiewicz, Adam Panasiewicz - 
wernisaż wystawy intermedialnej

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33

18.00
Otwarcie wystawy fotografii w 
technice gumy szlachetnej Przemysława 
Barańskiego pt. Ściana

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

20.00 Strachy na Lachy P
Klub Muzyczny  

Strefa G2,  
ul. Przemysłowa 20

Premiery filmowe: Ach śpij kochanie; 
Geostorm; Potworna rodzinka

P Kino Helios

Premiery filmowe: Geostorm; Potworna 
rodzinka; Ach śpij kochanie

P Multikino

21 października 2017 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Spacer po Radomiu: Radom przemysłowy W

Start: okolice starej 
łaźni na Plantach – 
skrzyżowanie ulic 

Planty i Broni

12.30 Zawirowania Radomskie W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”, 
ul. Śniadeckich 2

17.00 Wystawa Vestige W
Galeria 58, 

ul. Żeromskiego 58/14
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18.00 Benefis Piotra Dąbrówki W DK „Idalin”

18.00 Spacer z Questowiskiem W
MOK „Amfiteatr”,  

ul. Parkowa 1

18.00 Koncert – Kolory jesieni P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19.00 Spektakl: Bóg mordu P Teatr Powszechny

22 października 2017 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Wkręć się w teatr – Tymoteusz wśród 
ptaków

P
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

13.00 Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

13.30
Rodzinne Warsztaty Plastyczne  
– Tajemnica Ukonu – warsztaty w oparciu 
o ekspozycję Galerii „Wozownia”

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

16.00  
i 19.00

Ostra Jazda – spektakl Teatru Komedia P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
17.00 Obchody Dnia Seniora Z DK „Idalin”
18.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny
19.00 Spektakl: Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

23 października 2017 poniedziałek

16.30 Warsztaty Teatru Licealnego W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr,  
ul. Śniadeckich 2

18.00
Popularne problemy ze sztuką 
współczesną

W
„Łaźnia” - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33
18.30 Helios na scenie: Piotruś Pan P Kino Helios

Dyskusyjny Klub Filmowy: Z archiwum 
kina – Przeżyć: Metoda Houellebecqa 

P MCSW „Elektrownia”

24 października 2017 wtorek

10.00
Miał kotek miseczkę mleczka… Miau, miau, 
czyli o życiu i usposobieniu kotków

W
Filia nr 1, MBP, 

ul. Osiedlowa 9
10.00  
i 12.00

Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

25 października 2017 środa
10.00  
i 12.00

Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Fantastyczna kobieta P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.30 Warsztaty Teatru Dla Dorosłych W
Scena Obozisko MOK 

„Amfiteatr”,  
ul. Śniadeckich 2

18.00 Zajęcia teatralne W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
18.30 Kino Konesera: Tulipanowa gorączka P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2
Premiery filmowe: Thor: Ragnarok P Kino Helios

26 października 2017 czwartek

10.00
Rozstrzygnięcie konkursu Plastycznego 
Barwy Jesieni

W DK „Borki”

10.00  
i 12.00

Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

16.00 Coffee Talks – klub językowy W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33

18.00
Otwarcie wystawy fotografii członków 
Fotoklubu Rzeczypospolitej – Region 
Radomski

W DK „Idalin”

18.00 Kultura Dostępna: Bodo P Kino Helios

19.00
Absolutnie... – piosenki z tekstem 
Wojciecha Młynarskiego 

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

19.00
Spektakl teatralny Kochanie, jutro 
zaczniemy od nowa

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”
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20.00
Varius Manx i Kasia Stankiewicz – koncert 
z okazji 25-lecia zespołu

P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
27 października 2017 piątek

10.00 Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

17.00
Wernisaż wystawy Kto – 15 lat Dziecięcej 
Pracowni Plastycznej MDK

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

17.30
Wieczór poezji nieprofesjonalnej 
artystów amatorów

W DK „Borki”

19.00 Spektakl Kłamstwo P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19.00 Spektakl: Bóg mordu P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Piła: Dziedzictwo P Kino Helios
Premiery filmowe: Piła: Dziedzictwo; Thor: 
Ragnarok

P Multikino

Nocny Maraton Filmowy – Maraton 
Halloween

P Kino Helios

28 października 2017 sobota

10.00
Ogólnopolskie Obchody Światowego 
Dnia Walki z Cukrzycą

W
Centrum Młodzieży 

„ARKA” przy  
ul. Chrobrego 7/9

10.00 Wkręć się w warsztat – Zoo origami P
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

10.00  
i 11.00

My ABCs – zajęcia z j. angielskiego 
skierowane do dzieci w wieku 4–7 lat

W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

17.00 Uszyj SpódNicę! – pokaz mody W
Kawiarnia artystyczna 

MOK „Amfiteatr”, 
 ul. Parkowa 1

18.00 Spektakl: Władza P Teatr Powszechny

19.00
Grzegorz Turnau L – Live. Koncert 
urodziNOWY

P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
22.00 ENEMEF: Noc Grozy P Multikino

29 października 2017 niedziela
10.30 Filmowe Poranki: Pamiętnik Florki Cz. 2 P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00 Spektakl: Kopciuszek P Teatr Powszechny

14.00 Warsztaty Teatru Rodzinnego W
Kuźnia Artystyczna, 
ul. Daszyńskiego 5

17.00 Potańcówka w Klubie Seniora P DK „Idalin”
18.00 Spektakl: Władza P Teatr Powszechny

30 października 2017 poniedziałek

16.30 Warsztaty Teatru Licealnego W
Scena Obozisko  
MOK „Amfiteatr”, 
ul. Śniadeckich 2

18.30 Kino Konesera: Podwójny kochanek P Kino Helios 
31 października 2017 wtorek

10.30
Filmowe Poranki: Potworna Rodzinka – 
seans z konkursami z okazji Halloween  

P Kino Helios

Nocny Maraton Filmowy – Maraton 
Halloween

P Kino Helios

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

[ 10 ]



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 października 2017 roku
godz. 10.30 
Msza św. z oprawą muzyczną uczestników 
Filipińskich warsztatów chóralnych nad Potokiem  
w Międzynarodowy Dzień Muzyki
Organizator: Stowarzyszenie Młyńska przy wsparciu finansowym Gminy 
Miasta Radomia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 dla projektu 
Kulturalne Spotkania nad Potokiem oraz Katolickie Liceum Ogólnokształcące 
im. św. Filipa Neri w Radomiu.
Miejsce: Kościół Matki Bożej Królowej Świata, ul. Grzybowska 22
Wstęp wolny

7–14 października 2017 roku
Tydzień Kultury Chrześcijańskiej

7 października, godz. 19.00 – Wernisaż multimedialnej wystawy pt.: 
Wychowawca wolnych ludzi, poświęconej ks. F. Blachnickiemu. Miejsce: 
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu – ul. Młyńska;
8 października – XVII Dzień Papieski
godz. 18.00 – Msza św., a po niej koncert zespołu wokalno-instrumental-
nego Camerata Lubelska. Miejsce: Katedra Opieki NMP;
9 października, godz. 18.00 – Msza św., a po niej spotkanie pt. Ecce Homo 
z abp. Grzegorzem Rysiem. Miejsce: Kościół Matki Bożej Królowej Świata 
– ul. Grzybowska;
10 października, godz. 17.00 – 
Wernisaż wystawy Łukasza 
Babuli pt. Portret Sacrum – foto-
grafie z I Komunii Świętej. Miejsce: 
Miejska Biblioteka Publiczna –  
ul. Piłsudskiego;
11 października, godz. 18.00 
– Otwarcie wystawy fotogra-
fii Wojciecha Stana pt. Polskie 
Benedyktynki Mniszki. Po wer-
nisażu spotkanie z siostrą zakonną 
prof. Małgorzatą Borkowską OSB fot. W. Stan
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– znawczynią historii życia zakonnego, tłumaczką, pisarką, także książek 
dla dzieci i literatury fantastycznej oraz współautorką ostatniego albumu 
Wojciecha Stana. Miejsce: Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” ;
12 października, godz. 11.00 – Przegląd teatrów amatorskich. 
Wystąpią: Teatr Scene z KLO im. św. F. Neri w Radomiu, Teatr „Scena II LO” 
z Liceum im. M. Konopnickiej oraz Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”  
z Szydłowieckiego Centrum Kultury „Zamek” . Miejsce: Ośrodek Kultury  
i Sztuki „Resursa Obywatelska” ;
14 października, godz. 19.00 – Koncert zespołu Exodus 15 na Dzień 
Papieski

Zdjęcie udostępnione przez Organizatora

Exodus 15 to zespół muzyczny założony z inicjatywy Fundacji Proem, 
chrześcijańskiej misji, działającej w Polsce od ponad 25 lat, której celem 
jest dotarcie z Ewangelią do każdego człowieka. Exodus 15 w swojej po-
nad dziesięcioletniej historii występował na dużych festiwalach i w ma-
łych salach kościelnych, podczas dni miast i przy okazji skromnych plene-
rowych wydarzeń. Pięciokrotnie udał się w trasę koncertową do USA, wy-
stępował też podczas Festiwalu Nadziei na stadionie Legii w Warszawie. 
Exodus 15 w 2008 roku wydał pierwszą płytę live, Koncert Nadziei. Od tego 
czasu wydał też autorskie albumy O Tobie, Jak dzieci w kwietniu, Kolędy w 
listopadzie,  koncertową płytę Bo Jesteś. Współtworzył debiutancką płytę 
Estery Pańczak Dla przyjaciół. W dziesiątym roku funkcjonowania zespołu, 
muzykom udało się nagrać płytę dla dzieci i rodzin Czemu nie?! oraz zare-
jestrować materiał do koncertowej płyty Bo Jesteś WIĘKSZY. 
Organizator koncertu: Stowarzyszenie Młyńska przy wsparciu finanso-
wym Gminy Miasta Radomia w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 
dla projektu Kulturalne Spotkania nad Potokiem oraz Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące im. św. Filipa Neri w Radomiu. Miejsce: Sala Oratorium 
przy ul. Grzybowskiej 22
Organizator Tygodnia Kultury Chrześciajńskiej: Stowarzyszenie „Młyńska” 
Verum Bonum Pulchrum. Współorganizatorzy: Urząd Miejski, OKiSz 
„Resursa Obywatelska”, Miejska Biblioteka Publiczna, Radomska Orkiestra 
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Kameralna, Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu, Katedra Opieki 
NMP, Kościół Matki Bożej Królowej Świata, Kościół Matki Bożej Miłosierdzia.
Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

20–23 października 2017 roku
XXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki  
Dawnej im. Mikołaja z Radomia
Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Mikołaja z Radomia jest 
jedną z największych w kraju imprez popularyzującą europejską muzykę 
dawną, a w szczególności dzieła najsłynniejszego kompozytora polskie-
go średniowiecza Mikołaja z Radomia. Pomysłodawcą przedsięwzięcia 
jest Ewa Gęga-Osowska – dyrektor festiwalu, prezes Fundacji Ars Antiqua 
Radomiensis. Do udziału w festiwalu zapraszani są najwybitniejsi polscy 
i zagraniczni soliści, zespoły specjalizujące się w wykonawstwie muzyki 
dawnej. W tym roku współorganizatorami festiwalu jest Łaźnia RKŚTiG, 
Zespół Szkół Muzycznych, parafie Najświętszego Serca Jezusowego i św. 
Jana Chrzciciela oraz Avalon Studio.
20 października, godz. 19.00
Koncert Inauguracyjny L’Echo du Danube – vola da gamba i antyfo-
ny maryjne na wiedeńskim dworze w czasach późnego baroku
Program koncertu wypełnią utwory, które są przykładem szczególnego 
stylu muzycznego, jaki rozwinął się na początku XVIII wielu w cesarskim 
Wiedniu. Wykonawcami będą włoscy artyści: Joanna Klisowska – so-
pran Alessandra Gardini – sopran, Cristiano Contadin – viola da gamba, 
Massimo Marchese – teorba, Lorenzo Feder – klawesyn.
Miejsce: Kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu,  
ul. Słowackiego 
Wstęp wolny

Cristiano Contadin Joanna Klisowska

Massimo Marchese Alessandra Gardini

Zdjęcia udostępnione przez Organizatora
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21 października, godz. 19.00 
Koncert Tous les matins du monde – Wszystkie poranki świata
Wystąpi duet Oak Brothers: Szczepan Ignacy Dembiński- wiolonczela ba-
rokowa, Radosław Dembiński-viola da gamba.
Miejsce: Kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Radomiu, ul. Rwańska
Wstęp wolny
22 października, godz. 16.30 
Muzyka dawna u Fotografa 
Wystąpią: Tomasz Gieroń – akordeon, Piotr Wysocki – saksofon
Miejsce: Avalon Studio, ul. Żeromskiego 49 
Wstęp wolny
22 października, godz.18.00 
Koncert Adama Struga i zespołu Monodia Polska
Monodia Polska to zespół śpiewa-
czy, praktykujący polskie pieśni 
religijne i świeckie przekazywane 
w tradycji ustnej. Warianty melo-
dyczne na płn.-wsch. Mazowszu 
(Łomżyńskie, Kurpie Zielone) ze-
brał Adam Strug. Zespół posłu-
guje się skalami wcześniejszymi 
niż  powszechnie dziś używana 
skala dur-moll., zachowując daw-
ny strój, emisję i  maniery wykonawcze. Ustna tradycja kontynuowana 
przez Monodię to: pieśni rycerstwa, barokowe piety, śpiewane moralitety 
XVIII wieku, romantyczne pieśni dewocyjne, oraz utwory nieskodyfiko-
wane będące wyrazem pobożności  ludowej. Świecką część repertuaru 
Monodii Polskiej stanowią pieśni Kurpiowszczyzny Zielonej i historyczne.
Miejsce: Sala Koncertowa im. K. Pendereckiego Zespołu Szkół Muzycznych, 
ul. 25 Czerwca 70
Cena biletu:20zł
23 października, godz. 11.30 
Wykład Klucz do odbioru muzycznej ekspresji
Wystąpi dr Marek Skrukwa – teolog i muzyk.
Miejsce: Sala Koncertowa im. K. Pendereckiego ZSM 
Wstęp wolny
23 października, godz. 18.00 
Koncert Finałowy – Dzień radomski
Wystąpią zespoły: Basso Continuo, Schola Sancti Ioannis, Kapela od 
Świętego Kazimierza, duo Piotr Wysocki i Tomasz Gieroń.
Miejsce: Sala Koncertowa im. K. Pendereckiego ZSM 
Ceny biletów: normalny 20zł., ulgowy 15zł.

Adam Strug z zespołem. 
Fot. Organizator
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6–8 października 2017 roku
Jesienny Puchar Polski  
– 45 Memoriał im. Władysława Miazio
godz. 15.30 – uroczyste otwarcie Pucharu
Organizator: Radomskie Centrum Szkolenia Zapaśniczego „Olimpijczyk” 
Miejsce: Hala sportowa Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu

6–8 października 2017 roku
godz. 8.45
X Ogólnopolska Konferencja Wolontariatu 
Hospicyjnego pod hasłem Idźcie i Głoście w Posłudze 
Hospicyjnej
W jubileuszowej, dziesiątej Ogólnopolskiej Konferencji Wolontariatu 
Hospicyjnego weźmie udział liczna grupa wykładowców polskich uczelni 
wyższych i uniwersytetów, doświadczeni w posłudze wolontariusze me-
dyczni i niemedyczni oraz lekarze, pielęgniarki, teolodzy i psycholodzy.
Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda. 
Program dostępny na www.hospicjum.radom.pl
Organizator:  Hospicjum Królowej Apostołów
Miejsce: Wyższa Szkoła Biznesu im. Bp Jana Chrapka, ul. Kolejowa 22

7 października 2017 roku
godz. 7.00
Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy  
– konkursowa jazda samochodem
Celem imprezy jest stworzenie możliwości podwyższenia i doskonalenia 
techniki jazdy oraz zwiększenie umiejętności uczestników, a co za tym 
idzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Organizator: Automobilklub Radomski.
Miejsce: obiekt zamknięty „Kartodrom-Radom”, wchodzący w skład infra-
struktury Automobilklubu wraz z torem kartingowym 

8 października 2017 roku
XVII Dzień Papieski pod hasłem Idźmy naprzód  
z nadzieją!
Współorganizatorami wydarzenia są miasta i miejscowości, które gościły 
Jana Pawła II. W Dniu Papieskim przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy, 
umożliwiająca budowanie „żywego pomnika” św. Janowi Pawłowi II po-
przez fundowanie stypendiów  dla zdolnej, niezamożnej młodzieży, po-
chodzącej z małych miejscowości.
Organizator: Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Więcej informacji u organizatora.

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego
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12–13 października 2017 roku
godz. 9.00
VI Kongres Transportu Publicznego 
Co roku podczas tego wydarzenia poruszane są problemy i szanse stojące 
przed podmiotami zaangażowanymi w proces tworzenia usług spełniają-
cych wymogi nawet najbardziej wymagających pasażerów. 
Organizator: Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o.
Miejsce: Centrum Nauki Kopernik, Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 
Warszawa

15 października 2017 roku
godz. 12.00–18.00
Żywa Biblioteka w Radomiu
Projekt Żywa Biblioteka ma na celu promocję tolerancji, wzajemnego sza-
cunku i zrozumienia. W dniu wydarzenia mieszkańcy Radomia będą mieli 
możliwość spotkania i indywidualnej rozmowy z „Żywymi Książkami” –
osobami o odmiennych poglądach, stylu życia, stawiającymi czoło nieco-
dziennym problemom. Do udziału w projekcie zaproszone zostały osoby 
reprezentujące grupy narażone na postrzeganie stereotypowe, marginali-
zację bądź wykluczenie ze względu na pochodzenie, kolor skóry, przeko-
nania, orientację seksualną, zawód, religię, niepełnosprawność. Rozmowa 
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z jedną „Żywą Książką” może trwać maksymalnie 30 minut. Udział w wy-
darzeniu jest bezpłatny.
Organizator: Fundacja Cross Cultural, Mazowieckie Centrum Sztuki 
Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu
Miejsce: Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej  „Elektrownia”

20 października 2017 roku
Marsz Życia i Nadziei
Akcja propagująca profilaktykę raka piersi. Uczestniczkami dorocznego 
marszu są przede wszystkim kobiety doświadczone przez tę ciężką cho-
robę. Uczestnicząc w akcji, chcą pokazać, że walkę z rakiem można wy-
grać. Głównym celem wydarzenia jest przypomnienie o tym, jak istotna 
jest profilaktyka.
Program:
–  zbiórka uczestników przed budynkiem Przychodni Specjalistycznej 

przy ul. Lekarskiej
–  wymarsz uczestników z miejsca zbiórki o godz. 15.30. Przemarsz ulicami 

Lekarską, Tochtermana, Traugutta, Żeromskiego do Placu Corazziego.
– o godz. 16.00 przed Urzędem Miejskim spotkanie uczestników marszu 

z władzami miasta oraz z zaproszonymi gośćmi. Zakończenie Marszu 
Życia i Nadziei około godz. 16.30.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Amazonki – Dana w Radomiu; Poradnia 
Chorób Piersi w Radomiu; Medyczne Szkoły Policealne w Centrum 
Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu.

28 października 2017 roku
godz. 10.00
Ogólnopolskie Obchody Światowego Dnia Walki  
z Cukrzycą
Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości społeczeństwa 
wynikających z choroby, a także umożliwienie spotkania osób chorych 
na cukrzycę z lekarzami  i specjalistami w zakresie profilaktyki i leczenia 
wspomnianego schorzenia.
Organizator:  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Rejonowy  
w Radomiu
Miejsce: Siedziba Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „ARKA” przy  
ul. Chrobrego 7/9
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Orońsko
ul. Topolowa 1

tel. 48 618 45 16
fax 48 618 44 70

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

30 września 2017 roku
godz. 14.00
Artur Rozen Unorganized Matter
„Przestrzeń kosmiczna zdaje się być wolna od ekonomii i zapośredniczają-
cej ją materialności wytworzonej przez człowieka. Czynnik ludzki określa 
ją i narzuca sposób myślenia o niej, często w dość absurdalny i nieprze-
widywalny sposób. Gdziekolwiek się znajdziemy, zostawiamy po sobie 
podejrzane ślady swojej obecności. Antropocentryzm, którego tak silnie 
staramy się wyzbyć, aby wykroczyć poza własną supremację, jest zako-
dowany w materialnych wytworach, na których polegamy każdego dnia.
Człowiek, niezależnie od miejsca, w którym przebywa, jest nosicielem  
i stwórcą tego materiału, a napotykane pozostałości i odpady są spo-
tkaniem z samym sobą, tylko pod inną postacią. Pomimo tego faktu gra 
powagi i żartu, wiara w naukę i świadomość jej ograniczeń sprawia, że 
wizja człowieka opuszczającego swoje naturalne środowisko wydaje się 
tak interesująca”.
Czas trwania: 1.10–05.11.2018
Miejsce: Galeria „Kaplica”

30 września 2017 roku
godz. 14.30
Otwarcie wystawy 8. Triennale Młodych w Orońsku 
2017 
Triennale Młodych w Orońsku od początku swojego istnienia skupia się na 
prezentacji najciekawszych tendencji w sztuce najmłodszego pokolenia. 
Zgodnie z zamierzeniem miało wyróżniać się na tle innych wydarzeń tego 
typu otwartą formułą. Przez ostatnie lata zmieniały się metody wyboru 
artystów, a jednak w znacznym stopniu triennale oparte było na selekcji 
najciekawszych artystów i prezentacji ich pracy przez doświadczonych 
kuratorów i krytyków. 
Otwarte triennale nawiązuje do formuły przeglądu wypracowanej od po-
czątku. W celu nadania mu współczesnego wymiaru organizator propo-
nuje przesunięcie akcentu programu głównego na to, co zazwyczaj okre-
śla się jako wydarzenia towarzyszące, żeby sproblematyzować działania 
odbywające się najczęściej na obrzeżach lub poza polem sztuki.

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej
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Zdjęcie udostępnione przez CRP w Orońsku

Uczestnicy wydarzenia reprezentują różne punkty widzenia, metodologie 
pracy artystycznej oraz środowiska. Ich wspólne doświadczenia złożą się 
na szeroką perspektywę, dzięki której widoczne będą trudne do uchwy-
cenia w scentralizowanym obiegu sztuki problemy. W wyniku kolektyw-
nej i aktywnej pracy-wymiany między uczestnikami oraz eksperymentu 
będziemy poszukiwać alternatywnych form organizacji w polu sztuki. 
Kuratorzy: Aurelia Nowak, Romuald Demidenko, Tomek Pawłowski
Czas trwania: do 6 stycznia 2018 r.
Miejsce: Muzeum Rzeźby Współczesnej

do 22 października 2017 roku
Thorsten Goldberg, Konstruując chmury

W Galerii Oranżeria eksponowane są prace Thorstena Goldberga,  
a w Parku Rzeźby nowe pięciometrowej wysokości  dzieło artysty Opera 
się nie skończy, dopóki śpiewa gruba dama, wykonane według projektu 
autora  w warsztatach Radomia. Poetycka wystawa berlińskiego twórcy 
składała się z rysunków, rzeźb, obiektów, filmu video, instalacji dźwiękowej 
oraz dokumentacji projektów artysty, dotyczących sztuki w przestrzeni 
publicznej. Kuratorka: Eulalia Domanowska. 
Patronat honorowy Ambasadora Republiki Federalnej Niemiec Rolfa Nikla.
Miejsce: Galeria „Oranżeria”, Park rzeźby

2–9 października 2017 roku
Wystawa Orońsko/Ekologicznie
Wystawa podsumowująca cykl warsztatów interdyscyplinarnych dla 
dzieci i młodzieży, o tematyce artystyczno-ekologicznej przygotowany 
w ramach programu Kultura Dostępna. Warsztaty miały na celu wspólne 
odkrywanie wartości w świecie przyrody. Uczestnicy zdobywali wiedzę 
o lokalnym krajobrazie i jego najdrobniejszych elementach, mieli okazję, 
aby spróbować swoich sił w sztukach animacji, fotografii, grafiki.
[ 20 ]



Projekt realizowany przez Centrum Rzeźby Polskiej.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Miejsce: Galeria „Oranżeria”

8, 15, 22 października 2017 roku
godz. 13.30
Rodzinne Warsztaty Plastyczne
Niedzielne spotkania ze sztuką to cykl regularnie organizowanych 
warsztatów w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku dla rodziców i dzieci. 
Atrakcyjne gry i zabawy łączymy z zajęciami rozwijającymi inwencję, wy-
obraźnię i wrażliwość plastyczną. Zajęcia trwają około 1,5 godziny i skła-
dają się z dwóch części.

8 października
Uwaga rzeźba! – warsztaty w nawiązaniu do prac Thorstena 
Goldberga
Rzeźby spotykamy w parku, na placach zabaw, w miastach, przy drogach, 
w szkołach…  – jednym słowem wszędzie. Uczestnicy stworzą własny 
szlak najciekawszych prac, bawiąc się w krytyków sztuki będą mogli 
opatrzyć dzieła ciekawymi komentarzami umieszczając je w przestrzeni 
publicznej.
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz

15 października
Nie tylko kamień… – warsztaty w nawiązaniu do twórczości 
Magdaleny Abakanowicz
Zaprezentujemy najważniejsze dzieła Abakanowicz, przybliżymy jej no-
watorską technikę, a także postaramy się stworzyć rzeźby z tkanin.
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz

22 października
Tajemnica Ukonu – warsztaty w oparciu o ekspozycję Galerii 
„Wozownia”
Co fascynowało Magdalenę Abakanowicz? Jakie tajemnice kryją w sobie 
jej rzeźby i jakie emocje w nas budzą? 
Prowadzenie: Małgorzata Karkosz

CRP prosi o wcześniejsze zapisy pod numerem telefonu 48 618 40 
27 wew. 19, lub pod adresem e-mail: edukacja@rzezba-oronsko.pl 

20–21 października 2017 roku
Rzeźba dzisiaj II: Sztuka w przestrzeni publicznej. 
Międzynarodowa konferencja i platforma dyskusji
W październiku 2017 roku Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku zaprasza 
na drugą międzynarodową konferencję z cyklu Rzeźba dzisiaj. Pierwsza 
edycja (październik 2016 r.) wywołała gorącą, interesującą dyskusję, co 
dało  asumpt do kontynuowania refleksji nad kondycją rzeźby dzisiaj  
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i ustanowienia cyklu orońskich seminariów. Temat wiodący tegorocznej 
konferencji to sztuka w przestrzeni publicznej: historia, definicje i status 
tego zjawiska. W czasie trwania seminarium będzie można zobaczyć 
wystawę Thorstena Goldberga – wybitnego niemieckiego artysty, jed-
nego z najbardziej znanych twórców sztuki w przestrzeni publicznej. Do 
dyskusji CRP zapraszama historyków i teoretyków sztuki, artystów, a tak-
że osoby odpowiedzialne w wybranych europejskich miastach za profil 
sztuki w przestrzeni publicznej. Patronat honorowy Ambasady Republiki 
Federalnej Niemiec.
Miejsce: Muzeum Rzeźby Współczesnej

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

Zdjęcie udostępnione przez DK Borki
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ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
fax 48 331 24 27

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

7, 14, 15 października 2017 roku
Ósmy Przegląd Małych Form Teatralnych M-3
Już po raz ósmy Dom Kultury „Borki” zaprasza na spektakle w gwiazdorskim 
wykonaniu. Na scenie DK „Borki” zagrali min. Wojciech Pszoniak, Krzysztof 
Daukszewicz, Dorota Stalińska, Jacek Kawalec, Grażyna Wolszczak, Piotr 
Machalica, Katarzyna i Cezary Żak oraz wielu innych znanych i lubianych 
aktorów. 
7 października, godz. 18.30
Mistrzowie Seksu to komediowe show w wykonaniu Marka 
Bukowskiego. Cenione przez mężczyzn, a uwielbiane przez kobiety. 
Polską wersję spektaklu stworzyli: Jerzy Hutek oraz Robert Górski. Marek 
Bukowski jest równie wiarygodny jako profesjonalny macho, obiektyw-
ny naukowiec czy udręczony kochanek. Kto widział Supermenkę  w wy-
konaniu Jowity Budnik, rozpozna w nim partnera Moniki – Wiktora. Po 
wysłuchaniu  jego wykładu będziecie dużo mądrzejsi. Partnerka dowie 
się czegoś o swoim mężczyźnie, a mężczyzna o swojej ukochanej. Tutaj 
poważne ostrzeżenie: pierwsze trzy noce po obejrzeniu spektaklu można 
mieć nieprzespane! 
14 października, godz. 18.00
Listy do Michaliny w wykonaniu Izabeli Noszczyk to ciepła i wzru-
szająca, acz niepozbawiona elementów komizmu, opowieść o dojrzałej 
kobiecie, która wierząc w swój temperament, pewność siebie i umiejęt-
ność docierania do serc i umysłów innych ludzi, postanawia pomagać im  
w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych, mianowicie prowadząc 
tzw. coaching rozwodowy. Jednak czy potrafimy kierować cudzym ży-
ciem, dopóki sami nie rozwiążemy zagadek w własnej przeszłości? Co drę-
czy Zuzannę? Jaką skrywa bolesną tajemnicę? Czy potrafi pomóc sama 
sobie?
15 października, godz. 18.00
Wieczór kabaretowy Emiliana Kamińskiego
Emilian Kamiński – aktor, reżyser, a przede wszyst-
kim dyrektor Teatru Kamienica zaprasza Państwa na 
rozmowę. O historii, o teatrze, o wielkich ludziach 
– Adamie Hanuszkiewiczu, Czesławie Niemenie czy 
Gustawie Holoubku, którzy odcisnęli piętno na naszej 
rzeczywistości. Aktor wykona też pieśni znanych bar-

Dom 
Kultury 
BORKI
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dów m.in. Niemena, Brela, Okudżawy, a także te skomponowane przez 
Emiliana Kamińskiego we współpracy z Janem Jakubem Należytym. 
Prawdziwym rarytasem są utworu z repertuaru Teatru Domowego – le-
gendarny Bluzg i Wrona.

Karnety na 3 spektakle w cenie 65 zł oraz bilety na pojedyncze  
w cenie 35 zł do nabycia w godz. od 9.00 do 20.00 jedynie w Domu 
Kultury „Borki”, ul. Sucha 2 (wejście od ulicy Batalionów Chłopskich).

20 października 2017 roku
godz. 15.00
Międzynarodowy Dzień Osób Starszych
Dom Kultury „Borki” wraz z Centrum Aktywności Lokalnej serdecznie 
zaprasza osoby starsze na obchody  Międzynarodowego Dnia Osób 
Starszych. Podczas spotkania przewidziane są występy artystyczne, pre-
lekcje o zdrowiu, pogadanki na temat bezpieczeństwa i zagrożeń czyha-
jących szczególnie na osoby w podeszłym wieku. Dzień Seniora obcho-
dzony jest 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych, 
20 listopada jako Ogólnopolski Dzień Seniora oraz 20 października jako 
Europejski Dzień Seniora. Wszystkie daty mają wspólne cele – wspierać 
osoby w wieku 60+ pragnące rozwijać swoje pasje, jak również podejmo-
wać działania mające na celu zapewnienie seniorom godnego życia. 

26 października 2017 roku
godz. 10.00
Rozstrzygnięcie konkursu Plastycznego Barwy 
Jesieni
Regulamin konkursu dostępny na stronie www.dkborki-radom.naszdom-
kultury.pl

27 października 2017 roku
godz. 17.30
Wieczór poezji nieprofesjonalnej artystów 
amatorów
DK „Borki” zaprasza sympatyków poezji na wieczór, który pozwoli na 
chwilkę zatrzymać się, zwolnić tempo i przenieść w niezwykły świat 
wierszy.
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ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17

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

1 października 2017 roku
Warsztaty multimedialne
Rozpoczęcie zapisów na zajęcia z realizacji krótkich filmów, podczas któ-
rych można sprawdzić się w pracy jako scenarzysta, montażysta, reżyser,  
a nawet aktor. Możliwość poznania podstawowych technik montażu aż 
do zaawansowanych technik postprodukcji obrazu. Zajęcia odbywają się 
w 5 osobowych grupach. Koszt to 40 zł. Zgłoszenia przyjmowane są oso-
biście w placówce bądź pod numerem telefonu: 48 365 27 17.

1, 8, 15, 29 października 2017 roku
godz.17.00
Potańcówka w Klubie Seniora
Zagra zespół Faxter.
Wstęp – 10 zł. W cenie biletu: kawa, herbata.

10 października 2017 roku
godz. 16.00
Odkrywamy Talenty Sceniczne
Spotkanie dla osób zainteresowanych udziałem w zajęciach teatralnych 
pod okiem instruktor Marzeny Odzimek-Jarosińskiej. Chętni proszeni są 
o przygotowanie dowolnego tekstu, wiersza lub fragmentu prozy i za-
prezentowanie go na scenie. Zajęcia skierowane są do młodzieży lice-
alnej oraz dzieci od 4 klasy szkoły podstawowej. Zgłoszenia udziału do  
9 października pod numerem telefonu 48 365 27 17 lub osobiście w Domu 
Kultury „Idalin”. Zajęcia są bezpłatne

14 października 2017 roku
godz. 12.00
Zlot Rowerów Epoki PRL-u połączony z wyścigiem 
składaków
Impreza w ramach projektu mobilne muzeum Rowerów Zabytkowych, 
połączona z zakończeniem sezonu w wykonaniu Radomskich Klasyków. 
Obowiązują stroje z epoki PRL-u. Zapraszamy do kibicowania i udziału  
w wyścigu.
Miejsce: Plac Corazziego (przed Urzędem Miasta)

Dom 
Kultury 
IDALIN
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21 października 2017 roku
godz. 18.00
Benefis Piotra Dąbrówki
Piotr Dąbrówka – z urodzenia radomianin. 
Śpiewa teksty autorskie oraz kompozycje 
do wierszy m.in. Stanisława Grochowiaka, 
Jonasza Kofty, Bolesława Leśmiana, Tadeusza 
Nowaka, Marka Tercza, Łukasza Majewskiego, 
Grzegorza Madejskiego, Mariana Piechala. Ma 
w swoim dorobku koncerty w całej Polsce, 
w tym telewizyjne: 13 Poetów, Damy radę! 
(piosenki Lecha Janerki), Rodzynki- stroskane 
winogrona – piosenki Juliana Tuwima. Laureat 
festiwali poezji śpiewanej i piosenki literackiej, zdobywał I miejsca i na-
grody m.in. na Studenckim Festiwalu Piosenki w Krakowie, Biłgorajskich 
Spotkaniach z Poezją Śpiewaną i Piosenką Autorską, Festiwalu Sztuki 
Słowa w Elblągu, Poetyckiej Dolinie w Warszawie. Finalista Olsztyńskich 
Spotkań Zamkowych i Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, lau-
reat Nagrody Kulturalnej Miasta Radomia, laureat Certyfikatu Jakości 
Artystycznej Lubelskich Ogrodów Piosenek.

22 października 2017 roku
godz. 17.00
Obchody Dnia Seniora
Wstęp za zaproszeniem

26 października 2017 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy fotografii członków Fotoklubu 
Rzeczypospolitej – Region Radomski

[ 26 ]



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

Do 13 października 2017 roku 
Pracownie – Konfrontacje – część II – Łukasz Rudecki
ul. Traugutta 31/33

4 października 2017 roku 
godz. 18.00 
Spotkanie z artystą Łukaszem Surowcem
Twórczość Łukasza Surowca jest zróżnicowana pod względem formy i po-
dejmowanych zagadnień. W konfrontacji ze światem znajduje on treści 
dla coraz to nowych prac artystycznych, dotyczących różnych aspektów 
rzeczywistości. W swojej sztuce stawia w centrum peryferie rzeczywisto-
ści społecznej, pracując wśród ludzi zepchniętych na margines. Zajmuje 
pozycję artysty zaangażowanego społecznie, inicjując procesy, które una-
oczniają istniejące problemy i które zdolne są wpłynąć na rzeczywistość. 
Tato nie płacz. Zosia to mural Surowca w Katowicach, wzorowany na wzru-
szającym rysunku córki strajkującego górnika, nad którym, tak jak nad wie-
lotysięczną grupą pracowników kopalń, ciążyło widmo zwolnienia. Z kolei 
paca Berlin-Birkenau polegała na przewiezieniu setki sadzonek młodych 
brzóz z byłego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau do Berlina  

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 

Zdjęcia udostępnione przez Łaźnia-RKŚTiG
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i zasadzeniu ich w parkach, na terenach szkół oraz miejscach historycznie 
związanych z Holokaustem. Spotkanie w ramach programu edukacyjne-
go Galerii „Łaźnia”.
ul. Żeromskiego 56

4 i 18 października 2017 roku
godz.14.00
American English – Webinars 7 – certyfikowane 
warsztaty metodyczne dla nauczycieli i przyszłych 
lektorów języka angielskiego 
Tematy spotkań: 4 października – Empowering your students with Media 
Literacy;  18 października – Presenting Ideas through Digital Storytelling in 
the English classroom. 
American English Webinar to cykl szkoleń online, prowadzonych przez 
metodyków z Bureau of Educational & Cultural Programs U.S. Department 
of State. Szkolenie składa się z 6 spotkań, z czego 2 organizowane są  
w październiku. Szkolenie rozpoczęło się we wrześniu, ale nadal istnieje 
możliwość dołączenia do grupy. Więcej info pod nr tel. (48) 381 – 67 – 88. 
Ostatnie wolne miejsca!
Miejsce: American Corner, ul. Traugutta 31/33

5, 12, 19, 26 października 2017 roku
godz. 16.00
Coffee Talks – klub językowy
Konwersacje językowe prowadzone przez native speakers. Zajęcia skiero-
wane do wszystkich, którzy pragną podszkolić swój j. angielski. Mają for-
mułę klubu językowego. Co tydzień nowy temat wybierany przez uczest-
ników. Najbliższe zajęcia: 5 października: Dating in the Modern World; 12 
października: Nutrition and Our Obsession with Food; 19 października: The 
Changing Family Model; 26 października: Fears and How We Deal With Them. 
Więcej informacji o programie: (48) 381 - 67 - 88
Miejsce: American Corner, ul. Traugutta 31/33

7 października 2017 roku 
godz. 17.00
Skład Doczepiony – otwarcie wystawy i koncert  
zespołu Angela Gaber Trio
Kolejna wystawa interdyscyplinarna grupy artystycznej związanej  
z Radomiem, Sanokiem, Starachowicami. To Nieformalna Grupa Artystów, 
działająca pod wspólnym szyldem, powstała z potrzeby łączenia środo-
wisk twórczych i chęci realizacji artystycznych pomysłów w miejscach 
niekonwencjonalnych.
Podczas wernisażu odbędzie się również koncert zespołu Angela Gaber 
Trio.  Zespół działa nieprzerwanie od 2011 r. i jednoczy muzyków z regionu 
Bieszczad. Wydali swój debiutancki album Opowieści z Ziemi, zarejestrowa-
ny w kościele w Mrzygłodzie pod koniec lata 2012. Tworzyli także muzykę 
do spektakli. Są laureatami prestiżowych festiwali folkowych jak Festiwal 
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Folkowy Polskiego Radia – Nowa Tradycja czy Międzynarodowy Festiwal 
Folkowy- Mikołajki Folkowe. Aktualnie pracują nad nowym, autorskim ma-
teriałem przy współpracy z perkusjonalistą Ernestem Drelichem.
ul. Żeromskiego 56

14 i 28 października 2017
godz. 10.00 i 11.00
My ABCs – zajęcia z j. angielskiego skierowane  
do dzieci w wieku 4–7 lat
Poprzez udział w zabawach językowych i zajęciach manualnych oraz 
słuchanie prostych historyjek i rymowanek, dzieci poznają angielski alfa-
bet oraz przyswajają słownictwo i zwroty. Spotkania prowadzone przez 
doświadczonego nauczyciela j. angielskiego Justynę Mazurek. Wstęp 
po dokonaniu rejestracji na spotkanie. Zgłoszenie należy wysłać na ad-
res: library.acradom@gmail.com w temacie wpisując: My ABCs, a w treści 
wiadomości podając swoje imię, nazwisko oraz wybraną godzinę zajęć. 
Na spotkania zapraszamy tych z Państwa, którzy otrzymają mailowe po-
twierdzenie uczestnictwa. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność 
zgłoszeń.
Miejsce: American Corner, ul. Traugutta 31/33

17 października 2017 roku
godz. 18.00 
Kurs Fotografii – rozmowy o fotografii. Rejestracja 
obrazu – aparat fotograficzny i nie tylko
Na drugim wykładzie zostaną zaprezentowane informacje o ogólnej bu-
dowie aparatu fotograficznego, ze szczególnym uwzględnieniem kon-
strukcji lustrzanki jednoobiektywowej. Prelegent przedstawi również 
historię konstrukcji aparatów fotograficznych. Omawiane będą również 
sposoby fotografowania bez aparatu i ciesząca się dużym zainteresowa-
niem fotografia otworkowa.
ul. Żeromskiego 56

20 października 2017 roku
godz. 18.00
Samolubna kartografia – Grupa naN, Alicja 
Panasiewicz, Adam Panasiewicz – wernisaż wystawy 
intermedialnej
Instalacja krakowskiej grupy naN jest subiektywną wypowiedzią na te-
mat własnego miejsca na planecie Ziemi, kreowania własnego Świata  
w oparciu o odczuwanie ciała jako centrum, pępka Świata. Ja – należący 
do geometrycznego porządku czasoprzestrzeni, ciało i jego odwzorowa-
nie. Ja jako centrum, punkt odniesienia, początek układu współrzędnych, 
bryła na torze codziennego ruchu, na trajektorii ruchu planet nieustannie 
krążącej względem innych, to wreszcie Ja w kontekście pamięci – mapy 
wydarzeń, które tworzą przeszłość. 
Mapa staje się modelem świata skonfrontowanego z własnym, empirycz-
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Zdjęcia udostępnione przez Łaźnia-RKŚTiG

nym odbiorem Świata i zewnętrzną reprezentacją odczuć i przemyśleń.
Instalacja odnosi się do szeroko rozumianej mapy, odwzorowań karto-
graficznych, geometrycznego kształtu świata, kierunków świata, mapy 
mundi.
Alicja Panasiewicz – ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie 
w 1996 r. i od tego czasu prowadzi zajęcia ze studentami kierunków 
Grafika i Wzornictwo na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Zajmuje się instalacją, two-
rzeniem obiektów świecących oraz rzeźbą świetlną. Projektuje i wykonuje 
lampy unikatowe z wykorzystaniem szkła formowanego metodą fusingu 
i slampingu oraz z innych materiałów. Prowadzi warsztaty dla studentów 
poszerzające percepcję światła i przestrzeni. 
Adam Panasiewicz – w 1991 roku ukończył krakowską ASP w Pracowni 
Litografii kierowanej przez prof. Romana Żygulskiego na Wydziale 
Grafiki. Pracę w Wyższej Szkole Pedagogicznej (obecnie Uniwersytet 
Pedagogiczny) w Krakowie rozpoczął w 1994 r. Pracuje na Wydziale Sztuki 
UP na stanowisku adiunkta. Zajmuje się grafiką cyfrową, rysunkiem i cy-
frowym wideo
ul. Traugutta 31/33

23 października 2017 roku
godz. 18.00
Popularne problemy ze sztuką współczesną
Cykl gościnnych spotkań z dr. Kazimierzem M. Łyszczem, wykładowcą 
Wydziału Sztuki UTH w Radomiu. Temat spotkania: Potęgowanie estetycz-
nych emocji. Sacrum i profanum w sztuce. Mile widziane aktywne uczest-
nictwo w dyskusji. Spotkanie w ramach programu edukacyjnego Galerii 
Łaźnia,
ul. Traugutta 31/33
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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 październik 2017 roku
Małgorzata Jabłońska, BIO. Ekspozycja w ramach 
projektu Kadry pod napięciem
Kuratorka wystawy Monika Małkowska: „Małgosię Jabłońską inspirują zja-
wiska „zimne” i bezosobowe: cyfrowa infografika, gry komputerowe, kloc-
ki Lego, japoński komiks, „język” designu. To wszystko przerabia po swoje-
mu, nadając „wypowiedziom” kształt elegancki, efektowny i… zwodniczy. 
Bo pod iluzją chłodnego uniwersalizmu kipią emocje. Bo… popatrzmy na 
BIO (…) Jak wiadomo, pamięć bywa zwodnicza. Natomiast emocje nie 
oszukują. Czujesz, co czujesz. Boli, co boli, wzrusza, co wzrusza. Przed sobą 
nie da się uciec. Toteż Małgorzata Jabłońska opowiada nam nie życiorys, 
lecz rysuje biografię uczuć…”. 
Wystawa czynna do 31 października.

Do 29 października 2017 roku
Od Malewicza do Strzemińskiego
Wystawa, której kuratorem jest dr Janusz Zagrodzki, jest organizowana  
w ramach ogólnopolskich obchodów Roku Awangardy, upamiętniają-
cych setną rocznicę pierwszego wystąpienia na ziemiach polskich arty-
stów tej formacji.
Ekspozycja składa się z trzech głównych zespołów dzieł. Pierwszy  
z nich to prace artystów awangardy, m.in. jednego z najbardziej wpływo-
wych twórców XX wieku Kazimierza Malewicza – autora suprematyzmu,  

Paweł Susid (1952), Strzemiński i Stażewski mylą mi się, 1986/2008; własność autora;  
fot. M. Kucewicz
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Władysława Strzemińskiego – twórcy unizmu czy wybitnej rzeźbiarki 
Katarzyny Kobro. Drugi zespół przedstawi dorobek wybranych artystów 
rozwijających awangardowe założenia w okresie powojennym, m.in. 
Henryka Stażewskiego i Stefana Gierowskiego. Ostatni natomiast prace 
współczesnych artystów, którzy ukazują znaczenie awangardowej spu-
ścizny dla współczesnej kultury. Na wystawie można zobaczyć rzadko 
pokazywane dzieła, głównie z kolekcji prywatnych, a także prace ze zbio-
rów Elektrowni. Ekspozycja obejmuje blisko 120 dzieł – obrazów, rysun-
ków, rzeźb, grafik, plakatów, fotografii, a także wiele cennych materiałów 
archiwalnych.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Ignacy Czwartos, Malewicz i Strzemiński, 2015;  
dzięki uprzejmości Galerii Zderzak, fot. M. Kucewicz
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Do 29 października 2017 roku
Wystawa poplenerowa XXXIV Pleneru dla Artystów 
Posługujących się Językiem Geometrii  
Sztuka a wartości ponadczasowe

Klaus Noculak, Formacja pararelna, fot. M. Kucewicz

Plener odbył się w dniach 2–10 września 2016 roku w Radziejowicach pod 
hasłem Sztuka a wartości ponadczasowe. Zakończyła go wystawa zorga-
nizowana w Warszawie w Galerii Delfiny. Ubiegłoroczny, radziejowicki 
plener zgromadził 45 artystów, w tym 28 polskich i 17 zagranicznych  
z Austrii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Niemiec, Rosji, Szwecji i Szwajcarii. 
Mimo że wszyscy uczestnicy pleneru należą do jednego nurtu sztuki, 
zwanego abstrakcją geometryczną, zarówno ich postawy jak i twórczość 
są bardzo różnorodne pod względem treści i formy. Od twórczości dyk-
towanej wyłącznie intelektem i podporządkowanej ścisłym rygorom 
matematycznym poprzez malarstwo całkowicie wprawdzie wyabstraho-
wane, ale w odczuwalny sposób inspirowane otaczającą rzeczywistością, 
zwłaszcza pejzażem, aż po obrazy oddziałujące silnym napięciem emo-
cjonalnym czy intensywnie zapraszające do medytacji. Kuratorka wysta-
wy: Bożena Kowalska. 

Do 29 października 2017 roku
Andrzej Jakub Olejniczak Plane Transformation from 
the Series Vanishing Space
Andrzej Jakub Olejniczak: „Cykl prac zatytułowany Transformacja 
Płaszczyzny jest jedną z prób odkrycia podwójnej zależności. Jedną z nich 
jest element monochromatycznej bazy – tła z utajonym dynamizmem 
ledwo dostrzegalnych natężeń, którego porządek jest zakłócony poprzez 
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załamania i rozcięcie powierzchni. Ten drugi aspekt ma głębsze działanie, 
bowiem przez relację światła i cienia uzyskuje dodatkową cechę zmien-
ności i przenikania przez warstwę tła, tworząc nowe napięcia dynamicz-
ne. Powoduje to wariacje w postrzeganiu reliefu i staje się mechanizmem 
transformującym te kompozycje. W końcowym rezultacie odbiorca jest 
decydującym choreografem tych zdarzeń, a moja rola sprowadza się do 
tworzenia struktur, które zapraszają do interakcji i nowego postrzegania. 
Są to próby ustalenia fundamentalnych zasad harmonizacji tych minima-
listycznych działań, które przez kontrast wielkości i dynamizm definiują 
wewnętrzne relacje płaszczyzny. Często mówiąc o moich pracach uży-
wam terminów muzycznych. Podobnie jak w muzyce, moje prace grają, 
wpływając na wyobraźnię poprzez rytmiczne powtórzenia i tonalne in-
terpretacje. Harmonizują lub też tworzą dysonanse, ciągle dekonstruując, 
przetwarzają i ukazują się w lustrzanym odbiciu ze zmienionym kątem 
widzenia czy też deformacją…”. Kurator wystawy: Józef Żuk Piwkowski.  

Kino studyjne filmów artystycznych (wstęp płatny)
Premiery: 
1–5 października – Ptaki śpiewają w Kigali; Na pokuszenie
od 6 października – Twój Vincent;  Fantastyczna kobieta; Zgoda
od 20 października – Ach śpij kochanie
od 27 października – Borg/Mcenroe. Między odwagą a szaleństwem

Sztuka na ekranie
Seanse 
1 października – Vicent van Gogh. Nowy sposób widzenia, (dokumentalny), 
godz.16.30
26 listopada – Leonardo da Vinci – malarz na mediolańskim dworze z The 
National Gallery w Londynie 

Dyskusyjny Klub Filmowy
2 października – Dziecko Apokalipsy
9 października – Sława
15 października – Z archiwum kina – Pamięci Andrzeja Wajdy – Panny  
z Wilka
16 października – Tanna
23 października – Przeżyć: Metoda Houellebecqa, dokumentalny

Tani poniedziałek: 12 zł; wtorek–czwartek: 14 zł; piątek–niedziela: 17 zł; fil-
my dla dzieci: 14 zł; bilet grupowy powyżej 5 osób – 12 zł. Informacje pod 
nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie internetowej www.
elektrownia.art.pl. MCSW „Elektrownia” w Radomiu zastrzega sobie prawo 
zmian repertuaru.
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ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

2 października 2017 roku
godz. 16.00
Akademia Zdrowia Forever
W ramach cyklu Akademia Zdrowia Forever socjolog medycyny Lidia 
Chrząstek wygłosi prelekcję Zadbaj o swoją odporność jesienią
Filia nr 16, ul. Barycka 2

3 października 2017 roku
godz. 18.00
Symetrycznie/niesymetrycznie – otwarcie zbioro-
wej wystawy fotografii członków Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego
Kompozycje symetryczne, czyli lustrzane rozmieszczenie elementów ob-
razu po obu stronach domyślnej osi symetrii, jest wszechobecna w na-
szym otoczeniu: w przyrodzie, architekturze, wzornictwie i sztuce. Wydaje 
się to oczywiste, bo trudno wyobrazić sobie doskonalszą formę kompozy-
cyjną. Inaczej jest w świecie fotografii. Akademickie podejście do kompo-
zycji w fotografii stanowi co innego. Popularna teoria mocnych punktów 
obrazu i złotego podziału odcinka narzuca kompozycję asymetryczną. 
Członkowie RTF-u w kolejnej comiesięcznej wystawie przedstawiają swo-
je zdjęcia w temacie symetrycznie/niesymetrycznie.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

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

Zdjęcie udostępnione przez Miejską Bibliotekę Publiczną
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Zdjęcie udostępnione przez Miejską Bibliotekę Publiczną

4 października 2017 roku
godz.16.00  
Spotkanie z Wojciechem Krupą z okazji Światowego 
Dnia Zwierząt oraz rozstrzygnięcie konkursu pla-
stycznego Moje ukochane zwierzątko
Filia nr 16, ul. Barycka 2

4 października 2017 roku
godz. 17.00 
Strefa Aktywności
Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności. Warsztaty pt. Cele finansowe rodziny  
a budżet domowy poprowadzi Lidia Chrząstek – trener edukacji finansowej
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

4 października 2017 roku 
godz. 18.00 
Norwegia. Od Kirkenes do Bergen – otwarcie wysta-
wy Zbigniewa Edwarda Staniszewskiego

Autor mieszka w Radomiu. Jest absolwentem Wydziału Górniczego 
Politechniki Śląskiej, Podyplomowego Studium Ochrony Środowiska  
w Kielcach oraz Small Business Politechniki Świętokrzyskiej. Fotografią 
zainteresował się w latach 60. Jest członkiem Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego i Stowarzyszenia Twórców Fotoklub Rzeczpospolitej 
Polskiej. Liczne podróże pozwoliły szerzej spojrzeć na świat i jego przy-
rodę. Utrwala niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju momenty z życia 
przyrody. Fotografie Zbigniewa Staniszewskiego można było zobaczyć na 
ponad 100 wystawach, z czego na 34 indywidualnych.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13
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6 października 2017 roku 
godz. 10.30
Dwójkowa Akademia Czytelnika
O Przygodzie z Radomirem opowie Marta Trojanowska
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

10 października 2017 roku 
godz. 10.00 
Biblioteczne bajanie
Gdzie jest Elmer? – spotkanie z książkowym słonikiem w ramach cyklu spo-
tkań dla najmłodszych Biblioteczne bajanie. 
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

10 października 2017 roku
godz. 17.00
Portret Sarcum. Wystawa fotografii z Pierwszej 
Komunii Świętej ze zbiorów Łukasza Babuli
Otwarcie w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

17 października 2017 roku 
godz. 10.30
Dwójkowa Akademia Czytelnika
W ramach obchodów Urodzin Książkowego Misia najmłodsi czytelnicy 
spotkają się z Misiem Paddingtonem.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

20 października 2017 roku 
godz. 10.00
Spotkanie autorskie z Anną Litwinek
Anna Litwinek – pisarka i malarka, założycielka wydawnictwa Marruda, 
które powstało z myślą o najmłodszych czytelnikach. Najmłodsi czytelni-
cy spotkają się z robaczkiem Lolkiem i poznają jego przygody. 
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

Zdjęcie udostępnione przez Miejską Bibliotekę Publiczną
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24 października 2017 roku  
godz. 10.00 
Miał kotek miseczkę mleczka… Miau, miau, czyli  
o życiu i usposobieniu kotków
Impreza czytelnicza dla dzieci w ramach cyklu spotkań Biblioteczne 
bajanie, którą tym razem przygotują uczniowie Zespół Szkół 
Ogólnokształcących nr 4 
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

Godziny otwarcia galerii:
Sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10: poniedziałek–piątek 9.00–19.00; 
sobota 9.00–15.00; 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13 – sala widowiskowa: poniedziałek–piątek 
9.00–19.00; sobota 9.00–15.00; Galeria „F-16”, ul. Barycka 2: poniedziałek, 
środa, piątek 12.00–18.00; wtorek, czwartek 9.00–15.00.
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Główna siedziba – ul. Parkowa 1 
tel./fax. 48 364 29 68

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

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

kuznia.amfiteatr@gmail.com

Scena Obozisko  
– ul. Śniadeckich 2

tel. 667 901 915

Do 13 października 2017 roku
Kultura Włączania – wystawa plenerowa
Idea kultury włączającej jest ściśle związana z procesem włączania spo-
łecznego i promowaniem pełnego włączenia osób z niepełnosprawno-
ścią w życie społeczne i kulturalne. Kultura włączająca nabiera szczegól-
nego znaczenia w kontekście uczenia się przez całe życie. Projekt Kultura 
Włączania MOK „Amfiteatr” realizuje razem z Mazowieckim Instytutem 
Kultury. W ramach niego, na początek, do połowy października na ogro-
dzeniu Kuźni Artystycznej można oglądać wystawę zdjęć wielkoformato-
wych-portretowych dzieci z zespołem Downa, autorstwa Kamili Bannach-
Kądziałko.  To pierwsza z cyklu wystaw, które obejrzymy w Radomiu do 
końca roku. Celem wystaw plenerowych jest pokazanie mieszkańcom 
Radomia możliwości i potencjału osób z różnymi niepełnosprawnościami. 
Prace stworzą szansę na oswojenie się z niepełnosprawnością i  zacieka-
wią projektem, na który składają się też m.in.: spacery z ekspertami z róż-
nymi niepełnosprawnościami, które pomogą ustalić poziom dostępności 
kultury w Radomiu; Festiwal PowerOn – prezentacje twórczości osób 
niepełnosprawnych (muzyka, teatr, taniec), twórczości dzieci i młodzieży 
z Radomia i okolic (muzyka, teatr, taniec), dokonań organizacji pozarządo-
wych, quizów i konkursów. W programie estradowym wystąpią zaprosze-
ni artyści i animatorzy. Więcej na www.mik.waw.pl
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

5 października 2017 roku
godz. 18.00–19.30
Rzecz o Lemie – spotkanie  
z Wojciechem Orlińskim 
O Stanisławie Lemie – jednym z najwybitniejszych 
polskich pisarzy – będziemy rozmawiać podczas 
spotkania z Wojciechem Orlińskim, autorem bio-
grafii Lem. Życie nie z tej ziemi. O co Lem pokłócił 
się z Leszkiem Kołakowskim? O co chodziło w 
Solaris i dlaczego Andrzej Wajda w końcu jednak 
nie nakręcił ekranizacji powieści? Co łączyło Lema 
z Karolem Wojtyłą? Jak korespondencyjna przy-

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR
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Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

jaźń z Philipem K. Dickiem przerodziła się w nienawiść, w wyniku której 
Dick wysłał słynny donos na Lema do FBI? Na te i inne pytania będzie moż-
na poznać odpowiedź podczas spotkania.
Wojciech Orliński (ul. 1969) – absolwent Wydziału Chemii Uniwersytetu 
Warszawskiego, od 1997 roku związany z „Gazetą Wyborczą". Stypendysta 
Instytutu Wiedzy o Człowieku w Wiedniu (2005). Od 2014 roku wykła-
dowca na wydziale dziennikarstwa i nowych mediów Collegium Civitas, 
wcześniej w Szkole Wyższej Psychologiii Społecznej. Autor wielu książek, 
w tym powieści science fiction Polska nie istnieje. Debiutował leksykonem 
lemologicznym Co to są sepulki? Wszystko o Lemie. Prowadzi bloga Ekskursje 
w dyskursie (wo.blopx.pl) i audycję Piąteczek w radiu TOK.FM.
Projekt finansowany jest z budżetu obywatelskiego 2017 „Kuźnia talentów 
– warsztaty literacko-teatralne”.
Wstęp wolny.
Miejsce: Kawiarnia artystyczna, ul. Parkowa 1

7 października 2017 roku
godz. 18.00
Wernisaż Maska papuaska z cyklu  
Sztuka z Odległych Lądów

Fundacja naukowa Sub Umbra Sede, we współpracy z MOK Amfiteatr  
w Radomiu mają przyjemność zaprosić na otwarcie pierwszej wystawy 
z cyklu Sztuka z Odległych Lądów – Maska papuaska. Kolekcja fundacji za-
wiera ponad czterdzieści obiektów sztuki prymitywnej, które przenoszą 
widza w świat pierwotnych kultur, w których tradycje rękodzieła znane są 
od pokoleń i kontynuowane do dzisiaj. Wernisaż pozwoli na zagubienie 
się w zawiłościach rzeki Sepik i odkrycie zakamarków wiosek odciętych od 
cywilizacji, gdzie życie niezmienne dyktowane jest prawami natury. Maski 
i rzeźby, z obszaru Papui Nowej Gwinei, Wysp Salomona, Filipin i Indonezji, 
zostały zebrane podczas badan naukowych w Papui Nowej Gwinei mię-
dzy kwietniem a czerwcem 2017 r.
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Wstęp wolny
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Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

14 października 2017 roku
godz. 10.00
Gra miejska Młody, stary – dwa bratanki
W czasie cyklicznych zajęć Kreatywni razem. Cały Radom w Amfiteatrze 
powstała gra miejska, do udziału w której zapraszamy wszystkich miesz-
kańców Radomia. Gwarantujemy świetną zabawę, w czasie której będzie-
cie musieli zmierzyć się z różnorodnymi zadaniami, a które przygotowali 
uczestnicy warsztatów – trzeba będzie wykazać się spostrzegawczością, 
wiedzą o naszym mieście, a także logicznym myśleniem. To świetna 
przygoda dla wszystkich, którzy lubią wyzwania i pasjonują się historią 
Radomia. Zapraszamy maksymalnie 4-osobowe grupy. 
Wstęp wolny. Obowiązują zapisy pod nr telefonu 667 901 900. 
Inicjatywa realizowana w ramach projektu Kreatywni razem. Cały Radom 
w Amfiteatrze. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017. 
Miejsce: Start – pod dawnym kinem Apollo, Plac Jagielloński 15

14 października 2017 roku
godz. 19.00
Zoo – Groniec śpiewa Osiecką. Koncert
MOK „Amfiteatr” zainauguruje kulturalną jesień koncertem znakomitej 
wokalistki Katarzyny Groniec. Artystka wystąpi w programie Zoo, na który 
składają się piosenki Agnieszki Osieckiej. Awangardowe aranżacje utwo-
rów wybitnej poetki i pisarki usłyszymy w zmodernizowanej przestrzeni 
„Kawiarni artystycznej”, rozpoczynając tym samym jej nowe życie.
Katarzyna Groniec znana jest publiczności od lat, ceniona za ironię, li-
ryzm, wdzięk, sceniczny pazur, ale przede wszystkim za wybitne umie-
jętności interpretacyjne. Groniec debiutowała rolą Anki w musicalu Metro  
w Teatrze Dramatycznym (1991). W 1997 r. na Festiwalu Piosenki Aktorskiej 
zdobyła Grand Prix i Nagrodę Dziennikarzy. W 2008 r. Katarzyna Groniec 
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otrzymała Dyplom Mistrzostwa im. Aleksandra Bardiniego za wybitne 
osiągnięcia artystyczne w dziedzinie piosenki aktorskiej. 
Program Zoo Katarzyny Groniec miał swoją premierę na Festiwalu 
Pamiętajmy o Osieckiej w 2014 roku. Od tamtej pory wokalistka ma już na 
koncie ponad 160 koncertów, podczas których w niebanalny, zaskakujący, 
nierzadko przewrotny, ale artystycznie mistrzowski sposób interpretuje 
teksty nieśmiertelnej, lirycznej Osieckiej.
Artystka  występuje z zespołem w składzie: Łukasz Damrych – klawisze; 
Łukasz Sobolak – perkusja; Tomasz Pierzchniak – kontrabas. 
Bilety po 40 zł w przedsprzedaży na stronie www.biletyna.pl, amfiteatr.ra-
dom.pl, w kasie Amfiteatru i  po 50 zł w dniu koncertu w kasie Amfiteatru. 
Liczba miejsc ograniczona.
Miejsce: Kawiarnia artystyczna, ul. Parkowa 1 (I piętro)

21 października 2017 roku
godz. 18.00
Spacer z Questowiskiem
MOK „Amfiteatr” zaprasza na finał inicjatywy Questowisko, zgłoszonej  
w konkursie inicjatyw w ramach projektu Kreatywni razem. Cały Radom 
w Amfiteatrze. Po intensywnej pracy warsztatowej, w czasie której opra-
cowaliśmy fabułę ścieżki edukacyjnej o naszym mieście, zapraszamy na 
spacer naszą trasą. Każdy z uczestników otrzyma ulotkę questową, na 
której znajdzie tekst zawierający zadania do wykonania.  Będziemy mo-
gli zanurzyć się w pewną mroczną opowieść i rozwiązując poszczególne 
zagadki w kolejnych etapach wędrówki, odkrywać dzieje znanej postaci 
z przeszłości naszego miasta. Spacer potrwa ok. 50 minut, ze względu na 
porę wieczorną, zalecamy zabrać ze sobą latarki (najlepiej czołowe).  
Inicjatywa realizowana w ramach projektu Kreatywni razem. Cały Radom 
w Amfiteatrze. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.
Miejsce: Start – budynek MOK „Amfiteatr”, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny

21 października 2017 roku
godz. 12.30
Zawirowania Radomskie
Tym razem zabrzmi muzyka spod Szydłowca i Przysuchy. Na wydarze-
nie składają się warsztaty przyśpiewek, warsztaty taneczne i zabawa 
taneczna.  
Warsztaty przyśpiewkowe: godz. 12.30–15.00. Warsztaty taneczne: godz. 
16.00–18.30. Zabawa taneczna rozpocznie się o godz.19.00 i zakończy ok. 
godz. 1.00. 
Warsztaty przyśpiewkowe poprowadzi Tadeusz Cieślak, znany i ce-
niony śpiewak z Przystałowic Małych – okolice Przysuchy. Ze względu na 
tonację głosu, te warsztaty są przeznaczone dla mężczyzn. Przyśpiewki to 
specyficzny rodzaj rymowanego śpiewu w rytmie trójmiarowym. Śpiewa 
się je do tzw. oberków ciągłych. 
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Warsztaty taneczne poprowadzą Marianna i Tadeusz Cieślakowie, zna-
komita para tancerzy z Przystałowic Małych. Zalecane jest aby na warsz-
taty taneczne zabrać wygodne buty - panowie na płaskiej podeszwie,  
a panie z niskim obcasem. 
Do tańca zagrają: Kapela Jana Wochniaka z Kłudna; Kapela Józefa 
Wyrwińskiego z Korzyc; Kapela Niwińskich. 
Wstęp wolny.  Na warsztaty obowiązują zapisy:  nr. tel.: 602-827-342, 
e-mail: oberekradomski@gmail.com

Wydarzenie jest finansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego w Warszawie ze środków przeznaczonych na zadania 
publiczne w obszarze Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego. 

22 października 2017 roku
godz. 12.00
Wkręć się w teatr – Tymoteusz wśród ptaków

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

Tymoteusz wśród ptaków jest jednym z sześciu utworów teatralnych na-
pisanych przez Jana Wilkowskiego, którego głównym bohaterem jest 
miś Tymoteusz, miś z Rymcimcimowa, który jest jeszcze malutkim zwie-
rzakiem, ale już może pochwalić się mnóstwem przygód! W bajce, którą 
dzieci obejrzą w Kuźni, Tymek znajduje w lesie porzucone kukułcze jajo 
i… postanawia je wysiedzieć. Przedstawienie Tymoteusz wśród ptaków 
zostało wykonane w klasycznej technice pacynkowej. Aranżacja sceny  
i scenografia nawiązuje do legendarnej sceny pacynkowej w stylu angiel-
skim Punch&Judy Show. Lalki na scenie zaskakują, a muzyka energicznie 
napędza akcję!
Jan Wilkowski (1921–1997) to bez wątpienia jeden z najwybitniejszych 
twórców teatru lalkowego w Polsce. Był reżyserem, dramatopisarzem, ak-
torem i pedagogiem. W 1974 roku założył Wydział Lalkarski w Państwowej 
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Wyższej Szkoły Teatralnej w Białymstoku. Współtworzył również telewizyj-
ny teatr lalkowy Ula z Ib. 
Reżyseria Jan Marcov; scenografia Karolina Michałek; muzyka Michał 
Makulski; występuje Marcin Marzec z Teatru Barnaby.
Bilety: 10 zł pojedynczy, 30 zł rodzinny (3 dzieci + 2 dorosłych) do kupienia 
na biletyna.pl i przed spektaklem w Kuźni Artystycznej.
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

28 października 2017 roku
godz. 10.00–14.00
Wkręć się w warsztat – Zoo origami
24 października obchodzony jest Światowy dzień origami. Z tej okazji Kuźnia 
Artystyczna zaprasza na familijne warsztaty, podczas których wspólnie 
będziemy tworzyć papierowe Zoo:  formować zwierzęta takie jak żurawie, 
króliki, słonie, psy, koty, żaby, jelonki, a może nawet smoki. Jak je stwo-
rzyć? Wszystko, czego potrzeba, to kwadratowa kartka papieru, precyzja 
i trochę… a może nawet trochę więcej cierpliwości. Origami, czyli sztuka, 
dzięki której bez użycia kleju i nożyczek można stworzyć prawdziwe cuda. 
Ten rodzaj sztuki został tak popularny w Japonii, że jest obowiązkowym 
przedmiotem w szkole. Warsztaty poprowadzi Ewa Wąsik.
Obowiązują wcześniejsze zapisy na adres: kuznia.amfiteatr@gmail.com
Koszt: 20 zł (10 zł – dorosły, 10 zł – dziecko).
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

28 października 2017 roku
godz. 17.00
Uszyj SpódNicę! – pokaz mody
W „Kawiarni artystycznej” uczestniczki warsztatów kreatywnego szycie 
zaprezentują to, co wyszło spod ich igieł i maszyn. 
Inicjatywa realizowana w ramach projektu Kreatywni razem. Cały Radom 
w Amfiteatrze. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum 
Kultury w ramach programu  Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2017.
Miejsce: Kawiarnia artystyczna, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny

Warsztaty: 

2, 9, 16, 23, 30 października 2017 roku
godz. 16.30–19.30
Warsztaty Teatru Licealnego
Grupa młodzieży, która bierze udział w cyklicznych, bezpłatnych warszta-
tach, będzie poznawać arkana teatru i pracować nad własnym spektaklem.
Wstęp wolny
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
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4, 11, 18, 25 października 2017 roku
godz. 16.30–19.30
Warsztaty Teatru Dla Dorosłych
Chcesz przeżyć przygodę z teatrem? Czujesz w sobie aktorskie powo-
łanie? Lubisz występować na scenie, wcielać się w różne role? Przyjdź 
na bezpłatne warsztaty teatralne, prowadzone przez profesjonalistę! 
Zwieńczeniem cyklu będzie przedstawienie wyreżyserowane i zagrane 
przez uczestników spotkań z teatrem.
Wstęp wolny
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2

8, 29 października 2017 roku
godz. 14.00–16.00
Warsztaty Teatru Rodzinnego 
Teatr nie musi kojarzyć się z powagą i ciszą. Na rodzinnych warsztatach 
panuje śmiech i twórczy ferment. Warsztaty teatralne prowadzi dwójka 
świetnych, profesjonalnych aktorów. Uczestnicy warsztatów poznają róż-
norodność teatru oraz tajniki sztuki aktorskiej. Ważnym punktem spotkań 
jest teatralny savoir vivre. Zapraszamy całe rodziny: od dzieci, poprzez ro-
dzeństwo, rodziców, dziadków, ciocie i wujków! 
Wstęp wolny
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

Warsztaty wszystkich amatorskich grup teatralnych realizowane 
są w ramach zwycięskiego projektu do budżetu obywatelskiego 
2017 Kuźnia talentów – warsztaty literacko-teatralne.

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

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

mdk.pak@wp.pl

1 października 2017 roku
godz. 10.30
XXXV Radomska Emdekowska Frajda Rowerowa
Wyścig dla miłośników jazdy na rowerze MTB. Impreza adresowana do ro-
werzystów od 5 do 65 lat, z obowiązkowym kaskiem ochronnym.  Celem 
„Frajdy” jest popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej, promocja ście-
żek rowerowych i regionalnych szlaków turystycznych oraz promowanie 
zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku oraz rekreacji.
Miejsce: Park im. J. Malczewskiego

2 października 2017 roku
Od jesieni do lata – wystawa prac Dziecięcej 
Pracowni Plastycznej MDK pod kierunkiem Agaty 
Chojnackiej-Pyrgiel
Prace zostały wykonane w technikach rysunkowych i malarskich, w roku 
szkolnym 2016/2017 pod kierunkiem Agaty Chojnackiej-Pyrgiel. Wśród 
nich są  również elementy dekoracyjne oraz formy przestrzenne. Ponadto 
zaprezentowane zostaną prace wykonane w technice grafiki warsztato-
wej, które powstały w grupie młodzieżowej. Ta część ekspozycji będzie 
miała charakter retrospekcji. Wystawa czynna do 20 października 2017 
roku.

5 października 2017 roku
godz. 9.30
XX Powiatowy Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego Bezpieczne Drogi Radomia – 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. Każdy z zawodników ma 
do przejechania na rowerze tor przeszkód, w skład którego wchodzą 
następujące elementy: bramka,  równoważnia, pochylnia, tarka, slalom  
z ograniczeniem.

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej
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17–18 października 2017 roku
godz. 10.00 i 12.00
Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia  
w ramach kampanii Cała Polska czyta dzieciom

Kto z nas nie lubi urodzin! Po raz kolejny zapraszamy dzieci (grupy zorga-
nizowane) na urodziny Książkowego Misia. Jak na urodziny przystało będą 
tańce, zabawy, konkursy i „małe co nieco” – jak mawiał Kubuś Puchatek. 
Zabierzcie ze sobą ulubione pluszaki i oczywiście dobry humor! Na pew-
no będziemy się świetnie bawić!
Wstęp – 5 zł

26 października 2017 roku
godz. 19.00
Absolutnie... – piosenki z tekstem Wojciecha 
Młynarskiego 
Koncert w wykonaniu wokalistów Studia Piosenki „Fermata” pod kierun-
kiem Agnieszki Dąbrowskiej i Rafała Balickiego oraz chóru „Gospel Radom” 
pod kierunkiem Iwony Skwarek

27 października 2017 roku
godz. 17.00
Wernisaż wystawy Kto – 15 lat Dziecięcej Pracowni 
Plastycznej MDK pod kierunkiem Ewy Banaszczyk  
i Magdaleny Grabijas-Brodnickiej
Dziecięca Pracownia Plastyczna działa od 2002 roku. Pracownią przypi-
saną była sala nr 19, która stała się miejscem radosnym, życzliwym, ak-
tywnym, bezpiecznym, twórczym, magicznym. Tu około 3000 dzieciaków 
miało możliwość sprawdzić, czy to prawda...

Zdjęcie udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury
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ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81

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

1 października 2017 roku
godz. 12.00–19.00
Festiwal Ziemniaka z Karolem Okrasą

Muzeum Wsi 
Radomskiej

Zdjęcie udostępnione przez  Muzeum Wsi Radomskiej

W programie tegorocznego Festiwalu Ziemniaka znajdą się m.in. występy 
kapel ludowych z Radomskiego i zabawa taneczna Pod dębem, pokazy 
prac polowych na terenie muzealnych pól (pokaz kopania ziemniaków, 
orki, kultywatorowania i siania zboża) rodzinne warsztaty plastyczne, 
kiermasz twórczości ludowej i rękodzieła, sprzedaż miodów, ziół, sa-
dzonek oraz innych towarów, powiązanych z tematyką festynu, pokaz 
prac ciesielskich przy młynie z Zajączkowa, pokaz uruchamiania młyna 
z Zajączkowa. W trakcie imprezy w godzinach 14.30–15.30 nastąpi roz-
strzygnięcie konkursu Potrawa regionalna z ziemniaków. W konkursie biorą 
udział: Koła Gospodyń Wiejskich, zespoły folklorystyczne oraz stowarzy-
szenia z Radomskiego. Przewodniczącym komisji konkursowej będzie 
Karol Okrasa, kucharz i dziennikarz kulinarny, gospodarz popularnych 
programów telewizyjnych, takich jak: Kuchnia z Okrasą, Okrasa łamie 
przepisy i Smaki czasu z Karolem Okrasą, autor książki pt. Gotuj z Okrasą. 
Wyróżnieniem dla zwycięzcy będzie oprócz nagrody rzeczowej uczest-
nictwo w programie telewizyjnym Karola Okrasy pt. Okrasa łamie przepisy. 
W godzinach 16.30–18.00 na terenie zagrody z Jastrzębi odbędzie się po-
kaz kulinarny Karola Okrasy, którego celem jest prezentacja starych przepi-
sów w połączeniu z nowoczesną sztuką kulinarną. Po zakończeniu pokazu 
odbędzie się degustacja przygotowanych potraw.
Wstęp płatny
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Wystawy czasowe:
Obiekty sakralne i cmentarze Puszczy Kozienickiej
Na wystawie prezentowane są kościoły wraz z ich wyposażeniem, dzwon-
nice oraz nagrobki cmentarne. Fotografie wykonano podczas objazdów 
terenowych zrealizowanych w latach 2016–2017. Za obszar badawczy 
przyjęto historyczne granice Puszczy Kozienickiej. Ekspozycja koncen-
truje się nie tylko na zewnętrznym wyglądzie świątyń. Ukazuje także 
wybrane elementy kościelnego wnętrza w postaci ambon, chrzcielnic  
i ściennych malatur. Zdjęcia nekropolii prezentujące bramy cmentarne oraz 
poszczególne rodzaje nagrobków zostały podzielone na dwie główne 
części. Pierwszą grupę stanowią przykłady nagrobnych pomników elity 
społeczno- finansowej, wykonane w kamieniu i żeliwie, głównie w stylu 
neoklasycznym, romantycznym i neogotyckim. Druga grupa przybliża 
różne formy mogił ludowych, na których umieszczano krzyże robione  
z drewna oraz elementów metalowych.

W małomiasteczkowej aptece 
Wystawa podejmuje problematykę związaną z ochroną zdrowia i zioło-
lecznictwem w XIX i początkach XX wieku. Ekspozycja w Domu Ludowym 
z Jedlni jest podzielona na dwie części. Parter obiektu zajmuje apteka, pię-
tro - zielarnia. Pokazano bogaty zestaw wyposażenia i naczyń aptecznych. 
Druga część wystawy skupia się na ziołach, których zapasy były zawsze  
w aptekach bardzo duże. Przechowywano je na specjalnie w tym celu za-
adaptowanych strychach, określanych właśnie mianem zielarni.

Wizerunki Matki Boskiej w zbiorach MWR 
Na wystawie prezentowane są ikonograficzne przedstawienia Matki 
Boskiej na przykładach zabytków znajdujących się w zbiorach Muzeum 
Wsi Radomskiej. 

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne 
 w kolekcji MWR
Przedmiotem wystawy jest rzeźba w drewnie. Zaprezentowano zarówno 
nieliczne XIX – wieczne rzeźby sakralne najprawdopodobniej pochodzą-
ce z profesjonalnych warsztatów cechowych, jak również powojenne 
dzieła twórców nawiązujących do sztuki ludowej. 

Godziny otwarcia 
Od 2 października: poniedziałek–piątek 9.00–15.30; sobota–niedziela 
10.00–15.00. W sezonie zimowym od 2.10.2017 r. do 24.03.2018 r. przewod-
nik rozpoczyna oprowadzanie: poniedziałek–piątek: 9.00, 11.00, 13.00; so-
bota - niedziela: 10.00, 12.00, 13.00. Kasa kończy sprzedaż biletów godzinę 
przed zamknięciem muzeum. W poniedziałki wstęp jest bezpłatny i mu-
zeum nie udostępnia do zwiedzania wystaw czasowych.
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ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63

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

resursa.radom@.wp.pl 

'
6 października 2017 roku
godz. 18.30
Dyzma raz jeszcze – musical w wykonaniu Teatru 
Poszukiwań i grup artystycznych „Resursy"

8 października 2017 roku
godz. 15.00
Śladami radomskich Żydów – wycieczka autokarowa 
szlakiem pamięci
Początek wycieczki przy Pomniku Ofiar Getta w Radomiu – ul. Bóżniczna. 
Liczba miejsc ograniczona. Zapisy od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-
16.00 pod nr tel. 48 362 42 63. Osoba prowadząca zapisy – Anna Pawlak.

13 października 2017 roku
godz. 12.00 
Znane i nieznane pomniki Tadeusza Kościuszki  
w regionie radomskim
Spotkanie w ramach projektu edukacyj-
nego Historia Cię szuka... zorganizowane w 
związku z 200. rocznicą śmierci Tadeusza 
Kościuszki, połączone z wykładem i pre-
zentacją multimedialną przygotowaną 
przez Pawła Putona, pracownika Działu 
Dziedzictwa Kulturowego „Resursy 
Obywatelskiej”.
Tadeusz Kościuszko (1746–1817) – inży-
nier wojskowy, fortyfikator, polski i amery-
kański generał, uczestnik walk o niepodle-
głość Stanów Zjednoczonych, Najwyższy 
Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej pod-
czas insurekcji nazwanej jego nazwiskiem. Polski bohater narodowy, 
posiadający niezliczoną ilość pomników i miejsc pamięci. Nie inaczej jest  
i w widłach Wisły, Pilicy i Kamiennej, gdzie spotkać można liczne, czasami 
mało znane niecodzienne jego pomniki. Historia wielu z nich sięga stu 
lat wstecz i obrazuje skomplikowane losy ojczyzny znajdującej się pod 
zaborami.

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA
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20 października 2017 roku 
godz. 18.00
Otwarcie wystawy fotografii w technice gumy  
szlachetnej Przemysława Barańskiego pt. Ściana
Autor fotografią zajmuje się od lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
Jest członkiem Związku Artystów Fotografików Okręgu Świętokrzyskiego 
frakcji radomskiej, autorem ponad 30 wystaw i prezentacji autorskich 
oraz uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych plenerów fotograficznych 
krajowych i międzynarodowych. Posiada członkostwo Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego, Stowarzyszenia Marynistów Polskich 
Fotoklubu RP i Klubu Hasselblada.  Swoje artystyczne zamierzenia reali-
zuje posługując się gumą-starą, szlachetną techniką fotograficzną, a jego 
ulubionymi tematami są pejzaże, architektura i motywy marynistyczne. 

26 października 2017 roku
godz. 19.00
Spektakl teatralny Kochanie, 
jutro zaczniemy od nowa
O życiu – czasem smutnym, czasem zabaw-
nym, o przeciwnościach losu i nadziejach, 
o tym wszystkim, co spotyka nas każdego 
dnia… Wybór tekstów i adaptacja na potrze-
by dramatu Grzegorz Bartos, reżyseria Robert 
Stępniewski, muzyka Jarosław Zarychta.
Wstęp – 5 zł, bilety  do nabycia w Resursie, od 
pon. do pt. w godz. 8.00 – 16.00

KLUB DOBREGO FILMU W RESURSIE:

4 października 2017 roku
godz. 12.00, 18.00 
Martwe wody, reż. Bruno Dumont,  Belgia/
Francja/Niemcy 2016 (122 min.)
Południowa Francja, 1910 rok. Dwaj inspek-
torzy prowadzą śledztwo w sprawie serii ta-
jemniczych zaginięć turystów. Przyjdzie im 
poznać całą gamę ludzkich typów, z których 
każdy zdaje się reprezentować ekstrema...
Niezwykła mieszanka baśni, dworskiego ro-
mansu i slapstickowej komedii w doborowej 
obsadze z Juliette Binoche i Fabrice Luchinim 
na czele. 

fot. D. Wólczyńska
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12 października 2017 roku 
godz. 12.00, 18.00 
Wściekłość, reż. Michał Węgrzyn, Polska 2017  (83 min.)
Adam, młody prezenter telewizyjny, po spotkaniu z kochanką wraca do 
żony i dzieci, biegnąc kilkanaście kilometrów i prowadząc ważne rozmo-
wy telefoniczne. Ten bieg może odmienić jego życie. Oryginalna, porusza-
jąca polska produkcja inspirowana głośnym filmem "Locke". 
Uwaga! Ze względu na Tydzień Kultury Chrześcijańskiej i spotkanie  
z s. Małgorzatą Borkowską OSB oraz wernisaż fotografii Wojciecha Stana - 
wyjątkowo seans odbywa się w czwartek. 

18 października 2017 roku
godz. 12.00, 18.00 
Jestem Rosa, reż. Laís Bodanzky, Brazylia 2017 (102 min.) 
Tytułowa bohaterka ma trzydzieści parę lat. Jej rodzice rozwiedli się, ona 
zaś mieszka z własną rodziną w centrum Sao Paolo. Kobieta zmaga się  
z wieloma kłopotami, które nie pozwalają jej na realizację życiowej pasji  
i powołania - pisanie sztuk teatralnych. 
Wzruszająca opowieść o niełatwym odkrywaniu własnej tożsamości  
w patriarchalnym społeczeństwie Ameryki Południowej. 

25 października 2017 roku
godz. 12.00, 18.00 
Fantastyczna kobieta, reż. Sebastián Lelio, Hiszpania/Niemcy/USA/Chile 
2017 (104 min.)
Orlando planuje urodzinową niespodziankę dla znacznie młodszej od 
niego partnerki Mariny. Po romantycznym wieczorze w Santiago mężczy-
zna nieoczekiwanie słabnie. Marina zabiera go do szpitala, gdzie czeka ją 
konfrontacja z rodziną Orlanda, służbą zdrowia i policją. Dziewczyna roz-
poczyna walkę o prawo do swoich uczuć. 

Cena biletu – 10 zł. Cena karnetu na pięć dowolnych seansów – 40 zł. 
Karnet ważny jest przez trzy miesiące od daty jego wydania. Słodki 
poczęstunek funduje Fogiel&Fogiel. 
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Radomska 
Orkiestra 
Kameralna

ul. Żeromskiego 53  
(sala koncertowa Urzędu Miejskiego)

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

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

20 października 2017 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające – Kolory jesieni        
Wykonawcy: Jacob Shaw – wiolonczela, Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie: Edward Grieg, Suita w dawnym stylu Z czasów Holberga op. 
40; Piotr Czajkowski, Nokturn op. 19 nr 4; Gabriel Fauré, Elegia op. 24; David 
Popper, Rapsodia węgierska op. 68; Wojciech Kilar, Orawa.
Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w trzech grupach 
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.

21 października 2017 roku
godz.18.00
Kolory jesieni
Wykonawcy:
Jacob Shaw – wiolonczela,
Radomska Orkiestra Kameralna.
W programie:
Edward Grieg: Suita w dawnym stylu Z czasów Holberga op.40;
Piotr Czajkowski: Nokturn op. 19 nr 4;
Gabriel Fauré: Elegia op. 24;
David Popper: Rapsodia węgierska op.68;
Wojciech Kilar: Orawa.
Gwiazdą wieczoru będzie Jacob Shaw – wiolonczelista uhonorowany 
wieloma międzynarodowymi nagrodami, koncertujący na całym świecie,
m.in. w Carnegie Hall, Berlin Konzerthaus, Salle Gaveau, Royal Albert 
Hall, Guangzhou Opera Hous. Shaw ukończył z najwyższym odznacze-
niem Ecole Normale de Musique w Paryżu i Leopold Mozart Zentrum  
w Augsburgu. Jest z zamiłowania pedagogiem, ma własne studio naucza-
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nia w Kopenhadze, wykształcił wielu laureatów konkursów. Prowadzi kur-
sy mistrzowskie w Europie, USA i Azji. Jest Music Ambassador for Dulwich 
College International In Asia, wraz z rodziną stworzył we Francji Festival 
International de Musique de Chambre. W 2015 r. wydał dwupłytowy al-
bum Debut, entuzjastycznie przyjęty przez świat muzyczny.

Bilety: I strefa – bilet normalny 20 zł, bilet ulgowy 18 zł; II strefa – bilet nor-
malny 16 zł, bilet ulgowy 14 zł,
Cena biletu w karnecie: 14 zł (min. 5 koncertów)

Mayday 2, fot. Z. Rybka

Jacob Shaw
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

1, 15 października 2017 roku 
godz.18.00 

14 października 2017 roku Premiera
Jubileusz 40-lecia Teatru Powszechnego
godz. 18.00 
Mitch Leigh, Dale Wasserman, Joe Darion Człowiek  
z La Manchy, reż. Waldemar Zawodziński 
Efektowne widowisko muzyczne, zrealizowane w oparciu o klasyczną 
opowieść Miguela Cervantesa o walczącym z wiatrakami błędnym ryce-
rzu, Don Kichocie z La Manchy. Jeden z najpiękniejszych tekstów w dzie-
jach światowej literatury, prawie 300 kostiumów, na scenie ponad 50 wy-
konawców... Nie można tego przegapić. W rolach głównych m. in.: Łukasz 
Mazurek, Łukasz Stawowczyk, Sabina Karwala (gościnnie).
Dofinansowano ze środków Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

5, 6, 7, 8 ,10 października 2017 roku
godz. 18.00
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 taksówka-
rza, który brawurowo prowadzi podwójne życie, karkołomnie lawirując 
pomiędzy dwoma nieświadomymi niczego żonami? Uchylając rąbka 
tajemnicy, 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 cierpli-
wość? Sprawdźcie! I bawcie się dobrze! Obsada: Joanna Jędrejek, Iwona 
Pieniążek, Dorota Szperlak, Marek Braun, Wojciech Ługowski, Adam 
Majewski, Jarosław Rabenda.
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5, 6, 7, 8 października 2017 roku
godz. 19.00
Michele Riml Seks dla opornych, reż. Jacek Schoen           

Komedia dla dorosłych. Alice i Henry, małżonkowie z kilkunastoletnim sta-
żem, uzbrojeni w egzemplarz „Seksu dla opornych”, meldują się w mod-
nym hotelu z misją rewitalizacji swojego związku. 
Przeżyte lata odcisnęły na nich swoje piętno, dołożyły się do tego dzieci, 
stres i codzienna rutyna. Wzajemne pretensje i urazy zaprowadzą małżon-
ków niemal do ostatecznego zerwania, a poradnikowe recepty dostarczą 
zdecydowanie groteskowych przeżyć… Obsada: Katarzyna Dorosińska, 
Łukasz Mazurek

11, 12 października 2017 roku
godz. 18.00
Dawn King Łowca, reż. Waldemar Zawodziński 
Małżeństwo Samuela i Judith Covey’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 Covey’ów pojawia się łowca, William Bloor, któ-
ry ma zbadać sytuację i pomóc w walce z drapieżnikami. Przyjazd Bloora 
na zawsze odmieni życie nie tylko Judyty i Sama… Kim naprawdę jest 
budzący niepokój, tajemniczy łowca? Obsada: Aleksandra Bogulewska, 
Joanna Zagórska, Karol Puciaty, Łukasz Stawowczyk.

Seks dla opornych, fot. P. Skrzypczyk
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18, 19, 20, 22 października 2017 roku
godz. 18.00
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. Obsada: 
Danuta Dolecka, Katarzyna Dorosińska, Marek Braun, Jacek Łuczak (go-
ścinnie), Adam Majewski, Jarosław Rabenda.

20, 22 października 2017 roku
godz. 19.00
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?... W roli Angeli Izabela 
Brejtkop.

21, 27 października 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 

Bóg mordu, fot. M. Strudziński
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pokazują swoje prawdziwe oblicza, wywlekając na światło dzienne naj-
bardziej odpychające brudy. Zapraszamy na pełen emocji i niespodzie-
wanych zwrotów akcji aktorski koncert! Obsada: Izabela Brejtkop, Joanna 
Jędrejek, Marek Braun, Jarosław Rabenda.

28, 29 października 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. Obsada: Jarosław Rabenda, Łukasz Stawowczyk, Łukasz 
Węgrzynowski, Karol Puciaty, Izabela Brejtkop, Maria Gudejko, Joanna 
Zagórska.

8, 15, 22, 29 października 2017 roku
godz. 13.00
10, 17, 19, 27 października 2017 roku
godz. 10.00
11, 12, 18, 24, 25, 26 października 2017 roku
godz. 10.00 i 12.00
Marta Guśniowska Kopciuszek, reż. Petr Nosalek                 
Klasyka gatunku.Mądre, dowcipne, barwne, zreali-
zowane z wielką wyobraźnią przedstawienie z opi-
senkami i pięknymi lalkami. Nie tylko dla maluchów. 
Obsada: Agnieszka Grębosz, Patrycja Kowalewska, 
Dorota Szperlak, Przemysław Bosek, Mateusz Michnikowski.

Informacje o cenach biletów: tel. 48 384 53 22, 
bilety@teatr.radom.pl , www.eBilet.pl
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1 października 2017 roku
godz. 17.00 i 19.30
Spektakl Pikantni
Dwie znudzone sobą pary małżeńskie Alex 
i Doris oraz Bea i Christoph, szukają wrażeń, 
by podnieść temperaturę swoich związków. 
Pary poznały się na portalu randkowym  
i postanowiły urządzić wspólną, intymną 
schadzkę… Obsada: Doris – Barbara Kurdej-
Szatan;  Bea – Anna Mucha; Christoph – 
Mikołaj Roznerski/Mikołaj Krawczyk; Alex – 
Michał Ziembicki.
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl

4, 18 października 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.

4, 11, 18, 25 października 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. 

Inne  
wydarzenia
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4, 11, 18 października 2017 roku
Druga Strona Ulicy – bezpłatne warsztaty produkcji 
muzycznej dla młodzieży
Cykl bezpłatnych warsztatów produkcji muzycznej Druga Strona Ulicy, po 
blisko rocznej przerwie wraca do Radomia – druga edycja odbędzie się  
w październiku w pełni profesjonalnym studio Zespołu Szkół Muzycznych 
im. Oskara Kolberga z udziałem Te-Trisa oraz DJ'a Eproma. To doskonała 
okazja dla wszystkich, którzy chcą zgłębić tajniki produkcji muzycznej – 
podczas zajęć zostaną omówione takie zagadnienia jak sampling, beat-
making, aranżacja, techniki wokalne, a także miks i mastering. Dodatkowo 
każdy z uczestników będzie miał możliwość nagrania wspólnego utworu 
z prowadzącymi wraz z teledyskiem! 
Harmonogram warsztatów:
4 października – Z czym to się je? – wprowadzenie (Te-Tris); O robieniu be-
atów – beatmaking (Te-Tris)
11 października – Nawiń to sam – warsztat rapowy (Te-Tris)
18 października– Brzmienie to podstawa – miks/mastering (DJ Eprom)
Więcej na  www.drugastrona.org

4, 11, 18, 25 października 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, 
rosyjski.
Organizator: Stowarzyszenie Droga Mleczna
Miejsce: Pub Nasza Szkapa, ul. Dowkontta 2
wstęp wolny

6 października 2017 roku
godz. 20.00
Anna Maria Jopek + Kroke – koncert
Anna Maria Jopek – wokalistka, kompozytorka, która nagrywa i kon-
certuje na całym świecie z najważniejszymi postaciami muzyki naszych 
czasów. Kroke – formacja, która  odwołuje się  do tradycyjnej muzyki  
i przeszłości, posługując się nowatorskimi środkami wyrazu.
Kroke – autorska muzyka artystów przywołuje wpływy wielu kultur 
– odwołując się do tradycyjnej muzyki i przeszłości – posługując się 
nowatorskimi środkami w kształtowaniu formy i kolorystyki. Styl balan-
sujący na granicy etno, jazzu, muzyki klasycznej, klezmerskiej a nawet 
elektronicznej.
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl
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7 października 2017 roku
godz. 20.00
Sławomir – koncert
Sławomir – wokalista, wizjoner. Twórca nowego gatunku muzycznego 
Rock Polo czyli połączenia muzyki tanecznej ze szlachetnym rockowym 
brzmieniem. 
Miejsce: Klub Muzyczny Strefa G2, ul. Przemysłowa 20
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl

7 października 2017 roku
godz. 18.00
Aukcja charytatywna i koncert  
Mieczysława Szcześniaka
Aukcja dzieł radomskich i ogólnopolskich artystów plastyków na rzecz 
pięcioletniej Zuzi z Radomia. Do wylicytowania będą prace między in-
nymi  ks. Władysława Paciaka, Rafała Malczewskiego, prof. Karola Badyny  
z Karkowa.
Aukcji będzie towarzyszyć koncert Największe przeboje Mieczysława 
Szcześniaka z zespołem. Głównym organizatorem aukcji jest Fundacja 
Zagraj w Zielone, której celem jest m.in. upowszechnienie kultury, sztuki, 
ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechnianie działalności charytatyw-
nej i szeroko pojętej pomocy społecznej.
Bilety w cenie 35 zł do nabycia każdego dnia w Łaźnia RKŚTiG,  
ul. Żeromskiego 56 
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu

7 października 2017 roku
godz. 20.00
Koncert Antoniny Krzysztoń – W poszukiwaniu 
prawdy
Koncert w ramach Konferencji Wolontariatu Hospicyjnego w Radomiu.
Więcej informacji pod numerem tel. 605 980 214.
Miejsce: Aula WSB im. Bp Jana Chrapka, ul. Kolejowa 22.
Wstęp wolny 

30 września – 1 października, 7–8, 21–22, 
27–28 października 2017 roku 
Warsztaty pantomimy i przedstawienie 
pantomimiczne
Warsztaty obejmą miedzy innymi komedię/dramat ciała, kompozycję, 
zadania aktorskie, pracę aktora z rekwizytem, pracę aktora z kostiumem, 
podstawy pisania etiud teatralnych, używanie elementów muzycznych, 
improwizację, teatr fizyczny. Można odkryć nowy sposób na wyrażanie 
siebie, dowiedzieć się jak w umiejętny sposób łączyć myśli, emocje i dzia-
łanie, nauczyć się panować nad swoim ciałem, przełamać nieśmiałość. 
Warsztaty poprowadzi Bartłomiej Ostapczuk – znakomity aktor-mim, 
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reżyser, choreograf, współpracujący z wieloma teatrami w kraju i na świe-
cie. Sztukę pantomimy doskonalił pod okiem mistrza Marcela Marceau.
Cykl weekendowych spotkań kończy się przedstawieniem pantomi-
micznym pt. Inspiracje w wykonaniu uczestników warsztatów w dniu 
28 października. 
Udział w warsztatach jest nieodpłatny. Wymagane jest wcześniejsze po-
twierdzenie chęci udziału pod numerem telefonu 48 331-24-46. 
Organizator: Dom Kultury Borki oraz Mazowiecki Instytut Kultury
Miejsce: Dom Kultury Borki, Sucha 2

13 października 2017 roku
godz. 19.00
Kat&Roman Kostrzewski – koncert
Polska grupa muzyczna wykonująca thrash metal. Powstała pod koniec 
2004 roku w Katowicach z inicjatywy wokalisty Romana Kostrzewskiego  
i perkusisty Ireneusza Lotha.
Miejsce: Klub Muzyczny Strefa G2, ul. Przemysłowa 20
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl

19 października 2017 roku
godz. 18.00
Salony Drogi Mlecznej. Radom wojewódzki
Salony Drogi Mlecznej to seria cyklicznych spotkań dyskusyjnych o tema-
tyce społecznej i edukacyjnej w innowacyjnej formie. Spotkania mają 
luźny, jednak w pełni merytoryczny charakter dotykający spraw istotnych 
dla społeczności lokalnej. Tematem czwartego Salonu będzie Radom wo-
jewódzki. Będziemy dyskutować m.in. o tym, czy nasze miasto powinno 
mieć status stolicy województwa i jakie są wady i zalety bycia miastem 
wojewódzkim. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie 
www.drogamleczna.org.pl 
Miejsce: Łaźnia - RKŚTiG, ul. Żeromskiego 56
Wstęp wolny

20 października 2017 roku
godz. 20.00
Strachy na Lachy
Strachy Na Lachy to jeden z najpopularniejszych obecnie zespołów roc-
kowych w Polsce. Grupa powołana została przez Krzysztofa „Grabaża” 
Grabowskiego i Andrzeja Kozaka, początkowo jako formacją działająca 
tylko dla przyjemności i bez większych zobowiązań. Okazało się, jednak, 
że ten nowy projekt przypadł do gustu szerokiemu gronu i fani zaczęli do-
magać się od Strachów płyty, czego efektem był krążek „Strachy Na Lachy” 
wydany pod koniec 2003 roku.
Miejsce: Klub Muzyczny Strefa G2, ul. Przemysłowa 20
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl
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21 października 2017 roku
godz. 12.00
Spacer po Radomiu: Radom przemysłowy
Kolejny Spacer po Radomiu zabierze nas do czasów, kiedy nasze mia-
sto tętniło przemysłem. COP, Łucznik, Radoskór – odkryjemy miejsca, które 
żyły własnym życiem i organizowały czas mieszkańców Radomia w złotej 
erze przemysłu. Więcej na www.drogamleczna.org.pl
Czas trwania wycieczki: ok. 2,5 h
Start: okolice starej łaźni na Plantach – skrzyżowanie ulic Planty i Broni
wstęp wolny

21 października 2017 roku 
godz. 17.00
Wystawa Vestige
Paweł Biedrzycki – urodzony w 1990 roku w Radomiu. Absolwent 
Akademii Fotografii w Warszawie. Obecnie studiuje na IV roku foto-
grafii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej  
w Łodzi. Absolwent programu mentorskiego Sputnik Photos (2014/2015). 
W 2015 roku został wybrany do wydanego przez magazyn „doc!” albu-
mu „Debiuty”, który prezentował młodych polskich fotografów. Studiuje  
Łodzi, mieszka i pracuje w Warszawie.
Vestige to opowieść o krajobrazie wewnętrznym – człowieka i natury. To pró-
ba symbolicznego przełożenia emocji na język krajobrazu. Poszukiwanie 
zbioru wspólnego na skrzyżowaniu tego, co wewnętrzne z tym, co ze-
wnętrzne: zależności, napięć, sprzeczności. Ubrane w wizualne metafory 
stany świadomości noszą w sobie potencjał zbliżenia człowieka do miej-
sca, z którego pochodzi, a na którego bliskość zbyt często pozostaje ślepa.  
Jest to jednocześnie osobista opowieść o nietrwałości i nieustającym po-
czuciu swoistej zadry; o tym, że niekiedy kolekcjonowanie pozostałości 
jest jedynym, co pozostaje.
Miejsce: Galeria 58, ul. Żeromskiego 58/14

22 października 2017 roku 
godz. 16.00 i 19.00
Ostra Jazda – spektakl Teatru Komedia
Co się dzieje kiedy tracimy pracę? Szukamy nowej! Ale droga, którą prze-
mierzamy, aby zdobyć wymarzone stanowisko może być długa i wybo-
ista, a i poszukiwania mozolne. Co robią bohaterowie Ostrej jazdy, którzy  
z dnia na dzień utracili pracę? Postanawiają iść na skróty…
Reżyseria: Mirosław Łopatyński. Obsada wymienna: Julia Kamińska/
Marta Wierzbicka; Katarzyna Żak/Magdalena Wójcik; Mirosław Baka; Jan 
Jankowski/Adam Hutyra; Przemysław Sadowski.
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl
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26 października 2017 roku 
godz. 20.00
Varius Manx i Kasia Stankiewicz – koncert z okazji 
25-lecia zespołu
Varius Manx, jeden z najpopularniejszych 
polskich zespołów rockowych, po dwu-
dziestu pięciu latach działalności cały czas  
w doskonałej formie. Twórcy takich prze-
bojów, jak Orła Cień, Zanim zrozumiesz, czy 
Piosenka Księżycowa przygotowali wyjątkową 
trasę koncertową z udziałem drugiej wo-
kalistki Varius Manx – Kasi Stankiewicz. Na 
koncercie usłyszymy największe hity zespołu,  
a także nowe piosenki nagrane w 2016 roku.
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl

27 października 2017 roku 
godz. 19.00
Spektakl Kłamstwo
Niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgrozo, zabawne studium, wła-
śnie... kłamstwa. Florian Zeller, francuski dramaturg zdążył już przyzwy-
czaić swoich widzów do ostrej jazdy i bolesnego telemarku, porusza się  
z gracją baletnicy i precyzją chirurga w meandrach i zakamarkach ludzkich 
umysłów. Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pary kochan-
ków, a ich nadal tylko czworo. Jak to jest możliwe?...
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl

28 października 2017 roku 
godz. 19.00
Grzegorz Turnau L – Live.  Koncert urodziNOWY
L – Live to Grzegorz Turnau z zespołem w jubi-
Leuszowym muzycznym spektakLu.
L to aLbum, na którym znajduje się kiLkadzie-
siąt nigdy dotychczas niewydanych nagrań 
audio i video.
L – Live to koncertowa retrospekcja, będąca 
wyborem najbardziej, mniej i najmniej zna-
nych utworów, z tymi wcaLe nieznanymi –  
w tLe.
L – jak labirynt. L – jak lamus. L – jak 50.
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Bilety do nabycia m.in. na www.biletyna.pl
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ul. Poniatowskiego 5
tel. 48 362 80 50 
fax 48 340 07 89
www.helios.pl

radom@helios.pl

Premiery filmowe:

6 października 2017 roku
Blade Runner 2049. Oficer policji Los Angeles trafia na ukrywaną 
przez lata informację, która może pogrążyć resztki społeczeństwa w cha-
osie. Odkrycie prowadzi go do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy 
androidów, który zaginął trzydzieści lat temu.
My Little Pony. Film. Dzielne kucyki wyruszają w podróż, aby poko-
nać Króla Burzy i uratować swoje królestwo, Equestrię.
Twój Vincent. Bohaterowie obrazów Vincenta van Gogha przedsta-
wiają historię życia oraz tajemniczej śmierci artysty.

13 października 2017 roku
Emotki. Film. Wszyscy mamy emocje. Okazuje się, że mają je także… 
emotikony. Animowana komedia zabierze nas do sekretnego świata na-
szych telefonów.
Pierwszy śnieg. Detektyw Harry Hole bada sprawę zaginięcia ko-
biety, której szalika użyto do przystrojenia ulepionego przed jej domem 
bałwana.

20 października 2017 roku
Ach śpij kochanie. Młody milicjant mierzy się z zagadką morderstw 
w okolicach Krakowa. Podejrzenia padają na szanowanego obywatela 
- Mazurkiewicza.
Geostorm. Sieć satelitów, która została stworzona do kontroli global-
nego klimatu, zaczyna powodować katastrofalne anomalie pogodowe.
Potworna rodzinka. Tak, tak! Wishbone'owie zostali zamienieni  
w potwory! Od tej chwili robią wszystko, by zdjąć klątwę i uniknąć zacze-
pek ze strony namolnego hrabiego Draculi. Wkrótce okaże się też, że bycie 
potworem ma swoje dobre strony.

25 października 2017 roku
Thor: Ragnarok. Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszech-
świata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić
do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli…

Kino 
HELIOS  
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27 października 2017 roku
Piła: Dziedzictwo. Na terenie miasta pojawiają się ciała ludzi, którzy 
zginęli w przerażających okolicznościach. Śledztwa zaczynają wskazywać 
nieprawdopodobnego sprawcę, a mianowicie nieżyjącego już Johna 
Kramera.

9, 23 października 2017 roku 
godz. 18.30
Helios na scenie 
9 października – Wieczór Trzech Króli, 23 października – Piotruś Pan

4, 11, 16, 30 października 2017 roku
godz. 18.30
Kino Konesera
4 października – The Square, 11 października – Ptaki śpiewają w Kigali, 
25 października – Tulipanowa gorączka, 30 października – Podwójny 
kochanek

5, 12, 19, 26 października 2017 roku
godz. 18.00
Kultura Dostępna
5 października – Pokot; 12 października - Szatan kazał tańczyć; 19 paź-
dziernika – Maria Skłodowska-Curie; 26 października – Bodo

18 października 2017 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet – Wszyscy moi mężczyźni

1, 15, 29, 31 października 2017 roku
godz. 10.30
Filmowe Poranki
1 października – Pamiętnik Florki Cz. 1; 15 października – Premierowy po-
kaz długiego metrażu Strażaka Sama; 29 października – Pamiętnik Florki 
Cz. 2; 31 października – Potworna Rodzinka – seans z konkursami z okazji 
Halloween  

16 października 2017 roku
godz. 17.00
Filmowy Uniwersytet Trzeciego Wieku – Tulipanowa 
gorączka

27, 31 października 2017 roku
Nocny Maraton Filmowy – Maraton Halloween

Akademia Filmowa kina Helios – rok szkolny 2017/18
Szczegółowe na www.helios.pl w zakładce Szkoły / Akademia Filmowa
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ul. Chrobrego 1
tel. 670 05 00
fax: 670 05 25

www.multikino.pl
radom@multikino.pl

Premiery filmowe: 

6 października 2017 roku
Blade Runner 2049. 
Oficer policji Los Angeles trafia na ukrywaną przez lata informację, która 
może pogrążyć resztki społeczeństwa w chaosie. Odkrycie prowadzi go 
do poszukiwań Ricka Deckarda, byłego łowcy androidów, który zaginął 
trzydzieści lat temu. 
My Littre Pony. Film. Dzielne kucyki wyruszają w podróż, aby poko-
nać Króla Burzy i uratować swoje królestwo, Equestrię.

13 października 2017 roku
Pierwszy śnieg. Detektyw Harry Hole bada sprawę zaginięcia ko-
biety, której szalika użyto do przystrojenia ulepionego przed jej domem 
bałwana. 
Emotki. Wszyscy mamy emocje. Okazuje się, że mają je także… emo-
tikony. Animowana komedia zabierze nas do sekretnego świata naszych 
telefonów. Czeka nas mnóstwo, cóż, emocji właśnie i przygód, jakie tylko 
możemy sobie wyobrazić, zaglądając do naszych telefonów.

20 października 2017 roku
Geostorm. Sieć satelitów, która została stworzona do kontroli global-
nego klimatu, zaczyna powodować katastrofalne anomalie pogodowe.
Potworna rodzinka. Rodzina Wishbone'ów wybiera się na bal prze-
bierańców. Zabawa jest przednia, aż do chwili, gdy okazuje się, iż na skutek 
klątwy przebrania członków rodziny przestały być tylko żartem, a stały się 
rzeczywistością. 
Ach śpij kochanie. Młody milicjant mierzy się z zagadką morderstw 
w okolicach Krakowa. Podejrzenia padają na szanowanego obywatela 
- Mazurkiewicza.

27 października 2017 roku
Piła: Dziedzictwo. Na terenie miasta pojawiają się ciała ludzi, którzy 
zginęli w przerażających okolicznościach. Śledztwa zaczynają wskazywać 
nieprawdopodobnego sprawcę, a mianowicie nieżyjącego już Johna 
Kramera. 

MULTIKINO 
Radom  
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Thor: Ragnarok. Thor zostaje uwięziony po drugiej stronie wszech-
świata. Osłabiony i pozbawiony młota musi znaleźć sposób, by powrócić 
do Asgardu i stawić czoła bezwzględnej i wszechpotężnej Heli...

1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 października 
2017 roku
godz. 10.30 i 12.00
Poranki dla dzieci
Poranki to pokazy bajek adresowane do Maluchów powyżej 2 roku życia 
jako forma spędzania wolnego czasu. 

28 października 2017 roku
godz. 22.00
ENEMEF: Noc Grozy

[ 70 ]



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

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

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

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


