
Wrzesień będzie bardzo literacki. Już po 
raz trzeci rusza festiwal Opętani Literaturą, 
podczas którego ogłosimy tegorocz-
nego laureata Nagrody Literackiej im. 
Witolda Gombrowicza. W Radomiu i we 
Wsoli gościć będziemy m.in. Mariusza 
Bonaszewskiego, Wiktora Zborowskiego, 
Lecha Janerkę, Hannę Banaszak. Z kolei 
Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza 
na tegoroczne Narodowe Czytanie. Tym 

razem Przedwiośnia Stefana Żeromskiego. A pod koniec miesiąca XIII 
otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza Polskiej Ortografii. Zaś MOK 
Amfiteatr ogłasza nabór do Szkoły Młodych Mistrzów Pióra – co ważne, 
ten projekt warsztatów literackich został zgłoszony przez samych miesz-
kańców w ramach konkursu Inspirator kultury.

Wrzesień to oczywiście Uliczka Tradycji. W tym roku nawiązująca do 100-le-
cia odzyskania przez Polskę niepodległości. Pojawi się tu hasło „Radomskie 
drogi do Wolności”, które towarzyszyć będzie wielu imprezom aż do listo-
pada. Wśród nich wystawa na dziedzińcu biblioteki, poświęcona Józefowi 
Marjańskiemu. O tym bohaterze dwóch wojen i dwóch miast – Radomia 
i Białegostoku – mówimy cały czas za mało. A przecież to jeden z ojców 
radomskiej wolności.

Nie można też zapomnieć o konferencji Mazowieckiego Programu 
Edukacji Kulturalnej, która mam nadzieję rozpocznie nowy etap w or-
ganizowaniu kultury w Radomiu i w regionie radomskim. I oczywiście 
Święto Chleba, tym razem jubileuszowe, dwudzieste. Radomska Orkiestra 
Kameralna rozpoczyna kolejny artystyczny sezon koncertem ze wspania-
łym Kwartetem Śląskim, a Teatr Powszechny – premierą czarnej komedii 
Napis. 

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

Radosław Witkowski
Prezydent Miasta Radomia
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Program ogólny imprez 
Wrzesień 2018

Data /
Godzina Wydarzenie W/P Miejsce

do 9 
września

Moc Natury – Henry Moore w Polsce; 
Rusicka / Rzepecki

P
Centrum Rzeźby 

Polskiej

cały 
wrzesień

Nabór na zajęcia pozaszkolne w roku 
szkolnym 2018/2019

P DK Borki

cały 
wrzesień

Nabór dzieci, młodzieży i dorosłych  
na zajęcia prowadzone przez DK Idalin

P DK Idalin

cały 
wrzesień

Antonina Konopelska, Nieśmiertelność  
z wosku

W MCSW Elektrownia

cały 
wrzesień

Pasje i marzenia 11 – wystawa 
malarstwa osób dorosłych

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

cały 
wrzesień

Wystawy: Barwy dziecięcych losów. Mali 
bohaterowie lektur w kulturze i sztuce; 
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach 
Muzeum im. Jacka Malczewskiego; 
Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX 
wieku; Jacek Malczewski (1854 –1929); 
Kolekcja rodziny Pinno

P
Muzeum im.  

Jacka Malczewskiego

cały 
wrzesień

Wystawy: Piąte Królestwo, czyli Funga-
rium. Fotografie Roberta Kozaka;Leszek 
Kołakowski  (1927–2009)  

W
Muzeum im.  

Jacka Malczewskiego

cały 
wrzesień

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

P
Muzeum im.  

Jacka Malczewskiego

cały 
wrzesień

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

W
Kamienica starościńska,  

ul. Grodzka 8

cały 
wrzesień

Wystawy czasowe: By żyć w Polsce 
– chłopi w walce, obronie i budowie 
Niepodległej; 20 lat współpracy Muzeum 
Wsi Radomskiej z Samorządem 
Województwa Mazowieckiego

P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

1–9 
września Opętani literaturą: Swoi Obcy  W Więcej na str. 40–42

od 3 
września

Moje miejsca – wystawa prac 
plastycznych Marleny Marciniak

W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2

4–20 
września

Szkoła Młodych Mistrzów Pióra – 
rekrutacja

W
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

8–9 
września

Uliczka Tradycji – Republika 
Radomska W Więcej na str. 45–46

11–24 
września

Plenerowa wystawa poświęcona 
Józefowi Marjańskiemu

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

11–25 
września

II Maraton Szachowy Pamięci Ofiar 
Agresji Wrześniowej 1939 roku na 
Polskę 

W
Osiedlowy Klub  

Kwadrat,  
ul. Grzybowska 16

17–18 
września

Nabór do grup: teatralnej, wokalnej, 
tanecznej oraz do zespołów 
muzycznych

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

1 września 2018 sobota

7.15
Mazowiecki Popularny Rajd 
Samochodowy

W
Automobilklub 

Radomski

8.30
79. rocznica wybuchu II Wojny 
Światowej

W Więcej na str. 9
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10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

15.00
Gąbrowanie po Radomiu – literacki 
spacer śladami Gombrowiczów

W
Pod Domem Esterki, 

Rynek 4/5
15.00 Festiwal Baniek Mydlanych W Zalew Borki

2 września 2018 niedziela

10.00 XX Jubileuszowe Święto Chleba P
Muzeum Wsi 
Radomskiej

10.30
Poranki dla dzieci: Tomek i Przyjaciele  
cz. 3

P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00 Piknik edukacyjny Od zabawy do nauki W Plac Corazziego
4 września 2018 wtorek

17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa

18.00

Powakacyjnie. Zachód słońca – kicz 
czy radość fotografowania? Otwarcie 
zbiorowej wystawy fotografii 
członków RTF 

W
Miejska Biblioteka 

Publiczna

5 września 2018 środa
12.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Obietnica 
poranka

P
OKiSz Resursa 
Obywatelska

17.00 Zajęcia teatralne W
Stowarzyszenie 

Centrum Młodzieży 
Arka

18.30 Kino Konesera: Nieposłuszne P Kino Helios

6 września 2018 czwartek

10.30
Magiczna biblioteka – zajęcia literacko-
-plastyczne 

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Kobieta sukcesu P Kino Helios

7 września 2018 piątek

18.00
Mój intymny mały świat – wernisaż 
wystawy fotograficznej Małgorzaty 
Krajewskiej

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

21.00 Kaliber 44 – koncert P
Klub Strefa G2,  

ul. Przemysłowa 20

23.00
Nocny Maraton Filmowy – Maraton  
z Zakonnicą

P Kino Helios

Premiery filmowe: Zakonnica; Biały Kieł P Kino Helios
Premiery filmowe: Zakonnica; Biały Kieł P Multikino

8 września 2018 sobota

10.00 Dzień otwarty w Kuźnia Artystycznej W
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

11.00
Narodowe Czytanie 2018. Przedwiośnie 
Stefana Żeromskiego

W
Przed budynkiem 
Miejskiej Biblioteki 

Publicznej 

15.00 Otwarcie placu zabaw W
Muzeum Wsi 
Radomskiej

9 września 2018 niedziela
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Niespodziewany Początek Jesieni  
– Es esmu Latvija

W
Centrum Rzeźby 

Polskiej

12.00

73. rocznica akcji rozbicia więzienia  
w Radomiu przez oddziały podziemia 
niepodległościowego pod dowódz-
twem por. Stefana Bembińskiego 
„Harnasia”

W Więcej na str. 9–10

17.00 Wieczorki taneczne w Klubie Seniora P DK Idalin
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11 września 2018 wtorek

10.30
Tajemnice biblioteki – zajęcia literacko-
-plastyczne 

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A

17.00

Ignacy Jan Paderewski – prezentacja 
filmu połączona z wykładem dr 
Sebastiana Piątkowskiego w ramach 
obchodów 100-lecia Odzyskania 
Niepodległości

W
Filia nr 6 MBP, 

ul. Kusocińskiego 13

17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa
12 września 2018 środa

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Syn Królowej 
Śniegu

P
OKiSz Resursa 
Obywatelska

13.00
Otwarcie wystawy Instynkt  
sceniczny 21

W Plac Corazziego

16.30 Warsztaty literackie W
Stowarzyszenie 

Centrum Młodzieży 
Arka

17.00 Zajęcia teatralne W
Stowarzyszenie 

Centrum Młodzieży 
Arka

18.30 Kino Konesera: 41 dni nadziei P Kino Helios
13 września 2018 czwartek

10.00 Klub Seniora – wyjście na basen P DK Idalin

13.00  
i 18.00

Kultura Dostępna: Twój Vincent P Kino Helios

16.00
Koncert charytatywny Zespołu Bene 
Polska Artystyczna im. Jana Kiepury  
z udziałem Krzysztofa Tułeckiego

P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

1630
Promocja książki Sebastiana Piątkow-
skiego Radom w latach wojny  
i okupacji niemieckiej (1939–1945)

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

14 września 2018 piątek
12.00 Festyn środowiskowy W Muszla koncertowa

17.00
Kolejne spotkanie w ramach Klubu 
Gier Planszowych 

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

17.00
Wernisaż Leszka Lewandowskiego 
Tańcząc w ciemnościach

W MCSW Elektrownia

17.00 Komponujemy olejki! – warsztaty P
Pod 13 MOK Amfiteatr, 

ul. Parkowa 1

18.00 Pod Strzechą – koncert P
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
19.00 Spektakl Premiera: Napis P Teatr Powszechny

Premiery filmowe: Predator; Juliusz P Kino Helios
Premiery filmowe: Juliusz; Czarne 
Bractwo. BlacKkKlansman; Smak zemsty. 
Peppermint; Predator

P Multikino

15 września 2018 sobota
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00
Mistrzostwa Polski FTS Formacji 
Tanecznych Radom 2018

W
Hala UTH,  

ul. Chrobrego 29 C

17.00
Spacer po Radomiu: Tropem strzyg  
i upiorów

W
Muzeum Wsi 
Radomskiej

18.00
Apel Młodych i koncert Nieziemskie 
Granie

W
Scena  

ul. Żeromskiego
19.00 Spektakl: Napis P Teatr Powszechny

16 września 2018 niedziela
10.30 Poranki dla dzieci: Strażak Sam cz. 5 P Kino Helios
10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

11.00
Wkręć się w muzykowanie: Afryka 
dzika

P
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5
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13.00 Spektakl Premiera: Daszeńka P Teatr Powszechny

16.30 
Młodzież zaawansowana  
(Reaktywacja)

W Więcej na str. 20

17.00 Wieczorki taneczne w Klubie Seniora P DK Idalin

17.00
Międzynarodowy Festiwal Iluzji 
Champions of Illusion

P
Sala Koncertowa, 

ul.Żeromskiego 53
19.00 Spektakl: Napis P Teatr Powszechny

17 września 2018 poniedziałek

9.45
79. rocznica agresji wojsk radzieckich 
na Polskę

W
Cmentarz Rzymskoka-

tolicki przy ulicy  
B. Limanowskiego 72 

18 września 2018 wtorek

10.00
Konferencja inaugurująca Mazowiecki 
Program Edukacji Kulturalnej 

Z
Zespół Szkół 
Muzycznych,  

ul. 25 Czerwca 70

16.00
Klub Seniora – wyjście na seans 
filmowy do kina Helios

P DK Idalin

17.00 Radomski Taniec pod Gwiazdami W Muszla koncertowa

18.00
Kurs fotografii z Radomskim 
Towarzystwem Fotograficznym

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56

18.00 Dom – Miasto – Przestrzeń publiczna W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Traugutta  31/33
19 września 2018 środa

12.00  
i 18.00

Klub Dobrego Filmu: Fokstrot P
OKiSz Resursa 
Obywatelska 

17.00 Dyskusyjny Klub Książki W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13

17.00 Zajęcia teatralne W
Stowarzyszenie 

Centrum Młodzieży 
Arka

18.30
Kino Konesera: Człowiek, który zabił 
Don Kichota

P Kino Helios

20 września 2018 czwartek

10.00 
Stare i nowe – spotkanie na podstawie 
książki Za złotą bramą Heleny 
Bechlerowej

W
Filia nr 16 MBP,  

ul. Barycka 2

10.30
Zaczarowany przyjaciel – zajęcia 
literacko-plastyczne 

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Atak paniki P Kino Helios

18.00
Radomskie Spotkania Podróżników  
– spotkanie z niezwykłym  
Aleksandrem Dobą

W
Winowajcy Tapas 

&Wine Bar,  
ul. Skłodowskiej-Curie 4

18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Alicji 
Banaszkiewicz

W DK Idalin

18.00 Nietuzinkowe Spotkanie W
Nasza Szkapa,  

ul. Dowkontta 2/4

19.00
Spektakl: Cafe Sax – piosenki Agnieszki 
Osieckiej

P Teatr Powszechny

19.00
Zuzanna – piosenka literacka z nutką 
folku

P
Pod 13, MOK Amfiteatr,  

ul. Parkowa 1
21 września 2018 piątek

10.00 XIV Radomskie Targi Pracy W
Foyer Sali Koncertowej,  

ul. Żeromskiego 53

17.00
Koncert Radomskiej Orkiestry 
Wojskowej 

W Muszla koncertowa

18.00
Otwarcie wystawy malarstwa 
Katarzyny Podniesińskiej z Krakowa

W
OKiSz Resursa 
Obywatelska

18.00
Jubileusz pracy twórczej Lidii 
Ziemińskiej

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Traugutta  31/33

19.00
Spektakl: Cafe Sax – piosenki Agnieszki 
Osieckiej

P Teatr Powszechny
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Premiery filmowe: Johnny English: 
Nokaut; Kamerdyner; Księżniczka i smok; 
Zegar Czarnoksiężnika

P Kino Helios

Premiery filmowe: Kamerdyner; Johnny 
English 3, Zegar Czarnoksiężnika

P Multikino

22 września 2018 sobota

9.00
Rajd Pojazdów Zabytkowych Memoriał 
Martyny

W Więcej na str. 12

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00
Impreza integracyjna Życie zaczyna 
się po 50-ce

Z DK Idalin

16.00 Raz się żyje – historie pisane rowerem W
Kawiarnia Artystyczna 

MOK Amfiteatr,  
ul. Parkowa 1

16.00 Spektakl: Mój boski rozwód P Teatr Powszechny

17.00 Recital Elżbiety Malecińskiej W
Łaźnia - RKŚTiG,

ul. Żeromskiego 56

19.00
Spektakl: Cafe Sax – piosenki Agnieszki 
Osieckiej

P Teatr Powszechny

23 września 2018 niedziela
10.00  
i 12.00

Wkręć się w teatr: Teatr Barnaby Baśń  
o rycerzu bez konia

P
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

12.00
Wykład Agnieszki Kozdęby pt. Nowe 
nabytki do kolekcji kultur pozaeuro-
pejskich

W
Muzeum im.  

Jacka Malczewskiego

13.00 Spektakl: Daszeńka P Teatr Powszechny
12.00 Ogród Niepodległości W MCSW Elektrownia

13.00
Detektywi radości festyn rodzinny po-
łączony z warsztatami artystycznymi

W Muszla koncertowa

16.00 Spektakl: Mój boski rozwód P Teatr Powszechny
17.00 Wieczorki taneczne w Klubie Seniora P DK Idalin

19.00
Spektakl: Cafe Sax – piosenki Agnieszki 
Osieckiej

P Teatr Powszechny

19.00
Stand-up Comedy – Katarzyna 
Piasecka z programem Winna

P
Klub Strefa G2,  

ul. Przemysłowa 20
24 września 2018 poniedziałek

18.30 Kino Konesera: Foxtrot P Kino Helios
25 września 2018 wtorek

10.30
Straszna książka, czyli... – zajęcia 
literacko-plastyczne 

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A
26 września 2018 środa

10.00 Spektakl: Daszeńka P Teatr Powszechny
10.00  

i 18.00
Klub Dobrego Filmu: Lato P

OKiSz Resursa 
Obywatelska

16.30 Warsztaty literackie W
Stowarzyszenie 

Centrum Młodzieży 
Arka

17.00 Zajęcia teatralne W
Stowarzyszenie 

Centrum Młodzieży 
Arka

18.30
Salony Drogi Mlecznej: Potencjał 
turystyczny Radomia

W
Łaźnia - RKŚTiG,  

ul. Żeromskiego 56
18.30 Kino Kobiet – Kamerdyner P Kino Helios

27 września 2018 czwartek

10.00 Klub Seniora – wyjście na basen P DK Idalin

10.00 Spektakl: Daszeńka P Teatr Powszechny

11.00
Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania

W
Filia nr 6 MBP,  

ul. Kusocińskiego 13
13.00  

i 18.00
Kultura Dostępna: Książę i dybuk P Kino Helios
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W – wstęp wolny, P – wstęp płatny, Z – wstęp za zaproszeniem

18.00
Spotkanie literackie i wieczór poezji. 
Halina Domaradzka-Deja

W
Łaźnia - RKŚTiG, 

ul. Żeromskiego 56
19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

28 września 2018 piątek
8.15,  
9.35,  
10.40

Audycje umuzykalniające – Inaugura-
cja sezonu artystycznego 2018/2019                                    

P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53

10.00 Spektakl: Daszeńka P Teatr Powszechny
11.00  

i 18.00
Spektakl: Jestem P Teatr Powszechny

10.30 
Ogólnopolski Dzień Głośnego 
Czytania

W
Filia nr 2 MBP,  

ul. Zientarskiego 1A

19.00 Sąsiedzki dancing W
Scena Obozisko MOK 

Amfiteatr,  
ul. Śniadeckich 2

19.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny
Premiery filmowe: Kler; Mała Stopa P Kino Helios
Premiery filmowe: Mała Stopa; Kler P Multikino

29 września 2018 sobota

10.00
XIII otwarty konkurs o tytuł Radom-
skiego Mistrza Polskiej Ortografii 2018

W Resursa Obywatelska

10.00 Wkręć się w warsztat: Biżu-mania P
Kuźnia Artystyczna,  
ul. Daszyńskiego 5

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

13.00
Wernisaże: Kunszt. Kolekcja orońska; 
Michalina Bigaj. Red Greenhouse; 
Przemek Branas. Moonrise

W
Centrum Rzeźby 

Polskiej

16.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny

18.00
Inauguracja sezonu artystycznego 
2018/2019

P
Sala Koncertowa,  

ul. Żeromskiego 53
19.00 Cykl spotkań Wieczory z Mistrzem W MCSW Elektrownia
19.00 Spektakl: Napis P Teatr Powszechny

30 września 2018 niedziela

10.30
Poranki dla dzieci: Tomek i Przyjaciele  
cz. 4

P Kino Helios

10.30  
i 12.00

Poranki dla dzieci P Multikino

16.00 Spektakl: Szalone nożyczki P Teatr Powszechny
17.00 Wieczorki taneczne w Klubie Seniora P DK Idalin
19.00 Spektakl: Napis P Teatr Powszechny
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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

1 września 2018 roku
godz. 8.30
79. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Program:
godz. 8.30 – Msza święta w Kościele Garnizonowym 
godz. 9.15 – Plac Kościoła Garnizonowego: złożenie meldunku Dowódcy 
Garnizonu Radom; wciągnięcie flagi państwowej i odegranie Hymnu 
Państwowego; wystąpienia okolicznościowe; złożenie kwiatów na płycie 
Grobu Nieznanego Żołnierza 
godz. 10.15 – Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy 72. Pułku 
Piechoty im. płk. Dionizego Czachowskiego przy ul. Malczewskiego

Zdjęcie udostępnione przez UM

9 września 2018 roku
godz. 12.00
73. rocznica akcji rozbicia więzienia w Radomiu 
przez oddziały podziemia niepodległościowego pod 
dowództwem por. Stefana Bembińskiego „Harnasia”
Program:
godz. 12.00 – msza święta w Kościele Garnizonowym
godz. 12.50 – plac Kościoła Garnizonowego: odegranie Hymnu 
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Państwowego, przemówienia okolicznościowe, Apel Poległych, salwa 
honorowa
godz. 13.30 – przemarsz pod Kościół p.w. Świętej Trójcy, złożenie kwia-
tów pod tablicą upamiętniającą akcję uwolnienia więźniów przy  
ul. Malczewskiego 1 (skwer przed siedzibą Diecezji Radomskiej)

17 września 2018 roku
godz. 10.00
79. rocznica agresji wojsk radzieckich na Polskę
Program:
godz. 9.45 – Zbiórka uczestników uroczystości i pocztów sztandarowych 
na parkingu przy ul. Limanowskiego
godz. 9.50 – Przemarsz uczestników uroczystości pod pomnik Anioła 
Ciszy na Cmentarzu Rzymskokatolickim
godz. 10.00 – Złożenie meldunku Dowódcy Garnizonu, odegranie Hymnu 
Państwowego, wystąpienia okolicznościowe, modlitwa ekumeniczna, 
Apel Pamięci, salwa honorowa, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod 
pomnikiem zamordowanych przez NKWD, zwanym Katyńskim. 
Miejsce: Cmentarz Rzymskokatolicki przy ulicy B. Limanowskiego 72

Wydarzenia pod patronatem Prezydenta Miasta 
Radomia Radosława Witkowskiego

2 września 2018 roku
godz. 10.00–19.00
XX Jubileuszowe Święto Chleba
Więcej na str. 43
Miejsce: Muzeum Wsi Radomskiej
Wstęp płatny

Zdjęcia udostępnione przez UM
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2 września 2018 roku
godz. 13.00–18.00
Piknik edukacyjny Od zabawy do nauki
W programie: gry i zabawy matematyczne, malowanie buziek, animacje, 
fotobudka, piłka nożna – mini boisko, trampoliny. 
Organizator: Centrum Nauczania MathRiders Radom
Miejsce: Plac Corazziego

8–9 września 2018 roku
6. Otwarte Mistrzostwa Polski Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Policji w tenisie stołowym
Organizator: Region IPA Radom
Miejsce: Hala sportowa Zespołu Szkół Budowlanych w Radomiu

11–25 września 2018 roku
godz. 16.00
II Maraton Szachowy Pamięci Ofiar Agresji 
Wrześniowej 1939 roku na Polskę
Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 września na adres poczty elektronicz-
nej: marek_niedzwiecki@op.pl lub telefonicznie, tel. 507-43-40-79. Ilość 
osób jest ograniczona.
Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Roszada
Miejsce: Osiedlowy Klub Kwadrat, ul. Grzybowska 16

13 września 2018 roku
godz. 16.00
Koncert charytatywny Zespołu Bene Polska Grupa 
Artystyczna im. Jana Kiepury z udziałem Krzysztofa 
Tułeckiego
Koncert związany z obchodami XXX-lecia istnienia Polskiego Towarzystwa 
Stwardnienia Rozsianego Oddziału w Radomiu.
Organizator: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Odddział  
w Radomiu
Miejsce: Sala Koncertowa, ul. Żeromskiego 53
Wstęp płatny: bilety cegiełki 25 zł 

15 września 2018 roku
godz. 16.00
Mistrzostwa Polski FTS Formacji Tanecznych Radom 
2018
Szczegóły na str : https://mpradom.pl/zespoly/
Organizator: Klub Tańca Sportowego CMG 
Miejsce: Hala UTH, ul. Chrobrego 29 C

[ 11 ]



18 września 2018 roku
Konferencja otwierająca Mazowiecki Program 
Edukacji Kulturalnej 
Program:
godz. 9.00 – rejestracja
godz. 10.00 – otwarcie, powitanie gości, uczestników, przedstawienie za-
łożeń konferencji
godz. 10.20 – prezentacja 4 wybranych projektów z obszaru animacji  
i edukacji kulturalnej
godz. 11.15 – prezentacja założeń Mazowieckiego Programu Edukacji 
Kulturalnej
godz. 11.35 – prezentacja założeń Samorządowej Karty Dla Kultury
godz. 11.55 – uroczyste podpisanie samorządowej karty na rzecz kultury
godz. 12.15 – przerwa kawowa
godz. 12.45 – debata metodą CoResolve1
godz. 14.15 – uroczyste zakończenie
Organizator: Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr
Miejsce: Zespół Szkół Muzycznych, ul. 25 Czerwca 70
Wstęp za zaproszeniami

21 września 2018 roku
godz. 10.00–14.00
XIV Radomskie Targi Pracy
Organizator: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu
Miejsce: Foyer Sali Koncertowej, ul. Żeromskiego 53

22 września 2018 roku
godz. 9.00
Rajd Pojazdów Zabytkowych Memoriał Martyny
godz. 9.00 – Rynek – przyjmowanie uczestników
godz. 10.00 – start pierwszej załogi
Trasa rajdu będzie prowadzić po malowniczej okolicy ziemi radomskiej. 
Zakończenie wraz ze spotkaniem integracyjnym planowane jest nad za-
lewem MOSIR Borki ok. godz. 16.00 . Liczba uczestników jest ograniczona 
do 50 załóg. Do rajdu dopuszczone będą pojazdy wyprodukowane do 
1990r. Organizator zastrzega sobie możliwość dopuszczenia do udziału 
w rajdzie młodszych samochodów. Rajd połączony jest z akcją charyta-
tywną tj. licytacją samochodu na rzecz chorej dwuletniej Milenki. Więcej 
informacji pod nr. tel. 507 869 049; 888 459 982. 
Zapisy: memorial_martyny@op.pl
Impreza pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Radomia  
i Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.
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Do 9 września 2018 roku 
Moc Natury – Henry Moore w Polsce 
Wystawę przygotowało Centrum Rzeźby Polskiej we współpracy  
z Fundacją Henry’ego Moore’a z Perry Green w Wielkiej Brytanii. Pokaz 
rzeźb Henry Moore’a i kilkunastu polskich rzeźbiarzy jest najważniejszym 
wydarzeniem artystycznym 2018 roku w CRP, organizowanym w roku 
80-lecia istnienia British Council w Polsce.
Na wystawie prezentowane są 23 dzieła Henry’ego Moore’a, w tym 7 mo-
numentalnych przeznaczonych do ekspozycji parkowej oraz kilkanaście 
rzeźb polskich twórców, które zobrazują wpływ angielskiego artysty na 
polską sztukę przełomu lat 50. i 60. Wystawie towarzyszy katalog i między-
narodowa konferencja Rzeźba dzisiaj III. Sztuka w krajobrazie i parki rzeźby. 
Kuratorka: Eulalia Domanowska. 
Muzeum Rzeźby Współczesnej 

Rusicka / Rzepecki
Wystawa jest rozmową twórców o sytuacji i drodze życiowej artysty. Nikt 
tu nie ma recepty na mądrość, ale jest empatia i solidarność międzypo-
koleniowa. Finisaż i odsłonięcie tablicy Adama Rzepeckiego „Non Omnis 
Moriar” odbędzie się 9 września 2018 r. o godz. 14.00. 
Kurator: Leszek Golec.
Galeria „Kaplica”

9 września 2018 roku 
godz. 12.00
Niespodziewany Początek Jesieni – Es esmu Latvija
Tegoroczny festyn, zatytułowany Es esmu Latvija, dedykowany jest kul-
turze łotewskiej. Centrum Rzeźby Polskiej zaprezentuje folklor, muzykę, 
tańce współczesne oraz przedstawienie teatralne w wykonaniu dzieci 
polskich i łotewskich. Chętni będą mogli wziąć udział w warsztatach wy-
robu biżuterii, zajęciach plastycznych, konkursach (z nagrodami!) i grach 
terenowych. Producenci wyrobów lokalnych zaprezentują swoje produk-
ty, zaś podczas specjalnych degustacji będzie można spróbować specja-
łów kuchni łotewskiej. W przestrzeniach galerii zobaczymy  wystawę Lalki 
świata (kilkadziesiąt egzemplarzy lalek teatralnych z Europy, Chin, Azji, 
Afryki), która będzie nawiązywała do European Professional Doll Art – fe-

Orońsko
ul. Topolowa 1

tel. 48 618 45 16
fax 48 618 44 70

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

Centrum 
Rzeźby  
Polskiej
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stiwalu odbywającego się corocznie w Rydze.
Uczestnikom z Radomia CPR zapewnia bezpłatny dojazd. Informacji o go-
dzinie i miejscu odjazdu autobusu  stronie www.rzezba-oronsko.pl oraz 
na plakatach.
Współorganizator: Ambasada Republiki Łotewskiej w Warszawie, Fons 
Project. Patronat honorowy: Prezydent Miasta Radomia

29 września 2018 roku
godz. 13.00

Wernisaże:
Kunszt. Kolekcja orońska
Uczestnicy: Magdalena Abakanowicz, Paweł Althamer, Ewa Axelrad, 
Sylwester Ambroziak, Mirosław Bałka, Krzysztof M. Bednarski, Jan Berdyszak, 
Michalina Bigaj, Tatiana Czekalska i Leszek Golec, Zbigniew Gostomski, 
Wojciech Fangor, Miłosz Flis, Thorsten Goldberg, Władysław Hasior, Jerzy 
Jarnuszkiewicz, Robert Kaja, Marek Kijewski i Małgorzata Malinowska 
„Kocur”, Grzegorz Klaman, Bartosz Kokosiński, Jarosław Kozakiewicz, Piotr 
Kurka, Alicja Kwade, Natalia Lach-Lachowicz, Artur Malewski, Daria Malicka, 
Andrzej Mitan, Sławoj Ostrowski, Andrzej Paruzel, Jarosław Perszko, Marta 
Pszonak, Anna Siekierska, Tomasz Skórka, Maciej Szańkowski, Martyna 
Szwinta, Sofi Żezmer. Kuratorka: Eulalia Domanowska. Współpraca: Henryk 
Gac. Wystawa czynna od 22 września 2018 do 6 stycznia 2019.
Muzeum Rzeźby Współczesnej

Michalina Bigaj. Red Greenhouse
Podczas ekspozycji będzie można zobaczyć instalację przekształcającą 
przestrzeń dawnego ogrodu zimowego w tytułową „red greenhouse” – 
szklarnię pełną rzeźb, obiektów i zdeformowanych form jedynie wizualnie 
symbolizujących wytwór natury, które tak naprawdę pozostają jej symu-
lakrum. Kurator: Leszek Golec. Wystawa czynna od 29 września 2018 do 6 
stycznia 2019
Galeria „Oranżeria”

Przemek Branas. Moonrise
„Kto zakłada zielnik, chce służyć życiu. Wkrótce jednak dostrzega, że 
służy dwóm mistrzom – że służy i śmierci: rośliny przemienia w znaki,  
w martwe litery języka. Lunarną stroną każdego herbarium jest opowieść 
o życiu otrutym, truciźnie; o szarym Słońcu odbijającym światło szarego 
Księżyca”. Marek Kraszewski. Kuratorka: Dorota Monkiewicz.  Wystawa 
czynna od 22 września 2018 do 6 stycznia 2019.
Galeria „Kaplica”

Godziny pracy CRP
W sezonie letnim (1 kwietnia–31 października) od wtorku do piątku: 10.00 
–17.00, weekend: 10.00–18.00
Do wszystkich ekspozycji obowiązuje jeden bilet wstępu.
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ul. Sucha 2
tel. 48 331 24 46 

www.dkborki-radom.
naszdomkultury.pl

dk.borki@op.pl

Dom 
Kultury 
BORKI

Cały wrzesień 2018 roku
Nabór na zajęcia pozaszkolne
Dom Kultury Borki w roku szkolnym 2018/2019 ogłasza nabór uzupełniają-
cy na zajęcia pozaszkolne dla dzieci i młodzieży: taneczne, teatralne, wo-
kalne, plastyczne, warsztaty rękodzieła; naukę gry na gitarze elektrycznej, 
klasycznej, perkusji, keyboardzie, pianinie. Wstęp płatny.

23 września 2018 roku
godz. 13.00–17.00
Detektywi radości – festyn rodzinny połączony  
z warsztatami artystycznymi
Organizatorem imprezy jest Stowarzyszenie na rzecz rozwoju inicja-
tyw twórczych DKB, przy współpracy zespołu do spraw rewitalizacji  
w Urzędzie w Miejskim oraz Domu Kultury Borki, w ramach współpracy  
z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz wspólnych działań 
dla lokalnej społeczności. Przedsięwzięcie jest realizowane dzięki granto-
wi uzyskanemu w ramach konkursu ogłoszonego przez radomski samo-
rząd na wsparcie wykonania zadania publicznego z zakresu działalności 
wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Celem projek-
tu jest prezentacja radomskich twórców i to zarówno profesjonalistów jak  
i tych, którzy dopiero zaczynają swą przygodę z szeroko rozumianą sztuką. 
Zapraszamy nie tylko malarzy, fotografików czy muzyków, ale także tance-
rzy, amatorskie zespoły teatralne, rękodzielników, słowem wszystkich uta-
lentowanych radomian, którzy chcą zaprezentować swoje umiejętności 
szerszej publiczności. Osoby i organizacje chętne do udziału w projekcie 
zapraszamy do kontaktu ze Stowarzyszeniem: stowarzyszeniedkb@gmail.
com. Zgłoszenia do 9 września. 
Miejsce: Muszla koncertowa
Wstęp wolny
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Praca Alicji Banaszkiewicz
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ul. Bluszczowa 4/8
tel./fax 48 365 27 17

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

Dom 
Kultury 
IDALIN

Cały wrzesień 2018 roku
Nabór dzieci, młodzieży i dorosłych na zajęcia pro-
wadzone przez DK Idalin
Zajęcia taneczne, plastyczne (nauka malarstwa i rysunku), modelarskie
Wstęp płatny

9, 16, 23, 30 września 2018 roku
godz. 17.00 – 21.00
Wieczorki taneczne w Klubie Seniora
Wstęp płatny 12 zł. W cenie biletu wstępu kawa i herbata. Do tańca przy-
grywa zespół Faxter.

13, 27 września 2018 roku
godz. 10.00
Klub Seniora – wyjście na basen
Wstęp płatny

18 września 2018 roku
godz. 16.00
Klub Seniora – wyjście na seans filmowy do kina 
Helios
Wstęp płatny

20 września 2018 roku
godz. 18.00
Otwarcie wystawy malarstwa Alicji Banaszkiewicz
Uczennica Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu, w debiu-
tanckiej wystawie prezentuje cykl aktów, ukazujących piękno dostrzeżo-
ne w najbliższym otoczeniu.
Wstęp wolny

22 września 2018 roku
godz. 16.00 
Impreza integracyjna Życie zaczyna się po 50-ce
Wstęp za zaproszeniami
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Lidia Ziemińska Wielki błękit i zatopiona fabryka 100 x 70 cm, akryl 2018
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4, 11, 18 września 2018 roku
godz. 17.00–21.00
Radomski Taniec pod Gwiazdami
Cykliczne cotygodniowe spotkania taneczne dla mieszkańców Radomia
Miejsce: Muszla koncertowa

12 września 2018 roku
godz. 13.00
Otwarcie wystawy Instynkt sceniczny 21. Wystawa 
plenerowa z okazji dziesięciolecia istnienia 
Grupy Teatralnej działającej przy stowarzyszeniu 
Opatrzność
Wystawa ma na celu przybliżenie szerszemu gronu odbiorców działalno-
ści grupy teatralnej, którą w większości tworzą osoby z zespołem Downa. 
Organizator: Stowarzyszenie Twórczości Artystycznej Osób z Zespołem 
Downa Opatrzność.
Miejsce: Plac Corazziego

14 września 2018 roku
godz. 12.00
Festyn środowiskowy
Impreza ma charakter środowiskowego festynu dla dzielnicy Śródmieście.
Organizatorzy: CAL Śródmieście we współpracy z Młodzieżowym Domem 
Kultury im. H. Stadnickiej, z wykorzystaniem zasobów lokalnych.
Miejsce: Muszla koncertowa

14 września 2018 roku
godz. 18.00
Pod Strzechą – koncert
Organizator: Radomska Szkoła Rocka 
ul. Żeromskiego 56
Wstęp płatny

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 
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16 września 2018 roku
godz. 16.30
Młodzież Zaawansowana (Reaktywacja)
Trzecia pozytywna impreza ponad generacjami pod hasłem eviva l'arte!
Program:
godz. 16.30 – fontanny miejskie przy ul. Żeromskiego – zbiórka uczestni-
ków Radej Parady
godz. 17.00 – pokaz ekokreacji, które powstały w ramach projektu Up 
Fashion Upcycling, pod opieką artystyczną profesora zwyczajnego 
Ireneusza Domagały
Projekt Up Fashion Upcycling, to forma przetwarzania wtórnego odpadów, 
w wyniku którego powstają produkty o wartości wyższej. Celem upcyclin-
gu jest wykorzystanie „śmieci” w celu stworzenia elementów wyposaże-
nia wnętrz i przestrzeni publicznej (meble, ławki, pojemniki na roślinność), 
elementów ubioru oraz dodatków (torby z bannerów, lub worków plasti-
kowych), biżuterii, a nawet pojazdów, dzieł sztuki, czy całych kompleksów 
mieszkalnych. Co ciekawe, upcycling nie jest zjawiskiem nowym, bo prze-
cież starsze pokolenia podejmowały próby ponownego wykorzystania 
zużytych przedmiotów i odpadów już dawniej.
godz. 17.20 – Rusza kolorowa Artystyczna Rada Parada
godz. 17.30 – RKŚTiG Łaźnia – finisaż wystawy prof. zw. Ireneusza 
Domagały, wręczenie upominków dla uczestników projektu Up Fashion, 
czas dla spółki Radkom, działania popularyzujące Radomską Kartę Seniora 
i Kopertę Życia
godz. 19.00 – plac Corazziego – tangowy mini recital Bartosza Kołsuta 
(akordeon i bandoneon) Milonga na Corazziego
godz. 21.00 – zakończenie imprezy
Uwaga! W przypadku deszczu impreza odbędzie się w budynku Łaźni.
Organizatorzy: Stowarzyszenie Miejska Partyzantka Geriatryczna, Łaźnia 
Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria.
Partnerzy: Prezydent Miasta Radomia, P.P.U.H. Spółka z o. o. Radkom, 
Restauracja Teatralna.
Miejsce: Fontanny miejskie, ul. Żeromskiego od fontann do pomnika Jana 
Kochanowskiego, plac Corazziego, Łaźnia ul. Żeromskiego 56

18 września 2018 roku
godz. 18.00
Dom – Miasto – Przestrzeń publiczna
Cykl dziesięciu wykładów edukacyjnych Dom – Miasto – Przestrzeń 
Publiczna jest swobodnym przeglądem historii materialnej różnych epok 
w poszukiwaniu źródeł form i koncepcji współczesnego budownictwa 
oraz urbanistyki i sztuki w przestrzeni publicznej. Gościnne wykłady po-
prowadzi Dorota Monkiewicz, zaliczana do grona najważniejszych kurato-
rów i krytyków sztuki w Polsce. Temat spotkania: Wiek pary i stali a rozwój 
miast.
ul. Traugutta  31/33
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18 września 2018 roku
godz. 18.00
Kurs fotografii Fotografia wakacyjna
Rozpoczynając II rok Kursu fotografii 
Radomskie Towarzystwo Fotograficzne 
proponuje rozmowę i próbę oceny fo-
tografii, które wykonaliśmy podczas mi-
nionych wakacji.  
Uczęszczając na Kurs w ubiegłym roku 
poznaliśmy podstawowy sprzęt, wyma-
gane warunki ekspozycji fotograficznej  
i szerokie spektrum zagadnień pomaga-
jących w wykonywaniu „dobrych” zdjęć. 
Urlop, wyjazd wakacyjny sprzyjają więk-
szej aktywności w zakresie zajmowania 
się fotografią... Zapraszamy na spotkanie 
i namawiamy do przyniesienia swoich fotografii, aby wspólnie porozma-
wiać o nich. 
ul. Żeromskiego 56

21 września 2018 roku
godz. 17.00
Koncert Radomskiej Orkiestry Wojskowej 
Kolejny z cyklu koncertów Radomskiej Orkiestry Wojskowej w muszli kon-
certowej. Koncerty te cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkań-
ców Radomia, co przekłada się na bardzo dużą frekwencję publiczności. 
Miejsce: muszla koncertowa

21 września 2018 roku
godz. 18.00
Podróż w czasie. Wystawa Jubileuszowa z okazji 
20-lecia twórczości Lidii Ziemińskiej
Lidia Ziemińska jest niezwykle aktywną artystką. W 1998 r. ukończy-
ła z wyróżnieniem kierunek malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Specjalizacja w pracowni tkaniny artystycznej. Studiowała  
w pracowniach prof. Lilli Kulki i prof. Ryszarda Kwietnia (tkanina artystycz-
na), prof. Włodzimierza Kunza (malarstwo), prof. Janusza Orbitowskiego 
(rysunek). Podczas studiów otrzymała stypendium w Akademii Sztuki  
i Dizajnu w Bratysławie, w pracowni volna textilna tvorba. W 1999 r. brała 
udział w wystawie Najlepsze Dyplomy w Wielkiej Zbrojowni w Gdańsku. 
Uczestniczyła w ponad 50-ciu wystawach konkursowych, zdobywając 
wyróżnienia i nagrody za nowatorskie rozwiązania w dziedzinie fiber art 
(obiekty tkackie, techniki własne) oraz za malarstwo. Uprawia tkaninę uni-
katową, malarstwo, rysunek, fotografię.
ul. Traugutta 31/33

fot. Z. Staniszewski
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22 września 2018 roku
godz. 17.00
Życie jak ten liść... Recital Elżbiety Malecińskiej

Stare i nowe utwory, które opowiadają o życiu: szukaniu szczęścia, miło-
ści, zawiedzeniu, szukaniu Boga i dostrzeganiu Go w pięknie przyrody. 
Przemyślenia o życiu, przemijaniu... "(...)życie jak ten liść uniesiony w dal...
raz opadnie bezwładnie raz z wichurą gna..." Każdy ze słuchaczy w tych 
utworach odnajdzie cząstkę siebie, kawałek swojego życia. Recital po-
prowadzi Czesław Banaszczyk – poeta radomski, z którym artystka wy-
stępowała w autorskich programach słowno-muzycznych, między innymi  
w Kuncewiczówce w Kazimierzu Dolnym, podczas którego swój nowy 
tomik poezji promowała Elik Aimee, w artystycznym saloniku La Boheme 
w Warszawie, w Domu Kultury Idalin w Radomiu, jak i w Domu Pomocy 
Społecznej Nad Potokiem. W 2017 roku Elżbieta Malecińska zakwalifikowa-
ła się do finału konkursu Muzyczne Kaziki. 
ul. Żeromskiego 56

27 września 2018 roku
godz. 18.00
Na szachownicy poezji – wieczór poetycki z Haliną 
Domaradzką-Deją 
Kolejne spotkanie z poetką związaną z radomskim środowiskiem kultural-
nym. Klub Środowisk Twórczych stara się pokazywać ciekawe osobowo-
ści artystyczne z Radomia i regionu. Autorka znana szerszej publiczności 
między innymi wśród osób związanych z Domami Opieki Społecznej m.in.  
w regionie radomskim, kozienickim, kieleckim.
ul. Żeromskiego 56

Zdjęcie udostępnione przez Łaźnia - RKŚTiG
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Mazowieckie 
Centrum Sztuki 
Współczesnej 
ELEKTROWNIA

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

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

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

14 września 2018 roku
godz. 17.00
Wernisaż Leszka Lewandowskiego  
Tańcząc w ciemnościach
Wystawa Tańcząc w ciemnościach gromadzi obiekty stworzone przez 
Leszka Lewandowskiego na przestrzeni dwudziestu kilku lat. Wiele z nich 
wykonano wykorzystując precyzyjne wytyczne matematyczne oraz wie-
dzę z zakresu optyki. Artysta odwołuje się więc do dwóch dziedzin nauki, 
które w powszechnej świadomości uznawane są za podstawy racjonali-
zmu. Jednak obiekty takie jak Studnia, Wyjście, Homage Hawking, Ściek, czy 
Iluzja przestrzeni, odwołują się raczej do tego, co w myśleniu ludzkim złud-
ne, irracjonalne, do tej szczeliny, w której ujawnia się – pod warunkiem, że 
dane nam będzie na nią natrafić – prawdziwy kształt rzeczywistości daleki 
od trywialnie pojmowanej matematycznej prostoty. Jak jednak połączyć 
to, co racjonalne z tym co irracjonalne w obliczu matematycznej precyzji, 
czy alians taki jest w ogóle możliwy? Odpowiedź na tak postawione pyta-
nie odnaleźć można w tekstach z pozoru przynależnych do dwóch prze-
ciwstawnych porządków intelektualnych: Człowieku matematycznym na-
pisanym przez przedstawiciela formacji modernistycznej i Opowieściach 

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”
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kosmikomicznych autorstwa czołowego europejskiego postmodernisty. 
W pochodzącym z roku 1913 eseju Człowiek matematyczny Robert Musil 
wymienia szereg cech matematyki, które charakteryzują ją jako najdosko-
nalszą dyscyplinę naukową stworzoną przez człowieka. Zdaniem Musila 
matematyka jest bowiem „skrajnie ekonomiczną postacią myślenia, ide-
alną aparaturą myślową, której zaletą jest umiejętność teoretycznego 
przewidywania wszystkich możliwych przypadków, dzięki której zadanie, 
z którym nie można się było uporać, na przykład podsumowanie nieskoń-
czonego szeregu liczb, daje się w sprzyjających okolicznościach rozwią-
zać w kilka chwil“. 
Tak jak matematyka u Musila, sztuka Leszka Lewandowskiego jest bez-
interesowna, nieekonomiczna i namiętna. Artysta, tak, jak Musilowski 
matematyk wierzy, iż to, czym się zajmuje, „przyniesie kiedyś zapewne 
także jakąś korzyść praktyczną, ale nie to pobudza go do pracy […] służy 
prawdzie, to znaczy swojemu losowi, a nie celowi tego losu. Nawet gdyby 
efektem jego wysiłku była po tysiąckroć ekonomia, to w gruncie rzeczy 
jest to bezgraniczne poświęcenie i pasja“. Korzyść praktyczna może w tym 
wypadku oznaczać zmianę przyzwyczajeń percepcyjnych, co jest wyzwa-
niem jednocześnie pociągającym i przepełniającym obawą. 
Tak jak opowieść o kształtowaniu się wszechświata i powstawaniu ży-
cia na Ziemi u Italo Calvino służy budowaniu możliwości alternatywne-
go odczytania faktów ustalonych przez zastępy naukowców, tak sztuka 
Lewandowskiego odkrywa przed odbiorcą nowe wymiary percepcji, za-
prasza go w podróż niemal równie fantastyczną jak spadanie w nieskoń-
czoność narratora, Urszuli H’x i Porucznika Fenimore’a w opowiadaniu 
Kształt przestrzeni.
Leszek Lewandowski, podobnie jak Calvino, wychodząc od racjonalnych, 
matematyczno-fizycznych reguł prowadzi nas w świat fantastyki, iluzji, 
zadziwienia, które jednak nigdy całkowicie nie wzybywają się pierwiastka 
naukowości. Kurator wystawy: Zbigniew Belowski. 
Wystawa czynna do 30 listopada 2018 roku

23 września 2018 roku
godz. 12.00–21.00
Ogród Niepodległości
Czy niepodległość może kojarzyć się 
z ogrodem? Przydomowy ogród, tak 
jak ojczyzna, to miejsca, które powinny 
być uznawane za synonimy bezpie-
czeństwa, wolności i przynależności. 
Aby rzeczywiście tak było, potrzebne 
są praca, konsekwencja i cierpliwości, 
często nawet kilku pokoleń. Zadbany 
ogród, tak jak uporządkowane pań-
stwo, mogą być powodem do dumy  
i radości. Warto jednak czasem spojrzeć 
krytycznym okiem na bliską nam prze-
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strzeń. Jeśli to czego doświadczamy ogranicza naszą wolność, poczucie 
bezpieczeństwa lub wprowadza wrażenie dyskomfortu warto coś zmie-
nić. Elektrownia zaprasza do udziału w stworzeniu miejsca przyjaznego, 
ciekawego i oswojonego. W jedno wrześniowe popołudnie skupimy się 
na obchodach 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności i zaprojektu-
jemy na tarasie budynku Mazowieckiego Centrum Sztuki Współczesnej 
„Elektrownia” Ogród Niepodległości. W towarzystwie balkonowych ro-
ślin, wrześniowego słońca oraz zaproszonych gości, będzie można wziąć 
udział w warsztatach artystycznych, wystawie plakatów czy wspólnym 
grillowaniu. Uznając, że niepodległość to także rodzaj postawy życiowej, 
zwrócimy uwagę na formy niezależności intelektualnej i duchowej, takie 
jak joga czy sztuka współczesna. Na zakończenie posłuchamy muzyki 
wrocławskiego zespołu Bleeding Moses. 
Wstęp na imprezę jest płatny 1 zł. Obowiązują mailowe zapisy na warszta-
ty jogi na edukacja@elektrownia.art.pl . Więcej informacji na stronie www.
elektrownia.art.pl.  

29 września 2018 roku
godz. 19.00
Cykl spotkań Wieczory z Mistrzem 
Spotkanie z Jerzym Zelnikiem. Powspominamy główną rolę w Faraonie 
Bolesława Prusa.
Bilet wstępu na spotkanie – 15 zł; ulgowy (dla emeryta i rencisty) – 7 zł. 
Informacja pod numerami telefonów: 505 38 28 24 oraz 48 383 60 77.

Cały wrzesień 2018 roku
Antonina Konopelska, Nieśmiertelność z wosku
Stworzenie wiernej woskowej kopii człowieka zabiera około pół roku pra-
cy kilku specjalistów i wymaga blisko 250 przymiarek. Woskowe egzem-
plarze są o 2 procent większe od oryginałów, jako że wosk nieco kurczy 
się z czasem. Antonina Konopelska odwróciła ten proces do góry nogami. 
Stworzyła wirtualny gabinet figur woskowych. Wykreowała fotograficzne 
portrety udające zdjęcia woskowych hiperrealistycznych rzeźb. Zamiast 
woskowych postaci jako modele posłużyli jej żywi ludzie. Swoich kolegów 
ze studiów na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP upodobniła do 
woskowych kukieł.
Martwe oko, nienaturalnie wygładzona skóra, zastygnięte mięśnie twarzy, 
usztywnione gesty – wszystko to tworzy iluzję obcowania z woskowy-
mi manekinami. Widz poddaje się tej grze. Nawet nie kojarząc podobizn  
z żadną ze znanych mu person, wierzy, że ci woskowi ludzie – a raczej ich 
prototypy – są czy byli ważni, zapisali się czymś w historii, wyróżnili przy-
miotami. A co, jeśli są przeciętniakami?
Nieważne. Istotne, że popkultura uznała ich za godnych upamiętnienia – 
jako najbardziej typowych przeciętniaków generacji. Każdy NIKT, uwiecz-
niony w wosku, staje się KIMŚ. Z woli innych przeciętniaków.
Ekspozycja w ramach projektu Kadry pod napięciem.
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Antonina Konopelska urodziła się w 1990 roku. Zasadą jej artystycznych 
eksperymentów jest kontakt z drugim człowiekiem. Posługuje się fo-
tografią i video. Testuje rolę dźwięku i muzyki. Absolwentka Pracowni 
Przestrzeni Audiowizualnej – Kowalni – Grzegorza Kowalskiego na 
Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej ASP /2016/. Doktorantka ASP  
w Katowicach.
Kuratorka wystawy: Monika Małkowska. Wystawa czynna do 31 paździer-
nika 2018r.

Zdjęcie udostępnione przez MCSW „Elektrownia”
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Cały wrzesień 2018 roku
Pasje i marzenia 11 – wystawa malarstwa osób 
dorosłych
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, sala 36

Od 3 września 2018 roku 
Moje miejsca – wystawa prac plastycznych Marleny 
Marciniak
Marlena Marciniak – młoda radomianka, absolwentka szkoły odzieżowej, 
mieszkanka osiedla Południe. Skromna, otwarta, z głową pełną pomysłów. 
Szukając swojego miejsca, podejmuje różne wyzwania. Prowadziła warsz-
taty Biżuteria z koralików w Filii nr 16. Prace, które prezentuje, wymagają od 
oglądającego „ruszenia wyobraźnią” i są niejako powrotem do lat dziecię-
cych. Autorka lubi bawić się kolorem, co pokazują jej prace wykonane na 
bazie kolorowanek antystresowych. Swoją pierwszą wystawę zatytułowa-
ła Moje miejsca, ponieważ często stara się przebywać w parku, lesie, domu 
czy na wycieczce. Tam spotyka ludzi otwartych i pełnych chęci do życia.
Wystawa czynna do 30 października br. 
Filia nr 16, ul. Barycka 2, Galeria F16

1 września 2018 roku 
godz. 15.00
Gąbrowanie po Radomiu – literacki spacer śladami 
Gombrowiczów
Impreza w ramach festiwalu Opętani Literaturą rozpoczyna jednocześnie 
cykl spacerów literackich z Miejską Biblioteką Publiczną w Radomiu
Miejsce zbiórki: Pod Domem Esterki, Rynek 4/5

4 września 2018 roku
godz. 18.00
Powakacyjnie. Zachód słońca – kicz czy radość 
fotografowania? Otwarcie zbiorowej wystawy 
fotografii członków Radomskiego Towarzystwa 
Fotograficznego
Zachód słońca to najczęściej wykorzystywany temat w fotografii, szcze-
gólnie w okresie wakacji. Powiększone i przebarwione, chowające się za 

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

www.mbpradom.pl
biblioteka@mbpradom.pl

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

[ 27 ]



horyzont słońce fascynuje i stwarza potrzebę zapamiętania widoku po-
przez zapisanie obrazu.  Jest jednak wiele osób, które traktują ten temat 
jako infantylny, pozbawiony dobrego smaku. Czy tak rzeczywiście jest? 
Czy fotografowanie urokliwego zachodu słońca nie może być twórcze? 
Zapraszamy do rozmowy na ten temat podczas otwarcia kolejnej wysta-
wy w Małej Galerii Fotografii RTF. 
Biblioteka Główna, ul. Piłsudskiego 12, Mała Galeria RTF

6 września 2018 roku
godz. 10.30
Magiczna biblioteka – zajęcia literacko-plastyczne 
Impreza w ramach cyklu Dwójkowa Akademia Czytelnika. Prowadzi Ewa 
Nowak.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

7 września 2018 roku 
godz. 18.00 
Mój intymny mały świat – wernisaż wystawy  
fotograficznej Małgorzaty Krajewskiej
Na ekspozycji zebrano różne fotografie: od miejskich plenerów ukochanej 
przez autorkę Pragi, ujęte w nieco kafkowskim klimacie, po przyrodę wi-
dzianą niekoniecznie w sposób naturalistyczny. Jednak każda z tych foto-
grafii jest małym szkiełkiem w kalejdoskopie, który tworzy intymny świat. 
To, że owe fotografie mówią o autorce, jest rzeczą banalną. A bywa i tak 
(jak często ma to miejsce w życiu), że robiąc coś z określoną intencją, stwa-
rzamy okazję dla pojawienia się w sposób zupełnie przypadkowy czegoś 
interesującego. Takim interesującym przypadkiem jest zdjęcie ukazujące 
wiele twarzy jednego miasta – powstałe w wyniku przypadkowego nało-
żenia na siebie trzech odrębnych ekspozycji. Na drugim krańcu znajdują 
się zdjęcie wypracowane przy pomocy określonych świadomie zastoso-
wanych technik, dzięki którym autorka starała się pokazać tajemniczy, sur-

fot. S. Gąsior
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realistyczny duch czeskiej Pragi. Małgorzata Krajewska zdjęcia wykonuje 
od młodości, sztuki fotografii uczyła się na spotkaniach w Warszawskim 
Towarzystwie Fotograficznym.
Wystawa czynna do 8 października br.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

8 września 2018 roku 
godz. 11.00
Narodowe Czytanie 2018. Przedwiośnie Stefana 
Żeromskiego
W Narodowym Czytaniu 2018 w naszym mieście wezmą udział przed-
stawiciele radomskiego świata kultury. Do udziału Miejska Biblioteka 
Publiczna zaprosiła m.in. dyrektorów instytucji kultury: regionalnych 
poetów i pisarzy oraz przedstawicieli mediów, które wspierają kultu-
rę. Spotkanie wzbogaci finałowa scena miłosna między Laurą a Baryką  
w interpretacji znanych aktorów Teatru Powszechnego: Danuty Doleckiej 
i Włodzimierza Mancewicza oraz koncert Poloneza czas zacząć w wyko-
naniu zespołu wokalno-instrumentalnego Artes Ensemble w składzie: 
Anna Baran – mezzosopran, Małgorzata Janaszek – wiolonczela, Andrzej 
Janaszek – fortepian. Podczas koncertu usłyszymy znane i lubiane polskie 
pieśni patriotyczne i ludowe.
Miejsce: Przed budynkiem Miejskiej Biblioteki Publicznej 

11 września 2018 roku
godz. 10.30 
Tajemnice biblioteki – zajęcia literacko-plastyczne 
Prowadzi Aleksandra Michalska. Impreza w ramach cyklu Dwójkowa 
Akademia Czytelnika.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

fot. M. Krajewska
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11 września 2018 roku
godz. 17.00
Ignacy Jan Paderewski – prezentacja filmu połączona 
z wykładem dr Sebastiana Piątkowskiego w ramach 
obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

Od 11 do 24 września 2018 roku
Plenerowa wystawa poświęcona Józefowi 
Marjańskiemu
Józef Marjański (pseudonimy „Marski”, „Roman”, „Wrzos”) to bohater 
dwóch wojen i dwóch miast. Marszałek Piłsudski mówił o nim „pierw-
szy z dzielnych”. Urodził się w Radomiu, gdzie jeszcze jako uczeń gim-
nazjum handlowego zaczął działać w tajnej organizacji młodzieżowej.  
W 1914 roku zaciągnął się do Legionów Polskich, z którymi przeszedł cały 
szlak bojowy 1 pułku piechoty Legionów. Po kryzysie przysięgowym  
i ucieczce z internowania wrócił do Radomia i wstąpił do konspiracyjnej 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Kiedy 2 listopada 1918 roku radomianie 
powołali własne niezależne rządy, Marjański został wojskowym komen-
dantem miasta i kierował zbrojnym przejęciem władzy z rąk austriackiego 
zaborcy. Wkrótce został również komendantem Radomskiego Okręgu 
Wojskowego. Brał udział w walkach w radomskiem i kieleckiem, zdoby-
wał m.in. Kozienice i Wierzbnik. Podczas wojny polsko-bolszewickiej Józef 
Marjański dowodził I batalionem 1 pułku piechoty Legionów. 22 sierpnia 
1920 roku podczas Bitwy Białostockiej w czasie trudnych walk Marjański 
kilkukrotnie okazał się postacią kluczową – podrywał do walki polskie 
oddziały, walczące z przeważającymi siłami armii bolszewickiej. Tego 
dnia zginął, osłaniając wycofujący się sztab dywizji. Pochowany został 
na Białostockim Cmentarzu Wojskowym. W 1923 roku jego prochy eks-
humowano, przewieziono do Radomia i z honorami wojskowymi pocho-
wano na cmentarzu przy ul. Limanowskiego. Zarówno w Radomiu jak  
i Białymstoku jest wspominany jako bohater, w obu miastach jest patro-
nem ulic. Wystawa przyjedzie do Radomia właśnie z Białegostoku.
Dziedziniec MBP, ul. Piłsudskiego

14 września 2018 roku
godz. 17.00 
Kolejne spotkanie w ramach Klubu Gier Planszowych 
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

19 września 2018 roku 
godz. 17.00 
Dyskusyjny Klub Książki
Cykliczne spotkanie przeznaczone dla wszystkich miłośników literatury. 
Przedmiotem dyskusji będzie książka Johna Irvinga Aleja tajemnic.
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13
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20 września 2018 roku
godz. 10.00 
Stare i nowe – spotkanie na podstawie książki  
Za złotą bramą Heleny Bechlerowej
Impreza w ramach cyklu Pokój pełen opowieści.
Filia nr 16, ul. Barycka 2

20 września 2018 roku
godz. 10.30
Zaczarowany przyjaciel – zajęcia literacko-plastyczne 
Zajęcia prowadzi Monika Sasin. Impreza w ramach cyklu Dwójkowa 
Akademia Czytelnika.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

25 września 2018 roku
godz. 10.30 
Straszna książka, czyli... – zajęcia literacko-plastyczne 
Zajęcia prowadzi Aleksandra Michalska. Impreza w ramach cyklu 
Dwójkowa Akademia Czytelnika.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

27 września2018 roku 
godz. 11.00 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania – spotkanie 
dla najmłodszych czytelników
Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13

28 września 2018 roku
godz.10.30 
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania
W ramach święta dzieciom będzie czytał Emilian Wilk, pracownik Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Radomiu.
Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1A

29 września 2018 roku 
godz. 10.00
XIII otwarty konkurs o tytuł Radomskiego Mistrza 
Polskiej Ortografii 2018
Do 27 września MBP czeka na zgłoszenia osób chętnych do wzię-
cia udziału w dyktandzie radomskim. Dyktando rozpocznie się 29 wrze-
śnia 2019 roku o godz.10.00 w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sztuki 
Resursa Obywatelska (ul. Malczewskiego 16). Tekst przygotował i tradycyj-
nie podyktuje prof. Andrzej Markowski. Do boju o tytuł mistrza mogą zgła-
szać się wszyscy mieszkańcy Radomia i powiatu radomskiego. Zgłoszenia 
składać można osobiście (w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. Piłsudskiego 
12) lub elektronicznie (na adres: biblioteka@mbpradom.pl). W zgłoszeniu 
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należy podać imię, nazwisko, adres i numer telefonu. Rozstrzygnięcie 
konkursu i rozdanie nagród nastąpi o godz. 15.00 w Bibliotece 
Głównej, ul. Piłsudskiego 12. 
Dla kogo trzynastka okaże się szczęśliwa? Zapraszamy do ortograficznej 
zabawy!
Miejsce: Sala Widowiskowa Ośrodka Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska, 
ul. Malczewskiego 16

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

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

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

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

kuznia.amfiteatr@gmail.com

Scena Obozisko  
– ul. Śniadeckich 2

tel. 667 901 915

4–20 września 2018 roku
Szkoła Młodych Mistrzów Pióra – rekrutacja
Miejski Ośrodek Kultury Amfiteatr zaprasza dzieci i młodzież w wieku 11 
– 14 lat do udziału w Szkole Młodych Mistrzów Pióra, czyli warsztatach kre-
atywnego pisania. Inicjatywa została nagrodzona w konkursie Inspirator 
kultury organizowanym przez MOK Amfiteatr. Udział w warsztatach jest 
bezpłatny. Projekt przewiduje dziesięć cotygodniowych, dwugodzin-
nych zajęć kreatywnego pisania. Zajęcia będą się odbywały w Kuźni 
Artystycznej przy ul. Ignacego Daszyńskiego 5 w Radomiu. Rozpoczną się 
w drugiej połowie września. Dokładny termin zostanie podany po zakoń-
czeniu procesu rekrutacji.
-Słowo do słowa, to może być inspirująca przygoda. Czy słowa mogą 
wygrać z emotikonami? Spróbujmy sami. Bawmy się słowami – to hasła 
opisujące główny cel warsztatów – zapowiada Katarzyna Chołuj, prowa-
dząca warsztaty. To absolwentka podyplomowych studiów pisarskich 
na Uniwersytecie Warszawskim oraz w Collegium Civitas. Uczestniczka 
warsztatów w Radomiu, jej teksty zostały wydane w antologii „Popisani”. 
Laureatka konkursów regionalnych i ogólnopolskich. 
Zainteresowani proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres: malimi-
strzowie@spoko.pl. W treści maila należy podać imię, nazwisko oraz 
wiek uczestnika/uczestniczki. Mile widziane będzie dołączenie krótkiej 
autoprezentacji oraz odpowiedzi na pytanie „Co skłoniło mnie uczestnic-
twa w Szkole Młodych Mistrzów Pióra?”
Wszelkie zapytania prosimy kierować do Katarzyny Chołuj, na adres mali-
mistrzowie@spoko.pl 
Rekrutacja trwa od 4 do 20 września lub do wyczerpania miejsc.

8 września 2018 roku
godz. 10.00–14.00
Dzień otwarty w Kuźni Artystycznej
Będzie można poznać ofertę Kuźni Artystycznej i zapisać się na wybrane 
zajęcia. W programie dnia otwartego pokazy, występy artystyczne, kon-
kursy, wielkoformatowe gry, niespodzianki i mini koncert zespołu Gałgan!
Tego dnia otwarte będą wszystkie pracownie, będzie można porozma-
wiać z instruktorami. 

Miejski  
Ośrodek Kultury 
AMFITEATR
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W ofercie Kuźni Artystycznej są: zajęcia teatralne, taneczne i balet dla 
dzieci, gimnastyka artystyczna, a także flameco dla dzieci i dorosłych. 
Odbywają się zajęcia muzyczne: nauka gry na gitarze oraz na instrumen-
tach klawiszowych – dzieci od 7 roku życia oraz dorosłych, zespół muzycz-
ny – dla młodzieży, studio piosenki – nauka śpiewu dla dzieci i młodzieży. 
Zapraszamy również na zajęcia z zakresu rękodzieła artystycznego dla 
dzieci i młodzieży oraz zajęcia szachowe dla dzieci. Ale to nie wszystko 
– będzie również sporo nowości. Jeśli jesteście ich ciekawi, przyjdźcie 
koniecznie!
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Wstęp wolny

14 września 2018 roku
godz. 17.00
Komponujemy olejki! – warsztaty
MOK Amfiteatr zaprasza na spotkanie z olejkami eterycznymi klasy tera-
peutycznej – skutecznymi i bezpiecznymi substancjami pochodzenia ro-
ślinnego, które są pomocne przy wielu dolegliwościach współczesnego 
człowieka. 
– Na warsztatach opowiem o tym, czym są olejki eteryczne, skąd po-
chodzą i jak się je pozyskuje. Przekażę wiele ciekawych i praktycznych 
informacji o ich jakości, działaniu, a także bezpieczeństwie stosowania. 
Podpowiem, jak można korzystać z nich każdego dnia aby czerpać jak 
najwięcej z ich dobroczynnego działania – mówi Anna Byrecka, studentka 
psychologii i miłośniczka aromaterapii.
Podczas spotkania uczestnicy skomponują i przygotują mieszankę oleju 
bazowego i olejków eterycznych, dostosowaną do swoich potrzeb. Każdy 
otrzyma butelkę typu roll-on z ciemnego szkła, która zapewnia trwałość 
mieszanki i ułatwia aplikację olejków.
Liczba miejsc ograniczona!
Miejsce: Pod 13, ul. Parkowa 1
Wstęp: 25 zł; bilety na biletyna.pl 

16 września 2018 roku
godz. 11.00
Wkręć się w muzykowanie: Afryka dzika
Od września 2018 roku Kuźnia Artystyczna rozpoczyna nowy cykl spotkań 
familijnych, tym razem z muzyką. Przez cały sezon 2018/19 będziemy wraz 
z muzyką podróżować po całym świecie. Dzieci w sposób aktywny do-
świadczą ciekawych przygód, poznając inne kultury oraz rytmy i dźwięki 
z różnych strony świata. Pierwsza wyprawa odkryje dalekie zakątki Afryki. 
Wkręcenie w muzykę odbędzie się poprzez zabawę, śpiew, ruch oraz ele-
menty wspólnego tworzenia. 
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Wstęp: 10 zł – wejście rodzinne (1 dziecko + 1 dorosły). Bilety na biletyna.
pl i w kasie Kuźni Artystycznej.
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20 września 2018 roku
godz. 19.00
Zuzanna – piosenka literacka z nutką folku
Świetny głos, znakomite teksty, gitara, pianino, akordeon i muzyka łącząca 
folk z nowoczesnymi aranżacjami – tymi słowami można określić Zuzannę 
Moczek. Zuzanna jest wokalistką, multiinstrumentalistką i tekściarką, ale 
woli myśleć o sobie jako o dziewczynie piszącej piosenki. Tutaj liczy się 
każde słowo – jej autorska twórczość to piosenka literacka najwyższej 
próby, doprawiona odrobiną folkowych brzmień. Tradycyjne formy mu-
zyczne ubrane we współczesne spojrzenie oraz ekspresję tworzą ciekawą 
i spójną opowieść. Śpiewa, akompaniując na pianinie, gitarze i akordeonie. 
Na koncie ma kilkadziesiąt nagród najważniejszych krajowych festiwali 
piosenki artystycznej i występy w całym kraju. Na co dzień stara się żyć 
bez pośpiechu, na wsi, w bliskim kontakcie z naturą. Jest w trakcie prac 
nad debiutanckim albumem.
Miejsce: Pod 13, ul. Parkowa 1 
Wstęp: 10 zł. Bilety na biletyna.pl i w kasie Amfiteatru.

22 września 2018 roku
godz. 16.00
Raz się żyje – historie pisane rowerem
MOK Amfiteatr rozpoczyna realizację projektów, które zwyciężyły  
w Inspiratorze kultury. To inicjatywa, w której radomianie mogli zgłaszać 
swoje pomysły na kulturalne wydarzenia. Jednym z nich jest cykl spotkań 
z podróżnikami-rowerzystami Raz się żyje – historie pisane rowerem. Projekt 
zgłosiła Beta Jemiołowska.
Gościem pierwszej części spotkania będzie Piotr Strzężysz, który był  
w wielu miejscach na świecie, ale ciągle coś go gdzieś pcha. Zazwyczaj 
wybiera miejsca wypełnione otwartą przestrzenią, bo uważa, że łatwiej 
tam bujać w obłokach. Autor czterech książek, m.in. Powidoków, nagro-
dzonych Bursztynowym Motylem i nagrodą Magellana. Druga część 

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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spotkania upłynie pod hasłem Kenia, Kirgizja, Kuba – odmienne klimaty, 
krajobrazy i kultura, poznane niezmiennie rowerem. Gośćmi będą: Krzysztof 
Krzemieński i Dariusz Jodłowski. Krzysztof Krzemiński zwiedził już m.in. 
Andaluzję, Alzację, Szkocję, Danię, Norwegię, Chorwację, Saksonię, 
Ukrainę, Bawarię, Austrię, Słowenię, Islandię, Rumunię, Węgry, Czechy  
i Słowację, Gruzję, Iran, Kirgizję, Syrię, Jordanię, Laos, Wietnam, Maroko, 
Etiopię, Kenię, Kubę. Z Dariuszem Jodłowskim poznali się przy okazji kom-
pletowania ekipy na wyjazd do Kirgizji w 2014 roku. Od tego czasu są po-
dróżniczo niemal nierozłączni i odwiedzili razem jeszcze Szkocję, Czechy, 
Kenię i Kubę.
Miejsce: Kawiarnia Artystyczna, ul. Parkowa 1
Wstęp wolny

23 września 2018 roku
godz. 10.00 i 12.00
Wkręć się w teatr: Teatr Barnaby Baśń o rycerzu bez 
konia
Ulubiony cykl teatromaniaków powraca po wakacjach! Teatr Barnaby  
z Gdańska zaprosi do Kuźni Artystycznej na Baśń o rycerzu bez konia. 
Dawno, dawno temu, w jednym z najodleglejszych królestw, żył sobie 
rycerz bez konia... Tak, tak: rycerz bez konia. Powiecie: Każdy rycerz ma 
przecież swojego konia! I będzie to poniekąd prawda: tylko że ten aku-
rat nie miał. I bardzo był przez to nieszczęśliwy. Czy koń znajdzie rycerza? 
Czy rycerz znajdzie konia? Oto jest pytanie... Baśń o rycerzu bez konia. au-
torstwa Marty Guśniowskiej, zrealizowana przez Teatr Barnaby, to wartkie  
i prześmieszne przedstawienie marionetkowe. Za animację lalek odpo-
wiedzialny jest Marcin Marzec – lalkarz, marionetkarz, który z przymruże-
niem oka sprawi, że nie tylko dzieci, ale również dorośli, będą mieli mnó-
stwo powodów do uśmiechu.

Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”
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Zdjęcie udostępnione przez MOK „Amfiteatr”

Scenariusz: Marta Guśniowska; lalki: Robert Poryziński; animacja: Marcin 
Marzec.
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Bilety: 10 zł pojedyncze, 30 zł rodzinne (3 dzieci+2 dorosłych) na biletyna.
pl i w kasie Kuźni Artystycznej.

28 września 2018 roku
godz. 19.00
Sąsiedzki dancing 
MOK Amfiteatr zaprasza mieszkańców Radomia do udziału w sąsiedzkiej 
imprezie tanecznej w stylu retro. Będzie można wirować w rytm rock’an-
d’rolla, dać się ponieść tangu, zanurzyć się we wspomnieniach i wzruszyć 
się przy dźwiękach znanych i lubianych piosenek. O oprawę muzyczną 
wieczoru zadba dobrze znany radomskiej publiczności zespół Funky 
Vibes.
Miejsce: Scena Obozisko, ul. Śniadeckich 2
Wstęp wolny
 
29 września 2018 roku
godz. 10.00
Wkręć się w warsztat: Biżu-mania
Biżuteria to nie tylko kolczyki czy naszyjniki, ale też np. breloczki. Wszystko 
może stać się miłym prezentem dla bliskiej osoby. Zabawa ze sklejaniem, 
ozdabianiem, którą proponuje MOK Amfiteatr, na pewno sprawi wiele ra-
dości dzieciom, a efekty będą zaskakujące.
Obowiązują wcześniejsze zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
Miejsce: Kuźnia Artystyczna, ul. Daszyńskiego 5
Wstęp: 10 zł – wejście rodzinne (1 dziecko + 1 dorosły). Bilety na biletyna.
pl i w kasie Kuźni.
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23 września 2018 roku 
godz. 12.00
Wykład Agnieszki Kozdęby pt. Nowe nabytki  
do kolekcji kultur pozaeuropejskich

Wystawy czasowe: 

Cały wrzesień 2018 roku:
Barwy dziecięcych losów. Mali bohaterowie lektur  
w kulturze i sztuce
Ekspozycja prezentuje dziecięcych bohaterów nowel i powieści pozna-
wanych w szkole, w tym aranżacje miejsc, w których toczy się akcja dzieł 
literackich.
Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 7 zł, 
ulgowy – 6 zł.

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Muzeum  
im. Jacka 
Malczewskiego

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
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Wystawa Piąte Królestwo, czyli Fungarium.  
Fotografie Roberta Kozaka
Wystawa fotograficzna zdjęć Roberta Kozaka, przedstawiająca ulotny 
(choć wszechobecny), niecodzienny i tajemniczy świat grzybów. Wstęp 
na wystawę jest bezpłatny.

Wystawy stałe: 
Kultury pozaeuropejskie w zbiorach Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego; Galeria Malarstwa Polskiego XIX i XX wieku; Jacek 
Malczewski (1854 –1929) wystawa w nowej aranżacji; Kolekcja rodziny 
Pinno; Leszek Kołakowski (1927–2009) – wystawa bezpłatna.
Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 7 zł, 
ulgowy – 6 zł.

Wystawy przyrodnicze: 
Ochrona przyrody na Ziemi Radomskiej; Środowiska przyrodnicze 
Ziemi Radomskiej; Gabinet XIX-wiecznego Przyrodnika; Geologia  
i paleontologia Ziemi Radomskiej

Ceny biletów: normalny – 8 zł, ulgowy z przewodnikiem (grupowy) – 7 zł, 
ulgowy – 6 zł. 
Na wszystkie ww. wystawy przyrodnicze obowiązuje jeden łączny bilet.

Cena biletu na wszystkie wystawy łącznie: normalny – 18 zł, ulgowy  
z przewodnikiem (grupowy) – 10 zł, ulgowy – 8 zł.

Godziny otwarcia muzeum: 
poniedziałek 10.00–15.00, wtorek 9.00–15.00, środa 9.00–17.00, czwartek 
9.00–15.00, piątek 10.00–18.00, sobota czynne w pierwszą sobotę miesią-
ca w godz. 11.00–18.00, w pozostałe nieczynne, niedziela 11.00–18.00. Na 
60 minut  przed zamknięciem muzeum nie wpuszcza  zwiedzających.

Domy Gąski i Esterki – (tel. 48 362 25 50, fax 48 362 34 81) 
– nieczynne z powodu remontu

Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie 
(oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego, tel. 48 677 20 05)
Muzeum zaprasza do oglądania zmodernizowanej i wzbogaconej ekspo-
zycji 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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1–9 września 2018 roku
Festiwal literacki Opętani literaturą: Swoi Obcy 
Swoi Obcy – tak zatytułowany jest trzeci festiwal Opętani Literaturą, to-
warzyszący ogłoszeniu tegorocznego laureata Nagrody Literackiej 
im. Witolda Gombrowicza. Nagrodę i festiwal, który potrwa od 1 do 
9 września, współorganizują Prezydent Radomia i Muzeum Witolda 
Gombrowicza. Wydarzeniu patronuje Rita Gombrowicz.
Mecenasem Nagrody jest Jarosław Krzyżanowski. Festiwal dofinansował 
w tym roku Marszałek Województwa Mazowieckiego. 
Przypomnijmy, że tegoroczni nominowani do Nagrody Gombrowicza 
to: Grzegorz Bogdał, Aleksandra Lipczak, Adam Robiński, Paweł Sołtys, 
Marcin Wicha.
Laureata wybierze kapituła w składzie: Ewa Graczyk, Jerzy Jarzębski 
(przewodniczący), Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef 
Olejniczak i Justyna Sobolewska.

Muzeum 
Witolda 
Gombrowicza

Wsola
ul. Witolda Gombrowicza 1 
tel. 48 321 50 73, 48 383 30 35
www.muzeumgombrowicza.pl
muzeum-gombrowicza@muzeumliteratury.pl
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W programie: 
1 września
godz. 15.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu: Gąbrowanie po 
Radomiu – spacer literacki 
od godz. 17.00, przy stoliku Gombrowicza (i Paskudy jego) w Radomiu: 
Józio nie chce do szkoły – manifestacja. Ferdydurke czytają aktorzy 
Teatru Resursa 

2 września
godz. 17.00, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli: I co po nagrodzie? 
– z Anną Cieplak, laureatką II edycji Nagrody Gombrowicza rozmawia 
Anna Spólna
godz. 18.30, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli: Dorota 
Miśkiewicz i Marek Napiórkowski – koncert

3 września
godz.18.00, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli: Wiktor 
Zborowski czyta Opętanych W. Gombrowicza. Z aktorem rozmawia 
Łukasz Maciejewski
godz. 20.00, Kino MCSW Elektrownia w Radomiu: Swoi Obcy filmowi 

4 września
godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu: Swoi Obcy: 
Zbigniew Mikołejko – wykład otwarty
godz. 20.00, Kino MCSW Elektrownia w Radomiu: Swoi Obcy filmowi

5 września
godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu: Swoi Obcy: Leo 
Lipski – czyta Marcin Przybylski, interpretuje Adam Lipszyc 

6 września
godz. 18.00, Miejska Biblioteka Publiczna w Radomiu: Swoi Obcy: 
Aleksander Wat – czyta Mariusz Bonaszewski, interpretuje Józef 
Olejniczak

7 września
godz. 18.00, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli: Spełnienie, czyli 
nocnik w muzeum. Oni mają talent – rozmowa jurorów i nominowa-
nych pisarzy 
godz. 19.30, Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli: Lech Janerka – 
koncert plenerowy

8 września
godz. 17.30, Teatr Powszechny w Radomiu: Rzeczy pamiętanie – z Ritą 
Gombrowicz rozmawia Tomasz Tyczyński
godz. 19.00, Teatr Powszechny w Radomiu: Matka Makryna – Irena Jun 
w monodramie według tekstów Juliusza Słowackiego i Jacka Dehnela
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Bezpłatne zaproszenia na spektakl do odbioru w kasie teatru w dn. 5–7 
września 

9 września
godz. 17.00, Zespół Szkół Muzycznych w Radomiu:
Gala Nagrody Literackiej im. Witolda 
Gombrowicza. Recital Hanny Banaszak 

Na wszystkie wydarzenia wstęp bezpłatny poza 
projekcjami filmów (bilety i wejściówki dostępne 
w kasie MCSW Elektrownia od 27 sierpnia). Na spektakl Ireny Jun 
oraz na Galę Nagrody obowiązują wejściówki. Bezpłatne wejściów-
ki na Galę Nagrody do odbioru: 4 września, Miejska Biblioteka Publiczna, 
po wykładzie ok. godz. 19.00; 5 września, Miejska Biblioteka Publiczna, po 
spotkaniu ok. godz. 19.30.

Dojazd do Wsoli bezpłatnym autokarem, zbiórka na przystanku 
Chrobrego/ Czysta, kier. Michałów.
2 września zbiórka o godz. 16.20, powrót ok. 20.00. 3 września, zbiórka  
o godz. 17.20, powrót ok. 19.00
7 września, zbiórka o godz. 17.20, powrót ok. 21.00

Miejsca festiwalowe: 
Muzeum Witolda Gombrowicza, ul. W. Gombrowicza 1, Wsola; Miejska 
Biblioteka Publiczna, ul. Piłsudskiego 12; Kino „Elektrownia”, ul. Kopernika 1; 
Teatr Powszechny, Plac Jagielloński 15; Zespół Szkół Muzycznych,  
ul. 25 Czerwca 70; Stolik Gombrowicza, Plac Konstytucji 3 Maja.

Partnerami Nagrody i festiwalu są: Miejska Biblioteka Publiczna, Teatr 
Powszechny w Radomiu, Zespół Szkół Muzycznych, MCSW „Elektrownia”. 
Patronat: Gazeta Wyborcza, Dwójka Polskie Radio, TVP Kultura, 
Lubimyczytac.pl

Szczegóły: 
www.nagrodagombrowicza.pl ; www.muzeumgombrowicza.pl
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ul. Szydłowiecka 30
tel./fax 48 332 92 81

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

2 września 2018 roku
godz. 10.00–19.00
XX Jubileuszowe Święto Chleba
godz. 10.00–11.00 – Msza święta (w Amfiteatrze na terenie MWR)
Msza święta odprawiona zostanie w intencji  piekarzy i rolników. Oprawa 
muzyczna mszy - Zespół Ludowy Skaryszewiacy
godz. 11.15–11.40 – powitanie gości, przedstawienie organizatorów 
i patronów
godz. 11.40–11.50 – prezentacja „20 lat Święta Chleba”
godz. 11.50–12.30 – wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla 
Rolnictwa”, medali pamiątkowych „Pro Masovia”, dyplomów Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika oraz wręczenie Szabli 
Kilińskiego i Kluczy świętego Kazimierza 
godz. 12.30–12.55 – rozstrzygnięcie konkursu na Tradycyjny Wieniec 
Dożynkowy
godz. 13.00–13.30 –występ Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca Wolanianki
godz. 13.30–korowód wieńcy dożynkowych
godz. 13.45–16.00 – przerwa techniczna – próba zespołu Tulia
godz. 16.10–16.50 – występ Młodzieżowego Zespołu Ludowego 
Guzowianki
godz. 17.00–18.00  – koncert  zespołu Tulia

Muzeum Wsi 
Radomskiej

Zdjęcie udostępnione przez Muzeum Wsi Radomskiej
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Imprezy towarzyszące:
godz. 12.00–19.00 – Na scenie Pod dębem do tańca grać będą kapele lu-
dowe. W godzinach 15.30 – 17.30 odbędą się pokazy kunsztu piekarskiego 
w wykonaniu radomskich piekarzy, pokazom będą towarzyszyły warsz-
taty i konkursy  dla dzieci. Na terenie zagród muzealnych odbędzie się 
kiermasz wyrobów piekarniczych oraz kiermasz i pokazy twórców ludo-
wych (Zagroda z Alojzowa, Zagroda z Chomentowa, teren przed Domem 
Ludowym). Ponadto na terenie muzeum będzie można spróbować po-
traw kuchni regionalnej  przygotowanych przez panie z Kół Gospodyń 
Wiejskich i Zespołów Obrzędowych oraz obejrzeć pokazy prac polowych.

8 września 2018 roku 
godz. 15.00
Otwarcie placu zabaw
W Muzeum Wsi Radomskiej stworzono miejsce, które pełnić będzie kilka 
funkcji: zabawową, edukacyjną oraz wystawienniczą. Wydzielona prze-
strzeń rekreacyjna w formie placu zabaw  stylizowanego na tradycyjną 
wieś umożliwi dzieciom poznawanie poprzez zabawę historii i tradycji 
polskiej wsi z regionu radomskiego.
Wstęp wolny

Wystawy czasowe:

Cały wrzesień 2018 roku
By żyć w Polsce – chłopi w walce, obronie i budowie 
Niepodległej 
Ekspozycja przedstawia dokonania społeczności chłopskiej w budowa-
niu kraju, jego państwowości i tożsamości narodowej. Zilustrowano róż-
norodne formy działań o charakterze niepodległościowym prowadzone 
przez chłopów Ziemi Radomskiej, upamiętniając lokalnych bohaterów. 
Podjęto także problematykę sytuacji chłopskiej po odzyskaniu niepod-
ległości oraz udział tej warstwy społecznej w życiu politycznym kraju. 
Wystawa jest również przyczynkiem do upamiętnienia bohaterów cza-
sów odradzającej się Polski. 

20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej  
z Samorządem Województwa Mazowieckiego
Wystawa ma charakter retrospektywny. Zaprezentowano rozwój mu-
zeum w ostatnim dwudziestoleciu. Ekspozycja ma charakter plenerowej 
wystawy planszowej. Na 18 planszach podzielonych na moduły tema-
tyczne przypomnimy rozbudowę i modernizację Muzeum, najciekawsze 
pod względem merytorycznym wystawy i eksponaty z muzealnej kolek-
cji, bogatą działalność wydawniczą, edukacyjną oraz festyny plenerowe. 
Wystawie będą towarzyszyły konkursy rodzinne, które przybliżą wiedzę 
o Samorządzie Województwa Mazowieckiego i Muzeum Wsi Radomskiej.
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8–9 września 2018 roku
Uliczka Tradycji –Republika Radomska

ul. Malczewskiego 16
tel. 48 362 42 63 

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

resursa.radom@.wp.pl 

Ośrodek  
Kultury i Sztuki 
RESURSA 
OBYWATELSKA

W wyjątkowym roku, sto lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, 
na Uliczce Tradycji przypominać będziemy, że Radom był wolny już wcze-
śniej, 2 listopada 1918 r. powstała Republika Radomska. 

8 września 
godz. 17.50 – Marsz na Uliczkę – przemarsz z pl. Konstytucji 3-go Maja 
do Resursy poprowadzi Radomska Orkiestra Wojskowa i zabytkowe auta
godz.18.00 – 100 lat Niepodległej – koncert Radomskiej Orkiestry 
Wojskowej (Sala Widowiskowa)
godz. 19.00 – Dźwięk i wdzięk – premiera spektaklu muzycznego w wy-
konaniu grup młodzieżowych działających w Resursie, reż. Katarzyna Sasal 
(Sala Widowiskowa)
godz. 20.00 – „Nogi, nogi roztańczone…” – zabawa taneczna na dziedziń-
cu Resursy w rytm dawnych przebojów   

9 września
od godz. 12.00 – plac Konstytucji 3-go Maja – wyścigi retro rowerowe
godz. 13.45 –  – start parady i przejście na Uliczkę 
– prowadzi Retro Brass Quintet& Club Antycznych Automobili i Rajdów 
CAAR

Zdjęcie udostępnione przez OKiSz Resursa Obywatelska
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od godz. 14.00 do ostatniego gościa: Resursa i okolice – usłyszymy 
m.in. Breslau Cocktail (dawne przeboje polskie, rosyjskie, niemieckie  
i żydowskie we współczesnych, zaskakujących aranżacjach); Przybyli nie 
tylko ułani – Quintet Radomskiej Orkiestry Kameralnej z towarzysze-
niem wokalistów: Magdaleny Boduły i Piotra Dąbrówki, Retro Brass 
Quinet, Trio Harmonijkowe, a na finał wszystkich porwie do tańca 
Mała Orkiestra Dancingowa pod wodzą Norma Zylberberga z Izraela. 
Jak zwykle na Uliczce będą także: wyścigi rowerowe, konkurs retro mody, 
pokazy i rajdy zabytkowych aut oraz motocykli, „…Polak mały” czyli gry  
i zabawy dla dzieci, występy mimów i żonglerów, pokaz ogniowy, gry 
miejskie, kiermasz staroci, pokazy kinowe, spektakle teatralne. Resursa 
zaprasza też na wystawy o Republice Radomskiej i jednym z jej twórców 
Józefie Marjańskim oraz na Skrzydła z szachownicą – ekspozycję przygo-
towaną przez Radomski Klub Modelarsko-Historyczny „Sokół”. Na straży 
ładu i porządku imprezy stać będzie grupa rekonstrukcji policji na czele 
z Pawłem Łuk-Murawskim. Otwarta zostanie też Budka Niepodległości 
– będziemy mogli z niej zadzwonić do ojców polskiej i radomskiej 
niepodległości.

13 września 2018 roku
godz. 18.00
Promocja książki Sebastiana Piątkowskiego Radom 
w latach wojny i okupacji 
niemieckiej (1939–1945)
Książka przedstawia historię Radomia 
w latach wojny i okupacji, we wszyst-
kich możliwych do przebadania jej 
aspektach. Omawia m.in. wydarzenia  
w Radomiu bezpośrednio przed 
wybuchem wojny i we wrześniu 
1939 r.; opisuje struktury niemieckiej 
administracji cywilnej i gospodarczej, formacje policyjne oraz szczątko-
we struktury administracji polskiej. Kolejne rozdziały przedstawiają m.in. 
przemiany ludnościowe oraz politykę Niemców w sferze dostosowywa-
nia infrastruktury miejskiej do potrzeb władz dystryktowych; przeobraże-
nie i funkcjonowanie lokalnego życia gospodarczego, stan szkolnictwa  
oświaty. W książce omówiono całą gamę represji okupanta wobec miesz-
kańców miasta, osobny rozdział przedstawia proces Zagłady radomskiej 
społeczności żydowskiej. Są tu też opracowania konspiracji wojskowej 
i cywilnej. Część zasadniczą książki zamyka rozdział na temat sytuacji  
w mieście na przełomie 1944 i 1945 r., zakończony omówieniem walk  
o miasto między oddziałami niemieckimi a sowieckimi. Tekst uzupełniają 
aneksy, zawierające dane o osobach eksterminowanych przez Niemców 
oraz zaangażowanych w działalność podziemną.
Wstęp wolny
Sala Kameralna

Zdjęcie udostępnione przez  
autora książki
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17–18 września 2018 roku
godz. 16.30
Nabór do grup: teatralnej, wokalnej, tanecznej  
oraz do zespołów muzycznych

21 września 2018 roku
godz. 18.00 
Otwarcie wystawy malarstwa Katarzyny 
Podniesińskiej z Krakowa
Autorka należy do Związku 
Polskich Artystów Plastyków oraz 
Stowarzyszenia Pastelistów Polskich. 
Dyplom w Instytucie Historii Sztuki 
Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest 
kustoszem Muzeum Narodowego  
w Krakowie, w Dziale Grafiki. Ma na 
swoim koncie pokaźny dorobek ar-
tystyczny: brała udział w ponad 60 wystawach zbiorowych i ponad 40 
ekspozycjach indywidualnych. Nagradzana i wyróżniana. Jej prace znaj-
dują się w wielu galeriach i kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 
Artystka wspiera od lat akcje charytatywne. Swoje prace przekazała m.in. 
na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Fundacji Sue Ryder, Rotary 
Klub Kraków, Caritasu oraz Polish Orphans Charity Fundation Toronto  
w Kanadzie.
Wystawa czynna będzie do 8 października 2018 r.

5–26 września 2018 roku
Klub Dobrego Filmu w Resursie

5 września, godz. 12.00, 18.00
Obietnica poranka, reż. Eric Barbier, Francja 2017 (131 min.)

12 września, godz. 12.00, 18.00
Syn Królowej Śniegu, reż. Robert Wichrowski, Polska 2017 (85 min.)

19 września, godz. 12.00, 18.00
Fokstrot, reż. Samuel Maoz, Francja/Niemcy/Izrael 2017 (113 min.)

26 września, godz. 12.00, 18.00
Lato, reż. Kiriłł Sieriebriennikow, Rosja 2018 (126 min.)

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

Zdjęcie udostępnione przez  
OKiSz Resursa Obywatelska
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28 września 2018 roku
godz. 8.15, 9.35, 10.40
Audycje umuzykalniające – Inauguracja sezonu  
artystycznego 2018/2019
Wystąpią: Kwartet Śląski
W programie m.in. Grażyna Bacewicz: Kwartet nr IV. 
Audycje umuzykalniające dla dzieci i młodzieży w trzech edycjach 
wiekowych:
– I edycja – dla uczniów gimnazjów i liceów /godz. 8.15, czas koncertu  
60 min/ – 7 zł
– II edycja – dla uczniów klas szkół podst. / godz. 9.35, czas koncertu  
45 min/ – 6 zł
– III edycja – dla przedszkoli / godz. 10.40, czas koncertu 30 min/ – 5 zł

29 września 2018 roku
godz. 18.00
Inauguracja sezonu artystycznego 2018/2019
Kwartet Śląski
Robert Kabara – dyrygent
Radomska Orkiestra Kameralna
W programie m.in. Edward Elgar: Introdukcja i Allegro; Grażyna Bacewicz: 
Kwartet nr IV. 
„Grę tego zespołu cechuje bowiem cudowna homogeniczność brzmie-
nia oraz coś, co określiłbym jako zbiorową wyobraźnię, jedność intencji 
we wszystkich elementach. A przy tym ta wspaniała kolorystyka! W takiej 
interpretacji kwartety Tansmanna, Bacewiczówny i Ravela stały się ekspre-
syjnymi i pełnymi barw obrazami, żywymi i przykuwającymi uwagę od 
pierwszego do ostatniego dźwięku...” (Witold Paprocki, „Ruch Muzyczny” 
7.01.2001) – taki właśnie jest Kwartet Śląski, który obchodzi jubileusz 40-le-
cia. Zespół wraz z Radomską Orkiestrą Kameralną pod batutą Roberta 
Kabary wykona Kwartet nr IV Grażyny Bacewicz, pełen fantazji utwór, 
gdzie możemy dostrzec wyraźny wpływ polskiej muzyki ludowej, a na-
wet zapożyczenia z muzyki hiszpańskiej. Natomiast kolejna kompozycja 
już od pierwszych dźwięków przeniesie nas na otwarte przestrzenie walij-
skich wybrzeży. Łagodne brzmienie kwartetu uzupełnia orkiestrę tworząc 
utwór żywiołowy, a zarazem bardzo wymagający dla wykonawców, czyli 

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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Introdukcja i Allegro Edwarda Elgara. Radomska Orkiestra Kameralna gwa-
rantuje, że koncert na długo pozostanie w pamięci słuchaczy.

Kwartet Śląski to jeden z czołowych polskich zespołów kameralnych. 
Powstał w 1978 roku i doskonalił swoje umiejętności na kursach mi-
strzowskich prowadzonych przez artystów takich kwartetów jak LaSalle, 
Amadeus, Juiliard, Smetana czy Berg. Repertuar Kwartetu Śląskiego to 
ponad 400 utworów kameralnych. Śląscy kameraliści dokonali ponad 100 
prawykonań kwartetów smyczkowych kompozytorów polskich i obcych, 
z czego znaczna część jest im dedykowana. . Dziś Kwartet Śląski cieszy 
się międzynarodową sławą, koncertując na estradach większości krajów 
europejskich oraz w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Japonii, 
Chinach i Korei Południowej. Występował w tak renomowanych salach 
jak Concertgebouw w Amsterdamie, Konzerthaus w Wiedniu, De Singel 
w Antwerpii, Schauspielhaus w Berlinie, Tivoli w Kopenhadze, Salle Pleyel 
w Paryżu, Carnegie Hall w Nowym Jorku, Jordan Hall w Bostonie, Hoam 
Art Hall w Seulu czy Bellas Artes w Mexico City. Zespół ma w swoim reper-
tuarze kanon arcydzieł literatury kameralnej, równocześnie poświęcając 
wielką uwagę dziełom kompozytorów naszych czasów.
Śląscy kameraliści mają bardzo bogaty dorobek fonograficzny. Nagrywają 
muzykę wielu epok, koncentrując się na muzyce polskiej ostatniego trzy-
dziestolecia. Nagrania zespołu można znaleźć na ponad 40 płytach wyda-
nych przez takie wytwórnie, jak ECM, EMI Poland, Olympia, CD Accord czy 
Radio Katowice. Trzy z nich otrzymały nagrodę polskiego przemysłu fono-
graficznego Fryderyk za najlepsze nagranie muzyki kameralnej. Od 1993 
roku zespół jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Muzyki 
Kameralnej Kwartet Śląski i jego goście, którego dotychczasowych 20 edycji 
zgromadziło na estradach festiwalu dziesiątki wybitnych artystów z kraju 
i zagranicy. Kwartet Śląski jest także laureatem wielu nagród oraz odzna-
czeń. Skład zespołu: Szymon Krzeszowiec (skrzypce I), Arkadiusz Kubica 
(skrzypce II), Łukasz Syrnicki (altówka), Piotr Janosik (wiolonczela).

Wstęp płatny: I strefa – bilet normalny 20 zł, bilet ulgowy 18 zł,  
II strefa – bilet normalny 16 zł, bilet ulgowy 14 zł,
Cena biletu w karnecie: 14 zł (min. 5 koncertów)

Zdjęcie udostępnione przez Radomską Orkiestrę Kameralną
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14 września 2018 roku
godz. 19.00 Premiera
15, 16, 29, 30 września 2018 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, mi-
mowolny bohater zdarzeń, pan Lebrun, postanawia ustalić, kim jest autor 
inwektywy i co było powodem tak niewybrednego publicznego ataku. 
Rozpoczyna się dochodzenie, w trakcie którego miłe i kulturalne sąsiedz-
two „na poziomie” pokaże swoją prawdziwą twarz… Ciekawi jesteście 
Państwo, co to hasło i kto je wyrył na ścianach windy? Zapraszamy na zna-
komitą czarną komedię Napis. Obsada: Izabela Brejtkop, Danuta Dolecka, 
Maria Gudejko, Marek Braun, Piotr Kondrat, Jarosław Rabenda.

16 września 2018 roku
godz. 13.00 Premiera
23 września 2018 roku
godz. 13.00
26, 27, 28 września 2018 roku
godz. 10.00
Karel Čapek Daszeńka, reż. Marek Zákostelecký 
Które dziecko nie marzy o tym, aby mieć szczeniaczka? Nasz najnowszy 
spektakl nawiązuje do tego dziecięcego marzenia – opowiada o psim 
dzieciństwie i dorastaniu. Jego bohaterka, urocza Daszeńka z pasją gania 
za własnym ogonem, jest smakoszem mleka, uwielbia bajki na dobra-
noc, rozrabia i psoci, ma przy tym nieprzebrane pokłady wdzięku, za-
daje morze pytań i nieustannie dziwi się wszystkiemu. Skądś to znamy? 
Bezpretensjonalna, zabawna historia o uczeniu się świata, poznawaniu 
reguł i zdobywaniu doświadczenia, ale także o odpowiedzialności, jaka 
wiąże się z posiadaniem zwierzątka. Klasyka literatury dziecięcej w atrak-
cyjnym teatralnym wydaniu. Obsada: Agnieszka Grębosz, Przemysław 
Bosek, Mateusz Michnikowski, Rafał Iwański (gościnnie) 

Teatr 
Powszechny  
im. Jana 
Kochanowskiego

Plac Jagielloński 15
tel. 48 384 53 22
fax 48 384 53 07
www.teatr.radom.pl
teatr@teatr.radom.pl
bilety@teatr.radom.pl
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20, 21, 22, 23 września 2018 roku
godz. 19.00
Cafe Sax – piosenki Agnieszki Osieckiej, reż. Maciej Korwin 

Tytuł spektaklu nawiązuje do niewielkiej kawiarenki na warszawskiej 
Saskiej Kępie, jednego z ulubionych miejsc Agnieszki Osieckiej, gdzie po-
wstało wiele jej wspaniałych piosenek… W spektaklu przypominamy naj-
bardziej znane z nich... Obsada: Aleksandra Bogulewska, Izabela Brejtkop, 
Agnieszka Grębosz, Maria Gudejko, Katarzyna Jamróz (gościnnie), Joanna 
Jędrejek, Mateusz Kocięcki, Wojciech Ługowski, Adam Majewski, Łukasz 
Mazurek, Jarosław Rabenda, Łukasz Stawowczyk.

22, 23 września 2018 roku
godz. 16.00
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.

27, 28 września 2018 roku
godz. 19.00
29, 30 września 2018 roku
godz. 16.00
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 

Cafe Sax, fot. M. Strudziński
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całą sytuację, po czym publiczność wyłania postać podejrzaną o dokona-
nie zabójstwa...Arcyzabawny tekst w reżyserii Jerzego Bończaka. Obsada: 
Danuta Dolecka, Katarzyna Dorosińska, Marek Braun, Jacek Łuczak (go-
ścinnie), Adam Majewski, Jarosław Rabenda.

28 września 2018 roku
godz. 11.00 i 18.00
Andrzej Sadowski Jestem, reż. Andrzej Sadowski    
Spektakl opowiada o trudnym okresie dojrzewania. Dramatyczna historia 
Joanny jest zarazem opowieścią o tym, jak łatwo w tym okresie życia po-
pełnić błąd i jak wielką cenę trzeba za to zapłacić.
Jestem to realizacja nie pozbawiona walorów edukacyjnych, dotykająca 
m.in. kwestii budowania własnej tożsamości, poszukiwania akceptacji  
i problemu uzależnień wśród nastolatków. Występują: Joanna Zagórska  
i Mateusz Kocięcki.

Jestem, fot. M. Strudziński

Szalone nożyczki fot. M. Strudziński

Informacje o cenach biletów: tel. 48 384 53 22, bilety@teatr.radom.pl, 
www.eBilet.pl
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Cały wrzesień 2018 roku
godz. 8.00 – 15.00
Ekspozycja reliktów archeologiczno-architektonicz-
nych założenia zamku radomskiego – Dom wedle 
Bramy 
Organizator: Rewitalizacja Sp. z o.o.
Miejsce: Kamienica starościńska, ul. Grodzka 8. Wystawa czynna od ponie-
działku do piątku.
Wstęp wolny

1 września 2018 roku
godz. 7.15–17.00
Mazowiecki Popularny Rajd Samochodowy
Organizator i miejsce: Automobilklub Radomski, ul. Warszawska 17/21 
Wstęp wolny

1 września 2018 roku
godz. 15.00
Festiwal Baniek Mydlanych
Miejsce: Zalew Borki
Wstęp wolny

5, 12, 19 i 26 września 2018 roku
godz. 17.00
Zajęcia teatralne
Spotkania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych, zainteresowanych teatrem prowadzi Karolina Skrzek 
– absolwentka VI LO im. Jana Kochanowskiego w Radomiu oraz Studia 
Teatralnego przy Teatrze „Baza” w Warszawie.
Miejsce: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka, ul. Chrobrego 7/9
Wstęp wolny

7 września 2018 roku
godz. 21.00
Kaliber 44 – koncert
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20
Wstęp płatny. Bilety dostępne m.in. na www.biletyna.pl

Inne  
wydarzenia
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12 i 26 września 2018 roku
godz. 16.30
Warsztaty literackie
Spotkania prowadzi, od 2008 roku, radomski poeta, pisarz i polonista 
dr Adrian Szary. Na co dzień nauczyciel języka polskiego w VI Liceum 
Ogólnokształcącym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu i wykładowca 
UTH im. Kazimierza Pułaskiego, w tym samym mieście. Autor siedmiu to-
mów poezji, bajek, powieści, opowiadań i monodramu. 
Miejsce: Stowarzyszenie Centrum Młodzieży Arka w Radomiu, ul. Kelles – 
Krauza 19. 
Wstęp wolny

15 września 2018 roku
godz. 17.00
Spacer po Radomiu: Tropem strzyg i upiorów
Więcej: www.facebook/com/stowarzyszeniedrogamleczna
Miejsce: Muzeum Wsi Radomskiej. Zbiórka na parkingu przy ul. Stawowej.
Wstęp wolny

15 września 2018 roku
godz. 18.00
Apel Młodych i koncert Nieziemskie Granie
Już po raz ósmy Duszpasterstwo Młodzieży i Fundacja Młodzi Radom 
organizuje Apel Młodych i koncert Nieziemskie Granie. Tegoroczny Apel 
Młodych stanie się również przygotowaniem do kolejnych Światowych 
Dni Młodzieży, które w 2019 roku odbędą się w Panamie (Radom  
i Diecezję Radomską reprezentować będzie 80-osobowa grupa młodych 
ludzi). Modlitwa, świadectwa, wspaniały koncert zawsze gromadzą rzeszę 
młodych z Radomia i okolic. Jak zwykle wystąpi grupa muzyków oraz chór 
Młodzi z Winkiem. Gościć będziemy Ireneusza Krosnego. Dobrym przygo-
towaniem do koncertu będzie występ znanych nam dobrze z poprzed-
nich edycji Wyrwanych z Niewoli.
Miejsce: Scena na ul. Żeromskiego
Wstęp wolny

Zdjęcie udostępnione przez Organizatora
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16 września 2018 roku 
godz. 17.00
Międzynarodowy Festiwal Iluzji Champions  
of Illusion
Bilety w cenie 100 zł i 80zł dostępne na www.biletyna.pl ; www.kupbilecik.
pl . Dzieci do 5 lat wchodzą na wydarzenie za darmo.
Miejsce: Sala Koncertowa, ul.Żeromskiego 53

20 września 2018 roku
godz. 18.00
Nietuzinkowe Spotkanie
Kolejne spotkanie z człowiekiem, który zasłużył się dla naszego miasta i kraju.  
Więcej: www.facebook.com/stowarzyszeniedrogamleczna
Miejsce: Nasza Szkapa, ul. Dowkontta 2/4
Wstęp wolny

20 września 2018 roku
godz. 18.00
Radomskie Spotkania Podróżników – spotkanie  
z niezwykłym Aleksandrem Dobą
Aleksander Doba – marka sama w sobie. Pierwszy człowiek w historii, 
który samotnie przepłynął kajakiem Ocean Atlantycki. 
Więcej: www.facebook/com/stowarzyszeniedrogamleczna
Miejsce: Winowajcy Tapas&Wine Bar, ul. Skłodowskiej-Curie 4
Wstęp wolny

23 września 2018 roku
godz. 19.00
Stand-up Comedy – Katarzyna Piasecka  
z programem Winna
Support: Cezary Kaźmierski. Prowadzi: Rafał 
Sumowski
Bilety dostępne m.in. na www.kupbilecik.pl
Miejsce: Klub Strefa G2, ul. Przemysłowa 20

26 września 2018 roku
godz. 18.30
Salony Drogi Mlecznej: Potencjał turystyczny 
Radomia
Więcej: www.facebook/com/stowarzyszeniedrogamleczna
Miejsce: Łaźnia - RKŚTiG, ul. Żeromskiego 56
Wstęp wolny
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Premiery filmowe:

7 września 2018 roku
Zakonnica. Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w klasztorze 
w Rumunii, nękany zmorami z przeszłości ksiądz i nowicjuszka, która ma 
właśnie złożyć śluby zakonne, zostają wysłani przez Watykan, aby zbadać 
tę sprawę. Wspólnie odkrywają niechlubny sekret zakonu. 
Biały Kieł. Pełna mądrości, przygód i wzruszeń niesamowita opowieść 
o sympatycznym czworonogu, w którego żyłach płynie krew domowego 
psa i dzikiego wilka.

14 września 2018 roku
Predator. Reżyser Shane Black ("Iron Man 3") przedstawia widowisko-
wy film science fiction, który rewolucjonizuje serię o Predatorze. Tym ra-
zem spektakularne polowanie przenosi się z odległych zakątków kosmosu 
wprost na ulice niewielkiego miasteczka na amerykańskiej prowincji. 
Juliusz. Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plasty-
ki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym problemem w życiu jest 
ojciec (Jan Peszek) – nieustająco imprezujący artysta-malarz.

21 września 2018 roku
Johnny English: Nokaut. Johnny English powraca! Nowa przy-
goda zaczyna się w momencie, w którym olbrzymi cyber-atak ujawnia 
wszystkich tajnych agentów Wielkiej Brytanii, a ich szef zapowiada, że to 
dopiero początek kłopotów. Tajne służby mogą teraz liczyć tylko na niego 
– Johnny’ego Englisha. 
Kamerdyner. Kamerdyner to opowiedziana z epickim rozmachem, 
inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów 
Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej po-
łowy XX stulecia.
Księżniczka i smok. W przeddzień swoich siódmych urodzin, 
Księżniczka Basia, która najbardziej na świecie uwielbiała czytać, sięgnęła 
po nową książkę, która okazała się być zaczarowana. Kiedy dziewczynka ją 
otworzyła, spomiędzy kartek wyfrunęła chmara wielokolorowych motyli! 
Gdy Basia chciała złapać jednego z nich, w magiczny sposób przeniosła 
się do baśniowej krainy.

Kino 
HELIOS  

ul. Poniatowskiego 5
tel. 48 362 80 50 
fax 48 340 07 89
www.helios.pl
radom@helios.pl
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Zegar Czarnoksiężnika. Nastoletni Lewis Barnavelt po śmierci 
rodziców trafia do położnej na odludziu posiadłości ekscentrycznego 
wuja Jonathana. Wkrótce po przybyciu chłopak odkrywa, że wuj prak-
tykuje różne formy magii i eksploruje niebezpieczne obszary światów 
równoległych.

28 września 2018 roku
Kler. Kler to obraz kościoła katolickiego jako instytucji oglądanej „od 
strony zakrystii”, rzucający światło na tematy niewygodne, trudne, często-
kroć przemilczane, ale też poruszające.
Mała Stopa. Przygodowa animacja Mała Stopa przedstawia legendę  
o Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti 
znajduje coś, co według niego nie istnieje – człowieka.

5, 12, 19, 24 września 2018 roku
godz. 18.30
Kino Konesera
5 września – Nieposłuszne; 12 września – 41 dni nadziei; 19 września  
– Człowiek, który zabił Don Kichota; 24 września – Foxtrot

6, 13, 20, 27 września 2018 roku
godz. 13.00 i 18.00
Kultura Dostępna
6 września – Kobieta sukcesu; 13 września – Twój Vincent; 20 września 
– Atak paniki; 27 września – Książę i dybuk

26 września 2018 roku
godz. 18.30
Kino Kobiet – Kamerdyner

2, 16, 30 września 2018 roku
godz. 10.30 
Poranki dla dzieci
2 września – Tomek i Przyjaciele cz. 3; 16 września – Strażak Sam cz. 5; 
30 września – Tomek i Przyjaciele cz. 4

7 września 2018 roku
godz. 23.00
Nocny Maraton Filmowy – Maraton z Zakonnicą

Akademia Filmowa kina Helios 
Rok szkolny 2018/19
Jesteś miłośnikiem kina? Zostań znawcą! Edukacyjny cykl filmowy. 
Wszystkie szczeble nauczania – od przedszkolaka do maturzysty. W pro-
gramie każdej grupy wiekowej 6 spotkań, na każde składa się: projekcja 
filmu; wykład multimedialny. Zapisz klasę na 11. edycję cyklu! Zgłoszenia 
do końca września. Więcej informacji w kinie i na www.helios.pl
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Premiery filmowe: 

7 września 2018 roku
Zakonnica. Kiedy młoda zakonnica odbiera sobie życie w klasztorze 
w Rumunii, nękany zmorami z przeszłości ksiądz i nowicjuszka, która ma 
właśnie złożyć śluby zakonne, zostają wysłani przez Watykan, aby zbadać 
tę sprawę. Wspólnie odkrywają niechlubny sekret zakonu…
Biały Kieł. Biały Kieł to rezolutny i bardzo nietypowy szczeniak – mie-
szanka psa i wilka. Po rodzicach odziedziczył najlepsze cechy obu ras, 
więc szybko uczy się, jak przetrwać w mroźnych i nieprzyjaznych krainach 
dzikiej północy. Niestety szczeniak gubi się i odłącza od rodziny. Z pomo-
cą przychodzi mu wódz indiańskiego plemienia, który przygarnia go do 
swojej wioski. 

14 września 2018 roku
Juliusz. Tytułowym bohaterem jest uporządkowany nauczyciel plasty-
ki (Wojciech Mecwaldowski), którego głównym problemem w życiu jest 
ojciec (Jan Peszek) – nieustająco imprezujący artysta-malarz. Kiedy senior 
przeżyje drugi zawał serca, a mimo to odmówi zmiany stylu życia, Juliusz 
będzie musiał znaleźć sposób na to, by wpłynąć na jego zachowanie. 
Lekarstwem na bolączki bohatera wydawać się będzie przypadkowo po-
znana, beztroska lekarz weterynarii – Dorota (Anna Smołowik). Okaże się 
jednak, że prawdziwe problemy dopiero nadchodzą… 
Czarne Bractwo. BlacKkKlansman. Jest początek lat sie-
demdziesiątych, a Ron Stallworth (John David Washington) jest pierw-
szym czarnoskórym detektywem, który służy w Departamencie Policji 
w Colorado Springs. Zdeterminowany, by wyrobić sobie nazwisko, 
Stallworth odważnie decyduje się na niebezpieczną misję: infiltracje Ku 
Klux Klanu. Razem z kolegą Flipem Zimmermanem (Adam Driver) tworzą 
grupę, której udało się przeniknąć do struktur Ku Klux Klanu. 
Smak zemsty. Peppermint. Riley North jest szczęśliwą matką  
i żoną. Do dnia, gdy zabójcy działający na zlecenie potężnego kartelu za-
bijają jej córeczkę i męża. Ranna Riley cudem uchodzi z życiem. Zabójcy 
zostają schwytani i postawieni przed sądem. Przekupiony sędzia puszcza 
ich jednak wolno. Mija 5 lat od tragedii, gdy policja znajduje ciała zamor-
dowanych żołnierzy kartelu. Wszystko wskazuje na bezlitosną egzekucję. 

MULTIKINO 
Radom  

ul. Chrobrego 1
tel. 670 05 00
fax: 670 05 25
www.multikino.pl
radom@multikino.pl
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Predator. Reżyser Shane Black (Iron Man 3) przedstawia widowiskowy 
film science fiction, który rewolucjonizuje serię o Predatorze. Tym razem 
spektakularne polowanie przenosi się z odległych zakątków kosmosu 
wprost na ulice niewielkiego miasteczka na amerykańskiej prowincji. 

21 września 2018 roku
Kamerdyner. Mateusz Krol (Sebastian Fabijański), kaszubski chło-
piec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez arystokratkę Gerdę von 
Krauss (Anna Radwan) pochodzącą z majętnego pruskiego rodu. Dorasta 
w pałacu. Rówieśniczką Mateusza jest córka Kraussów Marita (Marianna 
Zydek). Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca jest 
kaszubski patriota Bazyli Miotke (Janusz Gajos), który podczas konferencji 
pokojowej w Wersalu walczy o miejsce dla Kaszub na mapie Polski, a po-
tem buduje symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdynię. Traktat wersalski, 
który daje Polsce niepodległość, jednocześnie sprawia, że Kraussowie tra-
cą majątek i wpływy. 
Johnny English 3. Johnny English powraca! Nowa przygoda zaczyna 
się w momencie, w którym olbrzymi cyber-atak ujawnia wszystkich taj-
nych agentów Wielkiej Brytanii, a ich szef zapowiada, że to dopiero począ-
tek kłopotów. Tajne służby mogą teraz liczyć tylko na niego – Johnny’ego 
Englisha. 
Zegar Czarnoksiężnika. Nastoletni Lewis Barnavelt po śmierci ro-
dziców trafia do położnej na odludziu posiadłości ekscentrycznego wuja 
Jonathana. Wkrótce po przybyciu chłopak odkrywa, że wuj praktykuje 
różne formy magii i eksploruje niebezpieczne obszary światów równole-
głych. Wszystko po to, by rozwikłać zagadkę zaginionego mistrza czarnej 
magii Isaaca Izarda, który skonstruował zegar odmierzający czas do nad-
chodzącej Apokalipsy. 

28 września 2018 roku
Mała Stopa. Przygodowa animacja Mała Stopa przedstawia legendę o 
Wielkiej Stopie z zupełnie innej perspektywy, kiedy bystry, młody Yeti znaj-
duje coś, co według niego nie istnieje – człowieka. Wieści o tej Małej Stopie 
przynoszą mu sławę i wywołują poruszenie w społeczności prostych Yeti, 
rodząc pytania o to, co jeszcze można znaleźć w wielkim świecie otaczają-
cym ich zaśnieżoną wioskę. 
Kler. Przed kilkoma laty tragiczne wydarzenia połączyły losy trzech księ-
ży katolickich. Teraz, w każdą rocznicę katastrofy, z której cudem uszli z 
życiem, duchowni spotykają się, by uczcić fakt swojego ocalenia. 

1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 września 
2018 roku
godz. 10.30 i 12.00
Poranki dla dzieci
Poranki to pokazy bajek adresowane do Maluchów powyżej 2 roku życia 
jako forma spędzania wolnego czasu.
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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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