
W nowy rok radomska kultura wkracza 
stałymi, tradycyjnymi wręcz wydarzenia-
mi, ale też próbami podejmowania no-
wych wyzwań. Przyzwyczailiśmy się już do 
Radomskiego Orszaku Trzech Króli (w tym 
roku poszerzonego o koncert kolęd), rocko-
wego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy czy obchodów kolejnej roczni-
cy wybuchu Powstania Styczniowego – 
wszystkie te wydarzenia, skupione wokół 
różnych, ale zacnych idei, gromadzą co roku 
rzesze radomian.

Ambitnie rozpoczyna nowy rok Radomska Orkiestra Kameralna, pro-
ponując wielkie symfoniczne dzieła epoki romantyzmu Ludwiga van 
Beethovena i Felixa Mendelssohna Bartholdy’ego. Do tego oczywiście 
będzie potrzebny rozszerzony skład naszej orkiestry! 

MOK Amfiteatr również stawia na muzykę, choć zupełnie inną. Zabrzmią 
przy ul. Parkowej mocne rytmy Rage Against The Machine (jak się okazuje, 
świetnie radzi sobie z takim materiałem radomski skład), zabrzmi swing 
i blues, zabrzmi też – i to w wykonaniu wybitnych artystów – muzyka 
Davida Bowie. 

Dużo będzie się działo w styczniu w sztukach plastycznych. RKŚTiG Łaźnia 
zaprasza na wernisaż artystów z Siedlec, którzy redefiniują pojęcie pej-
zażu, a także na wystawę obrazów Janiny Blicharskiej-Linar oraz promo-
cję wydawnictwa Małgorzaty Strzelec. W OKiSz Resursa Obywatelska – 
asamblaże Marty Sokół, w Domu Kultury Idalin – malarstwo Małgorzaty 
Wróblewskiej, w Miejskiej Bibliotece Publicznej – zbiorowa wystawa 
Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, prace plastyczne dr Moniki 
Majcher-Kozieł oraz miniatury Faustyny Sadownik. Wydarzeniem będzie 
na pewno Czkawka – pokaz możliwości legendarnej już grupy Łódź 
Kaliska w MCSW Elektrownia.

Zachęcam też Państwa do noworocznych koncertów orkiestry Grandioso, 
spektakli Teatru Powszechnego, spotkań z cyklów Wkręć się w teatr czy 
Retrospotkania. O wszystkich wydarzeniach znajdą Państwo informacje na 
kolejnych stronach Radomskiego Informatora Kulturalnego i w jego wersji 
elektronicznej na radom.pl oraz na profilu Facebook Kultura Radom.

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 5 
stycznia

Edward Dwurnik (1943-2018) Obrazy 
i rysunki. Prace z kolekcji Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego w Radomiu

P MCSW Elektrownia

do 10 
stycznia

Doroczna wystawa fotografii 
stowarzyszenia twórców Fotoklubu RP 
regionu radomskiego

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

do 12 
stycznia

Królestwo bursztynu. Bursztyn bałtycki  
i żywice świata

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego
do 19 

stycznia
Paweł Susid, Mówię wam, tak wygląda 
wasze życie

P MCSW Elektrownia

do 20 
stycznia

Wystawa pokonkursowa Powiatowe-
go Konkursu Plastycznego Karta ze 
Świąt i zabawka choinkowa

W DK Borki

do 20 
stycznia

Mirosław Siara – malarstwo P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego
do 30 

stycznia
Moja dusza. Oblicza kobiet  
w twórczości Jacka Malczewskiego 

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego
cały 

styczeń
Pokój pełen opowieści W

Filia nr 16 MBP,  
ul. Barycka 2,

cały 
styczeń

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

W
Kamienica Starościńska,  

ul. Grodzka 8

cały 
styczeń

Muzeum Polskich Rowerów  
w Radomiu

P
ul. Marii Skłodowskiej-

-Curie 4
cały 

styczeń
Zapisy na warsztaty artystyczne w DK 
Borki w czasie ferii zimowych

P DK Borki

cały 
styczeń

Szopki; Skarby i tajemnice Piotrówki; 
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego; 
Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX 
wieku; Kolekcja rodziny Pinno

P

Muzeum im. 
J. Malczewskiego

cały 
styczeń

Leszek Kołakowski (1927–2009) W

cały 
styczeń

Wystawy przyrodnicze: Ochrona przy-
rody na Ziemi Radomskiej; Środowiska 
przyrodnicze Ziemi Radomskiej; Gabinet 
XIX-wiecznego Przyrodnika; Geologia  
i paleontologia Ziemi Radomskiej; 
Polskie Parki Narodowe

P

cały 
styczeń

Wystawy: Ekspozycje bożonarodzenio-
we; Od artysty ludowego do wytwórcy 
sztuki; Życie zaklęte w glinie – wystawa 
czasowa w Spichlerzu z Wilkowa; Kręć 
się, kręć wrzeciono; Tkaniny okryciowe 
dekoracyjno-użytkowe i strój ludowy  
w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

od 3 
stycznia 

Moja pierwsza wystawa W
Filia nr 16 MBP,  
ul. Barycka 2,

5, 12, 19, 26 
stycznia

Spotkania w Klubie Seniora P DK Idalin

20, 21 ,23 
stycznia

Warsztaty noworoczne W DK Idalin

1 stycznia 2020 środa
18.00 Spektakl: Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny

18.30 Kino Konesera: Kod Dedala P Kino Helios
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2 stycznia 2020 czwartek
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Obywatel Jones P Kino Helios

3 stycznia 2020 piątek
18.00 Spektakl: Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny
19.00 Spektakl: Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Jak zostałem 
gangsterem. Historia prawdziwa; Urwis; 
The Grudge: Klątwa

P Kino Helios

Premiery filmowe: Koty; The Grudge: 
Klątwa; Urwis; Jak zostałem gangsterem. 
Historia prawdziwa; Judy

P Multikino

4 stycznia 2020 sobota
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Mapping your dreams – mapowanie 
celów

W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33
18.00 Spektakl: Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny
19.00 Spektakl: Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

5 stycznia 2020 niedziela
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino
13.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

16.00 Mecz Gwiazd Ligi RNBA i WOŚP W
Hala sportowa Zespołu 
Szkół Ekonomicznych, 

ul. Wernera 22
18.00 Spektakl: Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny
19.00 Spektakl: Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

19.00
IX Radomski Orszak Trzech Króli - 
Koncert kolęd i pastorałek  
w wykonaniu Kwartetu Mundana

W
Kościół Matki Bożej 

Bolesnej, ul. Radosna 2

6 stycznia 2020 poniedziałek

12.00
IX Radomski Orszak Trzech Króli  
– korowód

W Więcej na str. 10–11

16.00 Koncert kolęd W
Kościół Ewangelicko- 
-Augsburski, ul. Reja 7

7 stycznia 2020 wtorek
10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

16.00
Wykład: dr inż. Emilia Klimaszewska, 
Kosmetyki naturalne

W

Aula Wydziału 
Transportu  

i Elektrotechniki UTH, 
ul. Malczewskiego 29

18.00
Trzy kolory – otwarcie zbiorowej 
wystawy Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego

W
Mała Galeria RTF,  
ul. Piłsudskiego

8 stycznia 2020 środa

10.00
I żyli długo i szczęśliwie? Spotkanie z 
cyklu Biblioteczne Opowieści 

W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A
10.00 Spektakl: Ferdydurke P Teatr Powszechny
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Amazing Grace: 
Aretha Franklin

P
OKiSz Resursa 
Obywatelska

16.30 Spotkanie z cyklu: Empower Yourself W
American Corner, 

ul. Traugutta 31/33

18.00 Radomskie Spotkania Podróżników W
Gruszki na Wierzbie,  
ul. Żeromskiego 60

18.30
Noworoczna Gala Operetkowa - 
Narodowy Teatr Opery i Baletu  
z Odessy

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

18.30 Kino Konesera: Osierocony Brooklyn P Kino Helios
9 stycznia 2020 czwartek

10.00 Spektakl: Ferdydurke P Teatr Powszechny 

13.00  
i 18.00

Kultura Dostępna: Mowa Ptaków P Kino Helios

18.00 Spektakl: Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny
10 stycznia 2020 piątek

10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

15.30 Noworoczny Turniej Szachowy W/P
Młodzieżowy Dom 

Kultury

16.00 Klub Gier Planszowych W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A

17.00
Posłani, by strzec – otwarcie wystawy 
prac plastycznych dr Moniki Majcher-
-Kozieł

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

17.00
Gra gitara… i nie tylko! – muzyczne 
prezentacje w Kuźni Artystycznej

W
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

18.00 Wieczór kolęd prawosławnych W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

18.00
My American Adventure: Retro Bike 
Jamboree

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
15x15 – otwarcie wystawy prac 
Faustyny Sadownik

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13
18.00 Spektakl: Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Mayday; Tajni i fajni P Kino Helios
Premiery filmowe: Tajni i fajni; Mayday; 
Snieżka i fantastyczna siódemka

P Multikino

11 stycznia 2020 sobota

10.00  
i 11.00

Story Time – spotkania z językiem 
angielskim dla dzieci w wieku 4–7 lat

W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33

10.30 Poranki dla dzieci P Multikino
18.00 Spektakl: Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny
19.00 Spektakl: Shirley Valentine P Teatr Powszechny

12 stycznia 2020 niedziela
9.30 
11.00  
12.30

Wkręć się w muzykowanie: Królowa 
Śniegu

P
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

10.30 Filmowe Poranki: Krecik i panda P Kino Helios
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

12.00

Wykład Katarzyny Kwiatkowskiej  
z Polskiej Akademii Nauk Muzeum 
Ziemi w Warszawie Co o bursztynie 
wiedzieć trzeba 

P
Muzeum im. 

J. Malczewskiego

17.00
Noworoczna Gala –koncert Wiedeński 
z udziałem New Opera Kiev Orchestra 
& Balet

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

18.00 Spektakl: Ryzykowna forsa P Teatr Powszechny
19.00 Spektakl: Shirley Valentine P Teatr Powszechny

28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy

W Plac Jagielloński

13 stycznia 2020 poniedziałek

9.00
Spektakl Herody w wykonaniu Teatru 
Poszukiwań

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

20.00
Stand-up: Bartosz Zalewski, Rafał 
Banaś i Jasiek Borkowski

P
Klub Strefa G2,  

ul. Przemysłowa 20
14 stycznia 2020 wtorek

10.00 
O małym Jacku, który został wielkim 
malarzem

W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A
10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny
11.00 Spektakl: Jestem P Teatr Powszechny

16.00
Wykład: dr inż. Leszek Wianowski, 
Orestes – misterium zbrodni  i przyjaźni

W

Aula Wydziału 
Transportu  

i Elektrotechniki UTH, 
ul. Malczewskiego 29
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16.30

Wieczór autorski artystki z Kazimierza 
Dolnego – Mieczysławy Izdebskiej 
-Łazorek – „Dziwczynienie”, malarska 
interpretacja poezji

W
Kawiarenka Społeczna,  
ul. Traugutta 18, lok. 6

18.00
Cyfrowa Ciemnia RTF Programy 
graficzne – prezentacja programu 
Photoshop cz. 3

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
Retrospotkanie 22 – Radom  
w „papierach” Tomasza Staniszewskiego

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

15 stycznia 2020 środa
10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny
11.00 Spektakl: Jestem P Teatr Powszechny
11.00 Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Tam gdzieś musi 
być niebo

P
OKiSz Resursa 
Obywatelska

16.00
Wspólne kolędowanie przy fortepia-
nie z Karolem Bauerem 

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

16.30 Spotkanie z cyklu: Empower Yourself W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33
18.30 Kino Kobiet: Mayday P Kino Helios

16 stycznia 2020 czwartek
10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

10.30
W Stumilowym Lesie, czyli zabawy  
z Kubusiem Puchatkiem

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
11.00 Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny

12.30
Dzień Kubusia Puchatka – spotkanie  
w ramach cyklu Baśniowa Szóstka

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Boże Ciało P Kino Helios

17.00 Wieczór poetycki Agnieszki Białek W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

17.00
Prezent dla Babci i Dziadka – warsztaty 
mydlarskie

P
Kawiarnia Artystyczna 

MOK Amfiteatr,  
ul. Parkowa 1

18.00
Koncert Karnawałowy Muzyka 
z Czterech Stron Świata Grupy 
Operowej Sonori Ensemble

P
OKiSz Resursa 
Obywatelska

19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny
17 stycznia 2020 piątek

8.15 
9.35 

10.40

Audycje umuzykalniające: ROK 
symfonicznie – koncert karnawałowy

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

10.00 Spektakl: Calineczka P Teatr Powszechny

15.30 Noworoczny Turniej Szachowy W/P
Młodzieżowy Dom 

Kultury

17.00

Hej kolęda kolęda – najpiękniejsze 
kolędy i pastorałki w wykonaniu dzieci 
uczestniczących na zajęcia muzyczne 
w DK Borki 

W DK Borki

18.00
Finisaż wystawy Rozmowy z kamie-
niami Małgorzaty Strzelec i promocja 
wydawnictwa

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33

19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

19.00 Stare Dobre Małżeństwo – koncert P
Zespół Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70

23.00 Nocny Maraton Filmowy P Kino Helios

Premiery filmowe: Psy 3. W imię zasad; 
Doktor Dolittle

P Kino Helios

Premiery filmowe: Psy 3. W imię zasad; 
Doktor Dolittle; Gorący temat

P Multikino

18 stycznia 2020 sobota

8.00 51. Zimowy Rajd na Raty - I rata P
Przejście z Jastrzębi  

do Jedlni
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

12.00 Od pierwszego słowa W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A

17.00
JESTEStwo – wystawa obrazów Janiny 
Blicharskiej-Linar

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00
ROK symfonicznie – koncert karnawało-
wy

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

20.00
Nie z tej Ziemi! Koncert Blackstar David 
Bowie Tribute Band 

P
Kawiarnia Artystyczna 

MOK Amfiteatr,  
ul. Parkowa 1

19 stycznia 2020 niedziela
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

16.00
Koncert Noworoczny Orkiestry 
Grandioso

W
Sala Oratorium św. 

Filipa Neri,  
ul. Grzybowska 22

17.00
Klaudiusz Baran & Con Affetto. 
Tangowe zderzenie sił. Wernisaż 22x11

W
Muzeum Witolda 

Gombrowicza Wsola
19.00 Spektakl: Seks dla opornych P Teatr Powszechny

20 stycznia 2020 poniedziałek

17.00
Filmowy Uniwersytet III Wieku: Na 
noże

P Kino Helios

18.00
Wernisaż wystawy fotografii Sebastia-
na Klochowicza W drodze  
do syntezy - intro

W
Księgarnia Elektrownia 
w MCSW Elektrownia, 

ul. Kopernika 1
21 stycznia 2020 wtorek

11.00 Spektakl: Jestem P Teatr Powszechny

16.00
Wykład: dr Bożena Klimek-Kurkowska, 
Subiektywne mikrokosmologie 
Jarosława Kozakiewicza

W

Aula Wydziału 
Transportu  

i Elektrotechniki UTH, 
ul. Malczewskiego 29

18.00 Rozmowy o sprzęcie fotograficznym W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

19.00 Rozmowy o... leczeniu bezpłodności W
Centrum Wolontariatu 
Międzynarodowego,  
ul. Kelles-Krauza 19

22 stycznia 2020 środa

10.00
Bez dziadków, jak wiecie, trudno żyć 
na świecie spotkanie w ramach cyklu 
Biblioteczne Opowieści 

W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A

10.00 Spektakl: Zbrodnia i kara P Teatr Powszechny 
10.00 Spektakl: Krawiec Pan Niteczka P Teatr Powszechny

12.00
Obchody 157 rocznicy wybuchu 
Powstania Styczniowego

W Więcej na str. 11

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Błąd systemu P
OKiSz Resursa 
Obywatelska

16.00
Dzień babci i dzień dziadka w Klubie 
Seniora. Recital Jarosława Rabendy

W DK Idalin

18.00 Pejzaż – dyscyplina i spontaniczność W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Traugutta 31/33
18.30 Kino Konesera: Oficer i szpieg P Kino Helios

23 stycznia 2020 czwartek

10.00 II Regionalne Prezentacje Wokalne W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

10.00
IV Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób 
Niepełnosprawnych Muzyczne Anioły

W
Zespół Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70
10.00 Spektakl: Zbrodnia i kara P Teatr Powszechny
10.00 Spektakl: Krawiec Pan Niteczka P Teatr Powszechny
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10.30
Pędzą wnuki z laurkami – zajęcia 
literacko-plastyczne

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Słodki koniec dnia P Kino Helios

16.00
Spotkanie autorskie Elżbiety Kęsiak 
– Promyki wierszykowe i gwiazdki 
bajkowe Babci Eli

W
Kawiarenka Społeczna, 
ul. Traugutta 18, lok. 6

18.00
Wernisaż malarstwa Małgorzaty 
Wróblewskiej

W DK Idalin

18.00
Otwarcie wystawy asamblaży Marty 
Sokół Trzepot czasu

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

24 stycznia 2020 piątek
10.00 Spektakl: Krawiec Pan Niteczka P Teatr Powszechny
11.00 Spektakl: Jestem P Teatr Powszechny

15.30 Karnawałowy Turniej Szachowy W/P
Młodzieżowy Dom 

Kultury

16.00 Klub Gier Planszowych W
Filia nr 1 MBP,  

ul. Osiedlowa 9A
17.30 Wieczór Poezji W DK Borki 

18.00
Czkawka – wernisaż grupy Łódź 
Kaliska

W MCSW Elektrownia

18.00
Spektakl Aniołek w wykonaniu Teatru 
Resursa

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

18.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

19.00 Rubinowe Gody – komedia teatralna P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

20.00
Jam session w Amfiteatrze: Renegady 
Tribute Band

W
Kawiarnia Artystyczna 

MOK Amfiteatr,  
ul. Parkowa 1

Premiery filmowe: Bad boys for life; 
1917; Jojo Rabbit; Richard Jewell

P Multikino

Premiery filmowe: Bad boys for life; 1917 P Kino Helios
25 stycznia 2020 sobota

7.30 Sobota w Świętokrzyskim P
Przejście z Piekoszowa 

do Kielc

10.00
Pozytywna dyscyplina – warsztaty dla 
rodziców

W
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

10.00  
i 11.00

Story Time – spotkania z językiem 
angielskim dla dzieci w wieku 4–7 lat

W
American Corner,  

ul. Traugutta 31/33

10.30 Poranki dla dzieci P Multikino

11.00
O księdzu, który wiersze pisał. 
Spacer Literacki śladami ks. Jerzego 
Banaszkiewicza

W
Zbiórka: Przed 

rektoratem UTH,  
ul. Malczewskiego 29

18.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny
18.00 Spektakl: Bea P Teatr Powszechny

III KrajPako, edycja zimowa – pieszy rajd 
po Puszczy Kozienickiej

P Puszcza Kozienicka

26 stycznia 29020 niedziela
10.00  
i 12.00

Wkręć się w teatr – Bukiet Talentów P
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

10.30 Filmowe Poranki: Tomek i przyjaciele P Kino Helios
10.30 Poranki dla dzieci P Multikino
13.00 Spektakl: Krawiec Pan Niteczka P Teatr Powszechny

17.00
Koncert Noworoczny Orkiestry 
Grandioso pod dyrekcja Dariusza 
Krajewskiego

W
Katedra Radomska,  

ul. H. Sienkiewicza 13

18.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny
18.00 Spektakl: Bea P Teatr Powszechny

28 stycznia 2020 wtorek
10.00 Spektakl: Krawiec Pan Niteczka P Teatr Powszechny

16.00
Wykład: prof. UTH dr hab. inż. Woj-
ciech Żurowski, Rejsy transatlantyckie

W

Aula Wydziału 
Transportu  

i Elektrotechniki UTH, 
ul. Malczewskiego 29

29 stycznia 2020 środa
10.00 Spektakl: Krawiec Pan Niteczka P Teatr Powszechny
11.00 Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Parasite P

OKiSz Resursa 
Obywatelska

16.00 Warsztaty literackie W
SCM – Arka,  

ul. Kelles-Krauza 19

17.00 Dyskusyjny Klub Książki W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

18.30
Kino Konesera: Tajemnica Hanriego 
Picka

P Kino Helios

18.30 Kino Kobiet: Judy P Kino Helios
30 stycznia 2020 czwartek

9.00
XIII Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego Komputerowy 
Rower

W
Młodzieżowy Dom 

Kultury

10.00 Spektakl: Krawiec Pan Niteczka P Teatr Powszechny

10.30
W karnawale wielkie bale– zajęcia 
literacko-muzyczne

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
11.00 Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: 1800 gramów P Kino Helios

19.00 Pod 13-tką: Red Notes – koncert P
Kawiarnia Artystyczna 

MOK Amfiteatr,  
ul. Parkowa 1

19.00
Cudowna terapia – spektakl 
komediowy

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
Spotkanie z poezją i malarstwem – 
Stanisław Wicher

W
Kawiarenka Społeczna, 
ul. Traugutta 18, lok. 6

31 stycznia 2020 piątek
10.00 Spektakl: Zbrodnia i kara P Teatr Powszechny
10.00 Spektakl: Krawiec Pan Niteczka P Teatr Powszechny
11.00 Spektakl: Tajemniczy ogród P Teatr Powszechny

15.30 Karnawałowy Turniej Szachowy W/P
Młodzieżowy Dom 

Kultury
16.00 Zabawa noworoczna dla dzieci W DK Idalin

17.00
Zimowa wymiana ubrań: Idzie luty, 
podkuj buty

W
MOK Amfiteatr, Scena 

Obozisko,  
ul. Śniadeckich 2

18.00
Muzyczne Kaziki – I koncert elimina-
cyjny

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

18.30
Grand Orkiestra z Odessy Pod 
Dachami Paryża

P
Sala koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19.00 Spektakl: Napis P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Furioza; Głębia 
strachu; Małe kobietki; Małgosia i Jaś 

P Multikino 

Premiery filmowe: Furioza; Głębia 
strachu; Małgosia i Jaś; Superpies  
i Turbokot

P Kino Helios

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

[ 8 ] [ 9 ]



5–6 stycznia 2020 roku
IX Radomski Orszak Trzech Króli

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

scena VII: Koncert kolęd w wykonaniu Kameralnego Chóru Mieszanego 
im. Biskupa Jana Chrapka, działającego przy Katedrze Radomskiej, pod 
kier. Marii Czarneckiej-Cieślak – pl. Corazziego.
Organizatorzy: Radomscy Rycerze Kolumba, Urząd Miejski w Radomiu. 
Partnerzy: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska, Zakład Usług 
Komunalnych, Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, Radkom, Muzeum 
Wsi Radomskiej, Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, Szwadron Ziemi Radomskiej w barwach 11 Pułku 
Ułanów.

12 stycznia 2020 roku
28 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Miejsce: pl. Jagielloński

22 stycznia 2020 roku
godz. 12.00 
Obchody 157 rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego
O godz. 12.00 rozpocznie się msza święta w Katedrze Radomskiej. Po 
niej przemarsz aleją ks. bp. J. Chrapka i ul. S. Żeromskiego do klasztoru 
ojców Bernardynów, gdzie nastąpi złożenie kwiatów pod tablicą puł-
kownika D. Czachowskiego. Ok. 13.40 pochód ruszy ul. J. Malczewskiego 
przed Mauzoleum Dionizego Czachowskiego przy ul. J. Malczewskiego. 
Odbędzie się tam krótka inscenizacja, nawiązująca do epoki powstania  
i odczytanie odezwy. Następnie pochód uda się pod Krzyż Straceń przy 
ul. Warszawskiej, gdzie młodzież II LO im. M. Konopnickiej odda cześć bo-
haterom – odbędzie się Apel Poległych. Głównym organizatorem jest II 
LO im. M. Konopnickiej. 

5 stycznia 2020 roku
godz. 16.00
Mecz Gwiazd Ligi RNBA i WOŚP
Organizator: Międzyszkolny Klub Sportowy Ekonomik
Miejsce: hala sportowa Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Wernera 22

23 stycznia 2020 roku
godz. 10.00
IV Przegląd Kolęd i Pastorałek Osób 
Niepełnosprawnych Muzyczne Anioły
Organizator: Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych  
w Radomiu
Miejsce: Sala Koncertowa Zespół Szkół Muzycznych, ul. 25 Czerwca 70

5 stycznia, godz. 19.00
Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Kwartetu Mundana, Kościół Matki 
Bożej Bolesnej, ul. Radosna 2 (Obozisko)

6 stycznia, godz. 12.00
IX Orszak Trzech Króli przejdzie w barwnym korowodzie z radomskiego 
rynku do szopki bożonarodzeniowej przy Urzędzie Miasta i pokłoni się 
nowo narodzonemu Jezusowi Chrystusowi. Po drodze przedstawienia 
związane z Bożym Narodzeniem. O godz. 12.00 rozpoczęcie orszaku 
w rynku, scena I: Edykt Cezara Augusta (Radomskie Bractwo Kurkowe)  
i wymarsz;
scena II: Grzech pierwszych Rodziców (Teatr Resursa) – Kościół Ewangelicki;
scena III: Na dworze u Heroda – (młodzież z VII LO im. K. K. Baczyńskiego)  
– kościół Ojców Bernardynów;
cena IV: W gospodzie (młodzież z Warsztatów Terapii Zajęciowej 
Leśniczówka) – ul. Witolda;
scena V: Poruszenie wśród pasterzy (uczniowie z PSP Nr 4 w Radomiu) –
Kościół Garnizonowy;
scena VI: Pokłon przed Narodzonym Dzieciątkiem – szopka obok Galerii Rosa 
przy ul. Żeromskiego;

Fot. UM w Radomiu

Wydział Kultury
ul. Żeromskiego 53
tel. 48 362 09 03, fax. 48 362 08 42
www.radom.pl
rik@umradom.pl

Urząd Miejski 
w Radomiu
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Do 20 stycznia 2020 roku
Wystawa pokonkursowa Powiatowego Konkursu 
Plastycznego Karta ze Świąt i zabawka choinkowa
Prace wykonane przez dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych  
z Radomia oraz z powiatu radomskiego można obejrzeć na wystawie po-
konkursowej czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–18.00.

17 stycznia 2020 roku
godz. 17.00
Hej kolęda, kolęda – najpiękniejsze kolędy i pasto-
rałki w wykonaniu dzieci uczestniczących na zajęcia 
muzyczne w DK Borki 
W programie: występy solistów, pianistów i grupy gitarowej oraz występ 
zespołu Belcanto.

24 stycznia 2020 roku
godz. 17.30
Wieczór Poezji
DK Borki zaprasza wszystkich pasjonatów poezji na prezentacje literackiej 
twórczości nieprofesjonalnej artystów amatorów.

Zapisy na warsztaty artystyczne
Dom Kultury Borki zaprasza dzieci w wieku 6–12 lat na warsztaty artystycz-
ne 2020, organizowane w czasie ferii zimowych. I turnus: 10–14 lutego,  
II turnus 17–21 lutego, w godz. godz. 9.00–16.00.
Cena: 160 zł za turnus (istnieje możliwość dokupienia zajęć świetlicowych 
w godz. 8.00–9.00 – cena za tydzień 10 zł). W programie: zajęcia wokalne, 
rytmika, warsztaty sceniczne, warsztaty plastyczne, spotkanie z literaturą 
dziecięcą (Filia Nr 9 MBP w Radomiu), zajęcia integracyjne, wyjścia i wy-
cieczki. Więcej informacji pod nr tel. 48 331 24 46.

5, 12, 19, 26 stycznia 2020 roku
godz. 17.00
Spotkania w Klubie Seniora
Wspaniała zabawa przy akompaniamencie zespołu Faxter. W cenie biletu: 
kawa, herbata. Wstęp płatny: 12 zł

20, 21, 23 stycznia 2020 roku 
godz. 9.00
Warsztaty noworoczne 
Warsztaty plastyczne, konkursy z nagrodami, zabawy integracyjne, skie-
rowane do uczniów klas II–IV szkoły podstawowej.
Wstęp wolny, zapisy pod nr tel. 48 365 27 17.

22 stycznia 2020 roku
godz. 16.00
Dzień babci i dzień dziadka w Klubie Seniora. Recital 
Jarosława Rabendy

23 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Wernisaż malarstwa Małgorzaty Wróblewskiej
Małgorzata Wróblewska, ur. w 1967 r. w Garbatce-Letnisku, ukończyła 
Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Nałęczowie, studia w Katedrze 
Sztuki Politechniki Radomskiej. Dyplom z malarstwa z aneksem z rysunku 
uzyskała w pracowni prof. Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego. Studia po-
dyplomowe w kierunku arteterapii i terapii zajęciowej. Od 2004 r. należy 
do ZPAP Okręgu Radomskiego. Pracuje jako instruktor terapii zajęciowej 
w ŚDS i terapeutka zajęciowa w ZOL w Pionkach. Ma w dorobku ok. 30 
wystaw indywidualnych oraz udział w wielu wystawach zbiorowych i ple-
nerach. Więcej na www.facebook.com/wroblewska.gosia.

31 stycznia 2020 roku
godz. 16.00
Zabawa noworoczna dla dzieci
W programie: zabawa przy muzyce, konkursy, słodki poczęstunek.

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

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

Dom 
Kultury 
IDALIN

ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 
www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl
dk.borki@op.pl

Dom  
Kultury 
BORKI
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Do 10 stycznia 2020 roku
Doroczna wystawa fotografii stowarzyszenia  
twórców Fotoklubu RP regionu radomskiego
Wystawa prezentuje dorobek artystów zrzeszonych w Fotoklubie RP, bie-
rze w niej udział ponad 20 autorów.
ul. Żeromskiego 56

4 stycznia 2020 roku
godz. 12.00
Mapping your dreams – mapowanie celów
American Corner Radom zaprasza na wspólne mapowanie celów. To 
sprawdzona, kreatywna i popularna metoda wizualizacji, wyznaczania 
i osiągania celów w różnych dziedzinach życia. Technika została opra-
cowana przez Briana Mayne w latach 90. i odniosła duży sukces zarów-
no w sferze biznesu, jak i w edukacji i psychologii. Prowadzenie: Magda 
Zawadzka – certyfikowany coach, tłumacz i lektor j. ang. Spotkanie  
w j. polskim. Obowiązuje e-mailowa rejestracja. Zgłoszenia na adres li-
brary.acradom@gmail.com w temacie wpisując: Mapping your dreams,  
a w treści wiadomości podając swoje imię, nazwisko, wiek oraz numer 
kontaktowy. Na spotkanie należy przynieść stare gazety oraz czasopisma. 
ul. Traugutta 31/33, American Corner Radom

8 i 15 stycznia 2020 roku
godz. 16.30
Kolejne spotkania z cyklu Empower Yourself 
Jeśli zastanawiasz się, czy jest coś, co możesz zrobić, aby rozwijać się, lepiej 
rozumieć siebie i innych oraz żyć bardziej twórczo i świadomie, to czeka 
na Ciebie seria interesujących spotkań i warsztatów. Jeśli zdecydujesz się 
dołączyć do naszej grupy, poznasz skuteczne narzędzia do zarządzania 
swoim życiem, czasem oraz sposoby budowania pozytywnych relacji. 
Na wszystkie zajęcia wstęp wolny. Wymagana każdorazowa rejestracja 
na spotkanie w tygodniu poprzedzającym warsztat. Zgłoszenia na ad-
res: library.acradom@gmail.com w temacie wpisując Empower Yourself + 
konkretna data spotkania, która Państwa interesuje. W treści wiadomości 
podajemy swoje imię, nazwisko oraz (ponownie) temat i datę spotka-
nia. Wstęp wolny. Ilość miejsc ograniczona. Prowadzenie cyklu: Magda 

Zawadzka. Wersje językowe: 8 stycznia – po polsku, 15 stycznia – po an-
gielsku. Organizator: American Corner Radom 
ul. Traugutta 31/33, American Corner Radom

10 stycznia 2020 roku
godz. 18.00 
My American Adventure: Retro Bike Jamboree
Dziewięć osób… 6 rowerów… 1 samochód… 14 stanów… 28 dni…  
i 4500 km niesamowitych przygód… A wszystko zaczęło się od wypra-
wy… w 1937 roku, kiedy grupa harcerzy z Radomia, pod przewodnic-
twem harcmistrza Piotra Wykroty, postanowiła pojechać na rowerach, 
wyprodukowanych w radomskiej Fabryce Broni, na 4 th World Scout 
Jamboree… w Amsterdamie. Jak to się stało, że przenosimy się nagle do 
2019 roku i to w dodatku za ocean? O tym opowiedzą goście: Bartosz 
Bednarczyk, Katarzyna Bednarczyk, Maria Bednarczyk, Karolina Pośnik, 
Andrzej Przybylski, Anna Tomala, Łukasz Tomala, Łukasz Wykrota, Zuzanna 
Wykrota. W programie pokaz filmu dokumentalnego, odrobina muzyki 
oraz niespodzianki dla publiczności. Spotkanie w języku polskim. 
Organizator: American Corner Radom, RKSTiG Łaźnia
ul. Żeromskiego 56

11, 25 stycznia 2020 roku
godz. 10.00 i 11.00
Story Time – spotkania z językiem angielskim  
dla dzieci w wieku 4–7 lat
Cykl spotkań dla dzieci prowadzony przez doświadczonego nauczyciela 
j. angielskiego Justynę Mazurek. W programie krótkie historie, rymowanki  
i zabawy językowe, połączone z zajęciami praktycznymi. 
Wstęp wolny po dokonaniu rejestracji. Zgłoszenia należy wysłać na ad-
res library.acradom@gmail.com w temacie wpisując: Story Time, a w treści 
wiadomości należy podać imię i wiek dziecka oraz wybraną godzinę za-
jęć. Na spotkanie organizatorzy zaproszą tych z Państwa, którzy otrzymają 
mailowe potwierdzenie uczestnictwa. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje 
kolejność zgłoszeń. 
ul. Traugutta 31/33, American Corner Radom 

14 stycznia 2020 roku
godz. 18.00 
Cyfrowa Ciemnia RTF Programy graficzne – prezenta-
cja programu Photoshop cz. 3
Spotkanie z cyklu Cyfrowa Ciemnia, prowadzonego przez Radomskie 
Towarzystwo Fotograficzne. Zaciekawionych jednym z najpopularniej-
szych programów graficznych, Łaźnia zaprasza do poznania nowych 
jego funkcji i możliwości. Cyfrowa ciemnia stwarza ogromne możliwości  
w kreowaniu obrazu fotograficznego, aby je umieć wykorzystać trzeba 
je poznać. 
ul. Żeromskiego 56

siedziba główna,  
ul. Żeromskiego 56
tel. 572 012 002
galeria sztuki,  
ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 003
www.laznia-radom.pl
poczta@laznia-radom.pl
American Corner, 
ul. Traugutta 31/33
tel. 572 012 005
www.amcorners.pl
library.acradom@gmail.com

ŁAŹNIA  
Radomski Klub 
Środowisk 
Twórczych 
i Galeria 

[ 14 ] [ 15 ]



15 stycznia 2020 roku
godz. 16.00
Wspólne kolędowanie przy fortepianie z Karolem 
Bauerem 
Gospodarz wieczoru to urodzony na Kresach działacz Towarzystwa 
Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, autor książki Jest 
i było. 
ul. Żeromskiego 56

17 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Finisaż wystawy Rozmowy z kamieniami Małgorzaty 
Strzelec i promocja wydawnictwa

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG

18 stycznia 2020 roku
godz. 17.00 
JESTEStwo – wystawa obrazów Janiny 
Blicharskiej-Linar

Małgorzata Strzelec urodziła się w 1952 roku w Radomiu. Studiowała 
na Wydziale Malarstwa Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych  
w Gdańsku (1972-1977), w pracowniach malarstwa prof. Jacka Żuławskiego, 
a potem prof. Jerzego Usarewicza i prof. Kazimierza Ostrowskiego 
oraz tkaninę w pracowni prof. Józefy Wnukowej i ceramikę w pracow-
ni prof. Hanny Żuławskiej. Od 1997r. pracuje w Katedrze Wychowania 
Plastycznego Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radomskiej, obec-
nie na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu, w Katedrze Malarstwa i Rysunku. W 2019 r. otrzymała tytuł 
profesora sztuki. Twórczość w dziedzinie malarstwa i rysunku. Udział  
w ponad 200 wystawach środowiskowych i okręgowych – ogólnopol-
skich i międzynarodowych, w tym 32 wystawach indywidualnych.
ul. Traugutta 31/33

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG

Janina Blicharska-Linar żyła i tworzyła w Krakowie, ale związana była rów-
nież z Radomiem, tu jest pochowana. W Krakowie zrodziła się jej wielka 
pasja malarska wsparta wiedzą o sztuce zdobytą u prof. krakowskiej ASP 
Mariana Konarskiego. Artystka tworzyła w oleju na płótnie oraz w  techni-
ce batiku, ikon, grafiki. „Malowanie, to moje życie, moja pasja, moje życie 
w pasji. Poza tym nie mam nic” – mawiała. Jej prace zostały wystawione 
na ponad 30 wystawach, m.in. w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie, w Piwnicy pod Baranami, w Dworku Białoprądnickim, Jamie 
Michalika.  Grono krakowskich i radomskich przyjaciół malarki postano-
wiło teraz przypomnieć jej postać i twórczość z okazji 15 rocznicy śmier-
ci malarki. W Radomskim Klubie Środowisk Twórczych Łaźnia będzie 
można obejrzeć przekrój malarstwa artystki. Na wernisażu o malarce 
opowiedzą przyjaciele i rodzina artystki, imprezę poprowadzi Dorota 
Ficoń – aktorka Teatru Witkacego, a prywatnie przyjaciółka nieżyją-
cej malarki i Łucja Czarnecka – sopranistka, profesor w Akademii Sztuk 
Teatralnych w Krakowie im. Stanisława Wyspiańskiego oraz pianista Jerzy 
Chruścicki.  Wystawa czynna do 5 lutego.
ul. Żeromskiego 56

21 stycznia 2020 roku
godz. 18.00 
Rozmowy o sprzęcie fotograficznym
Dzielenie się wiedzą, informacjami i umiejętnościami w zakresie sprzętu 
fotograficznego jest treścią comiesięcznych spotkań pod tym hasłem. 
Pod choinką znajdujemy często sprzęt fotograficzny – pomożemy zrozu-
mieć jego przydatność i wykorzystać możliwości. Członkowie stowarzy-
szenia służą radą i pomocą. 
ul. Żeromskiego 56
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Wystawa prezentuje prace dr. hab. Tomasza Nowaka i dr. Marcina 
Sutryka, zatrudnionych na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym  
w Siedlcach. Dr hab. Tomasz Nowak o pejzażu: „Pejzaż to dyscyplina  
i spontaniczność – to swoista dychotomia dająca mi możliwość zapropo-
nowania własnych znaków przy moich dialogach z naturą. Pejzaż to etap 
mojego procesu twórczego w którym poddaje się intuicyjnym bodźcom 
wprowadzającym mnie we „wnętrze” obrazu. Pejzaż to różnorodność 
„sił” zamkniętych w przestrzeni obrazu, wynikających z ciągłego procesu 
obserwacji natury. Dzięki zmiennym działaniom różnych motywów, dążę 
do ukazania ulotności  i niepowtarzalności nie natury bezpośrednio, ale 
jej symboliki, budowanej w oparciu o znak tworzony przez kolor. Często 
barwa użyta w moich kompozycjach, przez konotacje z naturą staje się 
jednocześnie pojęciowo wartością niedookreśloną, choć w swej formie 
wyraźnie nawiązuje do źródła inspiracji”.
Dr Marcin Sutryk o pejzażu: „Proces tworzenia zaczyna się od obserwa 
cji natury. Impulsem do malowania stają się doznania związane z byciem 
w krajobrazie - kolor nieba, światło przedzierające się przez gałęzie, rytm 
drzew, słońce odbijające się w jeziorze, faktura zaoranego pola. Wrażenia 
te materializują się na płótnie za pomocą barw. Natura jest transpono-
wana na subiektywne odczucie kolor. To on jest najważniejszy, jego ze-
stawienia, zderzanie się barw, czy innym razem łagodne przechodzenie 
jednych w drugie. W tej grze barw i świateł zaciera się granica między 
przedstawieniem (pejzażem), a abstrakcją”. Wystawa czynna do 14 lutego.
ul. Traugutta 31/33

M. Sutryk, bez tytułu, akryl na płótnie 24x18 cm, 2015
Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG

Wystawy:

Do 5 stycznia 2020 roku
Edward Dwurnik (1943–2018) Obrazy i rysunki. Prace 
z kolekcji Muzeum im. Jacka Malczewskiego  
w Radomiu
Wystawa inauguruje cykl ekspozycji prezentujących zbiory sztuki współ-
czesnej w Radomiu. Zespół prac Edwarda Dwurnika w radomskim 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego należy do najważniejszych i najwięk-
szych w tych zbiorach i obejmuje 21 obrazów i 17 rysunków. 

Do 19 stycznia 2020 roku
Paweł Susid, Mówię wam, tak wygląda wasze życie
Na wystawie zostały zaprezentowane obrazy z różnych okresów twórczo-
ści artysty. Najstarsze pochodzą z lat 80., kiedy to ukształtowała się idea 
jego sztuki, konsekwentnie kontynuowana do dziś. Paweł Susid najczę-
ściej maluje małoformatowe obrazy-komunikaty o plakatowej, pozornie 
niedbałej formie, których cechą charakterystyczną są odbite na szablo-
nie słowa lub zdania, komentujące w lapidarny, ironiczny i wieloznaczny 
sposób otaczającą rzeczywistość. Poruszana przez Susida tematyka jest 
niezwykle różnorodna: od kwestii politycznych, religijnych i społecznych, 
poprzez zagadnienia związane ze sztuką aż po błahostki codzienności.

24 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Czkawka – wernisaż grupy Łódź Kaliska 
Ekspozycja w Elektrowni to najszersza prezentacja dorobku Łodzi Kaliskiej, 
wystawa będzie tez zakończeniem jubileuszu istnienia grupy. W ramach 
obchodów jubileuszu, grupa Łódź Kaliska prezentowała swoje prace na  
wystawach w Budapeszcie, Łodzi, Reklinghausen. Na wystawie radom-
skiej zostanie zaprezentowany również okres wcześniejszy działalności 
grupy, (od końca lat 70. XX w.), okres niezależnej działalności na Strychu  
i prywatnych plenerów w Teofilowie (pierwsza połowa lat 80.) oraz aktyw-
ność Łodzi Kaliskiej na sławetnych plenerach w Miastku i Osiekach (lata 
1980-1981). Eksponowane będą fotografie, obiekty artystyczne, niezależ-
ne pisma artystyczne.

22 stycznia 2020 roku
godz. 18.00 
Pejzaż – dyscyplina i spontaniczność

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
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Kurator wystawy Adam Rzepecki: „Wystawa grupy Łódź Kaliska to  
podsumowanie 40 lat jej działalności. Łódź Kaliska powstała w 1979 
roku w atmosferze skandalu i nieprzerwanie działa w składzie: Marek 
Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Andrzej 
Wielogórski (Makary) i Sławek Bit. W 2007 r. z grupą rozstał się Andrzej 
Kwietniewski. Grupa przeszła drogę od analizy medium fotograficznego 
do zerwania okowów dominującego wówczas w sztuce polskiej racjonali-
zmu. W końcu lat 80. XX wieku grupa, zmieniając nazwę na Muzeum Łodzi 
Kaliskiej, wyszła z podziemia artystycznego, a flirt z postmodernizmem 
zaowocował serią filmów i fotografii inscenizowanych, w której w neoda-
daistycznej konwencji Łódź Kaliska pastiszowała znane dzieła malarskie 
i filmowe. W okresie NEW POP-u, unieważniając granice istniejące dotąd 
między reklamą a Sztuką Wysoką, grupa tworzyła sztukę, która udawała, 
że jest reklamą. Parada wieszczów – ostatni duży projekt – to prześmiew-
cza wypowiedź na temat spuścizny romantyzmu(...) Od 40 lat, od swego 
początku, nie można obok prześmiewczej, drażniącej, skandalizującej, ale 
i skłaniającej do myślenia Łodzi Kaliskiej, przejść obojętnie. Bez wątpienia 
grupa zmieniła nasze myślenie o sztuce najnowszej, choćby torując drogę 
– jako jedni z prekursorów – ku polskiej scenie artystycznej lat dziewięć-
dziesiątych (nurt „sztuki krytycznej”)”.

Wystawy można oglądać wtorek–piątek: 10.00–18.00, sobota–niedziela: 
12.00–18.00
Grupy zorganizowane, po wystawie może oprowadzić przewodnik (usłu-
ga bezpłatna), koszt biletu grupowego 3 zł/osoba. W piątki wstęp na 
wystawy bezpłatny. Rezerwacja przewodnika pod nr tel. (48) 383 60 77, 
(48) 386 16 60

Pełna informacja o wystawach na stronie internetowej www.
mcswelektrownia.pl

Zdjęcie udostępnione przez MCSW Elektrownia

Kino Studyjne Filmów Artystycznych 

Premiery:
2–9 stycznia – Pan T., reż. Marcin Krzyształowicz; Oficer i szpieg, reż. 
Roman Polański
2 stycznia – Osierocony Brooklyn, reż. Edward Norton
Od 3 stycznia – Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa, reż. 
Maciej Kawulski
10–16 stycznia – Deerskin, reż. Quentin Dupieux
Od 10 stycznia – Sokół z masłem orzechowym, reż. Tyler Nilson, Mike 
Schwartz
17–23 stycznia– Tam gdzieś musi być niebo, reż. Elia Suleiman
Od 17 stycznia – Psy 3. W imię zasad, reż. Władysław Pasikowski
Od 31 stycznia – Poznajmy się jeszcze raz, reż. Nicolas Bedos

Sztuka na Ekranie:
19 stycznia – Cèzanne. Portety życia, reż. Phil Grabsky

W każdy poniedziałek Dyskusyjny Klub Filmowy:
13 stycznia – Miles Davis. Birth of the cool, reż. Stanley Nielson
20 stycznia – I młodzi pozostaną, reż. Peter Jackson
27 stycznia – Błąd systemu, reż. Nora Fingscheidt

Filmy dla dzieci:
2 stycznia – Magiczne święta Ewy, reż. Anu Aun

3–16 stycznia – Miś Bamse i super miód, reż. Christian Ryltenius

Ceny biletów: tani poniedziałek: 13 zł, wtorek–czwartek: 17 zł, piątek–
niedziela: 19 zł; filmy dla dzieci: 15 zł; bilety grupowe (powyżej 10 wid-
zów, w dowolny dzień) – 14 zł; pokazy przedpremierowe – 21 zł; Sztuka Na 
Ekranie, pokazy specjalne – 25 zł

Informacje pod nr tel. (48) 383 60 77, (48) 386 16 60, a także na stronie 
internetowej www. mcswelektrownia.pl. MCSW Elektrownia w Radomiu 
zastrzega sobie prawo zmian repertuaru.
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Cały styczeń 2020 roku
Pokój pełen opowieści
W związku ze zmianą formuły cyklu, „pokój” będzie otwierany wielokrot-
nie – klasy i grupy przedszkolne zainteresowane zajęciami, proszone są  
o kontakt z filią nr 16. Proponujemy temat związany z Kubusiem 
Puchatkiem i jego przyjaciółmi: Kubuś bawi, Kubuś radzi, Kubuś nigdy Cię nie 
zdradzi!
Filia nr 16, ul. Barycka 2

Od 3 stycznia 2020 roku
Moja pierwsza wystawa 
Ekspozycja, w ramach której pokazane będą prace wykonane przez 
pierwszoklasistów z PSP nr 21.
Filia nr 16, ul. Barycka 2, Galeria F16

7 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Trzy kolory – otwarcie zbiorowej wystawy 
Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego

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

ul. Piłsudskiego 12
tel. 48 362 67 35
tel. 48 362 77 51
fax 48 363 38 18
www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

Fot. L. Jastrzębiowski

Możliwość korzystania jedynie z kilku, w tym wypadku trzech barw, może 
ograniczać twórcę lub zmuszać do kreatywnego wykorzystania tego 
ograniczenia. Autorska interpretacja tego, co wymyślił fotografujący i za-
pisał sprzęt fotograficzny, może być ciekawe. Warto zobaczyć, ile jest moż-
liwości na wykorzystanie tego tematu do twórczej odmiany lub dowcipu. 
Mała Galeria Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego, ul. Piłsudskiego 12

8 stycznia 2020 roku 
godz. 10.00 
I żyli długo i szczęśliwie? 
Spotkanie oparte na książce Roksany Jędrzejewskiej-Wróbel O słodkiej kró-
lewnie i pięknym księciu. Biblioteczne Opowieści to cykl spotkań dla dzieci  
i młodzieży opartych na literaturze dziecięcej i młodzieżowej.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9A

10, 24 stycznia 2020 roku
godz. 16.00 
Klub Gier Planszowych 
Cykliczne spotkanie graczy kierowane do czytelników w każdym wieku
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9A

10 stycznia 2020 roku 
godz. 17.00
Posłani, by strzec – otwarcie wystawy prac  
plastycznych dr Moniki Majcher-Kozieł
Autorka wystawy to doktor nauk technicznych, chemik, kosmetolog, ak-
tywny członek Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego. Prowadzi 
zajęcia z chemii w Zespole Szkół Elektronicznych w Radomiu. Zdolności 
malarskie potwierdziła studiami na UMCS w Lublinie, gdzie uzyskała 
dyplom w pracowni prof. Jacka Wojciechowskiego. W marcu 2017 roku 
prezentowała w MBP w Radomiu swoją wystawę Podejrzane piękno jest 
bez skazy. Kolejna wystawa prac Moniki Majcher-Kozieł kieruje uwagę  
w stronę piękna nieznanego oraz duchowego. „Aniołowie, duchy niebie-
skie – posłani by były przy naszym boku, strzegły nas, pouczały i prowa-
dziły” – zapisał św. Bernard z Clairvaux, doktor Kościoła, filozof, uczony, 
teolog, twórca spekulatywnej mistyki. Biblijną naukę i głębokie teolo-
giczne spojrzenie na nieznany świat bożych zwiastunów, wyrażane jakże 
często w sztuce religijnej, autorka konfrontuje z osobistym, czerpiącym  
z tradycji pobożności ludowej, wyobrażeniem misji aniołów. Trwający 
przy Bogu, a zarazem posłani dla strzeżenia, wspierania, pomagania. 
Obrońcy i przewodnicy człowieka w każdej sytuacji życia. Ulotność i pro-
stota wyrazu zawarta w pracach, wydaje się być połączona z radosnym 
pięknem każdej postaci tych czystych bytów, muskających materialności 
naszego świata kształtem, barwą, światłocieniem, a nawet, jak można 
odnieść wrażenie, wonią świętości – zapachem, który zdają się oddawać 
kwiaty zdobiące obrazy.
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36.
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10 stycznia 2020 roku 
godz. 18.00 
15x15 – otwarcie wystawy prac Faustyny Sadownik

Faustyna Sadownik – studentka III roku wzornictwa na Politechnice 
Łódzkiej, absolwentka Liceum Plastycznego przy Zespole Szkół 
Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu. Swoją przygodę ze sztuką 
rozpoczęła w wieku 6 lat w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny 
Stadnickiej. Miłośniczka podróży, fotografii, filmów, siatkówki, krymina-
łów oraz kultury nordyckiej. Wystawa 15x15 jest rodzajem pamiętnika. 
Odwołuje się do sytuacji dnia codziennego oraz pop kultury. Prace pre-
zentowane na wystawie są wykonane w technice collage o formacie 
15x15cm. Collage pozwala na podejmowanie nietypowych prób łączenia 
ze sobą różnych materiałów.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

14 stycznia 2020 roku 
godz. 10.00 
O małym Jacku, który został wielkim malarzem
Spotkanie wokół książki Złote dziecko. Opowieść o małym Jacku Malczewskim 
Marty Trojanowskiej.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9A

16 stycznia 2020 roku 
godz. 10.30 
W Stumilowym Lesie, czyli zabawy z Kubusiem 
Puchatkiem
Puchatkową gimnastykę poprowadzi Aleksandra Pikalska. 
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

Praca Faustyny Sadownik. 
Zdjęcie udostępnione przez Miejską Bibliotekę Publiczną

16 stycznia 2020 roku 
godz. 12.30
Dzień Kubusia Puchatka – spotkanie w ramach cyklu 
Baśniowa Szóstka
Pewien niemądry miś jest przyjacielem dzieci od tak dawna, że docze-
kał się własnego święta: Dnia Kubusia Puchatka, bo o nim właśnie mowa.  
Z okazji tego wyjątkowego dnia MBP przygotowała dla najmłodszych czy-
telników różne zabawy i atrakcje.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

16 stycznia 2020 roku
godz. 17.00
Wieczór poetycki Agnieszki Białek
Niebo mam na ziemi to debiutancki tomik poezji młodej radomianki 
Agnieszki Białek. Tytułowe niebo jest relatywizowane po to, żeby osta-
tecznie spróbować uczuciom, sytuacjom czy zdarzeniom nadać uniwer-
salny sens. W ujęciu filozoficznym nie zawsze się to autorce udaje, dzięki 
czemu jej liryka staje się ciekawsza poprzez nieustanny dialog ze sobą  
i otaczającym ją światem. Spotkanie poprowadzi Agnieszka Złotkowska, 
pedagog, poetka oraz autorka kilku tomików, m.in. Famme fatale.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

18 stycznia 2020 roku 
godz. 12.00 
Od pierwszego słowa
Warsztaty literackie dla miłośników i adeptów pióra. Można do nich dołą-
czyć w każdej chwili i przeznaczone są zarówno dla młodzieży, jak i doro-
słych. Prowadzenie: Karolina Tkaczyk.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

22 stycznia 2020 roku 
godz. 10.00 
Bez dziadków, jak wiecie, trudno żyć na świecie
Spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Babci i Dziadka w ramach cyklu 
Biblioteczne Opowieści, oparte na fragmencie książki Renaty Piątkowskiej 
Dziadek na huśtawce oraz Astley Neville Wieczór z dziadkami z cyklu Świnka 
Peppa.
Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9A

23 stycznia 2020 roku
godz. 10.30 
Pędzą wnuki z laurkami
Zajęcia literacko-plastyczne dla najmłodszych w ramach cyklu Dwójkowa 
Akademia Czytelnika. Prowadzenie: Monika Sasin.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A
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25 stycznia 2020 roku
godz. 11.00 
O księdzu, który wiersze pisał. Spacer Literacki  
śladami ks. Jerzego Banaszkiewicza
Ks. Jerzy Banaszkiewicz – duszpasterz akademicki i poeta urodzony  
w Skarżysku-Kamiennej. Po ukończeniu studiów wikariusz parafii Św. Trójcy 
w Starachowicach, a potem Opieki NMP w Radomiu. Współzałożyciel 
Klubu Inteligencji Katolickiej i jego kapelan. Duszpasterz uczestników 
strajku studenckiego w WSI. Nauczyciel religii w III LO im. Czachowskiego, 
pracownik dydaktyczny w Wyższym Seminarium Duchownym, proboszcz 
parafii św. Teresy w Radomiu. Autor dwóch tomików poezji: Zapisane liryką 
i Za ziemią Boga zatęsknisz oraz czterech tomów Konferencji Radiowych.
Miejsce zbiórki: Przed rektoratem UTH, ul. Malczewskiego 29

29 stycznia 2020 roku 
godz. 17.00 
Dyskusyjny Klub Książki 
Kolejne spotkanie, tym razem poświęcone książce Sendlerowa. W ukryciu 
Anny Bikont.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

30 stycznia 2020 roku 
godz. 10.30 
W karnawale wielkie bale! 
Zajęcia literacko-muzyczne dla najmłodszych w ramach cyklu Dwójkowa 
Akademia Czytelnika. Prowadzenie: Karolina Tkaczyk.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

Klub Gier Planszowych w filii nr 16: w poniedziałki i piątki w godzinach 
od 16.00 do 18.00. W filii nr 6: w godzinach pracy filii. 

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

10 stycznia 2020 roku
godz. 17.00
Gra gitara… i nie tylko! – muzyczne prezentacje  
w Kuźni Artystycznej
Po sezonie artystycznych zmagań na zajęciach przyszła pora na prezenta-
cję swoich umiejętności przed szerszą publicznością. Podopieczni Iwony 
Skwarek i Kuby Kosińskiego (wokal), Adama Wojutyńskiego (pianino)  
i Andrzeja Wartyniego (gitara) dadzą popis na uroczystym podsumowa-
niu semestru. 
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. 

12 stycznia 2020 roku
godz. 9.30, 11.00, 12.30
Wkręć się w muzykowanie: Królowa Śniegu
Kolejne spotkanie z muzycznym światem baśni to opowieść o dwójce 
dzieci, które podczas swojej wyprawy poznały Królową Śniegu. Wspólnie 
z nimi udamy się w podróż po krainie zimy, mrozu i śniegowych kul,  
a na koniec roztopimy muzyką zimne serce Królowej. Prowadzenie: Kinga 
Bobienko (Ence-pence).
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Bilety: 10 zł (rodzic + 1 dziecko) na biletyna.pl i w kasie Kuźni Artystycznej. 
Na wydarzenie dostępne są bilety zniżkowe dla posiadaczy Karty Rodziny 
Osoby z Niepełnosprawnością. 

16 stycznia 2020 roku
godz. 17.00
Prezent dla Babci i Dziadka – warsztaty mydlarskie
MOK Amfiteatr zaprasza dzieci wraz z rodzicami na warsztaty mydlarskie. 
Podczas warsztatów uczestnicy samodzielnie zrobią glicerynowe mydeł-
ka, które potem będą mogli podarować swoim Dziadkom z okazji Dnia 
Babci i Dziadka. Dzieci nauczą się komponować zapachy, dobierać kolory 
i kształty. Amfiteatr zapewnia wszystkie materiały niezbędne do produkcji 
mydeł i pakowania prezentu. Należy zabrać ze sobą fartuszek, aby się nie 
pobrudzić.

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

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR
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Warsztaty przeznaczone są dla dorosłych i dzieci od lat 3, potrwają przez 
dwie godziny.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1
Bilety: 15 zł od osoby na biletyna.pl i w kasie Amfiteatru.

18 stycznia 2020 roku
godz. 20.00
Nie z tej Ziemi! Koncert Blackstar David Bowie Tribute 
Band 

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

24 stycznia 2020 roku
godz. 20.00
Jam session w Amfiteatrze: Renegady Tribute Band

Po dłuższej przerwie MOK Amfiteatr wraca z muzycznym cyklem Jam session 
w Amfiteatrze! I to w mocno rockowym stylu, bo gospodarzami wieczoru 
będzie Renegady Tribute Band, którego podstawą istnienia jest dzielenie 
się dźwiękami i energią Rage Against The Machine. Muzyka i przekaz RATM 
są ponadczasowym łącznikiem pokoleń, zarówno tych zbuntowanych jak  
i tych dojrzałych. Jest to muzyka, która inspiruje do działania, daje poczu-
cie wspólnoty, walki o lepsze jutro. Zack de la Rocha, Tom Morello, Brad 
Wilk i Tim Commerford to ikony rock and rolla, które do tej pory inspirują 
tłumy zwykłych ludzi jak i przyszłych pokoleń muzyków.
Renegady są jedyną grupą w Polsce, która oferuje pełen, półtoragodzinny 
koncert zawierający wszystkie największe hity z dyskografii RATM. Na ich 
koncercie usłyszycie takie utwory jak: Killing in the name, Testify, Bulls On 
Parade, Freedom, Wake up. 

Skład zespołu: Jah – wokal, Vikol – gitary, Tomek – bas, Łukasz – perkusja.
Po koncercie open stage. Organizatorzy zapraszają muzyków z instru-
mentami, do Waszej dyspozycji będą: perkusja, wzmacniacz gitarowy 
oraz basowy.
Bar zaopatruje Otwarta Wine-Cafe. 

Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

Blackstar – David Bowie Tribute Band – formacja powstała, by uczcić 
pamięć i muzyczne dziedzictwo Davida Bowie – artysty nie z tej ziemi!  
W składzie zespołu znaleźli się znani warszawscy muzycy, a materiał kon-
certowy przez nich przygotowany to przekrój przez całą twórczość Davida 
Bowiego, od pierwszych rockowych płyt, aż po wyrafinowany materiał  
z ostatniego albumu Blackstar. 

Grupę tworzą: Sean Palmer – pochodzący z Wielkiej Brytanii aktor, wokali-
sta, znany z formacji White Kites oraz William's Things; Szymon Tarkowski – 
basista i wokalista wcześniej związany z takimi zespołami jak Pustki, Płyny, 
BODO i Babadag; Michał Gołąbek – muzyk, producent, kompozytor - zwią-
zany z artystami takimi jak Smolik, Kev Fox, Patrycja Markowska, ex-RusT; 
Kuba Lenarczyk – instrumenty klawiszowe, twórca formacji The White 
Kites; Andrzej „Kwiatek” Kwiatkowski – perkusista, współpracuje również  
z Kapitanem Nemo, Jerzym Filarem, zespołami Płyny, Lullaby, BODO.
Szykujcie zatem cekiny, brokat, kosmiczne makijaże i fantazyjne stroje, ten 
wieczór z Bowiem spędzimy bowiem tanecznie!

Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1
Bilety: 15 zł na biletyna.pl i w kasie Amfiteatru. Liczba miejsc ograniczona!
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25 stycznia 2020 roku
godz. 10.00
Pozytywna dyscyplina – warsztaty dla rodziców
MOK Amfiteatr zaprasza rodziców na bezpłatne spotkanie z psychologiem. 
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Liczba miejsc ograniczona, wstęp wolny

26 stycznia 2020 roku
godz. 10.00, 12.00
Wkręć się w teatr – Bukiet Talentów

30 stycznia 2020 roku
godz. 19.00
Pod 13-tką: Red Notes – koncert

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

Zdjęcie udostępnione przez MOK Amfiteatr

Bohaterami spektaklu Bukiet Talentów są trzy kwiaty o różnych tempe-
ramentach: piękna polska Stokrotka, ognista hiszpańska Róża i meksy-
kańska dusza, czyli Kaktus. Mają one ważną misję – uratować przyrodę 
przed bałaganiarskimi ludźmi! Który z nich zasługuje jednak najmocniej 
na tytuł ekologicznego bohatera? Który z kwiatów zaprezentuje najwięk-
szy talent? Wszystko rozstrzygnie się na Kwiatoturnieju, którego będzie-
cie świadkami! To będzie zacięta rywalizacja, pełna doskonałej zabawy  
i dobrego humoru! Bukiet Talentów to rozśpiewany, interaktywny spektakl 
dla dzieci, pełen pięknej muzyki, ruchu i animacji. Spektakl porusza ekolo-
giczne tematy, takie jak: recykling, segregacja odpadów i prawidłowe na-
wyki ekologiczne. Kwiaty pokażą najmłodszym, jak żyć ekologicznie i jak 
dobrze się bawić! Przedstawienie przygotowane jest w konwencji show, 
pełnego muzyki, zabaw i interakcji z dziećmi. W spektaklu wykorzystywa-
ne są tylko autorskie utwory muzyczne Teatru Kultureska.
Kupując bilet, wybieracie godzinę spektaklu. Liczba miejsc ograniczona! 
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Bilety: normalne 10 zł, rodzinne 30 zł na biletyna.pl i w kasie Kuźni 
Artystycznej.
Na wydarzenie dostępne są także bilety zniżkowe wyłącznie dla posiada-
czy „Karty Rodziny Osoby z Niepełnosprawnością”.

W nowym roku MOK Amfiteatr wraca również „Pod 13-tkę” do naszych 
kameralnych koncertów. Red Notes są trójką znajomych ze studiów na 
Akademii Muzycznej. Spotkali się ponownie po latach, aby połączyć siły 
muzyczne. Poruszają się w różnorodnych stylistykach między innymi pop, 
jazz, blues, swing. Szczególnym atutem jest ich nietypowe połączenie: 
trąbka, gitara, wokal, które w efekcie daje oryginalne brzmienie. Do tej 
pory współpracowali m.in. z Teatrem Muzycznym w Łodzi, Filharmonią 
Łódzką, Płocką Orkiestrą Symfoniczną im. Witolda Lutosławskiego, 
Toruńską Orkiestr a Symfoniczną. Zespół Red Notes brał również udział  
w programach telewizyjnych takich jak Zostań Gwiazdą i Mam Talent.
Skład: Lady AnnMart (wokal), Mikołaj Konopka (trąbka), Przem.Ko Kowalski 
(gitara). W styczniu 2019 r. wydali pierwszy autorski singiel pt. Dobry czas. 
Aktualnie pracują nad materiałem na debiutancką płytę.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1
Wstęp: 10 zł, bilety na biletyna.pl i w kasie Amfiteatru (kasa czynna  
pon.–pt. w godz. 9.00–15.00). 

31 stycznia 2020 roku
godz. 17.00–19.00
Zimowa wymiana ubrań: Idzie luty, podkuj buty
Po raz kolejny w budynku Scena Obozisko będzie można bezgotówkowo 
powymieniać się ubraniami i rzeczami (torebki, paski, biżuteria itd.), któ-
rych z jakiegoś powodu już nie potrzebujemy. Zasady wymiany: nie zaczy-
namy wymiany przed godziną rozpoczęcia imprezy – dajemy wszystkim 
równe szanse; nie sprzedajemy ubrań; nie wymieniamy sztuka za sztukę; 
przyniesione rzeczy muszą być czyste, wyprasowane i nadawać się do 
użytku.
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
Wstęp wolny
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10 i 17 stycznia 2020 roku
godz. 15.30 
Noworoczny Turniej 
Szachowy
Turniej dla miłośników szachów 
i logicznego myślenia. Zapisy od 
15.30. Opłata na Radę Rodziców dla 
osób, które nie są uczestnikami za-
jęć w MDK: 20zł.

23 stycznia 2020 roku
godz. 10.00
II Regionalne Prezentacje Wokalne
Celem prezentacji wokalnych jest popularyzacja klasyki polskiej muzyki  
i jej twórców wśród dzieci i młodzieży oraz ożywienie amatorskiego ruchu 
artystycznego.

24 i 31 stycznia 2020 roku
godz. 15.30 
Karnawałowy Turniej Szachowy
Turniej dla miłośników szachów i logicznego myślenia. Zapisy od 15.30. 
Opłata na Radę Rodziców dla osób, które nie są uczestnikami zajęć  
w MDK: 20zł.

30 stycznia 2020 roku
godz. 9.00 
XIII Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu 
Drogowego Komputerowy Rower
Konkurs adresowany jest do uczniów z klas IV-VI. Uczestnicy rozwiązu-
ją test wiedzy z jednokrotnym wyborem odpowiedzi oraz wykazują się 
umiejętnościami w obsłudze programu komputerowego BERDE 2.0. 
Sprawdzian ten polega na przejechaniu rowerem trasy wylosowanej 
przez komputer.

12 stycznia 2020 roku
godz. 12.00
Wykład Katarzyny Kwiatkowskiej z Polskiej 
Akademii Nauk Muzeum Ziemi w Warszawie  
Co o bursztynie wiedzieć trzeba 
Podczas spotkania usłyszymy, jak w odległej przeszłości powstawały złoża 
bursztynu, kiedy i w jaki sposób nasi przodkowie zainteresowali się tym 
niezwykłym surowcem, oraz dowiemy się jakie właściwości lecznicze  
i pielęgnacyjne posiada ta kopalna żywica. Wykład towarzyszący wysta-
wie, Królestwo bursztynu. Bursztyn bałtycki i żywice świata, która jest 
udostępniona do 12 stycznia włącznie. 
W godz. 14.00–16.00 Rodzinne warsztaty tworzenia magnesów 
Bursztynowe kapsuły czasu.
Wstęp: 1 zł

Wystawy czasowe

Do 12 stycznia 2020 roku
Królestwo bursztynu. Bursztyn bałtycki i żywice 
świata 
Wystawa zaprowadzi nas do tajemniczego lasu, gdzie przed milionami 
lat w kroplach żywicy uwięzione zostały małe owady i rośliny. Ten sam 
złocisty bursztyn w kolejnej swojej odsłonie na przestrzeni dziejów stał się 
wyjątkowo cenionym surowcem ze względu m.in. na swoje właściwości 
lecznicze czy walory jubilerskie. Wystawa oparta jest na najnowszych wy-
nikach badań naukowych, pochodzi ze zbiorów Polskiej Akademii Nauk 
Muzeum Ziemi w Warszawie. Wystawie towarzyszą warsztaty dla dzieci 
tworzenia magnesów Bursztynowe kapsuły czasu – inkluzje roślin. 

Do 20 stycznia 2020 roku
Mirosław Siara – malarstwo
Monograficzna wystawa prac radomskiego twórcy Mirosława Siary. 
Mieczysław Szewczuk: „Mirosław Siara ukończył studia na Wydziale  
Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1980 r. Mieszka  
w Radomiu. Jest malarzem, ale dotąd – czyli przez blisko 40 lat – nie miał 
indywidualnej wystawy. Nie uczestniczy też w wystawach zbiorowych. 

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

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

Muzeum  
im. Jacka 
Malczewskiego

Młodzieżowy 
Dom Kultury
im. Heleny Stadnickiej

ul. Słowackiego 17
tel. 48 360 62 02
www.mdk.radom.pl
sekretariat@mdk.radom.pl
mdk.pak@wp.pl
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Jego wczesne prace, obrazy i grafiki, które trafiły kiedyś do kolekcji mu-
zeum w Radomiu, czasami można zobaczyć na wystawach prezentują-
cych historię radomskiego środowiska plastycznego. Na tej wystawie, 
pierwszej indywidualnej, widzimy prace artysty powstałe w ostatnich 
latach, a więc ponad 30 lat od otrzymania dyplomu. Czy to znaczy, że 
przez ten okres Mirosław Siara w ogóle nie malował? Tylko w prezento-
wanych pracach możemy szukać odpowiedzi na to pytanie. Jedno wy-
daje się pewne: dopiero teraz artysta uznał, że obraz świata, który tworzy  
w swoich obrazach, jest na tyle spójny, że mógł go przedstawić. To ocze-
kiwanie, aby warsztatowa biegłość łączyła się z dopracowaną wizją prze-
kazu, wydaje się cechą szczególną tej twórczości.” 
Ekspozycja czynna do 20 stycznia 2020 roku.

Do 30 stycznia 2020 roku
Moja dusza. Oblicza kobiet w twórczości Jacka 
Malczewskiego 
Na wystawie pokazane są prace artysty zarówno z kolekcji muzealnych, 
jak i zbiorów prywatnych. Tematem przewodnim jest portret i postać 
kobiety w twórczości Jacka Malczewskiego. Artysta, będąc najznamie-
nitszym przedstawicielem symbolizmu w dziejach malarstwa polskiego, 
był przede wszystkim znakomitym, a przy tym popularnym portrecistą 
swoich czasów. Stworzył szereg wizerunków kobiecych zamkniętych 
w tradycyjnej formule reprezentacyjnej, typowej dla ówczesnych cza-
sów, ale też w wielu portretach umieszczał modelki w alternatywnym 
świecie mitologii i symbolicznych treści. Zamierzeniem wystawy jest 
również prezentacja wizerunków kobiet, które odegrały znaczące role 
w życiu artysty. Organizując rocznicową wystawę twórczości artysty, 
muzeum po raz kolejny chce podkreślić wielkość i znaczenie malarstwa 
Jacka Malczewskiego, a także jego doskonały warsztat malarski. Patronat 
Honorowy nad wystawą objął Marszałek Województwa Mazowieckiego 
Adam Struzik. 

Cały styczeń 2020 roku
Szopki
Ekspozycja okazjonalna prezentująca szopki ze zbiorów Muzeum im. 
Jacka Malczewskiego. Wystawa czynna do 2 lutego 2020 r.

Wystawy stałe: 
Skarby i tajemnice Piotrówki
Wystawa prezentująca najnowsze wyniki badań specjalistów z różnych 
obszarów nauk humanistycznych i przyrodniczych, zajmujących się ana-
lizą materiałów pozyskanych w trakcie badań milenijnych oraz badań  
z 2009 – 2013 prowadzonych na grodzisku Piotrówka, pobliskich osadach 
oraz cmentarzysku wczesnośredniowiecznym. Pokazane są prawdziwe 
skarby radomskiej archeologii: elitarne groby radomian, ozdoby z terenów 
Rusi, Gotlandii, stepów Azji, XIV-wieczny skarb sakiewkowy z unikatowymi 
emisjami denarów typu krzyżowego i inne.

Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego; Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku; 
Kolekcja rodziny Pinno; Leszek Kołakowski (1927–2009) – wystawa 
bezpłatna.
Ceny biletów: normalny – 9 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 8 zł, 
ulgowy – 7 zł.

Wystawy przyrodnicze: 
Ochrona przyrody na Ziemi Radomskiej; Środowiska przyrodnicze 
Ziemi Radomskiej; Gabinet XIX-wiecznego Przyrodnika; Geologia 
i paleontologia Ziemi Radomskiej; Polskie Parki Narodowe 
Ceny biletów: normalny – 9 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 8 zł, 
ulgowy – 7 zł. 
Na wszystkie ww. wystawy przyrodnicze obowiązuje jeden łączny bilet.
Cena biletu na wszystkie wystawy łącznie: normalny – 20 zł, ulgowy 
z przewodnikiem (grupowy) – 13 zł, ulgowy – 12 zł. 

Program edukacyjny
Muzeum im. Jacka Malczewskiego oferuje program edukacyjny, skie-
rowany zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i uczniów szkół 
podstawowych oraz ponadpodstawowych, którego celem ma być po-
pularyzacja wiedzy historycznej, archeologicznej, etnograficznej oraz 
przyrodniczej. Warsztaty plastyczne towarzyszą większości wystaw, sta-
nowią okazję do nauki poprzez zabawę. Koszt warsztatów – 9 zł od osoby. 
Rezerwacja terminu warsztatów z dwutygodniowym wyprzedzeniem 
pod nr tel. 48 36 25 694.

Godziny otwarcia muzeum: poniedziałek 10.00–15.00, wtorek 9.00– 
–15.00, środa 9.00–16.00, czwartek 9.00–15.00, piątek 10.00–17.00, muzeum 
czynne w pierwszą sobotę miesiąca w godz. 11.00–17.00, w pozostałe nie-
czynne, niedziela 11.00–17.00. Na 60 minut przed zamknięciem muzeum 
nie wpuszczamy zwiedzających.

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie
(oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego, tel. 48 677 20 05)
Muzeum zaprasza do oglądania zmodernizowanej i wzbogaconej eks-
pozycji stałej. W muzeum czynna jest stała wystawa pt. Jan Kochanowski 
–duch miejsca, klimat epoki. Muzeum czynne od wtorku do piątku w godz.
8.00–16.00, w soboty i niedziele w godz. 9.00–16.00.
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19 stycznia 2020 roku
godz. 17.00 
Klaudiusz Baran & Con Affetto Tangowe zderzenie sił. 
Wernisaż 22x11

Muzeum 
Witolda 
Gombrowicza

Wsola
ul. Witolda Gombrowicza 1 
tel. 48 321 50 73, 48 383 30 35
www.muzeumgombrowicza.pl
muzeum-gombrowicza@muzeumliteratury.pl

W 11 roku działalności Muzeum Witolda Gombrowicza proponuje swo-
istą artystyczno-literacką podróż w czasie, przypominając i ponownie 
zapraszając artystów, którzy gościli u nas w początkach funkcjonowania 
placówki. 
Podczas jednego z pierwszych koncertów w nowopowstałym muzeum 
wystąpił Klaudiusz Baran, niekwestionowany mistrz akordeonu, wszech-
stronny artysta, obdarzony wyjątkową wrażliwością muzyczną. W niedzie-
lę, 19 stycznia, Klaudiusz Baran wystąpi we Wsoli wraz z żeńskim kwarte-
tem smyczkowym Con Affetto. W programie koncertu znajdą się najpięk-
niejsze tanga Astora Piazzolli, kompozytora, który określany jest mianem 
króla tanga. To propozycja nie tylko dla miłośników tanga, ale dla wszyst-
kich, którzy cenią dobrą muzykę i niekonwencjonalne pomysły formalne. 
Po koncercie otwarta zostanie wystawa 22x11, przygotowana w związ-
ku z 11-leciem działalności Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli. 
Pokażemy 22 zdjęcia obrazujące działalność placówki na przestrzeni tych 

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Witolda Gombrowicza

lat: pisarzy, poetów, aktorów i muzyków, którzy w tym czasie u nas gościli. 
Będzie to siłą rzeczy bardzo wybiórcza prezentacja, bowiem w czasie de-
kady zorganizowaliśmy łącznie blisko 200 koncertów, spektakli, wystaw, 
spotkań i dyskusji literackich. 
Wszystkie spotkania w muzeum były wyjątkowe, zatem wymienienie ta-
kich postaci jak Rita Gombrowicz, Andrzej Seweryn, Olga Tokarczuk czy 
Andrzej Stasiuk jest dużym uproszczeniem. To ważne postaci, ale jesteśmy 
przekonani, że każdy z naszych gości nieustannie wnosi swój wkład w pol-
ską, europejską i światową kulturę. 
Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona. 
Bezpłatny dojazd z Radomia do Wsoli: zbiórka o godz. 16.15 na przystanku 
Chrobrego/ Czysta (kier. Michałów). Powrót po wydarzeniu, ok. 19.00. 

Muzeum Witolda Gombrowicza mieści się w zabytkowym pałacu we 
Wsoli, w odległości 10 km od Radomia i 90 km od Warszawy. W pierw-
szej połowie XX wieku mieszkał tu wraz z żoną Aleksandrą z Pruszaków 
i córką Tereską brat Witolda – Jerzy Gombrowicz. Pisarz przyjeżdżał do 
Wsoli wielokrotnie, ostatni raz w 1939 roku, niedługo przed wybuchem II 
wojny światowej. We wsolskim pałacu powstawał Pamiętnik z okresu doj-
rzewania – debiut literacki Gombrowicza oraz fragmenty słynnej powieści 
Ferdydurke. W Muzeum można obejrzeć stałą ekspozycję Ja, Gombrowicz 
– życie i twórczość Witolda Gombrowicza, odwołującą się do dokumentów, 
fotografii, pamiątek osobistych, cytatów literackich. 

Zwiedzanie: Sezon zimowy (od 1 listopada do 31 marca), wtorek–piątek 
10.00–17.00, niedziela 10.00–17.00, poniedziałek, sobota – ekspozycja nie-
czynna .

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Witolda Gombrowicza

[ 36 ] [ 37 ]



Wystawy czasowe: 

Cały styczeń 2020 roku
Ekspozycje bożonarodzeniowe
Aranżacje bożonarodzeniowe zaprezentowane w zabytkowych chału-
pach i osiemnastowiecznym dworze z Pieczysk pokazują dawne dekora-
cje wnętrz, przyrządzanie potraw i sposób spędzania świąt, jak również 
zmieniające się zwyczaje i estetykę. W muzealnych wnętrzach można 
zobaczyć snopki zboża, podłaźniki, ozdoby z opłatka i choinki. Ciekawie 
przedstawia się zestaw potraw na wigilijnych i świątecznych stołach. 
Część z przedstawionych form zdobniczych i zwyczajów świątecznych 
jest znana i stosowana współcześnie, inne uległy przeistoczeniu bądź 
zanikły.

Od artysty ludowego do wytwórcy sztuki 
Na wystawie pokazano prace gromadzone w warunkach istnienia trady-
cyjnej kultury oraz w okresie powojennym, wyjątkowo sprzyjającym zain-
teresowaniu sztuką tradycyjną. Najbardziej znani artyści w tym okresie to 
Marianna Wiśnios, Stefan Ślażyński, Leon Kudła, Antoni Jopkiewicz. 

Życie zaklęte w glinie – wystawa czasowa  
w Spichlerzu z Wilkowa 
Rzeźba w glinie oraz drobna galanteria ceramiczna zawsze towarzyszyła 
garncarstwu ludowemu. Garncarze wykonywali płaskie kapliczki do po-
wieszenia na ścianie, kropielniczki na święconą wodę, lepili figurki przed-
stawiające Matkę Boską, Chrystusa, świętych, które później zdobiły „święte 
kąty”, czy przydrożne kapliczki. 

Kręć się, kręć wrzeciono
Ekspozycja w Domu Ludowym z Jedlni Letnisko przybliży ogrom wyko-
nywanej pracy przy pozyskiwaniu nici. Na przykładzie lnu, będzie moż-
na prześledzić każdy etap pracy, jaki musiały dawniej wykonać kobiety 
by uprząść nić, która jest podstawą do wytwarzania wszelkiego rodzaju 
tkanin użytkowych, odświętnych i paradnych. Będą pokazane dawne 
narzędzia, takie jak międlice, przęślice kołowrotki, motowidła itd., służące 

ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81
www.muzeum–radom.pl
muzeumwsi@muzeum–radom.pl

Muzeum Wsi 
Radomskiej

do pozyskania surowca włókienniczego od momentu wyrwania dojrzałej 
rośliny, aż do przygotowania osnowy na warsztat tkacki.

Tkaniny okryciowe dekoracyjno-użytkowe i strój  
ludowy w zbiorach Muzeum Wsi Radomskiej
Wystawa zaprezentuje przede wszystkim przedwojenne wyroby rzemio-
sła tkackiego. Tkaniny wytworzone na warsztacie tkackim od dawna znaj-
dowały zastosowanie „pod strzechą”. Przeznaczenie tkanin decydowało 
o surowcu, z którego miały być wytworzone. Lniane płótna upiększano 
koronkami, a barwne wyszycia nadawały tkaninom szczególny, odświęt-
ny wygląd. Kilimy wełniane wyrabiano według tradycji rodzimych, często 
inspirowanych wpływami najbliższych regionów. Na szczególną uwagę 
zasługuje strój ludowy, pokazany głównie poprzez elementy kobiecego 
odświętnego ubioru. Znacznie mniejszą część ekspozycji zajmują ekspo-
naty techniką wykonania wykraczające poza wytwórczość ludową. 

Godziny otwarcia: poniedziałek–piątek 9.00–15.30, sobota–niedziela 
10.00–15.00.

Muzeum jest nieczynne  dla zwiedzających: 1 i 6 stycznia 2020 
roku.

Muzeum może być zwiedzane indywidualne lub w zorganizowanych 
grupach liczących maksymalnie 25 osób. Zwiedzanie wnętrz ekspozycji 
muzealnych odbywa się wyłącznie z przewodnikiem.
Zwiedzanie z przewodnikiem odbywa się o określonych godzinach i trwa 
około 2 godzin: poniedziałek–piątek 9.00, 11.00, 13.00; sobota–niedziela 
10.00, 12.00, 13.00

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Wsi Radomskiej
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10 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Wieczór kolęd prawosławnych
Koncert Kolęd Prawosławnych jest organizowany z Błogosławieństwa 
Jego Ekscelencji Atanazego, Prawosławnego Biskupa Łódzkiego  
i Poznańskiego przez Prawosławną Parafię p.w. Św. Mikołaja w Radomiu. 
W repertuarze m.in. kolędy polskie, białoruskie, ukraińskie oraz rosyjskie. 
Swój kunszt wokalny zaprezentują chóry z Łodzi, Warszawy oraz Torunia.

13 stycznia 2020 roku
godz. 9.00
Spektakl Herody w wykonaniu Teatru Poszukiwań
Herody to misterium ludowe przedstawienia bożonarodzeniowego, od-
grywane przez grupy kolędnicze, podobne do jasełek. Treść spektaklu 
opiera się na fragmencie Ewangelii opisującym rzeź niewiniątek i śmierć 
króla Heroda Wielkiego. Główny wątek ukazuje walkę dobra (anioł) ze 
złem (diabeł), do którego dodane zostały współczesne zagadnienia hu-
morystyczne. Scenariusz i reżyseria Włodzimierz Mancewicz.

14 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Retrospotkanie 22 – Radom w „papierach” Tomasza 
Staniszewskiego

Gościem inaugurującego rok 2020 Retro-
spotkania będzie miłośnik dziejów Radomia  
i kolekcjoner Tomasz Staniszewski. Opowie 
on o historii swej rodziny, która od początku 
XX w. aż do dziś słynie z działalności w bran-
ży kamieniarskiej oraz o swoim hobby – dzie-
jach gospodarczych Polski i Radomia XIX i XX 
wieku. Nie zabraknie prezentacji ciekawych  
i nierzadko unikatowych dokumentów z epoki 
– tytułowych „papierów”, jakie przez lata uda-
ło się zebrać Staniszewskiemu. Niektóre z nich 
pokazane zostaną także w oryginale.

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63 

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

Zdjęcie udostępnione przez 
OKiSz Resursa Obywatelska

Tomasz Staniszewski – radomianin, absolwent IV LO im. T. Chałubińskiego i 
Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Zainspirowany wykładami o dziejach 
rynku papierów wartościowych prof. Leszka Kałkowskiego, już w okresie 
studiów rozpoczął budowę własnej kolekcji historycznych akcji, obligacji 
itp. dokumentów. Pasjonat historii gospodarczej, w szczególności przemy-
słowych dziejów Radomia. Od blisko 30 lat związany z branżą kamieniar-
ską (członek w piątym pokoleniu znanej rodziny kamieniarzy radomskich). 
Jego firma Inbra Polska jest wiodącym w kraju importerem kamienia na-
turalnego. Członek Zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych 
Papierów Wartościowych w Warszawie. Twórca kilku wystaw poświę-
conych historycznym papierom wartościowym. Współtwórca, z Martą 
Trojanowską, wystawy Marywil – ogień i czas. Ceramiczne dziedzictwo 
Radomia. Autor kilku artykułów naukowych dotyczących historii gospo-
darczej Radomia oraz monografii Elektrownia Miejska w Radomiu 1901–
–1956. Założyciel portalu www.starepapiery.pl.

23 stycznia 2020 roku 
godz. 18.00
Otwarcie wystawy asamblaży Marty Sokół  
Trzepot czasu
Autorka urodziła się w Iłży. Z wy-
kształcenia jest magistrem geo-
grafii. Od lat fascynuje ją kultura 
wsi ze swoją tradycją, obyczajami  
i architekturą. Z tych zainteresowań 
zrodziła się niejako pasja robienia 
aniołów. Jej prace powstają ze sta-
rego drewna, którego nierówności, 
wklęśnięcia i ubytki opowiadają 
historie z przeszłości. Drewniane 
elementy znalezione na mazowiec-
kiej wsi, artystka łączy z elementa-
mi złomowanego metalu, nadając 
swoim pracom wyjątkowy rustykal-
ny charakter.  Marta Sokół mieszka  
w otulinie Puszczy Kozienickiej, 
gdzie w 2013 roku, otworzyła swoją autorską Galerię Pod Aniołem. Prace 
artystki gościły na kilkunastu wystawach, między innymi na festiwalu 
Dwa Brzegi w Mięćmierzu, w teatrze Kamienica w Warszawie i Piwnicy 
Pod Baranami w Krakowie. Podczas radomskiego festiwalu Kameralne 
Lato anioł jej autorstwa zdobył tytuł nagrody publiczności. Od kilku lat 
współpracuje z fundacją Ronalda McDonalda z siedzibą w Krakowie, swo-
je prace oddaje na wszelakiego rodzaju aukcje charytatywne, pomagając 
w ten sposób chorym dzieciom. Prace Marty Sokół można obejrzeć w kil-
ku galeriach w Polsce. W Galerii Resursa wystawa autorki czynna będzie 
do 23 lutego 2020.  

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz 
Resursa Obywatelska
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24 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Spektakl Aniołek w wykonaniu Teatru Resursa

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska

ców. Wszyscy zgodnie podkreślają, że było to ważnym wydarzeniem  
w ich muzycznej karierze. Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmowa-
ne są do 23 stycznia. Szczegóły na: www.resursa.radom.pl i www.facebo-
ok.com/ResursaObywatelska/.

8, 15, 22, 29 stycznia 2020 roku
Klub Dobrego Filmu w Resursie

8 stycznia godz. 12.00, 18.00 
Amazing Grace: Aretha Franklin, reż. Sydney Pollack, Alan Eliott, USA 
2018 (89 min.)
Amerykańska królowa soul podczas dwóch styczniowych nocy w 1972 
roku nagrywa na żywo w New Temple Missionary Baptist Church w Los 
Angeles album gospel. Artystka wznosi się na wyżyny swojego talentu. 
Dokument będący zarówno muzyczną ucztą, jak i wzruszającym obrazem 
wiary wielkiej Arethy Franklin. 

15 stycznia, godz. 12.00, 18.00
Tam gdzieś musi być niebo, reż. Elia Suleiman, Francja/Kanada 2019 (97 
min.) 
Bohater filmu (w którego wciela się sam reżyser) przestaje czuć się kom-
fortowo w rodzinnym Nazarecie. Powoli dojrzewa w nim myśl o wyjeź-
dzie, najpierw do Paryża, potem do Nowego Jorku. Czy tam jest lepiej? 
Inteligentna, groteskowa komedia, głównie podpatrująca szczegóły co-
dziennego życia na Bliskim Wschodzie, we Francji i USA, ale także bezlito-
śnie portretująca filmowy biznes. 

22 stycznia, godz. 12.00, 18.00
Błąd systemu, reż. Nora Fingscheidt, Niemcy 2019 (118 min.) 
Dziewięcioletnia Benni jest dzieckiem sprawiającym ogromne problemy 
wychowawcze. Do jakiejkolwiek placówki by nie trafiła, prędzej czy póź-
niej zostaje z niej wydalona. Aż w końcu spotyka nowego opiekuna, który 
powoli zaczyna trafiać do jej wnętrza i ją rozumieć. Poruszający, głęboko 
realistyczny dramat społeczny z brawurową rolą małej Heleny Zengel.

29 stycznia, godz. 12.00, 18.00
Parasite, reż. Joon-ho Bong, Korea Południowa 2019 (132 min.)
Członkowie ekranowej familii patrzą na świat z poziomu rynsztoka. Aż do 
momentu, gdy najmłodszy z niej dostaje posadę korepetytora córki bo-
gatego małżeństwa. Powoli uboga rodzina zaczyna instalować się w ich 
domu. Arcydzieło koreańskiego wizjonera kina, nagrodzone Złotą Palmą.

Cena biletu – 10 zł. Cena karnetu na pięć dowolnych seansów  
– 40 zł. Karnet ważny jest przez trzy miesiące od daty jego wyda-
nia. Słodki poczęstunek funduje Fogiel&Fogiel

Scenariusz – Alicja Sztylko, na podstawie powieści Aniołek Beaty Pawlak, 
w opracowaniu dramaturgicznym Roberta Stępniewskiego; reżyseria 
– Robert Stępniewski; opracowanie muzyczne – Mateusz Staszewski; 
scenografia – Danuta Piątkowska-Poręba i Robert Stępniewski. Obsada: 
Jolanta Nędzi, Joanna Tam, Agnieszka Urbańska, Dariusz Wróbel, Julita 
Walasik, Monika Kornafel, Wojciech Rudkowski, Karolina Zychowicz, Halina 
Hnatow, Filip Stępniewski, Aniela Rudkowska, ze specjalnym udziałem 
Włodzimierza Mancewicza.
Beata Pawlak – radomianka, dziennikarka, reporterka i podróżniczka, zgi-
nęła 12 października 2002 r. w zamachu terrorystycznym na indonezyjskiej 
wyspie Bali. Przed wyjazdem zdążyła oddać do wydawnictwa swą pierw-
szą powieść Aniołek. W powieści Karolina, kobieta w średnim wieku, jest 
przekonana, że niedługo umrze. Zamęcza swoja córkę – zawsze nieobec-
ną w domu podróżniczkę – poleceniami, jak ma ją ubrać do trumny i jaka 
ma być ta trumna. Tymczasem umiera mąż Karoliny. Karolina przestaje 
myśleć o swoim pogrzebie, a dla odmiany zadręcza się myślą o kochan-
kach męża, bo dowody licznych zdrad znajduje nawet po jego śmierci.

31 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Muzyczne Kaziki – I koncert eliminacyjny
Muzyczne Kaziki to konkurs dla artystów, grup prezentu-
jących muzykę popularną. Zwycięzców, którzy przejdą 
przez eliminacje, poznamy podczas Kazików, 29 lutego 
w Resursie Obywatelskiej. Konkurs odbywa się od 2012 r.  
i w tym czasie wzięło w nim udział około 150 wykonaw-
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17 stycznia 2020 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające: ROK symfonicznie  
– koncert karnawałowy
Wykonawcy: Radomska Orkiestra 
Kameralna w składzie symfonicznym 
(ponad 30 muzyków na scenie), Piotr 
Sułkowski – dyrygent.
W programie: L. van Beethoven – 
Symfonia Es-dur nr 3 Eroica op. 55; 
F.Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia 
A-dur nr 4 Włoska op.90
Audycje umuzykalniające dla dzie-
ci i młodzieży w trzech edycjach 
wiekowych. 
– I edycja – dla uczniów gimnazjów i liceów /godz.8.15, czas koncertu  
60 min/ 7 zł
– II edycja – dla uczniów klas szkół podst. / godz.9.35, czas koncertu  
45 min/ 6 zł
– III edycja – dla przedszkoli / godz. 10.40, czas koncertu 30 min/ 5 zł

18 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
ROK symfonicznie – koncert karnawałowy
Wykonawcy: Radomska Orkiestra Kameralna w składzie symfonicznym 
(ponad 30 muzyków na scenie), Piotr Sułkowski – dyrygent.
W programie: L. van Beethoven – Symfonia Es-dur nr 3 Eroica op.55; 
F.Mendelssohn-Bartholdy – Symfonia A-dur nr 4 Włoska op.90.
Karnawał niejedno ma imię – eleganckie bale w Wiedniu, feeria barw 
na brazylijskim sambodromie, czy szalone prywatki w polskich miesz-
kaniach. Radomska Orkiestra Kameralna przedstawi jeszcze inne oblicze 
karnawału. Tym razem będzie to imponujące bogactwo brzmienia orkie-
stry symfonicznej. Podczas koncertu ROK symfonicznie na scenie pojawi 
się ponad 30 utalentowanych muzyków. Radomska Orkiestra Kameralna 
poszerzona do składu symfonicznego wystąpi pod batutą wybitnego dy-

Zdjęcie udostępnione przez  
Radomską Orkiestrę Kameralną

rygenta Piotra Sułkowskiego. Podczas tego wyjątkowego koncertu usły-
szymy m.in. Symfonię Es-dur nr 3 Eroica op.55 Ludwiga van Beethovena 
(1770–1827). Eroica (z włoskiego bohaterska, heroiczna), z uwagi na swój 
buntowniczy charakter, bogaty ładunek emocjonalny i liczne dysonanse 
uznawana jest za dzieło, które wyznacza przejście między klasycyzmem 
i romantyzmem w muzyce. Jest to „symfonia bohaterska, napisana ku 
uczczeniu pamięci wielkiego Człowieka” (Napoleona Bonapartego). Jest 
to dzieło pod każdym względem rewolucyjne — dłuższe niż symfonie 
pisane dotychczas, nasycone żywiołową emocjonalnością, pełne dyso-
nansów i akcentowanych nagle dźwięków, a także wymagające od wyko-
nawców szczególnej wirtuozerii. 
Podczas koncertu zabrzmi także Symfonia A-dur nr 4 Włoska op.90 Felixa 
Mendelssohna-Bartholdy’ego (1809-1847), najpopularniejsze dzieło sym-
foniczne Mendelssohna. Napisał je w wieku 24 lat, zainspirowany podróżą 
do Włoch zapragnął wcielić wrażenia, jakie zrodziły w nim tamtejsze kra-
jobrazy oraz kultura i mieszkańcy. W tej niezwykle żywiołowej, tryskającej 
energią kompozycji ujawnia się typowa dla Mendelssohna tekstura orkie-
strowa: flety, oboje, klarnety i fagoty budują harmoniczne tło dla melodyj-
nej linii skrzypiec.
Koncert karnawałowy Radomskiej Orkiestry Kameralnej dzięki pięknym 
brzmieniom muzyki symfonicznej pozwoli nam naładować się dobrą 
energią na cały 2020 rok.

Wstęp płatny: I strefa – bilet normalny 45 zł, bilet ulgowy 40 zł; II strefa – 
bilet normalny 38 zł, bilet ulgowy 33 zł
Cena biletu w karnecie: 16 zł (min. 5 koncertów).

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną

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
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1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Michael Cooney Ryzykowna forsa, reż. Paweł Pitera 
Chcecie poznać przepis na 25000 funtów? Wydaje się to trudne i nieosią-
galne? Nic bardziej mylnego! Przyjdźcie na naszą sztukę, a przekonacie 
się sami, jakie to proste. Wymaga jedynie mocnych nerwów i nietuzinko-
wych pomysłów. Bezrobotny mąż, domniemany transwestyta, kontroler  
z urzędu skarbowego, trup, pracownik zakładu pogrzebowego, a wszyscy 
w towarzystwie pięknych kobiet! Jak w tym szaleństwie poradzą sobie 
bohaterowie naszej najnowszej farsy? Czy uda im się wyjść cało z opresji? 
Przekonajcie się sami! Zapraszamy na szaloną komedię pełną nieoczeki-
wanych zwrotów akcji. Szampańska zabawa, świetny humor, bankiet, mu-
zyka na żywo, mnóstwo zabawnych sytuacji, a wszystko w towarzystwie 
naszych wspaniałych aktorów daje gwarancję spędzenia wyjątkowego 
Wieczoru Sylwestrowego! Musicie to przeżyć z nami! Obsada: Aleksandra 
Bogulewska, Katarzyna Dorosińska, Joanna Jędrejek, Joanna Zagórska, 
Marek Braun, Piotr Kondrat, Wojciech Ługowski, Adam Majewski, Mateusz 
Michnikowski, Daniel Mosior.

3, 4, 5 stycznia 2020 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.

8, 9 stycznia 2020 roku
godz. 10.00
Witold Gombrowicz Ferdydurke, reż. Alina Moś-Kerger 
Ferdydurke jest powieścią opartą na faktach. I potwierdzi to rozmowa  
z każdym myślącym trzydziestolatkiem. Wystarczy zapytać, kim jest, jak 

to się stało, że jest tym, kim jest. Tu nie ma bezpodstawnych rozważań, 
wydumanej filozofii, to są potwierdzone fakty. Tak jest w powieści i tak jest 
w radomskiej inscenizacji budowanej na uniwersalności, na gębie stwo-
rzonej twórcom, którzy tę opowieść budują. Obsada: Agnieszka Grębosz, 
Natalia Samojlik, Karolina Węgrzyńska, Przemysław Bosek, Adam Majewski, 
Mateusz Michnikowski, Mateusz Paluch, Michał Węgrzyński.

11, 12 stycznia 2020 roku
godz. 19.00 
Villy Russell Shirley Valentine, reż. Zbigniew Rybka 

Shirley Valentine, fot. K. Strudziński 

Shirley Valentine to kobieta, jakich wiele. Swoje życie podporząd-
kowała rodzinie, spędza całe dnie w kuchni, a rytm jej dni i tygodni 
wyznacza domowy jadłospis i trasa: dom – zakupy - dom. Przez lata 
Shirley zdążyła pogodzić się z tą rzeczywistością. Tytułową bohater-
kę poznajemy w momencie, gdy w jej życiu pojawia się coś, co nieod-
wracalnie zburzy ów porządek rzeczy. Shirley ze zdumieniem odkryje, 
że w jej życiu nie zostało właściwie nic z tego, o czym zawsze marzy-
ła. Czy ta przykładna gospodyni domowa znajdzie w sobie odwagę  
i siłę, by zacząć wszystko od nowa? Choć „Shirley Valentine” to dowcipna  
i pełna ciepłego dystansu opowieść o kobietach, nie dajcie się zwieść wra-
żeniu, że to propozycja na typowo babski wieczór! Możecie być pewni, 
że i panowie bez trudu odnajdą tu wiele zaskakująco znajomych sytuacji  
z życia wziętych. W tytułowej roli Iwona Pieniążek.

14, 15, 21, 24 stycznia 2020 roku
godz. 11.00
Andrzej Sadowski Jestem, reż. Andrzej Sadowski 
Spektakl opowiada o trudnym okresie dojrzewania. Dramatyczna histo-
ria Joanny jest zarazem opowieścią o tym, jak łatwo w tym okresie życia 
popełnić błąd i jak wielką cenę trzeba za to zapłacić. Występują: Joanna 
Zagórska, Mateusz Kocięcki.

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

Plac Jagielloński 15
tel. 48 386 52 67
fax 48 386 52 90
www.teatr.radom.pl
teatr@teatr.radom.pl
bilety@teatr.radom.pl
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15, 16, 29, 30, 31 grudnia 2019 roku
godz. 11.00
Francess Hodgson Burnett Tajemniczy ogród
reż. Cezary Domagała 
Adaptacja pełnej ciepła opowieści o przyjaźni, która potrafi odmienić 
smutną rzeczywistość i przywrócić radość życia. Mary Lennox po śmierci 
rodziców trafia pod opiekę swego wuja Archibalda i zamieszkuje w jego 
posiadłości. Dziewczynka wyczuwa w domu skrzętnie skrywaną tajem-
nicę, obserwuje dziwne zachowania mieszkańców, słyszy różne głosy, 
płacze i krzyki. Kiedy nikt nie chce jej wyjawić prawdy, postanawia sama 
dowiedzieć się, co ukrywają przed nią domownicy. Obsada: Aleksandra 
Bogulewska, Danuta Dolecka, Maria Gudejko, Wojciech Ługowski, Daniel 
Mosior, Mateusz Paluch, Jarosław Rabenda.

16, 17, 18, 19 stycznia 2020 roku
godz. 19.00 
Michele Riml Seks dla opornych, reż. Jacek Schoen 
Henry i Alice, małżonkowie z kilkunastoletnim stażem, uzbrojeni w eg-
zemplarz Seksu dla opornych, meldują się w modnym hotelu z misją rewi-
talizacji swojego związku. Przeżyte lata odcisnęły na nich swoje piętno, 
dołożyły się do tego dzieci, stres i codzienna rutyna. Wzajemne preten-
sje i urazy zaprowadzą małżonków niemal do ostatecznego zerwania,  
a poradnikowe recepty dostarczą zdecydowanie groteskowych prze-
żyć… Obsada: Katarzyna Dorosińska, Łukasz Mazurek.

22, 23 stycznia 2020 roku
godz. 10.00 
31 stycznia 2020 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. Obsada: Maria Gudejko, Joanna 
Jędrejek, Marek Braun, Sebastian Cybulski (gościnnie), Mateusz Kocięcki, 
Mateusz Paluch, Wojciech Ługowski, Michał Węgrzyński.

24, 25, 26 stycznia 2020 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 doko-

nanie zabójstwa... Obsada: Danuta Dolecka, Katarzyna Dorosińska, Marek 
Braun, Jacek Łuczak (gościnnie), Adam Majewski, Jarosław Rabenda.

25, 26 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Mick Gordon Bea, reż. Andrzej Bubień 

Bea, fot. M. Strudziński 

Bea jest żywiołową, pełną humoru, śliczną i mądrą dziewczyną. To piękna 
młoda kobieta, przy której każdy czuje się dobrze. Bea cierpi na nieule-
czalną, wyniszczającą chorobę. Dziewczyną opiekuje się matka i jedyny 
przyjaciel, Ray. Kiedy któregoś dnia Bea przekazuje matce prośbę, jakiej 
żaden rodzic nie chciałby usłyszeć od swojego dziecka, najbliżsi jej lu-
dzie są zmuszeni zmierzyć się z granicami własnego współczucia. Bea to 
przedstawienie, wobec którego nie da się przejść obojętnie. Szokujące. 
Wzruszające. Zabawne. Emocjonalne. Złożone. Subtelne. Prawdziwe. 
Jak jego bohaterka... Obsada: Aleksandra Bogulewska, Joanna Jędrejek, 
Łukasz Stawowczyk (gościnnie).

31 stycznia 2020 roku
godz. 19.00 
Gerald Sibleyras Napis, reż. Krzysztof Babicki 
W windzie jednej z porządnych paryskich kamienic pewnego dnia docho-
dzi do nieprzyjemnego incydentu – pojawia się obelżywy napis szkalu-
jący nowych lokatorów, małżeństwo Lebrun. Dotknięty do żywego pan 
Lebrun postanawia ustalić, kim jest autor inwektywy i co było powodem 
tak niewybrednego publicznego ataku. Obsada: Izabela Brejtkop, Danuta 
Dolecka, Maria Gudejko, Marek Braun, Piotr Kondrat, Jarosław Rabenda.
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5 stycznia 2020 roku
godz. 13.00
7, 10, 14, 15, 16, 17 stycznia 2020 roku
godz. 10.00
Marta Guśniowska Calineczka, reż. Jacek Bała 
Przygody malutkiej dziewczynki o wielkim sercu, która wędrując przez 
świat, poznaje jego piękno, ale musi także stawić czoła czającym się wo-
kół zagrożeniom. Postaci, które na swojej drodze spotyka, uczą ją wie-
lu ważnych rzeczy – dzięki nim dziewczynka dowiaduje się, czym jest 
wzajemny szacunek, wrażliwość na cierpienie innych, przyjaźń. Obsada: 
Agnieszka Grębosz, Natalia Samojlik, Karolina Węgrzyńska, Przemysław 
Bosek, Mateusz Michnikowski.

22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 stycznia 2020 roku
godz. 10.00
26 stycznia 2020 roku
godz. 13.00

Krawiec Pan Niteczka, fot. P. Skrzypczyk

Cały styczeń 2020 roku
Muzeum Polskich Rowerów w Radomiu
Muzeum zaprasza na wystawę pt. 90 lat rowerów Łucznik i nie tylko. 
Ekspozycję stanowią rowery z okresu od końca XIX wieku do lat 80. XX 
wieku, wiele przedmiotów związanych z przedwojenną produkcją rowe-
rów w radomskiej Fabryce Broni oraz pamiątki związane z radomskim 
kolarstwem. Godziny otwarcia: poniedziałek – nieczynne, od wtorku do 
niedzieli w godz. 9.00–17.00.
Miejsce: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4
Cennik: bilet normalny 4 zł /os., bilet ulgowy – 2 zł /os., przewodnik –  
5 zł /os.

Cały styczeń 2020 roku
godz. 8.00–15.00
Ekspozycja reliktów archeologiczno-
-architektonicznych założenia zamku 
radomskiego – Dom wedle Bramy 
Wystawa czynna od poniedziałku do piątku. 
Organizator: Rewitalizacja Sp. z o.o.
Miejsce: Kamienica starościńska, ul. Grodzka 8. 
Wstęp wolny

6 stycznia 2020 roku
godz. 16.00
Koncert kolęd
Wykonawca: Chór Fermata działający przy Stowarzyszeniu Przyjaciół 
Szkoły Muzycznej KANON w Kozieniacach – Dyr. Anna Kuczmera; Chór 
Ewangelicki im. Oskara Kolberga z Radomia – Dyr. Katarzyna Rudkowska
Organizator: Parafia Ewangelicko-Augsburska
Miejsce: Kościół Ewangelicko-Augsburski ul. Reja 7
Wstęp wolny

7, 14, 21, 28 stycznia 2020 roku
godz. 16.00
Uniwersytet Trzeciego Wieku w UTH im. Kazimierza 
Pułaskiego

Kornel Makuszyński Krawiec Pan Niteczka 
reż. Waldemar Wolański 
Pracownicy tonącego w długach zakładu krawieckiego „Entliczek-
Pentliczek spółka z ograniczoną niteczką” wpadają na pomysł odegrania 
przedstawienia, które pozwoli na uratowanie miejsca pracy przed za-
mknięciem. Czy wystarczy im pomysłowości, by na poczekaniu „uszyć” hi-
storię odważnego Krawca Niteczki i tym samym zmiękczyć serce Strasznej 
Pani Inspektor? Kolorowy, zabawny, pełen wdzięku i niebanalnych rozwią-
zań spektakl, który pokazuje, jak z pomocą wyobraźni tworzyć teatr z zu-
pełnie zwyczajnych przedmiotów. Wyborna zabawa nie tylko dla dziecia-
ków! Obsada: Natalia Samojlik, Karolina Węgrzyńska, Przemysław Bosek, 
Rafał Iwański.

Informacje o cenach biletów: tel. 48 386 52 67, bilety@teatr.ra-
dom.pl, www.teatr.radom.pl

Inne  
wydarzenia

[ 50 ] [ 51 ]



Harmonogram wykładów: 7 stycznia – dr inż. Emilia Klimaszewska, 
Kosmetyki naturalne; 14 stycznia – dr inż. Leszek Wianowski, Orestes – 
misterium zbrodni i przyjaźni; 21 stycznia – dr Bożena Klimek-Kurkowska, 
Subiektywne mikrokosmologie Jarosława Kozakiewicza; 28 stycznia – prof. 
UTH dr hab. inż. Wojciech Żurowski, Rejsy transatlantyckie.
Miejsce: Aula Wydziału Transportu i Elektrotechniki UTH, przy ul. 
Malczewskiego 29
Wstęp wolny

8 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Radomskie Spotkania Podróżników 
Więcej na www.drogamleczna.org.pl    
Miejsce: Gruszki na Wierzbie, ul. Żeromskiego 60
Wstęp wolny

8 stycznia 2020 roku
godz. 18.30
Noworoczna Gala Operetkowa – Narodowy Teatr 
Opery i Baletu z Odessy
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl 

12 stycznia 2020 roku
godz. 17.00
Noworoczna Gala – Koncert Wiedeński z udziałem 
New Opera Kiev Orchestra & Balet
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl 

13 stycznia 2020 roku
godz. 20.00
Stand-up: Bartosz Zalewski, Rafał Banaś i Jasiek 
Borkowski
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20 
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl

14 stycznia 2020 roku
godz. 16.30
Wieczór autorski artystki z Kazimierza Dolnego – 
Mieczysławy Izdebskiej-Łazorek - „Dziwczynienie”, 
malarska interpretacja poezji
Miejsce: Kawiarenka Społeczna, Radom, ul. Traugutta 18, lok. 6
Wstęp wolny

16 stycznia 2020 roku
godz. 18.00
Koncert Karnawałowy Muzyka z Czterech Stron 
Świata Grupy Operowej Sonori Ensemble
Miejsce: OKiSz Resursa Obywatelska 
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl

17 stycznia 2020 roku
godz. 19.00
Stare Dobre Małżeństwo – koncert
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych, ul. 25 Czerwca 70
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl

18 stycznia 2020 roku
godz. 8.00–15.00
51. Zimowy Rajd na Raty - I rata
Piesza impreza turystyczna w okolicach Radomia, trasa o długości 15 km, 
przejście z Jastrzębi do Jedlni.
Organizator: PTTK Oddział Miejski w Radomiu
Płatne 10 zł

19 stycznia 2020 roku
godz. 16.00 
Koncert Noworoczny Orkiestry Grandioso
Wystąpi Małe Grandioso pod kierunkiem Grzegorza Murdzy oraz Orkiestra 
Grandioso pod batutą Dariusza Krajewskiego. Występom uroku dodadzą 
pokazy majoretek i werblistek. W sumie na scenie pojawi się ponad 140 
młodych muzyków. W programie melodie popularnych polskich i zagra-
nicznych kolęd oraz melodii, związanych z okresem Bożego Narodzenia, 
a także muzyczne tematy filmowe. Grandioso to jedna z najlepszych 
młodzieżowych orkiestr dętych. Ceniona w Polsce, Europie i na świecie 
zarówno za wykonania koncertowe, ale również pokazy show i parad 
ulicznych. Działa od 1978 roku w Młodzieżowym Domu Kultury im. Heleny 
Stadnickiej w Radomiu. Podczas Koncertu prowadzona będzie zbiórka 
publiczna na wyjazd Orkiestry do Tajlandii na Mistrzostwa Świata.
Organizatorzy: Młodzieżowy Dom Kultury, Stowarzyszenie Grandioso
Miejsce: Sala Oratorium św. Filipa Neri, ul. Grzybowska 22
Wstęp wolny

20 stycznia 2020 roku
godz. 18.00 
Wernisaż wystawy fotografii Sebastiana 
Klochowicza W drodze do syntezy - intro
Artysta podejmuje próbę refleksji nad 3 dekadami z fotografią. Prace 
wykonane są w konwencji szeroko pojętego eksperymentu fotograficz-
nego. Odwiedzający wystawę będą mieli okazję prześledzić ewolucję 
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obrazu od fotochemicznego do hybrydowego z udziałem fotografii 
natychmiastowej. 
Miejsce: Księgarnia Elektrownia w MCSW Elektrownia, ul. Kopernika 1.
Wstęp wolny

21 stycznia 2020 roku
godz. 19.00 
Rozmowy o... leczeniu bezpłodności
Tym razem poruszony zostanie temat szeroko pojętej płodności oraz 
problemów z nią związanych. Organizatorzy postarają się przedstawić 
medyczne, moralne i teologiczne aspekty leczenia bezpłodności. Gośćmi 
Rozmów o... leczeniu bezpłodności będą: dr Grzegorz Nyc – ginekolog  
i naprotechnolog oraz ks. dr Jarosław Wojtkun – specjalista teologii mo-
ralnej, a także kwestii nowych wyzwań bioetycznych, rektor Wyższego 
Seminarium Duchownego w Radomiu.
Organizator: Stowarzyszenie „Młyńska” Verum Bonum Pulchrum
Miejsce: Centrum Wolontariatu Międzynarodowego, ul. K. Kelles-Krauza 
19, wjazd na parking oraz wejście od ul. Niedziałkowskiego
Wstęp wolny

23 stycznia 2020 roku
godz. 16.00
Spotkanie autorskie Elżbiety Kęsiak – Promyki  
wierszykowe i gwiazdki bajkowe Babci Eli
Miejsce: Kawiarenka Społeczna, Radom, ul. Traugutta 18, lok. 6
Wstęp wolny

24 stycznia 2020 roku
godz. 19.00
Rubinowe Gody – komedia teatralna
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl 

25 stycznia 2020 roku
godz. 7.30–17.00
Sobota w Świętokrzyskim 
Piesza impreza turystyczna w regionie świętokrzyskim – przejście  
z Piekoszowa do Kielc (17 km).
Organizator: PTTK Oddział Miejski w Radomiu
Płatne 50 zł

25 stycznia 2020 roku
III KrajPako, edycja zimowa – pieszy rajd po Puszczy 
Kozienickiej
Rajd pieszy, którego celem jest poznawanie piękna Puszczy Kozienickiej 
w zimowej odsłonie. Przy okazji uczestnicy zdobywają Odznakę Turystyki 
Pieszej oraz Odznakę „Miłośnik Puszczy Kozienickiej”. Zgłoszenia i szczegó-

ły na stronie www.lucznik.pttk.radom.pl.
Organizator: Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze Rajdusie przy PSP nr 
3 w Radomiu (PTTK Oddział Łucznik w Radomiu). Koszt: 5 zł dla członków 
PTTK, 10 zł dla pozostałych osób.

26 stycznia 2020 roku
godz. 17.00 
Koncert Noworoczny Orkiestry Grandioso  
pod dyrekcją Dariusza Krajewskiego
W programie melodie po-
pularnych polskich i zagra-
nicznych kolęd oraz  melo-
dii związanych z okresem 
Bożego Narodzenia, a także 
muzyczne tematy filmowe. 
Organizatorzy: Młodzieżowy 
Dom Kultury, Stowarzyszenie 
Grandioso.
Miejsce: Katedra Opieki Najświętszej Maryi Panny w Radomiu,  
ul. H. Sienkiewicza 13
Wstęp wolny

29 stycznia 2020 roku
godz. 16.00
Warsztaty literackie
Spotkania prowadzi dr Adrian Szary.
Miejsce: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży – „Arka”, ul. Kelles-Krauza 19. 

30 stycznia 2020 roku
Spotkanie z poezją i malarstwem – Stanisław Wicher
Miejsce: Kawiarenka Społeczna, Radom, ul. Traugutta 18, lok. 6
Wstęp wolny

30 stycznia 2020 roku
godz. 19.00
Cudowna terapia – spektakl komediowy
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl; w Biurze 
Podróży Big Holiday, ul. Wałowa 7, tel. 48 629 32 22

31 stycznia 2020 roku
godz. 18.30
Grand Orkiestra z Odessy Pod Dachami Paryża
Miejsce: Sala koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl
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Kino 
HELIOS  

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

Premiery filmowe:

3 stycznia 2020 roku
Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Film  
o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje 
może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu Bohatera liczą się tylko 
dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego in-
teresów rządzi przemoc.
Urwis. Urwis od szczeniaka żył w luksusie, nauczony, że na jedno szczek-
nięcie ma do dyspozycji służbę, miski pełne serdelków i drapanie za 
uchem. Niestety jego ukochana Pani po długim i szczęśliwym życiu prze-
nosi się do wieczności, a jej spadkobiercy nie lubią czworonogów.
The Grudge: Klątwa. Producent Sam Raimi przedstawia nową 
odsłonę kultowego horroru. Dom jest przeklęty przez mściwego ducha, 
wszyscy którzy do niego wchodzą, giną gwałtowną śmiercią.

10 stycznia 2020 roku
Mayday. Janek prowadzi podwójne życie i dzięki umiejętnemu lawi-
rowaniu między dwiema żonami wszystko jakoś się układa. Do czasu… 
Tajni i fajni. Animowana komedia, której akcja toczy się w świecie 
międzynarodowych szpiegów najwyższej klasy.

17 stycznia 2020 roku
Psy 3. W imię zasad. Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wychodzi  
z więzienia i wkracza w Polskę, w której nic nie jest takie, jak zapamiętał. 
Kto i co czeka na człowieka, który przez ostatnie ćwierć wieku… nie robił nic?
Doktor Dolittle. Po stracie żony, siedem lat wcześniej, ekscentryczny 
doktor John Dolittle (Downey Jr.), słynny naukowiec i lekarz weterynarii  
w wiktoriańskiej Anglii, wiedzie pustelniczy tryb życia, w otoczeniu mena-
żerii swych egzotycznych zwierząt.

24 stycznia 2020 roku
Bad Boys For Life. Marcus Burnett i Mike Lowery ponownie łączą siły, 
gdy albański najemnik obiecuje im zemstę za śmierć brata.
1917. Wielkie wojenne widowisko na miarę Dunkierki i Szeregowca 
Ryana.

31 stycznia 2020 roku
Furioza. Inspirowany prawdziwymi wydarzeniami film, który pokazuje 
świat, o którym większość z nas nie ma pojęcia. Świat kibiców – ultrasów, 
chuliganów i kobiet, które są z nimi w związkach.
Głębia strachu. 11 kilometrów pod powierzchnią oceanu coś się 
zbudziło… Grupa badaczy dna morskiego musi walczyć o przetrwanie 
po trzęsieniu ziemi, które niszczy ich podwodne laboratorium.
Małgosia i Jaś. Dawno, dawno temu, w bajecznym miasteczku, da-
leko stąd, dziewczynka o imieniu Małgosia, prowadzi swojego młodszego 
brata, Jasia, do ciemnego lasu w desperackim poszukiwaniu wiktu i schro-
nienia. Niestety, rodzeństwo szybko wpada w sidła przerażającego zła…
Superpies i Turbokot. Jak zostać SuperPsem? Wystarczy 50 lat  
w kosmosie! Po powrocie na Ziemię lojalny Pies wyrusza na poszukiwania 
swojego właściciela.

1, 8, 22, 29 stycznia 2020 roku
godz. 18.30
Kino Konesera: 1 stycznia – Kod Dedala; 8 stycznia – Osierocony 
Brooklyn; 22 stycznia – Oficer i szpieg; 29 stycznia – Tajemnica 
Henriego Picka

2, 9, 16, 23, 30 stycznia 2020 roku
godz. 13.00 i 18.00
Kultura Dostępna: 2 stycznia – Obywatel Jones; 9 stycznia – 
Mowa Ptaków; 16 stycznia – Boże Ciało; 23 stycznia – Słodki koniec 
dnia; 30 stycznia – 1800 gramów

15, 29 stycznia 2020 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet: 15 stycznia – Mayday; 29 stycznia – Judy

20 stycznia 2020 roku
godz. 17.00
Filmowy Uniwersytet III Wieku: Na noże

12, 26 stycznia 2020 roku
godz. 10.30 
Filmowe Poranki: 12 stycznia – Krecik i Panda; 26 stycznia –
Tomek i Przyjaciele

17 stycznia 2020 roku
godz. 23.00
Nocny Maraton Filmowy
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Premiery filmowe:

3 stycznia 2020 roku 
Koty. Filmowa wersja kultowego musicalu Andrew Lloyda Webbera.  
W filmie zobaczymy m.in. Jamesa Cordena, Judi Dench, Jennifer Hudson, 
Iana McKellena, Taylor Swift, a także główną solistkę Royal Ballet – 
Franceskę Hayward w jej ekranowym debiucie. 
The Grudge: Klątwa. Skupia się na przeklętym domu, który jest 
nawiedzony przez mściwego ducha –wszyscy którzy do niego wchodzą, 
giną gwałtowną śmiercią. 
Urwis. Porywająca animowana komedia producentów Shreka. Pełna 
przygód i wyszczekanego humoru opowieść o psie z wyższych sfer, który 
musi nauczyć się żyć wśród zwykłych ulicznych Burków i Azorów. 
Jak zostałem gangsterem. Historia prawdziwa. Film  
o przyjaźni i miłości w czasach, w których pozwolenie sobie na emocje 
może okazać się tragiczne w skutkach. W życiu bohatera liczą się tylko 
dwie osoby – najbliższy przyjaciel i ukochana kobieta, a światem jego in-
teresów rządzi przemoc. 
Judy. Judy Garland, cudowne dziecko sceny i wielkiego ekranu. Wraz 
z wielkim sukcesem przyszła samotność, nieszczęśliwe miłości, gorsze 
kontrakty. W tym właśnie momencie życia poznajemy Judy Garland  
w filmie Ruperta Goolda.

10 stycznia 2020 roku
Tajni i fajni. Animowana komedia, której akcja toczy się w świecie 
międzynarodowych szpiegów najwyższej klasy. Główni bohaterowie to 
superagent Lance Sterling i naukowiec Walter Beckett.
Mayday. Janek prowadzi podwójne życie – jest mężem Basi i Marysi. 
Żadna z kobiet nie wie nic o istnieniu tej drugiej. Do czasu...
Snieżka i fantastyczna siódemka. Pamiętacie jak wygląda 
Królewna Śnieżka? To teraz o niej zapomnijcie, bo w tej bajce na początku 
wygląda nieco… inaczej. Jest po prostu troszeczkę niższa i okrąglejsza niż 
zazwyczaj. Jednak kiedy w jej ręce wpada para magicznych pantofelków, 
dziewczyna zmienia się nie do poznania i przybiera postać klasycznej kró-
lewny, jaką dobrze znacie. Wkrótce poznaje zawadiacką bandę siedmiu 
krasnoludków. 
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17 stycznia 2020 roku
Psy 3. W imię zasad. Po 25 latach odsiadki Franz Maurer wkracza  
w nową Polskę, gdzie nic nie jest takie, jak zapamiętał. Wkrótce ponownie 
spotyka Nowego. 
Doktor Dolittle. Ekscentryczny doktor John Dolittle, słynny nauko-
wiec i lekarz weterynarii wyrusza w pełną przygód podróż.
Gorący temat. Stacja The Fox News to jedna z największych telewizji 
informacyjnych w USA. Aby utrzymać tu pracę, trzeba zadowolić despo-
tycznego szefa Rogera Ailesa. Trzy kobiety sprzeciwiają się molestowaniu

24 stycznia 2020 roku
Bad boys for life. Marcus Burnett i Mike Lowery ponownie łączą siły, 
gdy albański najemnik obiecuje im zemstę za śmierć brata. 
1917. Dwaj brytyjscy szeregowcy Schofield i Perry, u schyłku I Wojny 
Światowej otrzymują ogromnie ryzykowną misję, od której powodzenia 
zależy życie ich towarzyszy. 
Jojo Rabbit. Gdy niemiecki chłopiec znajduje młodą Żydówkę, którą 
ukrywa na strychu samotnie wychowująca go matka, jego świat staje na 
głowie. Jojo musi teraz stawić czoła swemu nacjonalizmowi. 
Richard Jewell. Oparty na prawdziwej historii film w reżyserii Clinta 
Eastwooda, który uświadamia nam, co się stanie, gdy medialne fakty prze-
słonią prawdę. 

31 stycznia 2020 roku
Furioza. Film, który pokazuje świat kibiców – ultrasów, chuliganów i 
kobiet, które są z nimi w związkach. Scenariusz filmu powstawał kilka lat i 
oparty jest na prawdziwych relacjach gangsterów, dziennikarzy i agentów 
Centralnego Biura Śledczego Policji. 
Głębia strachu. 11 kilometrów pod powierzchnią oceanu coś się 
zbudziło… Grupa badaczy dna morskiego musi walczyć o przetrwanie 
po trzęsieniu ziemi, które niszczy ich podwodne laboratorium. 
Małe kobietki. Film na podstawie powieści Małe kobietki autorstwa 
Louisy May Alcott. Historia rozgrywa się w XIX wieku i skupia na czterech 
dorastających siostrach March: Jo, Meg, Beth i Amy, które zamieszkują do-
mostwo Orchard House. 
Małgosia i Jaś. Film rozgrywa się w baśniowym miejscu, gdzie młoda 
dziewczynka razem ze swoim bratem wędrują do mrocznego lasu w po-
szukiwaniu jedzenia i pracy. Tam też natrafiają na przerażające zło. 

4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 stycznia 2020 roku
godz. 10.30 
Poranki dla dzieci
Poranki to pokazy bajek adresowane do Maluchów powyżej 2 roku życia 
jako forma spędzania wolnego czasu.

[ 58 ] [ 59 ]



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

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

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

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

BĄDŹ POINFORMOWANY

MOBILNY SYSTEM 
OSTRZEGANIA I INFORMOWANIA 
MIESZKAŃCÓW RADOMIA – SISMS

Więcej na:
www.radom.pl/sisms

dla telefonu komórkowego
z klawiaturą

iOSAndroid

BEZPŁATNY

KOMUNIKATOR
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