
Miesiąc temu pisałem o bardzo uda-
nym dla radomskiej kultury roku 2016.  
A dziś dodaję, że 2017 szykuje się równie 
interesująco. 

Zaczynamy w styczniu od koncertu 
Mazowsza – jednego z najwspanialszych, 
najbardziej rozpoznawalnych w świecie 
zespołów artystycznych, sięgających do 
bogactwa narodowej tradycji. Pod koniec 

roku czeka nas Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski Krzysztofa 
Pendereckiego Arboretum oraz Radomskie Targi Wydawnictw 
Regionalnych i przyznanie Nagrody Literackiej Miasta Radomia.  
A pomiędzy tymi wydarzeniami będziemy mogli zaprosić radomian 
m.in. na dwudniowy Festiwal Wielkanocny (w kwietniu wystąpią  
w Radomiu Hong Kong Sinfonietta i Poznańskie Słowiki!), warsztaty 
literackie, teatralne i pantomimy, duże koncerty, czy plenerowe wi-
dowiska. Przez całe wakacje Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr orga-
nizował będzie „Fosę pełną kultury”. Instytucja ta buduje swój nowy 
program i charakter. Tylko w styczniu zaprasza na koncert kolęd  
w niebanalnej aranżacji zespołu Dzień Dobry oraz cztery nowe im-
prezy: inaugurację undergroundowej sceny „Pod 13”, „Teatralne biu-
ro podróży”, „Vol. 1 – Dyskotekę dorosłego człowieka” i warsztaty 
„Koszulkowe love…”.

Co jeszcze w pierwszym miesiącu nowego roku? Dom Kultury 
Idalin organizuje warsztaty „Teatr słowa”, RKŚTiG Łaźnia konty-
nuuje cykl spotkań „Popularne problemy ze sztuką współcze-
sną”, a OKiSz Resursa Obywatelska – Klub Dobrego Filmu. Miejska 
Biblioteka Publiczna zaprasza na spotkania z pisarzami, a Radomska 
Orkiestra Kameralna na koncert karnawałowy „W krainie swingu  
i kantyleny”. Teatr Powszechny robi kolejną premierę – „Łowcę” w re-
żyserii Waldemara Zawodzińskiego. Dużo będzie też wernisaży – wy-
stawiać się będą radomscy plastycy i fotograficy. Galeria 58 zaprosi 
na projekcję filmów Wydziału Animacji Uniwersytetu Artystycznego 
w Poznaniu oraz na promocję radomskiego thrillera, czyli książki 
Grzegorza Bartosa „Cukiereczek”. Nie zapominajmy też o 154 rocznicy 
Powstania Styczniowego, w którego organizację angażuje się wiele 
szkół i instytucji kultury.

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

Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

od  
2 stycznia

Tryptyk Nito – wystawa prac Bartosza 
Lenarcika

W
Filia MBP nr 16, 

ul. Barycka 2

2–5 
stycznia

Kino studyjne filmów artystycznych:

Szczęście świata, reż. Michał Rosa;
Tancerka, reż. Stéphanie Di Giusto

P MCSW „Elektrownia”

2–12 
stycznia

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Paterson, reż. Jim Jarmusch

P MCSW „Elektrownia”

2–12 
stycznia

Filmy dla dzieci: Królowa śniegu 3. Ogień  
i lód, animowany, reż. Aleksey Tsitsilin

P MCSW „Elektrownia”

 do 13 
stycznia

Wystawa pokonkursowa Powiatowego 
Konkursu Plastycznego Karta ze Świąt  
i zabawka choinkowa

W DK „Borki”

6–12 
stycznia

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, 
reż. Paolo Genovese 

P MCSW „Elektrownia”

od 13 
stycznia

Kino studyjne filmów artystycznych: 
Powidoki, reż. Andrzej Wajda 

P MCSW „Elektrownia”

od 13 
stycznia

Filmy dla dzieci:  
ip la la, reż. Tim Oliehoek

P MCSW „Elektrownia”

do 13 
stycznia

Ogólnopolskie Biennale Sztuki – 44. 
Salon Zimowy

P MCSW „Elektrownia”

do 15 
stycznia

Tomasz Sikorski, Free energy P MCSW „Elektrownia”

do 15 
stycznia

Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy 
Akademickiej (OPWA)

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

od 18 
stycznia

W poszukiwaniu piękna – wystawa 
Dziecięcej Pracowni Plastycznej MDK 
pod kierunkiem Ewy Banaszczyk           

W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

20–26 
stycznia

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

P MCSW „Elektrownia”

od 27 
stycznia

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

P MCSW „Elektrownia”

cały 
styczeń

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

W MCSW „Elektrownia”

cały 
styczeń

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

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego

cały 
styczeń

Wczoraj i dziś szkolnictwa w Radomiu. 
Wystawa jubileuszowa

P
Muzeum Sztuki 
Współczesnej

cały 
styczeń

Ekspozycje bożonarodzeniowe;  
Wizerunki Matki Boskiej w zbiorach MWR; 
Sakralny wymiar świata.  
Przedstawienia religijne w kolekcji MWR

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

1 stycznia 2017 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

18.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny
3 stycznia 2017 wtorek

18.00
Świąteczne klimaty – otwarcie wystawy 
fotografii członków Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna Mała 
Galeria RTF

4 stycznia 2017 środa
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu:  
Egzamin, reż. Cristian Mungiu

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Zajęcia teatralne prowadzi Karolina 
Skrzek 

W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
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19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: Sprzymierzeni P Kino Helios

5 stycznia 2017 czwartek

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

W
Filia MBP nr 1, 

ul. Osiedlowa 9

17.00
Obrazy i obrazki – otwarcie wystawy 
malarstwa Witolda Kowalskiego 

W
Miejska Biblioteka 
Publiczna (sala 36)

18.00 Kultura Dostępna: Sługi boże P Kino Helios

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

6 stycznia 2017 piątek

11.00 VI Radomski Orszak Trzech Króli W
Więcej informacji 

na str. 9

16.00
Koncert Kolęd. Wystąpią: Chór Festa 
Allegra, Chór Ewangelicki im. Oskara 
Kolberga z Radomia

W
Kościół ewangelicko- 

-augsburski,  
ul. Reja 7

16.00  
i 19.00

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

18.00
Spektakl: Mój boski rozwód, reż. Zbigniew 
Rybka

P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Sing; Assassin’s Creed;   
Po prostu przyjaźń

P Multikino

Premiery filmowe: Assassin’s Creed;  
Po prostu przyjaźń; Sing

P Kino Helios

7 stycznia 2017 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

18.00
Spektakl: Mój boski rozwód, reż. Zbigniew 
Rybka

P Teatr Powszechny

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

8 stycznia 2017 niedziela
10.30 Filmowe poranki P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00 Kolędować Małemu W
Parafia Matki Bożej 

Królowej Świata,  
ul. Grzybowska 22

16.00
Spektakl: Bóg mordu, reż. Krzysztof 
Babicki

P Teatr Powszechny

17.00
Projekcja filmów animowanych Wydziału 
Animacji Uniwersytetu Artystycznego w 
Poznaniu

W
Galeria 58, 

ul. Żeromskiego 58/14

17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”
19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny

9 stycznia 2017 poniedziałek
Dyskusyjny Klub Filmowy: 
Ja Olga Hepnerowa, reż. Petr Kazda

P MCSW „Elektrownia”

10 stycznia 2017 wtorek
13.00 Pracownia Teatru Słowa W DK „Idalin”

16.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Koncepcje 
psychologiczne człowieka. Wykład prowadzi 
dr Jadwiga Kida

W
UTH,  

ul. Malczewskiego 29

11 stycznia 2017 środa

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Błogosławiona wina, 
reż. Przemysław Häuser, Przemysław 
Reichel

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

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

ul. Osiedlowa 9

16.30
Warsztaty literackie prowadzi  
dr Adrian Szary  

W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.00
Zajęcia teatralne prowadzi Karolina 
Skrzek 

W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2

Kino Konesera: Zaćma P Kino Helios
12 stycznia 2017 czwartek

17.00 Przyłęk – otwarcie wystawy fotografii W
Filia nr 6, 

ul. Kusocińskiego 13

18.00
Kultura Dostępna: Zjednoczone stany 
miłości 

P Kino Helios

18.00 Nie wszyscy święci – wystawa W
„Łaźnia”-RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33
13 stycznia 2017 piątek

16.00 Noworoczny Turniej Szachowy W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

17.00
Hej kolęda kolęda – kolędy i pastorałki  
w wykonaniu dzieci z DK”Borki”

W DK „Borki”

18.00
Doroczna wystawa Radomskiego 
Towarzystwa Fotograficznego

W
„Łaźnia”-RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
Spektakl przedpremierowy: Łowca,  
reż. Waldemar Zawodziński    

P Teatr Powszechny

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

19.00 Jezioro łabędzie P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53
Premiery filmowe: Kot Bob i ja; Powidoki; 
Wielki mur; Konwój

P Multikino

Premiery filmowe: Konwój; Powidoki; 
Autopsja Jane Doe

P Kino Helios

Nocny Maraton Filmowy P Kino Helios
14 stycznia 2017 sobota

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Koszulkowe love, czyli karnawałowe 
szaleństwo modowe

Z
MOK „Amfiteatr”,  

ul. Daszyńskiego 5

18.00
PREMIERA Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński    

P Teatr Powszechny

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

20.00 Koncert zespołu Raz Dwa Trzy P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53
15 stycznia 2017 niedziela

10.30 Filmowe poranki P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00
Spektakl: Baśń o dzielnym Radomirze,  
reż. Marek Zákostelecký

P Teatr Powszechny

14.00 
–20.00

25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

W Plac Jagielloński

16.00
Ryszard Ługowski Czas i pamięć. Prace  
z lat 1982–2016. Finissage wystawy

W
Centrum Rzeźby 

Polskiej
17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”

18.00
Spektakl: Łowca, reż. Waldemar 
Zawodziński   

P Teatr Powszechny

19.00 Spektakl: Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka P Teatr Powszechny
16 stycznia 2017 poniedziałek

Dyskusyjny Klub Filmowy: 
Kino na piątkę – plac zabaw,  
reż. Bartosz. M. Kowalski

P MCSW „Elektrownia”

17 stycznia 2017 wtorek
10.00 

 i 12.00
Spektakl: Baśń o dzielnym Radomirze,  
reż. Marek Zákostelecký

P Teatr Powszechny

12.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała

P Teatr Powszechny
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13.00
Pracownia Teatru Słowa.  Praca z tekstem 
– proza 

W DK „Idalin”

16.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Święta – 
przyjemność i kłopot. Społeczny i obyczajowy 
kontekst świąt. Wykład prowadzi dr Maria 
Gagacka

W
UTH,  

ul. Malczewskiego 29

16.30 Spotkanie Klubu Spec Mam W
Filia MBP nr 6, 

ul. Kusocińskiego 13
18 stycznia 2017 środa

10.00
Spektakl: Niepodobnym obyczajem,  
scen. i reż. Andrzej Sadowski

P Teatr Powszechny

11.00
Spektakl: Burnett Tajemniczy ogród, reż. 
Cezary Domagała   

P Teatr Powszechny

11.00
Spotkanie autorskie z Robertem Kuśtą, 
radomskim bajkopisarzem, autorem 
książeczek dla dzieci Bajka z morałem

W
Filia MBP nr 1, 

ul. Osiedlowa 9

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Wróble, reż. Rúnar 
Rúnarson

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00
Zajęcia teatralne prowadzi Karolina 
Skrzek 

W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9
18.30 Kino Kobiet: Po prostu przyjaźń P Kino Helios

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2

19.00
Grzegorz Bartos w Galerii 58 – promocja 
książki Cukiereczek

W
Galeria 58, 

ul. Żeromskiego 58/14
Kino Konesera: Szczęście świata P Kino Helios

19 stycznia 2017 czwartek

10.00
Spektakl: Niepodobnym obyczajem,  
scen. i reż. Andrzej Sadowski

P Teatr Powszechny

18.00
Kawiarnia poetycka Bez granic. Spotkanie 
w kręgu Warsztatów Terapii Zajęciowej

W
„Łaźnia”-RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
18.00 Kultura Dostępna: Czerwony kapitan P Kino Helios

20 stycznia 2017 piątek

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

W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

10.00  
i 12.00

Spektakl: Baśń o dzielnym Radomirze, reż. 
Marek Zákostelecký

P Teatr Powszechny

12.00
154 rocznica Powstania Styczniowego-
-msza św. w klasztorze o.o. Bernarydnów

W
Więcej informacji 

na str. 9

12.00
Kochanowski dla Radomia. Tradycja poezji 
polskiej XXI w – wykład prowadzi dr Anna 
Spólna

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

17.00
Izabela Jaskólska Pierwszy raz. Promocja 
tomiku poetyckiego

W
„Łaźnia”-RKŚTiG, 

ul.Żeromskiego 56

18.00
Wspomnieniowa wystawa Janiny 
Ciechanowicz 

W
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

18.00 Spektakl: Ślub, reż. Mikołaj Grabowski P Teatr Powszechny

19.00 Vol.1 – Dyskoteka dorosłego człowieka P
MOK „Amfiteatr”, 
ul. Śniadeckich 2

17.30  
i 20.30

Kabaret Moralnego Niepokoju P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53
Premiery filmowe: Balerina; La La Land; 
Dlaczego on? 

P Multikino

Premiery filmowe: Balerina 2D i 3D; La La 
Land; Dlaczego on?; Monster Trucks; Split

P Kino Helios

21 stycznia 2017 sobota

19.00
Spektakl: Niebezpieczne związki inspiro-
wane powieścią Pierre’a  Choderlos de 
Laclosa, reż. Michał Siegoczyński

P Teatr Powszechny

18.00 Spektakl: Ślub, reż. Mikołaj Grabowski P Teatr Powszechny
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.30
Czytanie po angielsku z Centrum Helen 
Doron 

W
Filia MBP nr 6, 

ul. Kusocińskiego 13
22 stycznia 2017 niedziela

10.30 Filmowe Poranki P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Wkręć się w teatr – Teatralne biuro 
podróży

P
MOK „Amfiteatr”, 

ul. Daszyńskiego 5

13.00
Spektakl: Baśń o dzielnym Radomirze, 
reż. Marek Zákostelecký

P Teatr Powszechny

17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”
18.00 Spektakl: Ślub, reż. Mikołaj Grabowski P Teatr Powszechny

19.00
Spektakl: Niebezpieczne związki 
inspirowane powieścią Pierre’a Choderlos 
de Laclosa, reż. Michał Siegoczyński

P Teatr Powszechny

23 stycznia 2017 poniedziałek

17.00
Kochana Babciu, Kochany Dziadku… 
Wspólnie śpiewamy, by wywołać 
uśmiech na twarzy babci i dziadka

W
„Łaźnia”-RKŚTiG, 

ul.Żeromskiego 56

18.00
Popularne problemy ze sztuką współczesną. 
Cykl spotkań z dr. Kazimierzem  
M. Łyszczem

W
„Łaźnia”-RKŚTiG, 

ul.Traugutta 31/33

Dyskusyjny Klub Filmowy:  
W pionie, reż. Alain Guiraudie

P MCSW „Elektrownia”

24 stycznia 2017 wtorek
10.00  
i 12.00

Spektakl: Baśń o dzielnym Radomirze,  
reż. Marek Zákostelecký

P Teatr Powszechny

11.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała   

P Teatr Powszechny

13.00
Pracownia Teatru Słowa.  
Praca z tekstem-wiersz 

W DK „Idalin”

16.00

Uniwersytet Trzeciego Wieku. Profilaktyka 
i leczenie zakażeń dróg moczowych  
u kobiet. Wykład prowadzi dr Agnieszka 
Saracen

W
UTH,  

ul. Malczewskiego 29

25 stycznia 2017 środa

9.30
X Turniej Wiedzy o BRD Komputerowy 
Rower – finał

W
MDK,  

ul. Słowackiego 17

10.00
Spektakl: Zbrodnia i kara, reż. Grigorij 
Lifanov

P Teatr Powszechny

10.00  
i 12.00

Spektakl: Baśń o dzielnym Radomirze,  
reż. Marek Zákostelecký

P Teatr Powszechny

12.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała

P Teatr Powszechny

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Dobrze się kłamie w 
miłym towarzystwie, reż. Paolo Genovese

P
OKiSz „Resursa 
Obywatelska”

16.30
Warsztaty literackie prowadzi dr Adrian 
Szary  

W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

18.00
Zajęcia teatralne prowadzi Karolina 
Skrzek 

W
Kawiarnia SCM „Arka”, 

ul. Chrobrego 7/9

19.00
Tandem Language Evenings. Wieczorki 
językowe

W
Pub Nasza Szkapa, 

ul. Dowkontta 2
Kino Konesera: Paterson P Kino Helios

26 stycznia 2017 czwartek

10.00
Spektakl: Zbrodnia i kara, reż. Grigorij 
Lifanov

P Teatr Powszechny

10.00  
i 12.00

Spektakl: Baśń o dzielnym Radomirze,  
reż. Marek Zákostelecký

P Teatr Powszechny

18.00
Kultura Dostępna: Excentrycy, czyli po 
słonecznej stronie ulicy

P Kino Helios

27 stycznia 2017 piątek
8.15, 
9.35, 
10.40

Audycje umuzykalniające  
–Koncert karnawałowy. W krainie swingu 
i kantyleny

P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53
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15.00 Zabawa noworoczna dla dzieci W DK „Idalin”

17.00
Majka i maski. Wieczór literacki, promują-
cy dwie nowe książki Adriana Szarego

W
„Łaźnia”-RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

17.30
Wieczór poezji – prezentacje literackiej 
twórczości nieprofesjonalnej artystów 
amatorów

W DK „Borki”

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

P Teatr Powszechny

19.00
Spektakl: Szalone nożyczki, reż. Jerzy 
Bończak

P Teatr Powszechny

19.00
Pod 13 – nowa undergroundowa scena 
Amfiteatru – koncert Rosalie Chatwin

P
MOK „Amfiteatr”, 

ul. Parkowa 1
Premiery filmowe: Resident Evil. Ostatni 
rozdział; Ostatni smok świata; Sztuka 
kochania. Historia Michaliny Wisłockiej.

P Multikino

Premiery filmowe: Sztuka kochania. 
Historia Michaliny Wisłockiej; Resident Evil. 
Ostatni rozdział;  Ostatni smok świata

P Kino Helios

28 stycznia 2017 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00

Kolędy i Pastorałki – koncert w wykonaniu 
solistów, chóru i orkiestry Państwowego 
Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca 
„Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego

W
Katedra p.w.  
Najświętszej  
Maryi Panny

17.30 Premiera spektaklu Stacja Radom W DK „Borki”

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

P Teatr Powszechny

18.00
Koncert karnawałowy.  
W krainie swingu i kantyleny

P
Sala Koncertowa, 

ul. Żeromskiego 53

19.00
Spektakl: Szalone nożyczki, reż. Jerzy 
Bończak

P Teatr Powszechny

29 stycznia 2017 niedziela
10.30 Filmowe poranki P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00
Spektakl: Baśń o dzielnym Radomirze, reż. 
Marek Zákostelecký

P Teatr Powszechny

16.00
Spektakl: Bóg mordu, reż. Krzysztof 
Babicki

P Teatr Powszechny

17.00 Spotkanie Klubu Seniora P DK „Idalin”

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

P Teatr Powszechny

19.00
Spektakl: Szalone nożyczki, reż. Jerzy 
Bończak

P Teatr Powszechny

30 stycznia 2017 poniedziałek
Dyskusyjny Klub Filmowy: 
Alojzy, reż. Tobias Nölle

P MCSW „Elektrownia”

31 stycznia 2017 wtorek

10.00
Spektakl: Tajemniczy ogród, reż. Cezary 
Domagała

P Teatr Powszechny

16.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku. Ludzkie 
oblicze zła. Wykład prowadzi  
prof. dr hab. Piotr Mazur

W
UTH,  

ul. Malczewskiego 29

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

Urząd Miejski 
w Radomiu

ul. Kilińskiego 30 
(siedziba główna)

tel./fax 48 362 02 10
www.radom.pl

promocja@umradom.pl

6 stycznia 2017 roku
VI Radomski Orszak Trzech Króli
godz. 11.00 – msza św. w kościele św. Jana; godz. 11.30 – rozdawanie ko-
ron i śpiewników w Rynku i scenka „Poruszenie wśród aniołów”; przemarsz 
ulicami Wolność, Reja, Żeromskiego. Kolejne sceny: Rynek, ul. Reja, kościół 
oo. Bernardynów, ul. Witolda, Kościół Garnizonowy, szopka koło Galerii 
Rosa.
godz. 16.00 – jasełka  w wykonaniu Teatru Scene w kościele Księży 
Filipinów (ul. Grzybowska 22)

15 stycznia 2017 roku
godz. 14.00–20.00
25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Wystąpią m.in. zespoły: 4Szmery, Renesans, The Old Town Connection, 
Mistrz i Małgorzata, Scream, Alicetea.
Imprezy towarzyszące w dniu finału w Galerii Słonecznej i Air Port Radom 
od godz. 10.00.
Szczegółowy rozkład imprez finałowych dostępny na stronie 
www.radom.zhp.pl oraz na stronie WOSP Radom na portalu facebook.
Plac Jagielloński

20 stycznia 2017 roku
154 rocznica Powstania Styczniowego
O godz. 12.00 rozpocznie się msza św. w klasztorze oo. Bernardynów. Po 
mszy przemarsz w kierunku Mauzoleum płk. D. Czachowskiego. Tutaj ok. 
godz. 13.15 nastąpi wygłoszenie Odezwy do Narodu oraz złożenie kwia-
tów. Ok. godz. 13.30 przemarsz pod Krzyż Powstańczych Straceń przy ul. 
Warszawskiej. Tutaj Apel Poległych, złożenie kwiatów, wspólne odśpiewa-
nie „My, Pierwsza Brygada” oraz ogłoszenie publicznej zbiórki pieniędzy 
na renowację krzyża.
Organizatorzy: II LO im. M. Konopnickiej, III LO im. D. Czachowskiego, V LO 
im. R. Traugutta, OKisZ Resursa Obywatelska, DK Idalin

[ 8 ] [ 9 ]



28 stycznia 2017 roku
godz. 16.00 
Kolędy i Pastorałki – koncert w wykonaniu solistów, 
chóru i orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego 
Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego
Do Radomia przyjeżdża „Mazowsze” – jeden z najwspanialszych i naj-
większych na świecie zespołów artystycznych, sięgających do bogactwa 
narodowych tańców, piosenek, 
przyśpiewek i obyczajów. W 
koncercie w katedrze wybrzmią 
utwory znane, śpiewane i lubiane, 
ale także te mniej popularne, jak 
chociażby „Serca ludzkie się radu-
ją” czy „Święta Panienka”. 

Koncert pod patronatem Biskupa Henryka Tomasika, Ordynariusza 
Diecezji Radomskiej oraz Prezydenta Miasta Radomia Radosława 
Witkowskiego
Organizatorzy: Katedra p.w. Najświętszej Maryi Panny, Dom Kultury Idalin, 
Stowarzyszenie „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum
Miejsce: Katedra p.w. Najświętszej Maryi Panny
Wstęp wolny

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

14 stycznia 2017 roku
Dragon’s Den Cup
Turniej sportowy na zasadach brazylijskiego jiu jitsu
Miejsce: Sala sportowa Zespołu Szkół Budowlanych 

20 stycznia 21017 roku
godz. 10.00
XIV Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego 
Dzieci i Młodzieży Prezentacje Wokalne 2017
Miejsce: MDK ul. Słowackiego 17

30 stycznia 2017 roku
IV Forum Samorządów Uczniowskich  
– gala finałowa
Miejsce: Sala koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych, ul. 25 Czerwca 70

Orońsko
ul. Topolowa 1

tel. 48 618 45 16
fax 48 618 44 70

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

15 stycznia 2017 roku
godz.16.00 
Ryszard Ługowski Czas i pamięć.  
Prace z lat 1982–2016. Finissage wystawy
Zakończeniu ekspozycji towarzyszyć będzie performance dźwiękowy  
z użyciem mis tybetańskich i gongów.
„Wystawa retrospektywna ma przybliżyć dzieła artysty niezwykle ak-
tywnego na wielu polach twórczości, jak również dać obraz ponad 
trzydziestu lat pracy. Architektura Muzeum w Orońsku pozwala na takie 
aranżowanie wystawy, by prace mogły być dostępne w dwóch przeni-
kających się porządkach, jak opowieść oparta na po kolei przywoływa-
nych wspomnieniach i przetykanych tymi, które wyłamują się ze swojego 
czasu. Chronologiczne ułożenie dzieł pozwala na podążanie za zmianami 
w postawie artystycznej, stosowanie nowych materiałów w twórczości  
i odkrywanie nowych problemów. Otwarty charakter przestrzeni mu-
zeum pozwala swobodnie wodzić wzrokiem po całej ekspozycji i zwrócić 
się ku dziełom, które nas zainteresują niezależnie od daty ich powstania. 
Już po przekroczeniu progu widzimy prawie całą wystawę. (…) Na wysta-
wie spotykamy rzeźby, obrazy, fotografie, video, instalacje, performance. 
Znajdziemy różne środki sposoby, przy pomocy których artysta mówi 
o ludzkim przemijaniu, o życiu i śmierci, o erotyce, o cierpieniu, wierze  
w przemianę, w możliwość porozumienia i dzielenia się wrażeniami. 
Ryszard Ługowski w swojej sztuce zdaje się kokietować gusty pospolite 
i prowadzić dialog z ludźmi dobrze zadomowionymi w świecie sztuki 
współczesnej. Wszystkim pracom nadaje oryginalne tytuły, które wpisują 
się w poetykę jego działań i stanowią ważny element artystycznej pro-
wokacji, kiedy indziej zaś wskazują tropy interpretacji, jak to ma miejsce   
przypadku instalacji Torus, Medulla czy Peregrinus.
Artysta jest autorem licznych wystaw, uczestnikiem ponad stu wy-
staw zbiorowych, od 1984 roku pracuje w warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych, od 2002 roku współpracuje z Instytutem Sztuk Pięknych 
Uniwersytety Jana Kochanowskiego w Kielcach. Jego prace znajdują się  
w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i zagranicą. Mieszka i pra-
cuje w Warszawie”.

Stefan Szydłowski

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej
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Zdjęcie udostępnione przez CRP w Orońsku

do 15 stycznia 2017 roku
Ogólnopolska Płaszczyzna Współpracy 
Akademickiej (OPWA)
W 2015 roku CRP w Orońsku zainicjowało międzyuczelniany projekt arty-
styczno – edukacyjny, który zakłada interdyscyplinarne spotkania studen-
tów z Wydziałów Rzeźby oraz innych wydziałów polskich uczelni publicz-
nych. Plenery odbywają się dwa razy w roku w orońskich pracowniach. Do 
tej pory odbyły się dwa spotkania studentów w ramach I edycji oraz jeden 
plener w ramach II edycji OPWA. W przedsięwzięciu wzięli udział studenci: 
ASP Warszawa i UAM Poznań; ASP Kraków i ASP Gdańsk oraz ASP Łódź 
i ASP Wrocław. Aktualnie w Centrum pracują studenci z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Wystawa obejmie pokaz prac uczestników II edycji OPWA.
Ekspozycja: Park w Orońsku, Galeria Oranżeria, Galeria Kaplica
Wystawa poplenerowa, Orońsko 2016
Muzeum Rzeźby Współczesnej

Ceny biletów: normalny 7 zł, ulgowy 5 zł

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

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

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

do 13 stycznia 2017 roku
Wystawa pokonkursowa Powiatowego Konkursu 
Plastycznego Karta ze Świąt i zabawka choinkowa
Po raz siedemnasty tematem konkursu były Święta Bożego Narodzenia, 
które są tak bardzo ważne, szczególnie dla najmłodszych.Towarzysząca 
tym świętom oprawa plastyczna rozbudza wyobraźnię dziecięcą, dzię-
ki czemu każda nadesłana praca jest wyjątkowa.  Na konkurs wpłynęło 
ponad 700 kart świątecznych oraz zabawek choinkowych wykonanych 
przez dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z Radomia oraz powiatu 
radomskiego. Prace najmłodszych można podziwiać do 13 stycznia. 

Dom 
Kultury 
BORKI

13 stycznia 2017 roku
godz. 17.00
Hej kolęda kolęda – najpiękniejsze kolędy  
i pastorałki w wykonaniu dzieci uczestniczących  
na zajęcia muzyczne DK „Borki”
W programie: wspólne kolędowanie, występy: solistów, pianistów, grup 
gitarowych. Po raz pierwszy na scenie zaprezentuje się chór dla dorosłych 
powstający przy Domu Kultury „Borki".

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

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

8, 15, 22 i 29 stycznia 2017 roku
godz. 17.00
Spotkanie Klubu Seniora
Cena biletu: 10 zł

10, 17, 24 stycznia 2017 roku
Teatr Słowa 
Zajęcia skierowane są do młodzieży i dorosłych, których pasją jest sce-
na oraz pragnących wyrażać siebie poprzez tekst podczas występów 
na Ogólnopolskich Konkursach Recytatorskich.  Budowanie repertuaru 
scenicznego, składającego się z prozy i wierszy daje możliwość tworzenia 
mini wystąpień publicznych i wchodzenia w aktorską interpretację tekstu. 
Zajęcia prowadzi Marzena Odzimek-Jarosińska – reżyser, choreograf, de-
dagog z wieloletnim doświadczeniem, absolwentka Akademii Teatralnej 
w Warszawie, laureatka nagrody Instruktor Roku przyznanej przez zarząd 
główny TKT w Warszawie.

Dom 
Kultury 
IDALIN

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin

27 stycznia 2017 roku
godz. 17.30 
Wieczór poezji – prezentacje literackiej twórczości 
nieprofesjonalnej artystów amatorów
Wiersze znane i nieznane prezentowane przez artystów amatorów. 
Wszystkich sympatyków i miłośników poezji gorąco zapraszamy.

28 stycznia 2017 roku
godz. 17.30 
Premiera spektaklu Stacja Radom
Widowisko powstało we współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury, 
opiekunem artystycznym jest Bartomiej Ostapczuk, znakomity aktor-
-mim, reżyser, choreograf, współpracujący z wieloma teatrami w kraju i na 
świecie. Spektakl w wykonaniu amatorskiej grupy wyłonionej w kwietniu 
2016 r. podczas warsztatów pantomimy.

Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin
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Zdjęcie udostępnione przez DK Idalin

10 stycznia 2017 roku
godz. 13.00
Pracownia Teatru Słowa
Praca analityczna nad wybranymi przez uczestników tekstami pod kątem 
Ogólnopolskich Konkursów Recytatorskich – wiersz i proza. Analiza tekstu 
i znalezienie formy dla jego zaprezentowania. Ćwiczenia dykcji i artykulacji 
na wybranych tekstach. Pojęcie frazy i respektowanie jej w tekście.

17 stycznia 2017 roku
godz. 13.00
Pracownia Teatru Słowa. Słowo na scenie.  
Praca z tekstem – proza 
Wygłaszanie z pamięci przygotowanych utworów prozatorskich. 
Doskonalenie umiejętności przekazywania prawdy na scenie poprzez 
tekst Doskonalenie techniki mówienia na wybranym tekście. Intonacja  
i modulacja wypowiedzi. Ćwiczenia głosowe na tekście. Oddech i pauza 
w procesie wygłaszania prozy z pamięci.

24 stycznia 2017 roku
godz. 13.00
Pracownia Teatru Słowa. Słowo na scenie. 
Praca z tekstem – wiersz 
Wygłaszanie z pamięci przygotowanych wierszy. Proza a wiersz. Intonacja 
i modulacja wypowiedzi w wierszu. Improwizacje na tekście. Wyobraźnia 
w procesie mówienia. Oddech i pauza w procesie wygłaszania wiersza  
z pamięci.

27 stycznia 2017 roku
godz. 15.00
Zabawa noworoczna dla dzieci

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

12 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Nie wszyscy święci – tematyczna wystawa zbiorowa 
przygotowana we współpracy z galerią BWA  
w Kielcach
Uczestnicy wystawy: Ewa Banaszczyk, Beata Ewa Białecka, Tadeusz Boruta, 
Andrzej Brzegowy, Mariusz Dański, Stanisław Zbigniew Kamieński, Izabela 
Kita, Mirosław Kołsut, Aldona Mickiewicz, Juliusz Narzyński, Michał Płoski, 
Anna Poduszyńska, Mirosław Sikorski, Jacek Waltoś, Ireneusz Woliński. 
Kuratorzy wystawy: Andrzej Brzegowy, Mariusz Dański, Stanisław Zbigniew 
Kamieński, Agata Morgan
ul. Traugutta 31/33

13 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Doroczna wystawa Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego
Przegląd dorobku twórczego radomskich fotografików, ze szczególnym 
zaakcentowaniem zainteresowań ubiegłorocznych. Symboliczna inaugu-
racja kolejnego roku z obiektywem.
ul. Żeromskiego 56

ŁAŹNIA 
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 

fot. Z. Staniszewski
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20 stycznia 2017 roku
godz. 17.00
Izabela Jaskólska Pierwszy raz
Promocja tomiku poetyckiego. Zapraszają Stowarzyszenie Grupa Literacka 
"Łuczywo" oraz Łaźnia – RKŚTiG
ul. Żeromskiego 56

23 stycznia 2017 roku
godz. 17.00
Kochana Babciu, Kochany Dziadku… 
Wspólnie śpiewamy, by wywołać uśmiech na twarzy babci i dziadka. 
Koncepcja spotkania, scenariusz i prowadzenie: Agnieszka Gierwatowska.
ul. Żeromskiego 56

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

27 stycznia 2017 roku
godz. 17.00
Majka i maski
Wieczór literacki, promujący dwie nowe 
książki Adriana Szarego. W pierwszej części 
zaprezentowana zostanie bajkowa ksią-
żeczka „Majka i zagubiony Antek”, pierwsza 
część serii „Coś się święci”, w drugiej – ósma 
antologia z warsztatów literackich w SCM 
„Arka” zatytułowana „Maski”. Rozmowę  
z twórcami książek: Olgą Stodulską – au-
torką rysunków i Adrianem Szarym popro-
wadzi Wojciech Szymański. Teksty czytać 
będą: Karolina Skrzek i Maja Włodarczyk 
oraz autorzy antologii. Oprawę muzycz-
ną zapewnią uczniowie VI LO im. Jana 
Kochanowskiego w Radomiu. 
ul. Żeromskiego 56

19 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Kawiarnia poetycka Bez granic
Autorski projekt Tatiany Kaplińskiej, przybliżający mieszkańcom naszego 
miasta ideę włączenia i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością 
intelektualną. 19 stycznia o godz. 18.00 odbędzie się drugie spotkanie 
w tej niezwykłej Kawiarni.  W programie: Montaż słowno-muzyczny pt: 
„Wszystko inaczej” w wykonaniu Młodzieżowego Teatru Integracyjnego 
„A właśnie, że TAK!” oraz licytacja przedmiotów wykonanych w Warsztacie 
Terapii Zajęciowej „Do Celu”, z której dochód przeznaczony będzie na ak-
tywizację społeczną i zawodową 25 uczestników.
ul. Żeromskiego 56

fot. D. Wólczyńska

fot. I. Nabzdyk
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Mazowieckie 
Centrum Sztuki 
Współczesnej 
ELEKTROWNIA

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

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

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

do 13 stycznia 2017 roku
Ogólnopolskie Biennale Sztuki – 44. Salon Zimowy
„Ogólnopolskie Biennale Sztuki – 44. Salon Zimowy kontynuuje tradycyj-
ną formułę konkursu, adresowaną do wszystkich artystów, którzy nadsy-
łają swoje prace. Stwarza niepowtarzalną okazję do bezpośredniego kon-
taktu ze sztuką współczesną. Pozwala na prezentację wartościowych dzieł 
oraz na próbę określenia współczesnych nurtów w polskich działaniach 
artystycznych, w zakresie sztuk plastycznych, w dyscyplinach: malarstwo, 
rysunek, grafika i rzeźba. Daje także możliwość otwartego kontaktu ze 
środowiskami artystycznymi, pracownikami naukowymi Akademii Sztuk 
Pięknych, Wydziałów Sztuki, krytykami i miłośnikami sztuki. 
Nadesłane prace ocenia jury powołane przez organizatorów. W jego skład 
wchodzą: artyści plastycy, krytycy sztuki, przedstawiciele organizatora.
44. Salon Zimowy to również kultywowanie tradycji związanych z najstar-
szą ogólnopolską wystawą plastyki, jaka miała miejsce w 1945 roku, orga-
nizowaną przez Towarzystwo Sztuk Pięknych miasta Radomia.
W grudniu 1945 roku otwarto w Radomiu pierwszą po II wojnie światowej 
Ogólnopolską Wystawę Sztuki – Salon Zimowy. Ostatnia wystawa odbyła 
się w 1988 roku. W wystawach organizowanych przez ponad 40 lat pod 
nazwą Salon Zimowy uczestniczyło ponad 3 tys. artystów. Wśród nich tak 
wybitni twórcy, jak: Magdalena Abakanowicz, Eugeniusz Eibisch, Tadeusz 
Kantor, Tadeusz Brzozowski, Stanisław Fijałkowski, Józef Gielniak, Czesław 
Rzepiński, Stefan Gierowski, Alfons Karny, Jan Lebenstein, Zbigniew 
Lutomski, Tymon Niesiołowski, Teresa Pągowska, Adam Myjak. W grudniu 
2009 roku, po przeszło 20 latach udało się otworzyć Salon Zimowy po raz 
42. Było to ważne wydarzenie artystyczne, nawiązujące do długoletniej, 
powojennej tradycji”.

Andrzej Markiewicz

do 15 stycznia 2017 roku
Tomasz Sikorski, Free energy
Prace Tomasza Sikorskiego z lat 1976–2016
„Słowa Free energy można rozumieć jako „darmowa energia” bądź „uwol-
nić energię”. To pierwsze odnosi się do darmowej dostępności sztuki, dru-
gie jest funkcją sztuki. Sztuka i darmowość uwalniają energię.
Wystawa Free energy jest strukturą artystyczną, rozczłonkowanym envi-
ronmentem zbudowanym ze starych i nowych dzieł, z dzieł zrealizowa-

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”
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nych na miejscu, z przestrzeni Elektrowni, światła, dźwięku, zapachu, zna-
ków, słów i innych rzeczy. Rzeczy te wyciągają do siebie ręce, kontrastują 
i wymieniają znaczeniami, tworząc sieć relacji. Nie ma żadnego porządku 
ekspozycji, ani wyznaczonego kierunku zwiedzania. Niektóre rzeczy ce-
lowo nie są podpisane. Zapraszam do meandrowania po zawiłych prze-
strzeniach Free energy. Najlepiej w samotności, bo tylko wtedy można 
odłączyć się od siebie. Nie staraj się zrozumieć. Po prostu błąkaj się bez 
celu i patrz. Widzenie i wiedzenie są tak blisko siebie, że czasem stają się 
tym samym”.

Tomasz Sikorski

cały styczeń 2017 roku
Marta Kochanek-Zbroja, Kalejdoskop
Ekspozycja w ramach projektu  
Kadry pod napięciem
„Projekt dla Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia nosi tytuł 
,,Kalejdoskop”. Tym razem autorka przedstawia fragmenty swoich ulu-
bionych prac umieszczonych w nowych konfiguracjach, w jednej długiej 
sekwencji. Chronologia pokazanych sytuacji jest przypadkowa, lecz zdaje 
się mieć logikę. Wystarczy uzupełnić brakujące elementy w wyobraźni.
To nie wszystko: każdy odbiorca może „otworzyć” akcję w dowolnym 
miejscu, przetasować układ epizodów. Każda kombinacja jest równo-
uprawniona. Stąd tytuł kompozycji – bo gdy obracamy tubę z lusterkami 
i kolorowymi szkiełkami, zwaną kalejdoskopem, wszystkie obrazy są uda-
ne, zachwycają urodą i wszystkie mają swoją logikę. A Marta Kochanek-
Zbroja zachęca widzów, żeby pokręcili scenkami z jej „Kalejdoskopu” w 
głowie. W wyobraźni”.

Monika Małkowska
Wstęp wolny

od 11 stycznia 2017 roku
Andrzej Wajda 40/90 – wystawa z okazji premiery 
ostatniego filmu Andrzeja Wajdy Powidoki
6 marca 2016 roku Andrzej Wajda skończył 90 lat; zrealizował jak do-
tychczas 40 filmów fabularnych – stąd tytuł wystawy: Andrzej Wajda 
40/90. Wystawa prezentuje w porządku chronologicznym wszystkie 
fabularne filmy Andrzeja Wajdy, które powstawały przez ponad 60 lat: 
od Pokolenia  –  debiutu z 1954 roku, aż do Powidoków – najnowszego 
filmu o Władysławie Strzemińskim, który swoją premierę będzie miał  
w marcu 2017 roku.
Na planszach wystawy oprócz fotosów, werków i plakatów, znajdują się 
także fotokody odsyłające do fragmentów filmów i zwiastunów. Teksty 
autorstwa prof. Krzysztofa Kornackiego są w języku polskim i angielskim. 
Tłumaczenie – Edyta Skrobiszewska; korekta angielska – Paweł Włochacz, 
Simone Clare, korekta polska – Maria Armata; scenariusz, redakcja, wybór 
ilustracji i fragmentów filmowych – Natalia Chojna; współpraca – Robert 
Jaczewski; grafika – Ola Kot. Wystawa powstała z inicjatywy i środków 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, zrealizowana została przez Filmotekę 
Narodową we współpracy z wieloma instytucjami – przede wszyst-
kim studiami filmowymi: Kadr, Zebra, Tor, a także CRF, Muzeum Sztuki  
i Techniki Japońskiej Manggha i Muzeum Kinematografii w Łodzi. 
Wystawa czynna do 30.01.2017 r.
Miejsce: ul. Żeromskiego

Kino Studyjne Filmów Artystycznych
Premiery:
2–5.01 – Szczęście świata, dramat, komedia, reż. Michał Rosa, Polska 2016 
(98’)
2–5. 01 – Tancerka, dramat biograficzny, reż. Stéphanie Di Giusto, Francja 
2016 (108’)
2–12.01 – Paterson, dramat, komedia, reż. Jim Jarmusch, Francja, USA, 
Niemcy 2016 (118’)
6–12.01 – Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, komedia, reż. Paolo 
Genovese, Włochy 2016 (97’) 
od 13.01 – Powidoki, dramat, reż. Andrzej Wajda 2016 (98’)
20–26.01 – Kot Bob i ja, dramat obyczajowy, reż. Roger Spottiswoode, 
Wielka Brytania 2016 (103’)
od 27.01 – Sztuka kochania, komedia obyczajowa, reż. Maria Sadowska, 
Polska 2016 (120’)

Dyskusyjny Klub Filmowy 
9.01 – Ja Olga Hepnerowa, dokumentalny, biograficzny, reż. Petr Kazda, 
Czechy, Francja, Polska, Słowacja 2016 (105’) (premiera)
16.01 – Kino na piątkę – plac zabaw, dramat, obyczajowy, reż. Bartosz  
M. Kowalski, Polska 2016 (82’)

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”
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23.01 – W pionie, dramat obyczajowy, reż. Alain Guiraudie, Francja 2016 
(100’) (premiera)
30.01 – Alojzy, dramat, reż. Tobias Nölle, Francja, Szwajcaria 2016 (91’) 
(premiera) 

Filmy dla dzieci
2–12.01 – Królowa śniegu 3. Ogień i lód , animowany, reż. Aleksey Tsitsilin, 
Rosja 2016, b/o wieku (90’)
Od 13.01 – Wiplala, familijny, przygodowy, reż. Tim Oliehoek, Holandia 
2016, dubbing, od 10 lat (71’) (premiera)

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

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

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

od 2 stycznia 2017 roku
Tryptyk Nito – wystawa prac Bartosza Lenarcika
Autor na co dzień zajmuje się animowaniem postaci i assets'ów do dwu-
wymiarowych gier lub programów. Jest absolwentem Ogólnokształcącej 
Szkoły Sztuk Pięknych im. Józefa Brandta w Radomiu. Studiuje grafikę na 
specjalizacji zaawansowanych multimediów w Wyższej Szkole Informatyki 
Stosowanej w Warszawie. W wolnym czasie tworzy animacje poklatkowe  
i interesuje się wszystkim, co ma związek  z animacją lub podobnymi mul-
timediami (również 3D). Prace, które będzie można zobaczyć na wystawie, 
to trzy uosobienia śmierci. Kreacja postaci wynika jedynie z wizji autora, 
dlatego też nie znajdziemy tutaj standardowych (typowych lub domyśl-
nych) atrybutów symbolizujących śmierć. Brak inspiracji, referencji czy fe-
edback'u, ponieważ prace powstały w wyniku doskonalenia umiejętności 
w grafice bitmapowej (rastrowej).
Filia nr 16, ul. Barycka 2 

3 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Świąteczne klimaty – otwarcie zbiorowej wystawy fo-
tografii Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

5 stycznia 2017 roku
godz. 10.00
Spotkanie autorskie z Wojciechem Krupą 
Wojciech Krupa to radomski bajkopisarz, autor książek dla dzieci m.in.: 
cyklu Bajeczki z Wojtkowej teczki, Radomir: legenda o powstaniu Radomia, 
Krótkiej historii Radomia dla dzieci
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

5 stycznia 2017 roku
godz. 17.00
Obrazy i obrazki – otwarcie wystawy malarstwa 
Witolda Kowalskiego 
Autor studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych  
w Warszawie. W 1969 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem w pracowni 

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

Praca Witolda Kowalskiego
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Praca Witolda Kowalskiego

prof. Artura Nachta-Samborskiego. Oprócz rysunku i malarstwa zajmował 
się także projektowaniem i realizacją witraży. Jest laureatem wielu nagród 
i wyróżnień. Brał udział w ponad stu wystawach środowiskowych, okręgo-
wych, ogólnopolskich i międzynarodowych. 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

11 stycznia 2017 roku
godz. 17.00
Spotkanie z cyklu Strefa Aktywności
Prelekcję Sposoby oszczędzania pieniędzy wygłosi Lidia Chrząstek 
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

12 stycznia 2017 roku
godz. 17.00 
Przyłęk – otwarcie wystawy fotografii grupy  
radomskich fotografów zrzeszonych w Fotoklubie 
Rzeczypospolitej Polskiej  Stowarzyszenie Twórców 
Region Radomski
Na zaproszenie wójta Mariana Kusia w czerwcu tego roku, grupa fotogra-
fów miała okazję przez dwa dni zwiedzać gminę Przyłęk. Podczas pleneru 
fotograficy zatrzymali w kadrach nie tylko krajobrazy, ale i napotkanych 
ludzi. W plenerze wzięli udział: Barbara Polakowska, Aldona Sumińskia, 
Iwona Nabzdyk, Krzysztof Kuzko, Wojciech Sochaj oraz Robert Sumiński.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

18 stycznia 2017 roku
godz. 11.00 
Spotkanie autorskie z Robertem Kuśtą 
Robert Kuśta – radomski bajkopisarz, autor książeczek dla dzieci Bajka  
z morałem
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9

17 stycznia 2017 roku
godz. 16.30 
Spotkanie w ramach cyklu Klub Spec Mam
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

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

Godziny otwarcia Galerii:
sala 36, Mała Galeria RTF, Galeria M-10
poniedziałek–piątek   9.00–19.00 
sobota    9.00–15.00
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13 – sala widowiskowa
poniedziałek–piątek    9.00–19.00
sobota     9.00–15.00
Galeria „F-16”, ul. Barycka 2
poniedziałek, środa, piątek   12.00–18.00
wtorek, czwartek      9.00–15.00

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

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

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

kuznia.amfiteatr@gmail.com

Scena Obozisko  
– ul. Śniadeckich 2

tel. 667 901 915

8 stycznia 2017 roku
godz. 16.00
Kolędować Małemu
Za kolędę dziękujemy, 
Zdrowia szczęścia winszujemy 
Na ten Nowy Rok!
Tradycyjne kolędy i pastorałki w niebanalnej aranżacji zespołu Dzień 
Dobry i opowieści o wciąż żywej tradycji kolędowania, o Dobrej Nowinie 
i o nadziejach Nowego Roku snuć będą: Stanisław Jaskuła – znany aktor, 
bajarz, pasjonat góralskiej kultury ludowej – występujący w tradycyjnym 
stroju góralskim oraz Waldemar Dolecki – dyrektor Amfiteatru. 
Bielski zespół Dzień Dobry wykona ciekawie zaaranżowane kolędy z płyty 
Panu Naszemu Dzień Dobry. Wspólne muzykowanie, które wyzwala silne 
emocje i ogromną radość, to słowa, które świetnie opisują grupę. Artyści 
dążą do tego, aby ich muzyka podobnie oddziaływała na każdego słucha-
cza, dlatego to, co grają, określają mianem: Pozytywnej akustycznej fali 
Dzień Dobry to znany i doceniany zespół, który wystąpił u boku takich 
gwiazd polskiej estrady jak: Krystyna Prońko, Renata Przemyk, Gaba Kulka, 
Jacek Wójcicki, Grzegorz Markowski, Zbigniew Wodecki, Artur Gadowski, 
Tadeusz Woźniak czy słynna „Anawa". 
Zespół tworzą: Piotr Mirecki – śpiew, gitara, cajon, Małgorzata Stachura 
– bas akustyczny, śpiew, Jan Stachura – gitara, Krzysztof Maciejowski – 
skrzypce, śpiew, Wojciech Golec – akordeon.
Miejsce: Parafia Matki Bożej Królowej Świata, ul. Grzybowska 22
Wstęp wolny

14 stycznia 2017 roku
godz. 12.00
Koszulkowe love, czyli karnawałowe szaleństwo 
modowe
Chcesz mieć oryginalną, jedyną w swoim rodzaju koszulkę? Nic trudnego! 
Zrób ją sam na warsztatach w Kuźni Artystycznej. Wystarczy zwykły biały 
t-shirt, szczypta wyobraźni i trochę materiałów plastycznych. Weź mamę, 
tatę albo koleżankę i pobawmy się wspólnie w projektantów mody!
Dokładnie 13 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Koszulki. 

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR

Zdjęcie udostępnione  przez MOK „Amfiteatr”
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Wykorzystaj okazję i zrób w 100% oryginalną koszulkę na naszych 
warsztatach. 
Warsztaty przeznaczone dla dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Obowiązują 
zapisy. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

20 stycznia 2017 roku
godz. 19.00
Vol. 1 – Dyskoteka dorosłego człowieka
Impreza nawiązuje do kultowych dyskotek z lat 70. w ówczesnym Domu 
Kultury „Obozisko”. Klimat nieśmiertelnych przebojów tj. I Will Survive, 
Stayin' Alive, Sun of Jamaica, In the Summertime, czy One Way Ticket. Złota 
era dyskotek lat 70. Mile widziane stroje z epoki. 
Cena biletu: 10 zł
Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2

22 stycznia 2017 roku
godz. 12.00 
Wkręć się w teatr – Teatralne biuro podróży
Niezwykła podróż teatralnym wehikułem czasu! Wybierzemy się w po-
dróż do Chin i dowiemy się skąd się wzięła herbata, na Dzikim Zachodzie 
obejrzymy western, w Argentynie poznamy tango, a w Nigerii – maskę 
teatralną. Spotykamy też najsłynniejszą lalkę świata – Puncha! Podczas 
spektaklu Teatr Lalki i Ludzie przybliży nam wiele form teatralnych: 
maski, lalki planszowe, teatr cieni i pacynki! Teatralna przygoda czeka! 
Spektakl dla dzieci od lat 5. 
Cena biletu:10 zł, 20 zł rodzinny
Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5

27 stycznia 2017 roku
godz. 19.00 
Pod 13 – nowa undergroundowa scena Amfiteatru  
– koncert Rosalie Chatwin
Otwieramy nową przestrzeń artystyczną. Przestrzeń surową, nieociosaną 
i klimatyczną. Podziemia Amfiteatru mają potencjał, który chcemy wyko-
rzystać przeznaczając ją dla różnych form artystycznych. Dlaczego 13? 
Bo chodzi o garderobę z numerem trzynastym, z której korzystały gwiaz-
dy polskiej sceny muzycznej i kabaretowej tj. Maryla Rodowicz, Beata 
Kozidrak, Andrzej Zaucha, Violetta Villas, czy Hannę Banaszak i Bohdan 
Smoleń. Na początek koncert młodej i utalentowanej wokalistki - Rosalie 
Chatwin. 
Rosalie Chatwin to młoda artystka, której muzyczna przygoda rozpoczę-
ła się w wieku 14 lat, kiedy napisała swoją pierwszą piosenkę. Dorastała 
w domu przepełnionym muzyką. W wieku 19 lat wydała swoją autorską 
płytę Diary – niezwykle emocjonalną i delikatną. Koncertowała w licz-
nych miastach w Polsce. Nie jest jej obcy „busking”, czyli granie na ulicach. 
Muzycznie inspirują ją ludzie, uczucia i natura. Młodzieńcze teksty i pro-
ste, urocze melodie, to znak rozpoznawczy Rosalie. Songwriterka ma 21 lat  
i stale się rozwija. Muzyka Rosalie jest podobna do twórczość takich arty-
stek jak Erykah Badu, Katie Melua czy Alicia Keys.
Cena biletu: 5 zł 
Pod 13, ul. Parkowa 1

Zdjęcie udostępnione  przez MOK „Amfiteatr”

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.plZdjęcie udostępnione  przez MOK „Amfiteatr”
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ul. Słowackiego 17
tel. 48 360 62 02

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

mdk.pak@wp.pl

od 18 stycznia 2017 roku
W poszukiwaniu piękna 
Wystawa Dziecięcej Pracowni Plastycznej MDK pod kierunkiem Ewy 
Banaszczyk.
Wystawa czynna do 15.02.2017 r.  

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

13 stycznia 2017 roku
godz. 16.00
Noworoczny Turniej Szachowy
Do udziału w turnieju zapraszamy miłośników szachów i logicznego 
myślenia.

20 stycznia 2017 roku
godz. 10.00
XIV Regionalny Przegląd Dorobku Artystycznego 
Dzieci i Młodzieży Prezentacje Wokalne 2017
Konkurs skierowany jest do osób uzdolnionych wokalnie. Celem 
„Prezentacji Wokalnych” jest popularyzacja klasyki polskiej muzyki i jej 
twórców w środowisku dzieci i młodzieży oraz ożywienie amatorskiego 
ruchu artystycznego.
Przegląd pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Radomia.

Zdjęcia udostępnione przez Młodzieżowy Dom Kultury

J. Miłosz Inicjał 
Technika: płaskorzeźba odlewana w gipsie i malowana
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Rynek 11
tel. 48 362 43 29
tel. 48 362 21 14
tel. 48 362 56 94
fax 48 362 34 81

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

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

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. J. Malczewskiego Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. J. Malczewskiego

25 stycznia 2017 roku
godz. 9.30
X Turniej Wiedzy o BRD Komputerowy Rower– finał
Uczestnicy rozwiążą test z zakresu przepisów ruchu drogowego oraz 
sprawdzą umiejętność obsługi programu komputerowego BERDE 2.0. 
Turniej adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy IV–VI)  
z Radomia i okolic.
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Wystawy stałe: Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku, Jacek 
Malczewski (1854–1929), Kolekcja rodziny Pinno (ceny biletów na ww. 
wystawy: normalny – 7 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 zł, 
ulgowy – 5 zł), Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego (ceny biletów normalny – 2 zł, ulgowy (z przewodnikiem) 
grupowy – 3 zł), Leszek Kołakowski 1927–2009 (wystawa bezpłatna).

Wystawy przyrodnicze: Ochrona przyrody na Ziemi Radomskiej 
Środowiska przyrodnicze Ziemi Radomskiej, Gabinet XIX-wiecznego 
przyrodnika, Geologia i paleontologia Ziemi Radomskiej.
Ceny biletów: normalny – 7 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 6 zł, 
ulgowy – 5 zł. Na wszystkie ww. wystawy przyrodnicze obowiązuje jeden 
łączny bilet.
Ceny biletów na wszystkie wystawy: normalny – 16 zł, ulgowy z przewod-
nikiem (grupowy) – 10 zł, ulgowy – 8 zł 

Godziny otwarcia Muzeum: poniedziałek 10.00–15.00, wtorek, śro-
da, czwartek 9.00–15.00, piątek 10.00–17.00, sobota nieczynne, nie-
dziela 10.00–16.00. Na 60 minut przed zamknięciem nie wpuszczamy 
zwiedzających

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 
(Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego, tel. 48 677 20 05). W Muzeum 
czynna jest stała wystawa pt. „Jan Kochanowski – duch miejsca, klimat 
epoki”. Muzeum czynne od wtorku do piątku w godz. 8.00–16, w soboty      
i niedziele w sezonie letnim (1.V.–31.VIII.) w godz. 10.00–18.00 w sezonie 
zimowym (1.IX– 0.IV)

Rynek 4/5
(Dom Esterki i Dom Gąski)

tel. 48 362 25 50
fax 48 362 34 81

www.muzeum.edu.pl
msw@muzeum.edu.pl 

Wczoraj i dziś szkolnictwa w Radomiu. Wystawa 
jubileuszowa.
Jeszcze w trakcie I wojny światowej, jesienią 1915 roku, zaczęły się kształ-
tować  początki polskiego szkolnictwa. Dumą napawa fakt, że Komisja 
Szkolna Ziemi Radomskiej, pod przewodnictwem ks. Józefa Rokosznego, 
stała się zarzewiem chlubnego rozwoju oświaty w odradzającej się Polsce. 
Celem wystawy, będącej częścią uroczystych obchodów 100-lecia po-
wstania w naszym mieście Komisji Szkolnej Ziemi Radomskiej (1915–2015), 
jest przypomnienie starszemu, a ukazanie młodemu pokoleniu roli, którą 
odegrał Radom jako ośrodek skupiający na swoim terenie wiele szkół pod-
stawowych, średnich, ogólnokształcących i zawodowych, a od początku 
lat 50. XX wieku także i wyższych. Prezentowana wystawa jest wyrazem 
hołdu dla wszystkich, którzy tworzyli i tworzą polską szkołę. Obrazuje 
także historię oraz osiągnięcia radomskich szkół i placówek szkolno-wy-
chowawczych. Uwzględnione zostały szkoły podstawowe, gimnazjalne, 
licealne, zawodowe oraz inne placówki szkolno-wychowawcze.  Dorobek 
poszczególnych szkół przedstawiony został na wielkoformatowych 
planszach.

Muzeum  
Sztuki 
Współczesnej
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ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81

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

Wystawy czasowe

cały styczeń  2017 roku

Ekspozycje bożonarodzeniowe
W Muzeum Wsi Radomskiej, jak co roku, można oglądać aranżacje bożo-
narodzeniowe zaprezentowane w zabytkowych chałupach i osiemnasto-
wiecznym dworze z Pieczysk, które pokazują dawne dekoracje wnętrz, 
przyrządzanie potraw; obrazują sposób spędzania świąt, jak również 
zmieniające się zwyczaje i estetykę. Świąteczne wystroje wnętrz można 
oglądać do końca stycznia.

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

Sakralny wymiar świata. Przedstawienia religijne  
w kolekcji MWR
Przedmiotem wystawy jest rzeźba w drewnie. Eksponatów z tej dziedziny 
sztuki ludowej Muzeum posiada najwięcej i jest to grupa wystarczająco re-
prezentatywna, by w sposób wyczerpujący zilustrować najpopularniejsze 
motywy występujące w ludowej religijności. Rzeźba w drewnie zajmuje 
ponadto wyjątkowe miejsce w krajobrazie polskiej wsi. Wszelkie przedsta-
wienia w tej dyscyplinie wytwórczości należą do najpowszechniejszych 
i najściślej związanych z życiem religijnym jej mieszkańców.  Na wysta-
wie zaprezentowano zarówno nieliczne XIX – wieczne rzeźby sakralne 
najprawdopodobniej pochodzące z profesjonalnych warsztatów cecho-
wych, jak również powojenne dzieła twórców nawiązujących do sztuki 
ludowej. Obiekty starsze prawdopodobnie służyły niegdyś kultowi i sta-

Muzeum Wsi 
Radomskiej

fot. B. Polakowska
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nowiły wyposażenie kościołów bądź przydrożnych kapliczek. Ekspozycja 
ma na celu nie tyle zaprezentowanie kolekcji Muzeum Wsi Radomskiej, co 
za pomocą wchodzących w jej skład eksponatów, przekazanie głębszej 
myśli związanej z religijną wrażliwością ludu  i jej specyficznym odczu-
waniem sacrum.

Lekcje muzealne
Muzeum zaprasza młodzież szkolną do uczestnictwa w lekcjach muze-
alnych. Uczestnicy zajęć uzyskają wiele interesujących informacji o daw-
nej wsi i spróbują swych sił w wykonywaniu zajęć, którymi trudnili się jej 
mieszkańcy, by zapewnić byt rodzinie i zagwarantować przetrwanie i roz-
wój gospodarstwa. Uczniowie poznają także tajniki wykonania niektórych 
ozdób ubarwiających niegdyś wiejskie obejścia, chałupy i stroje.
Ceny biletów na lekcje muzealne: dzieci przedszkolne 9 zł, dzieci szkolne 
12 zł

Ceny biletów wstępu do muzeum: normalny 10 zł, ulgowy 6 zł.

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

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

Kasa kończy sprzedaż biletów godzinę przed zamknięciem muzeum.
W poniedziałki wstęp jest bezpłatny i muzeum nie udostępnia do zwie-
dzania wystaw czasowych.

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63

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

resursa.radom@.wp.pl 

'
20 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa i tkaniny artystycznej 
Janiny Ciechanowicz
Ekspozycja, połączona ze sprzedażą 
prac zorganizowana została w rocz-
nicę śmierci autorki i ma charakter 
wspomnieniowy, a uzyskane fundu-
sze przeznaczone zostaną na budowę 
Hospicjum Dziecięcego w Alojzowie 
pod Radomiem.
Janina Ciechanowicz była wybitnym i cenionym pedagogiem, długolet-
nim dyrektorem Zespołu Szkół Odzieżowych w Radomiu. Po przejściu 
na emeryturę z wielkim zamiłowaniem zajęła się działalnością artystycz-
ną, szczególnie malarstwem. Jest absolwentką Państwowego Ogniska 
Plastycznego. W 2009 roku w 90 urodziny autorki Resursa Obywatelska 
zorganizowała jej obszerną wystawę retrospektywną.
Informujemy tych, którzy chcieliby nabyć pracę Janiny Ciechanowicz,  
a jednocześnie wspomóc piękną ideę budowy Hospicjum Dziecięcego 
w Alojzowie, że wystawa czynna będzie w Galerii „Resursa” tydzień przed 
uroczystym otwarciem, tj. od 13 stycznia 2017 r., abyście Państwo mogli je 
obejrzeć, dokonać wyboru i zarezerwować.

KLUB DOBREGO FILMU w RESURSIE

4 stycznia 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Egzamin, reż. Cristian Mungiu, Rumunia/
Francja/Belgia 2016 (128 min.)
Romeo Aldea żyje od lat w małżeństwie, w 
którym nie ma miłości. Z uwagi na dobro 
ukochanej córki odsuwa od siebie decyzję o 
rozwodzie. Jednak ojcowskie plany względem 
dziecka nie spełniają się...

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA

fot. B. Polakowska
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Przenikliwy obraz współczesnego człowieka, rozdartego między wyzna-
wanymi wartościami, a coraz dalej idącymi kompromisami. Kolejny świet-
ny film Mungiu (najlepsza reżyseria w Cannes), wcześniej laureata Złotej 
Palmy za obraz "4 miesiące, 3 tygodnie, 2 dni". 

11 stycznia 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Błogosławiona wina, reż. Przemysław Häuser, Przemysław Reichel, Polska/
Watykan 2015 (52 min.)
Pierwsza połowa siedemnastego wieku. 
Wojewoda litewski książę Mikołaj Sapieha krad-
nie z watykańskiej kaplicy obraz Matki Bożej 
Gregoriańskiej, przed którym został cudownie 
uzdrowiony. Po udanej ucieczce przed papieskim 
pościgiem, dociera na Podlasie...
Barwny, fabularyzowany dokument, oparty na po-
pularnej książce Zofii Kossak-Szczuckiej, z muzyką 
Roberta Jansona. 

18 stycznia 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Wróble, reż. Rúnar Rúnarson, Chorwacja/Dania/
Islandia 2015 (99 min.) 
Mieszkający do tej pory z matką szesna-
stoletni Ari zostaje wysłany na daleką pół-
noc, do ojca, którego nie widział sześć lat. 
Poruszająca historia trudnych relacji ojciec-syn 
na tle nastrojowego, islandzkiego krajobrazu  
z pięknymi zdjęciami i niebanalnym aktor-
stwem. Nagrody dla najlepszego filmu festiwali 
w San Sebastian i Warszawie. 

25 stycznia 2017 roku
godz. 12.00 i 18.00
Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, reż. Paolo Genovese, Włochy 2016 
(97 min.)
Kilka zaprzyjaźnionych par spotyka się pewnego ciepłego wieczoru na 
kolacji. Każdego dręczą inne kłopoty, każdy ma inny sposób na ich rozwią-
zanie. Konfrontacja wielu osobowości przyniesie niespodziewane wyniki...
Obsypana nagrodami, świetna słodko-gorzka komedia. Kino włoskie  
w doskonałej formie. 

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. 
www.resursa.radom.pl

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

27 stycznia 2017 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające –Koncert karnawałowy. 
W krainie swingu i kantyleny
W programie bigbandowe kompozycje i aranżacje 
Edwarda Czernego:  beguiny, rumby, walce, cha–
che, boogie, fokstroty, itp.
Wykonawcy: Anna Serafińska – głos; Wojciech 
Groborz – bandleader, fortepian; Big Band Akademii 
Muzycznej w Krakowie; Radomska Orkiestra 
Kameralna; Maciej Żółtowski – dyrygent. W roli pro-
wadzącego, który opowiada o utworach i ich kom-
pozytorach, dyrektor Szkoły Muzycznej w Radomiu 
Robert Pluta.

Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w trzech edycjach 
wiekowych. 
I edycja – dla uczniów gimnazjów i liceów (czas koncertu 60 min.) – 7 zł
II edycja – dla uczniów klas szkół podstawowych (czas koncertu 45 min.) 
– 6 zł
III edycja – dla przedszkoli (czas koncertu 30 min.) – 5 zł

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

28 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Koncert karnawałowy. W krainie swingu i kantyleny
Wykonawcy: Anna Serafińska – głos; Wojciech Groborz – bandleader, for-
tepian; Big Band Akademii Muzycznej w Krakowie; Radomska Orkiestra 
Kameralna; Maciej Żółtowski – dyrygent.
 
Na karnawał zabrzmią beguiny, rumby, walce, cha–che, boogie, foks-
troty Edwarda Czernego, ojca ery polskiego swingu z lat pięćdzie-

Radomska 
Orkiestra 
Kameralna
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siątych i sześćdziesiątych zeszłego stulecia. Wspaniale czująca swing 
Anna Serafinska, zaśpiewa szlagiery Pójdę wszędzie z tobą, Już północ, 
Motyle w sweterkach, Gdy ty się śmiejesz i in., napisane dla Ireny  Santor, 
Danuty Rinn, Urszuli Dudziak i Violetty Villas - piosenkarek wypromo-
wanych przez Edwarda Czernego w jego kultowych audycjach ra-
diowych rozgłośni warszawskiej, przy których tańczyła cała Polska. 
Nie zabraknie przepięknych melodii Waldteufla i Lehara w saksofonowych 
walcach z Radomską Orkiestrą Kameralną, żywiołowych improwizacji  
w parafrazie smyczkowej z big bandem Tańca z szablami, w fokstrotach 
Umarł Maciek i Karolinka oraz innych brawurowych utworów solistycz-
nych w słynnych aranżacjach Czernego. Połączony 35-osobowy skład 
orkiestry kameralnej i big bandu poprowadzi maestro Maciej Żółtowski. 
Usłyszymy grane na całym świecie od przeszło pół wieku standardy jazzo-
we Molo Boogie, Kolorowa karuzela, skomponowane przez artystę dla wła-
snego big bandu, popularnego pod nazwą Orkiestra Taneczna Polskiego 
Radia pod dyrekcją Edwarda Czernego, z którym  nagrał setki przebojów  
z Urszulą Dudziak, Anną German, Ludmiłą Jakubczak, Kaliną Jedrusik, 
Haliną Kunicką, Marią Koterbską, Łucją Prus, Sławą Przybylską, Joanną 
Rawik, Reną Rolską, Ireną Santor, Violettą Villas, Andrzejem Dąbrowskim, 
Mieczysławem Foggiem, Januszem Gniatkowskim, Zbigniewem 
Kurtyczem, Wojciechem Młynarskim, Jerzym Połomskim, Andrzejem 
Rosiewiczem, Zbigniewem Wodeckim i wielu innymi wykonawcami.

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

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 stycznia 2017 roku
godz. 18.00 
5, 7–8, 13–15 stycznia 2017 roku
godz.19.00 
6 stycznia 2017 roku
godz. 16.00 i 19.00
Ray Cooney Mayday 2, reż. Zbigniew Rybka
Kontynuacja hitu, który od kilku sezonów bawi Państwa do łez. Co tym 
razem czeka spokojnego, niepozornego taksówkarza, który brawurowo  
(i ze sporymi sukcesami „organizacyjnymi") prowadzi podwójne życie, kar-
kołomnie lawirując pomiędzy dwoma nieświadomymi niczego żonami? 
Uchylając rąbka tajemnicy, zdradzimy tylko, że - obok znanych Państwu 
bohaterów – tym razem do akcji wkroczy także ojciec wścibskiego sąsiada 
z góry i... dorastające dzieci.
„Mayday 2" to dwukrotnie więcej zawirowań i podwójna porcja śmiechu. 
Czy obrotny bigamista straci wreszcie zimną krew, a żony cierpliwość? 
Sprawdźcie! I bawcie się dobrze!

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

Zdjęcia udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną

Mayday 2, fot. Z. Rybka
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6–7 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Geraldine Aron Mój boski rozwód, reż. Zbigniew Rybka
Czy życie po rozstaniu może mieć barwy i pełnię? Jak walczyć z samot-
nością i nieuchronnym wpływem praw grawitacji na pewne części ciała? 
Na te i inne pytania znajdziecie Państwo odpowiedź w przezabawnej ko-
medii o życiu po rozwodzie. Dowiecie się z niej całej prawdy o damsko-
-męskich relacjach, o przyjaźni i zazdrości, o miłości i seksie, o przemijaniu 
i radości życia. O tęsknotach i lękach, które – od wieków przypisywane 
kobietom - może wcale nie są wyłącznie kobiece?...

8 i 29 stycznia 2017 roku
godz. 16.00
Yasmina Reza Bóg mordu, reż. Krzysztof Babicki
Dwa małżeństwa w średnim wieku spotykają się, by porozmawiać o bójce, 
do jakiej doszło między ich pociechami. Grzeczna z początku, pełna kur-
tuazji rozmowa, tocząca się w eleganckim mieszkaniu jednej z par, bardzo 
szybko zamienia się w karczemną awanturę, w czasie której bohaterowie 
pokazują swoje prawdziwe oblicza, wywlekając na światło dzienne naj-
bardziej odpychające brudy. Zapraszamy na pełen emocji i niespodziewa-
nych zwrotów akcji aktorski koncert!

Bóg mordu, fot. M. Strudziński

farma nie przynosi oczekiwanych plonów. W okolicy zaczyna krążyć plot-
ka, że wszystkim nieszczęściom winna jest… plaga lisów. Pewnego dnia 
nie wiadomo skąd w domu Covley’ów pojawia się łowca, William Bloor, 
który ma zbadać sytuację i pomóc w walce z drapieżnikami. Przyjazd 
Bloora na zawsze odmieni życie nie tylko Judith i Sama… Kim naprawdę 
jest budzący niepokój, tajemniczy łowca?

17 i 25 stycznia 2017 roku
godz. 12.00 
18 i 24 stycznia 2017 roku
godz. 11.00 
31 stycznia 2017 roku
godz. 10.00 
Francess Hodgson Burnett Tajemniczy ogród
reż. Cezary Domagała    
Adaptacja  pełnej  ciepła  opowieści  o  przyjaźni,  która  potrafi  odmienić 
smutną rzeczywistość i przywrócić radość życia. Mary Lennox po śmierci 
rodziców trafia pod opiekę swego wuja Archibalda i zamieszkuje w jego 
posiadłości.  Dziewczynka  wyczuwa  w  domu  skrzętnie  skrywaną  ta-
jemnicę,  obserwuje  dziwne  zachowania  mieszkańców,  słyszy  różne  
głosy,  płacze i krzyki. Kiedy nikt nie chce jej wyjawić prawdy, postanawia 
sama dowiedzieć się, co ukrywają przed nią domownicy...

18 i 19 stycznia 2017 roku
godz. 10.00 
Niepodobnym obyczajem, scen. i reż. Andrzej Sadowski    
Grupa  nieokreślonych  bliżej  postaci  trafia  na  teksty  nieznanego  sobie 
Jana  Kochanowskiego.  Czytając  utwory  renesansowego  poety,  próbu-
je odtworzyć tamten odległy świat i ludzi pełnych sprzeczności, wielowy-
miarowych, obarczonych  problemami,  zdradzających,  sprzeniewierzają-
cych się Bogu. Namiętnie kochających... Oryginalne i zaskakujące spotka-
nie z twórczością Jana z Czarnolasu. Spektakl wciągający, świeży, zabawny, 
pełen młodzieńczej radości i energii. Takiego Kochanowskiego nie znacie!

20–22 stycznia 2017 roku
godz. 18.00 
Witold Gombrowicz Ślub, reż. Mikołaj Grabowski 
Dramat rozgrywający się na pograniczu snu i jawy. Główny bohater, 
Henryk toczy w nim walkę ze swoimi kompleksami, wewnętrznymi kon-
fliktami, niskimi namiętnościami. "Ślub" stanowi próbę odpowiedzi na 
odwieczne pytania: na ile każdy z nas panuje nad własnym życiem? Czy 
możliwa jest ucieczka od schematów, z których składa się nasza rzeczy-
wistość? Czy jesteśmy w stanie wyzwolić się z pułapki sztuczności, w jaką 
nieuchronnie wpadamy, podejmując dialog z innym człowiekiem? I gdzie 
leży obiektywna prawda o nas samych...  

13 stycznia 2017 roku
godz. 18.00 – pokaz przedpremierowy
14 stycznia 2017 roku
godz. 18.00 PREMIERA
15 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Dawn King Łowca, reż. Waldemar Zawodziński.
Małżeństwo Samuela i Judith Covley’ów przeżywa trudny czas… 
Niedawno zmarł ich jedyny syn, a stanowiąca główne źródło utrzymania 
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21–22 stycznia 2017 roku
godz.19.00 
Niebezpieczne związki inspirowane powieścią 
Pierre'a  Choderlos de Laclosa, reż. Michał Siegoczyński 
Spektakl jest próbą świeżego spojrzenia na klasykę literatury. Piątka zde-
sperowanych  aktorów,  których  prywatne  i  zawodowe  marzenia  coraz  
bardziej rozmijają się z rzeczywistością, postanawia wziąć sprawy w swoje 
ręce  i decyduje się na produkcję własnego, niezależnego filmu. Kluczem 
do  sukcesu  ma  być  idealny  scenariusz,  traktujący  o  miłości,  namięt-
ności,  zdradzie i śmierci. Wybór pada na literaturę XVIII-wieczną – owiane 
aurą skandalu „Niebezpieczne związki" Pierre'a Choderlosa de Laclosa...

Niebezpieczne związki, fot. M. Strudziński

oczywiste, traci swoją jednoznaczność, sprawy przybierają zupełnie nie-
oczekiwany obrót a atmosfera zaczyna coraz bardziej się zagęszczać. Kim 
naprawdę są „niby matka” i „niby córka”? Co faktycznie łączy obie kobiety? 
Sztuka Aleksandra Mardania to nasycony groteską dramat z elementami 
kryminału, rzecz o tym, jak niesprawiedliwe bywają stawiane przez nas 
pochopnie sądy, zbyt łatwo oceniające innych ludzi na podstawie ste-
reotypów. Zapraszamy Państwa na polską prapremierę „Niby matek, niby 
córek”.

27–29 stycznia 2017 roku
godz. 19.00 
Paul Pörtner Szalone nożyczki, reż. Jerzy Bończak 
„Szalone nożyczki" to tytuł komedii kryminalnej „z niespodzianką", ale 
również nazwa wyjątkowego salonu fryzjerskiego, w którym popełnione 
zostaje 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. 

Niby matki, niby córki, fot. M. Strudziński

25–26 stycznia 2017 roku
godz. 10.00
Fiodor Dostojewski Zbrodnia i kara, reż. Grigorij Lifanov 
Arcydzieło światowej literatury w wizji jednego z najciekawszych rosyj-
skich reżyserów teatralnych. Lifanov wybrał z powieści Dostojewskiego 
wątki najcelniej opisujące kondycję człowieka miotającego się tragicznie 
między własną zuchwałością a wyrzutami sumienia. W efekcie powstał 
interesujący, niebanalny, trzymający w napięciu spektakl o uniwersalnym 
przesłaniu. Prawdziwa intelektualna uczta.

27–29 stycznia 2017 roku
godz. 18.00 
Aleksander Mardań Niby matki, niby córki 
reż. Jarosław Fedoryszyn
Katarzyna i Walentyna na pierwszy rzut oka tworzą typową rodzinę. Matka 
i córka, jakich wiele… Okazuje się jednak, że rodzina ta wcale typowa nie 
jest. Kiedy w ich domu pojawia się mężczyzna, wszystko, co wydawało się Szalone nożyczki, fot. M. Strudziński
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15, 22, 29 stycznia 2017 roku
godz. 13.00 
17, 20, 24–26 stycznia 2017 roku
godz.10.00 i 12.00 
Marta Guśniowska Baśń o dzielnym Radomirze
reż. Marek Zákostelecký
Pogodna, pełna humoru muzyczna baśń, której bohaterem jest dzielny 
rycerz Radomir, który z  miłości do pięknej Rusałki wyrusza w niebezpiecz-
ną podróż do Zamku Tysiąca Komnat, by znaleźć sposób na zdjęcie klątwy 
z Zaczarowanego Miasta. Co to za miasto? Co Radomir ma wspólnego 
z Radomiem? Odpowiedzi na te pytania przynosi zabawna i zaskakująca 
sztuka Marty Guśniowskiej w reżyserii Marka Zákostelecký’ego.

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

radom@helios.pl

Premiery filmowe:
6 stycznia 2017 roku
Assassin's Creed. Barman zostaje pojmany przez dużą organizację, 
a za sprawą maszyny zwanej animusem nabywa wspomnienia zabójców 
- swoich przodków. Rozpoczyna poszukiwania potężnych i niebezpiecz-
nych artefaktów.
Po prostu przyjaźń. „Po prostu przyjaźń" to wielowątkowa komedia 
o grupie przyjaciół. Są ze sobą na dobre i złe, na zawsze. Aż pewnego 
dnia...
Sing. W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez 
koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Zrobi on jednak wszystko, by go 
ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs…

13 stycznia 2017 roku
Konwój. W jednym z największych aresztów śledczych, kierowa-
nym przez dyrektora Nowackiego, dochodzi do zabójstwa więźnia. 
Rozpoczyna się śledztwo.
Powidoki. Charyzmatyczny malarz Władysław Strzemiński nie godzi 
się z socrealizmem i pozostaje wierny swojej drodze artystycznej.
Autopsja Jane Doe. Na odludziu znaleziono ciało pięknej dziew-
czyny. Wszystko wskazuje na to, że ofiara nie zmarła śmiercią naturalną. 
Dwaj patolodzy sądowi – ojciec i syn – muszą w ciągu jednej nocy ustalić 
przyczynę zgonu.

20 stycznia 2017 roku
Balerina 2D i 3D. 11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać 
baleriną w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, sprycia-
rzem Wiktorem, ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej 
szkole baletu.
Dlaczego on? Ojciec zabiera rodzinę na Boże Narodzenie do córki  
i zaczyna konkurować z jej chłopakiem.
La La Land. Los Angeles. Pianista jazzowy zakochuje się w początku-
jącej aktorce.
Split. Kevin, człowiek z conajmniej 23 osobowościami, jest zmuszony do 
uprowadzenia trzech nastolatek. Podczas ich przetrzymywania, ostatecz-
na osobowość – „Bestia” zaczyna się materializować.

Kino 
HELIOS  

Informacje o cenach biletów: tel. 48 384 53 22, 
bilety@teatr.radom.pl  www.eBilet.pl

Baśń o dzielnym Radomirze, fot. M. Strudziński
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Monster Trucks. Jedynym marzeniem Trippa jest ucieczka od 
codzienności i trudnych warunków, w jakich przyszło mu dorastać. 
Zafascynowany motoryzacją chłopak z części złomowanych aut konstru-
uje swoją własną wersję popularnego Monster Trucka.

27 stycznia 2016 roku
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej. Michalina 
Wisłocka, najsłynniejsza seksuolog czasów PRL-u, walczy o wydanie książ-
ki, która na zawsze odmieni życie seksualne Polaków. 
Resident Evil. Ostatni rozdział. Alice wraz z innymi wyrusza do 
Ula, aby zniszczyć Czerwoną Królową, która ma na celu wyeliminowanie 
rasy ludzkiej.
Ostatni smok świata. Mały Niki, postanawia iść w ślady ojca i zo-
stać pogromcą smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza rodzinną wio-
skę i wyrusza na poszukiwanie przygód. 

4, 11, 18 i 25 stycznia 2017 roku
Kino Konesera
04.01 – Sprzymierzeni
11.01 – Zaćma
18.01 – Szczęście świata
25.01 – Paterson

5, 12, 19, 26 stycznia 2017 roku
godz. 18.00
Kultura Dostępna
05.01 – Sługi boże
12.01 – Zjednoczone stany miłości  
19.01 – Czerwony kapitan 
26.01 – Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy

18 stycznia 2017 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet  
Po prostu przyjaźń

8, 15 22, 29 stycznia 2017 roku
godz. 10.30
Filmowe Poranki

13 stycznia 2017 roku
Nocny Maraton Filmowy

4, 11, 18 i 25 stycznia 2017 roku
godz. 19.00
Tandem Language Evenings
Tandem Language Evenings to odbywające się w każdą środę cykliczne 
wieczorki językowe, na których w luźnej barowej atmosferze można po-
rozmawiać i poćwiczyć inne języki: angielski, włoski, niemiecki, hiszpański.
Organizator: Stowarzyszenie Droga Mleczna
Miejsce: Pub Nasza Szkapa, ul. Dowkontta 2 

Inne  
wydarzenia

fot. Facebook Stowarzyszenie Droga Mleczna

11 i 25 stycznia 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
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8 stycznia 2017 roku
godz. 17.00
Projekcja filmów animowanych Wydziału Animacji 
Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu
Katedra Animacji została powołana w 2002 roku i stanowiła podwaliny dla 
stworzenia pierwszego w Polsce całkowicie samodzielnego kierunku stu-
diów animacji. Warto natomiast pamiętać, że historia obecnego Wydziału 
Animacji sięga 1987 roku i ma swój początek w pracowni prof. Kazimierza 
Urbańskiego, wybitnego pedagoga i postaci kluczowej dla polskiego fil-
mu animowanego. Na strukturę wydziału składają się 
m.in. cztery pracownie animacji, pracownia warstwy 
audytywnej i podstaw techniki zdjęciowej. Jednak 
przede wszystkim poznańska animacja to środowi-
sko skupione wokół Uniwersytetu Artystycznego: 
studenci, absolwenci oraz pracownicy Wydziału 
Animacji, odnoszący ogromne  sukcesy na między-
narodowych festiwalach i przeglądach filmowych.  

4, 11, 18 i 25 stycznia 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 

6 stycznia 2017 roku 
godz. 16.00
Koncert Kolęd
Wystąpią: Chór Festa Allegra, Chór Ewangelicki im. Oskara Kolberga  
z Radomia
Miejsce: Kościół ewangelicko-augsburski, ul. Reja 7

O niezwykle wysokim poziomie wydziału świadczy chociażby przyznanie 
w 2012 roku na Europejskim Festiwalu Filmów Animowanych w Belgradzie 
Uniwersytetowi Artystycznemu w Poznaniu nagrody dla Najlepszej Szkoły 
Filmowej.
Miejsce: Galeria 58, ul. Żeromskiego 58/14

10, 17, 24, 31 stycznia 2017 roku
godz. 16.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie 
Technologiczno-Humanistycznym 
 im. Kazimierza Pułaskiego 
Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza wszystkich seniorów na cykl wy-
kładów oraz wycieczki, zajęcia fakultatywne - gimnastyka, tańce, nauka 
języka angielskiego, obsługa komputera, itp.
Harmonogram wykładów: 
10.01.2017 r. dr Jadwiga Kida – Koncepcje psychologiczne człowieka
17.01.2017 r. dr Maria Gagacka – Święta – przyjemność i kłopot. Społeczny  
 obyczajowy kontekst świąt
24.01.2017 r. dr Agnieszka Saracen – Profilaktyka i leczenie zakażeń dróg mo-
czowych u kobiet
31.01.2017 r. prof. dr hab. Piotr Mazur – Ludzkie oblicze zła
Miejsce: Aula Wydziału Transportu i Elektrotechniki przy ulicy Malczew-
skiego 29

13 stycznia 2017 roku
godz. 19.00
Jezioro łabędzie
Wstęp płatny
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53

14 stycznia 2017 roku
godz. 20.00
Koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy
Wstęp płatny
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53

Chór Festa Allegra

Zdjęcie udostępnione przez Organizatora
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18 stycznia 2017 roku
godz. 19.00
Grzegorz Bartos w Galerii 58 – spotkanie  
promocyjne książki „Cukiereczek”

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

www.multikino.pl
radom@multikino.pl

Premiery filmowe: 

6 stycznia 2017 roku
Sing. W świecie zamieszkanym przez zwierzęta teatr prowadzony przez 
koalę Bustera Moona popada w tarapaty. Kochając teatr, zrobi on jednak 
wszystko, by go ocalić. Ostatnią szansą na przetrwanie jest wielki konkurs, 
który pomoże odnaleźć najpiękniejszy głos świata. Głos, który ocali teatr.  
Do konkursu staną: nucąca cicho jak mysz pod miotłą Mysz, nieśmiała 
Słonica, której towarzyszy pewna siebie matka, młody gangster Gorilla  
i punkowa rebeliantka Jeżozwierzyca.
Assassin's Creed. Barman zostaje pojmany przez dużą organizację, 
a za sprawą maszyny zwanej animusem nabywa wspomnienia zabójców 
– swoich przodków. Rozpoczyna poszukiwania potężnych i niebezpiecz-
nych artefaktów.
Po prostu przyjaźń. To wielowątkowa komedia o grupie przyjaciół. 
Są ze sobą na dobre i złe, na zawsze. Aż pewnego dnia... Alina i Marian 
wygrywają do spółki wielkie pieniądze i muszą się nimi jakoś podzielić. 
Ivanka, singielka i menadżerka na wysokich obcasach, postanawia mieć 
dziecko, pomóc ma jej w tym serdeczny przyjaciel. Filip zaryzykuje twarz 
i karierę dla kaprysu zwariowanej kolekcjonerki guzików. Stateczny profe-
sor będzie musiał zdecydować, czy dla przyjaciela warto złamać zasady. 
Tymczasem zgrana paczka przyjaciół wyrusza w góry, gdzie odkrywa ta-
jemnicę, która na zawsze zmieni ich życie.

13 stycznia 2017 roku
Kot Bob i ja. Niezwykła, poruszająca historia uzależnionego od narko-
tyków ulicznego grajka Jamesa Bowena, któremu w powrocie do rzeczy-
wistości i normalnego życia pomógł... kot. Rudy, pewny siebie, chadzający 
(jak to kot) własnymi ścieżkami, niezależny, chimeryczny kot o najbardziej 
zwykłym imieniu - Bob. Ale to wszystko, co jest w nim zwykłego.
Powidoki. Bohaterem filmu „Powidoki” jest Władysław Strzemiński, ar-
tysta, który nie poddał się socrealizmowi i doświadczył dramatycznych 
skutków swoich wyborów artystycznych. To film o tym jak socjalistyczna 
władza zniszczyła charyzmatycznego, niepokornego człowieka.
Wielki mur. Elitarna jednostka do spraw specjalnych próbuje uczy-
nić z jednej z najbardziej ikonicznych budowli świata – Wielkiego Muru 
Chińskiego – ostatni bastion dla ludzkości.

MULTIKINO 
RADOM  

„Cukiereczek” – pierwszy radomski thriller ukazał się nakładem poznań-
skiego wydawnictwa Sumptibus. To miejska opowieść o śledztwie w spra-
wie zaginięcia byłej mistrzyni kickboxingu, prowadzonym przez doświad-
czonego policjanta z Plant. Z noty od wydawcy: „Cukiereczek to thriller 
o obsesji. Powieść kryminalna o poszukiwaniu odpowiedzi. Przejmujący 
obraz szaleństwa i portret miasta skazanego na śmierć.”
Grzegorz Bartos (1976), pisarz i dramaturg, autor powieści „Czapki z głów”, 
„Anarchiści”, „Rozdział zamknięty”, „Opowieść o dwóch meczach i mor-
derstwie”, „Nigdzie teraz, teraz tutaj” oraz sztuk teatralnych „Hazardziści”, 
„Wszyscy jesteśmy grubasami”, „Nadzy i martwi”. W ramach stypendium 
Prezydenta Miasta Radomia prowadził pracownię literacką w Kamienicy 
Artystycznej Rwańska 7. W kameralnym wnętrzu Galerii 58 pisarz opowie 
o swojej najnowszej powieści. Nie zabraknie niespodzianek, a także po-
przednich książek autora od lat związanego z Radomiem.
Miejsce: Galeria 58, ul. Żeromskiego 58/14

20 stycznia 2017 roku
godz. 12.00
Kochanowski dla Radomia. Tradycja poezji polskiej 
XXI w. – wykład prowadzi dr Anna Spólna
Miejsce: OKiSz „Resursa Obywatelska”, ul. Malczewskiego 16

20 stycznia 2017 roku
godz. 17.30 i 20.30
Kabaret Moralnego Niepokoju 
Wstęp płatny
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
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Konwój. W jednym z największych aresztów śledczych, kierowanym 
przez dyrektora Nowackiego (Janusz Gajos), dochodzi do zabójstwa więź-
nia. Rozpoczyna się śledztwo. Mimo zmowy milczenia, dociekliwy pro-
kurator (Łukasz Lewandowski) zaczyna stopniowo odkrywać szokującą 
prawdę…

20 stycznia 2017 roku
Dlaczego on? Ned, nadopiekuńczy, lecz kochający ojciec, przyjeżdża 
wraz z żoną ze świąteczną wizytą do córki, która studiuje w college’u. Na 
miejscu musi stawić czoło swemu największemu koszmarowi – poznaje 
bowiem chłopaka córki, Lairda, sympatycznego, ale ekscentrycznego 
miliardera z Krzemowej Doliny. Konserwatywny Ned uważa, że Laird, nie 
pasuje do jego córki i nie powinien się z nią wiązać. Wypowiada niedo-
szłemu zięciowi wojnę, a sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, bo  
w świecie wielkich pieniędzy Ned czuje się jak ryba wyjęta z wody.
Balerina. 11-letnia Felicja od zawsze marzy o tym, by zostać baleri-
ną w paryskiej operze. Razem z najlepszym przyjacielem, spryciarzem 
Wiktorem, ucieka z sierocińca, by spróbować swych sił w paryskiej szkole 
baletu. Dzięki swej pasji, urokowi i talentowi trafia pod opiekuńcze skrzy-
dła dawnej gwiazdy baletu, Madame Odetty.
La La Land. Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na 
szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast 
nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych 
dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wresz-
cie robić to co kochają. Miłość dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się 
wreszcie układać, coraz mniej jest czasu i sił dla siebie nawzajem. Czy uda 
im się ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?

27 stycznia 2017 roku
Resident Evil. Ostatni rozdział. Alice wraz z innymi wyrusza do 
Ula, aby zniszczyć Czerwoną Królową, która ma na celu wyeliminowanie 
rasy ludzkiej.
Ostatni smok świata. Mały Niki, postanawia iść w ślady ojca i zo-
stać pogromcą smoków. Na przekór zakazom taty opuszcza rodzinną 
wioskę i wyrusza na poszukiwanie przygód. W trakcie niezwykłej podróży, 
wiodącej ze świata ludzi przez krainę magii, spotka nowych przyjaciół.
Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej. 
Michalina Wisłocka napisała książkę, która zmieniła wszystko. Ale zanim 
„Sztuka kochania" podbiła rodzimy rynek księgarski i zrewolucjonizowała 
seksualność PRL-u, jej autorka musiała przejść długą drogę. Słynna gine-
kolog poświęciła lata na przełamywanie konserwatywnej obyczajowości  
i przepychanki z bezduszną cenzurą;

1, 7–8, 14–15, 21–22 i 28–29 stycznia 
2017 roku 
godz. 10.30 i 12.00
Poranki dla dzieci

BĄDŹ POINFORMOWANY

MOBILNY SYSTEM 
OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA 
MIESZKAŃCÓW RADOMIA – SISMS

Więcej na:
www.radom.pl/sisms

dla telefonu komórkowego
z klawiaturą

iOSAndroid

BEZPŁATNY

KOMUNIKATOR
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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.


