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Szanowni Państwo,

jako gospodarz ziemi mazowieckiej mam za-
szczyt i przyjemność zachęcić Państwa do zapo-
znania się z Informatorem Kulturalnym Projektu 
„Powiat Kozienicki Stolicą Kultury Mazowsza 

2012” oraz zaprosić do wzięcia udziału w cyklu interesujących 
imprez odbywających się w ramach wspomnianego projektu.

Samorząd Województwa Mazowieckiego, poprzez kul-
tywowanie tradycji lokalnych, przyczynia się do budowania 
wspólnej tożsamości regionalnej, zaś przez popularyzację 
różnorodności kulturowej przyczynia się do tworzenia spo-
łeczeństwa świadomego walorów swego regionu, otwartego 
i zintegrowanego.

Konkurs „Stolica Kultury Mazowsza” organizujemy już od 
11 lat. W 2001 r. ten zaszczytny tytuł otrzymał Pułtusk, w 2002 
– Węgrów, w 2004 – Sokołów, w 2005 – Szydłowiec, a w 2006 
– Płońsk. W następnych latach tytułem tym mogły się pochwalić 
powiaty: w 2007 – sierpecki, w 2008 – makowski, w 2009 – pia-
seczyński, w 2010 – sochaczewski, zaś w 2011 – żyrardowski. 
W tym roku uhonorowany nim został powiat kozienicki.

Przedstawiona przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach 
oferta kulturalna została wysoko oceniona przez Komisję 
Konkursową i zyskała jej uznanie. Na decyzję Komisji miały 
wpływ również dotychczasowe dokonania Starostwa w zakresie 
upowszechniania kultury, które dają gwarancję profesjonalnej 
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realizacji programu kulturalnego w 2012 r., uwzględniającego 
działania na rzecz promocji kulturowego bogactwa Mazowsza.

Jestem przekonany, że powiat kozienicki znakomicie wy-
wiąże się z roli „Stolicy Kultury Mazowsza” i zorganizuje z sukce-
sem wiele ciekawych i atrakcyjnych imprez na wysokim poziomie.

Życzę Państwu miłej lektury oraz wielu niezapomnianych 
wrażeń płynących z udziału w wydarzeniach kulturalnych zapla-
nowanych przez Starostwo w Kozienicach. 

Adam Struzik

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Drodzy Państwo,

z ogromną przyjemnością oddaję do Państwa 
rąk Informator Kulturalny Projektu „Powiat 
Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza 2012”. 
Znajdą w nim Państwo informacje na temat insty-

tucji i organizacji kultury oraz wybranych imprez odbywających 
się na terenie powiatu kozienickiego w 2012 r. od momentu uro-
czystej inauguracji projektu i przekazania symbolicznych „Kluczy 
do Stolicy Kultury Mazowsza” przez przedstawicieli ubiegłorocz-
nego laureata konkursu – powiat żyrardowski. 

Powiat kozienicki wraz z gminami: Kozienice, Garbatka- 
-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, 
Magnuszew, Sieciechów, instytucjami i organizacjami pozarządo-
wymi działającymi w sferze kultury rokrocznie organizuje wiele 
ciekawych, cennych i atrakcyjnych programowo imprez. Fakt ten, 
oprócz walorów kulturowych powiatu kozienickiego i dziedzictwa 
historycznego, przekonał komisję konkursową do wybrania po-
wiatu kozienickiego Stolicą Kultury Mazowsza w 2012 r. 

W ramach realizowanego projektu odbywać się będą 
imprezy o urozmaiconym charakterze skierowane do zróżni-
cowanego odbiorcy. W kalendarzu imprez znajdziemy m.in. 
duże festiwale i imprezy plenerowe dla szerokiej widowni, ta-
kie jak: Dni Puszczy Kozienickiej, Festiwal Piękna Półfinał Miss 
Polski 2012, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. 
Bogusława Klimczuka, festyny, dni gmin w Garbatce-Letnisku, 
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Magnuszewie, Głowaczowie, Sieciechowie, Dożynki Powiatowo- 
-Gminne w Kozienicach, widowiska i rekonstrukcje historyczne. 
Nie zabraknie również wielu wydarzeń dla koneserów muzy-
ki i sztuki: koncerty z cyklu Mazowsze w Koronie. Muzyczne 
Wieczory w Zabytkach Architektury Mazowieckiej w Rozniszewie 
i Opactwie, wystawy, wernisaże jak również spotkania z rodzimy-
mi oraz przyjezdnymi twórcami, autorami w galerii w Rozniszewie, 
Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice, Kozienickim Domu 
Kultury, Muzeum Regionalnym w Kozienicach. Poza tym ponad 
100 imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych odbywają-
cych się w każdym zakątku powiatu kozienickiego. 

Jestem przekonany, że uroczystości i imprezy kulturalne, jak 
i sam tytuł Stolica Kultury Mazowsza 2012 przyczynią się do za-
prezentowania całemu Mazowszu wyjątkowych walorów powiatu 
kozienickiego. Żywię nadzieję, że dzięki projektowi nasz powiat 
stanie się bliższy Mazowszu, a jednocześnie mieszkańcy powiatu 
kozienickiego lepiej poznają uroki historycznego Mazowsza. 

Janusz Stąpór

Starosta Powiatu Kozienickiego

Powiat kozienicki 
laureatem Konkursu 
Stolica Kultury Mazowsza 2012

W 2012 roku w powiecie kozienickim odbywać się będą 
liczne imprezy kulturalne pod nazwą Stolica Kultury Mazowsza 
2012. Ten prestiżowy tytuł przyznany został za przedstawioną 
przez Starostwo Powiatowe w Kozienicach wyjątkowo bogatą 
ofertę uroczystości i wydarzeń kulturalnych.

Komisja XI Edycji Konkursu, powołana przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, doceniając do-
tychczasowe dokonania starostwa,  instytucji oraz stowarzyszeń 
z terenu naszego powiatu w zakresie upowszechniania kultury 
uznała projekt powiatu kozienickiego za najlepszy. Do osiągnię-
cia tego sukcesu przyczyniły się również działania i oferty po-
szczególnych gmin wchodzących w skład powiatu z wiodącą rolą 
gminy Kozienice jako centrum kulturotwórczego.

Stolica Kultury Mazowsza 2012 to nie tylko prestiżo-
wy tytuł, lecz także wsparcie finansowe z budżetu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 
150 tysięcy złotych. W ramach realizowanego projektu dofinan-
sowanych zostanie kilkanaście imprez skierowanych do różnych 
odbiorców. Zaplanowano ponad 100 imprez o charakterze kultu-
ralnym, sportowym, edukacyjnym, a także turystycznym.

W kalendarzu znajdziemy między innymi festiwale 
i imprezy plenerowe takie jak: Festiwal Piękna Półfinał Miss 
Polski 2012, Ogólnopolski Festiwal Muzyki Rozrywkowej im. 
Bogusława Klimczuka, Plener Fotograficzno-Malarski, festy-
ny, Dni Puszczy Kozienickiej, Dni Gminy: Garbatka-Letnisko, 
Magnuszew, Głowaczów, Sieciechów, Dożynki Powiatowo-Gminne 

9



w Kozienicach, widowiska i rekonstrukcje historyczne. Nie za-
braknie również wydarzeń dla koneserów muzyki i sztuki. Będą 
to między innymi koncerty w kościołach w Rozniszewie i Opactwie 
z cyklu Mazowsze w Koronie. Staropolskie Wieczory w Zabytkach 
Architektury Mazowieckiej, wystawy, wernisaże, jak również spot- 
kania z artystami, pisarzami, poetami, satyrykami organizowa-
ne w Galerii „Na piętrze” w Rozniszewie, Muzeum Regionalnym 
w Kozienicach, Bibliotece Publicznej Gminy Kozienice, Kozienickim 
Domu Kultury.

Uroczysta inauguracja Projektu oraz symboliczne przekaza-
nie kluczy do Stolicy Kultury Mazowsza 2012 nastąpi w kwietniu 
w Kozienicach.

Dotychczasowymi laureatami konkursu Stolica Kultury 
Mazowsza są: Pułtusk, Węgrów, Sokołów Podlaski, Szydłowiec, 
Płońsk, Sierpc, Maków Mazowiecki oraz powiaty: piaseczyński, 
sochaczewski i żyrardowski.

Przygotowaniem, koordynacją i realizacją projektu 
Powiat Kozienicki Stolica Kultury Mazowsza zajmuje 
się Wydział Promocji i Kultury Starostwa Powiatowego 
w Kozienicach.

Szczegółowe informacje o terminie i programie imprez 
zamieszczane będą na stronie www.kozienicepowiat.pl

Powiat kozienicki 

Położony jest w południowo-wschodniej części województwa 
mazowieckiego, w widłach rzek Wisły i Pilicy. Zajmuje powierzch-
nię 917 km2 i zamieszkany jest przez ponad 61 tys. mieszkań-
ców. Administracyjnie do powiatu kozienickiego należy jedna 
gmina miejsko-wiejska Kozienice oraz sześć gmin wiejskich: 
Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, 
Magnuszew i Sieciechów. 

Najdawniejsze przekazy pisane dotyczące osadnictwa 
na ziemi kozienickiej pochodzą z końca XI w., a dotyczą gro-
du Sieciecha opisanego w „Kronice” Galla Anonima: między 
Sandomierzem a Płockiem nie było znaczniejszego grodu jak 
sieciechowski. Stolica powiatu kozienickiego – Kozienice – za-
sługuje na miano miasta królewskiego z kilku powodów. Tu 
chętnie podczas licznych polowań gościli Jagiellonowie, w okolicy 
Kozienic Władysław Jagiełło rozkazał wybudować i spławić most 
łyżwowy – pierwszy tego typu w zachodniej Europie, który przy-
czynił się do zwycięstwa pod Grunwaldem w 1410 r. Tu 1 stycznia 
1467 r. urodził się przyszły król Polski Zygmunt I Stary, co do 
dziś upamiętnia pierwszy świecki pomnik w Polsce – kolumna 
Zygmunta z 1518 r. Szczególnie miasto to upodobał sobie ostat-
ni elekcyjny król Polski Stanisław August Poniatowski. Za jego 
panowania wybudowano królewski zespół pałacowo-parkowy, 
Kozienice miały stać się przykładowym, założonym według myśli 
oświeceniowej, miastem. Wiele znamienitych rodów i Polaków 
wywodzi się z terenu ziemi kozienickiej. Wśród nich znajdują się 
również wojewodowie mazowieccy z rodu Leżeńskich z Leżenic 
koło Głowaczowa. 

Powiat kozienicki jest powiatem rolniczo-przemysłowym. 
Tereny użytkowane rolniczo stanowią w powiecie 57,48% po-
wierzchni, rolnictwo zajmuje w gospodarce regionu wysoką 
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pozycję. Największym przedsiębiorstwem działającym na terenie 
powiatu jest Elektrownia „Kozienice” S.A. w Świerżach Górnych, 
jedna z największych i najnowocześniejszych opalanych węglem 
kamiennym elektrowni w Polsce. 

Kozienicki Park Krajobrazowy oraz Obszar Chronionego 
Krajobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki” z cennymi obiektami 
przyrodniczymi, urozmaiconym krajobrazem, kompleksami leś- 
nymi i wodami, licznymi zespołami przyrodniczo-krajobrazowy-
mi stwarzają korzystne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. 
Szlaki turystyczne piesze, rowerowe i ścieżki edukacyjne zapew-
niają ciekawy i aktywny wypoczynek. 

Na terenie powiatu znajduje się wiele obiektów zabytko-
wych, m.in. zespół pałacowo-parkowy w Kozienicach z XVIII w., 
Sanktuarium Maryjne Kościół p.w. NMP Różańca  w Wysokim 
Kole z XVII w., zespół kościelno-klasztorny w Opactwie z I poł. 
XVIII w. oraz miejsc upamiętniających walki z okresu licznych 
wojen i konfliktów targających Rzecząpospolitą, jak mogiły 
i cmentarze wojenne z powstania styczniowego, wojny polsko- 
-bolszewickiej oraz I i II wojny światowej.

Powiat kozienicki 
Starostwo Powiatowe w Kozienicach
26-900 Kozienice, ul. J. Kochanowskiego 28
tel. (48) 611 73 00, fax 48 611 73 17
e-mail:promocja@kozienicepowiat.pl
www.kozienicepowiat.pl,

Gminy powiatu kozienickiego

Gmina Garbatka-Letnisko
Urząd Gminy
26-930 Garbatka-Letnisko, ul. Skrzyńskich 1
tel. (48) 621 01 94, fax 621 00 54
e-mail: urzad@garbatkaletnisko.pl
www.garbatkaletnisko.pl

Gmina Głowaczów
Urząd Gminy
26-903 Głowaczów, Rynek 35
tel. (48) 623 10 75, fax 623 12 17
e-mail: wojt@glowaczow.pl
www.glowaczow.pl

Gmina Gniewoszów
Urząd Gminy
26-920 Gniewoszów, ul. Lubelska 16
tel. (48) 621 50 03, 621 50 35, fax 621 50 46
e-mail: gmina@gniewoszow.pl
www.gniewoszow.pl

12 13



Gmina Grabów nad Pilicą
Urząd Gminy
26-902 Grabów n.Pilicą, ul. K. Pułaskiego 51
tel. (48) 662 70 14, 662 70 35,
fax 662 70 52
e-mail: grabow@grabow.pl
www.grabow.pl

Gmina Kozienice
Urząd Miejski
26-900 Kozienice, ul. Parkowa 5
tel. (48) 611 71 00, fax 614 20 48
e-mail: urzad@kozienice.pl
www.kozienice.pl

Gmina Magnuszew
Urząd Gminy
26-910 Magnuszew, ul. Saperów 24
tel. (48) 621 71 05, fax 621 70 25
e-mail: sekretariatgmina@magnuszew.pl
www.magnuszew.pl

Gmina Sieciechów
Urząd Gminy
26-922 Sieciechów, Rynek 16
tel. (48) 621 61 11, fax 621 60 08
e-mail: urzad@sieciechow.pl
www.sieciechow.pl

Instytucje kultury 
w powiecie kozienickim

GMINA KOZIENICE

Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka 
al. 1 Maja 8 
26-900 Kozienice 
tel. 48 611 07 50, fax 48 614 26 25 
www.dkkozienice.pl
dom.kultury@dkkozienice.pl 

W Kozienickim Domu Kultury odbywają się m.in. konkursy, 
koncerty, wystawy, przedstawienia teatralne. KDK prowadzi 
szeroką działalność kulturalno-oświatową dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Organizuje cykliczne zajęcia  wokalne, taneczne, 
plastyczne i teatralne dla różnych grup wiekowych, jak również  
warsztaty dziennikarskie i multimedialne. W KDK funkcjonuje 
Klub Wolontariatu „Skrzydła”, swoje spotkania mają również 
Grupa Twórcza „Vena” oraz Grupa Poetycka „Erato”.

Muzeum Regionalne w Kozienicach 
ul. Parkowa 5”B” 
26-900 Kozienice
tel. 48 614-33-72, fax 48 614-35-75
www.muzeum-kozienice.pl
muzeumrk@wp.pl

W muzeum można zwiedzać  wystawy stałe poświęcone trady-
cji kulturowej mieszkańców regionu Puszczy Kozienickiej. Są to 
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przede wszystkim narzędzia pracy typowe dla dawnych wiejskich 
i małomiasteczkowych zawodów oraz kolekcja uli. Zbiory pa-
miątek historycznych stanowią głównie dokumenty archiwalne, 
fotografie, widokówki, ulotki dotyczące Kozienic i najbliższego 
regionu. Bogata kolekcja rzeźby ludowej  to prace Leona Kudły, 
Stefana Ślażyńskiego, Stanisława Lenkiewicza. Wyjątkowy zbiór   
stanowią  grafiki i obrazy  artystów z  Legionów Polskich. Ponadto 
każdego  roku organizowane są wystawy okresowe.

Centrum Promocji Sztuki „Galeria”
ul. Parkowa 3b 
26-900 Kozienice
Kontakt: Stanisław Grudzień
tel. 48 382 03 79

Centrum Promocji Sztuki  „Galeria” organizuje wystawy indy-
widualne i zbiorowe miejscowych twórców, którzy prezentują 
rzeźbę, malarstwo, grafikę, koronkarstwo,  hafty krzyżykowe, 
ceramikę, gobeliny i prace wykonane z wikliny. Najważniejszym 
celem centrum jest kultywowanie  tradycji regionalnych, popu-
laryzacja i ochrona polskiej sztuki  ludowej oraz  merytoryczna  
pomoc artystom ludowym. 

Kozienickie Centrum Rekreacji i Sportu
ul. Legionów 4
26-900 Kozienice
tel. 48 611 72 00, fax 48 611 72 02
www.kcris.pl 
kcris@kcris.pl

Podstawowym celem działania Kozienickiego Centrum Rekreacji 
i Sportu jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, rekre-
acji i turystyki, w tym utrzymanie terenów rekreacyjnych i urzą-
dzeń sportowych. Do KCRiS należą takie obiekty jak: stadion 

lekkoatletyczny i piłkarski, hala sportowa, kryta pływalnia „Delfin”, 
sztuczne lodowisko, boiska do piłki plażowej, ośrodek rekreacji po-
łożony nad jeziorem kozienickim z pensjonatem, zespół domków, 
korty tenisowe, amfiteatr. W związku z tym w Kozienicach odby-
wają się festiwale piosenki, koncerty, a także wyścigi kolarskie, za-
wody sportowe o ogólnopolskim i międzynarodowym charakterze.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” 
ul. Jana Kochanowskiego 1
26-900 Kozienice
tel. 48 614-25-56, fax 48 614-25-56
www.oppogrodjordanowski.pl
ogrodjordanowski@wp.pl

Ogród Jordanowski w Kozienicach to placówka wychowania po-
zaszkolnego. Jest to jedna z najnowocześniejszych placówek tego 
typu w Polsce. Jej celem jest organizowanie czasu wolnego w spo-
sób czynny, atrakcyjny i efektywny.
Jest miejscem zabaw, nauki jak również konkursów, olimpiad, 
wydarzeń kulturalnych o zasięgu lokalnym, wojewódzkim oraz 
ogólnopolskim. Ogród Jordanowski organizuje również spotkania 
Klubu Filmowego.

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice 
im. ks. Franciszka Siarczyńskiego 

Biblioteka Powiatowa dla Powiatu Kozienickiego
ul. Jana Kochanowskiego 22
26-900 Kozienice
tel. 48 611 00 49, fax 48 614 21 58
www.biblioteka-kozienice.net.pl
biblioteka.kozienice@msib.pl

Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice prowadzi aktywną dzia-
łalność kulturalną, czytelnia wielokrotnie była salą wystawową 
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miejscowych i regionalnych twórców. Organizowane są tu spotka-
nia Klubu Muzycznego i Dyskusyjnego Klubu Książki.
Biblioteka w swoich licznych zbiorach posiada książki dla dzieci i do-
rosłych, książki mówione, gazety, czasopisma, wydawnictwa obcoję-
zyczne i wydawnictwa naukowe. Na terenie gminy Kozienice działa 
7 filii bibliotecznych, a w każdej gminie powiatu biblioteka.

GMINA GARBATKA-LETNISKO

Gminna Świetlica
ul. Kochanowskiego 135
26-930 Garbatka-Letnisko

Gminna Biblioteka Publiczna w Garbatce-Letnisku
ul. Skrzyńskich 1
26-930 Garbatka-Letnisko
tel. (48) 621 03 07
gbpgarbatka@interia.pl

GMINA GŁOWACZÓW

Gminna Biblioteka Publiczna w Głowaczowie
ul. Leżeńska 1
26-903 Głowaczów
tel. (48) 623 14 55 
bibliotekaglowaczow@wp.pl

Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Brzózie 
ul. Rynek 4 
26-903 Głowaczów
tel. (48) 623 01 44
biblioteka.brzoza@interia.pl

Jest to instytucja, która służy upowszechnianiu wiedzy i kultury 
na terenie gminy. Z usług biblioteki mogą korzystać wszyscy 
mieszkańcy gminy oraz osoby mieszkające poza jej granicami. 
Organizuje kiermasze, wystawy, konkursy literackie i plastycz-
ne. W bibliotece znajduje się czytelnia internetowa „ikonk@”, 
gdzie można bezpłatnie skorzystać z komputera i Internetu.
Do zbiorów biblioteki należą: literatura piękna dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych, literatura popularnonaukowa oraz prenume-
rata  czterech tytułów czasopism.

GMINA GNIEWOSZÓW

Biblioteka Publiczna Gminy Gniewoszów
ul. M. Konopnickiej 19
26-920 Gniewoszów
tel.(48) 621 50 90
bpgniewosz@wp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Gniewoszowie dysponuje księgo-
zbiorem liczącym około 10 000 książek. W bibliotece działa czy-
telnia internetowa ’’IKONKA”, gdzie każdy czytelnik może bez-
płatnie skorzystać z Internetu. Biblioteka jest jedynym na terenie 
gminy animatorem lokalnego życia kulturalnego. Organizuje 
wystawy, spotkania autorskie, konkursy czytelnicze i plastyczne.

GMINA GRABÓW nad PILICĄ

Gminna Biblioteka Publiczna w Grabowie nad Pilicą 
ul. Parkowa 4
26-902 Grabów nad Pilicą 
(Biblioteka mieści się w budynku Zespołu Szkół 
w Grabowie nad Pilicą)
tel. (48) 332 19 49
bibliotekagrabow@neostrada.pl
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GMINA MAGNUSZEW

Gminna Biblioteka Publiczna 
– Centrum Kultury w Magnuszewie 
ul. Saperów 24
26-910 Magnuszew
tel.(48) 621 70 97
www.biblioteka.magnuszew.pl
bibmag@interia.pl
biblioteka@magnuszew.pl

Gminna Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Magnuszewie 
posiada 12-tysięczny księgozbiór. W swoich zbiorach ma wy-
dawnictwa naukowe, literaturę dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
Placówka prowadzi również szeroką działalność kulturalno- 
-oświatową. Jest organizatorem wystaw artystycznych, spotkań 
autorskich i imprez okolicznościowych.

Galeria „Na piętrze”
Publiczna Szkoła Podstawowa im. S. Czarnieckiego w Rozniszewie
Kontakt – Agnieszka Suska – Dyrektor Szkoły
tel. (48) 621 90 05

Galeria „Na piętrze” powstała z inspiracji artystów zaprzyjaź-
nionych ze szkołą oraz  dzięki zaangażowaniu dyrekcji, grona 
pedagogicznego oraz miejscowych sponsorów. Swoje funkcjono-
wanie rozpoczęła w 2000 roku. Od tego czasu wystawiano w niej 
prace kilkunastu twórców: lokalnych artystów, a także mala-
rzy, grafików i rzeźbiarzy głównie z Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Swoje prace wystawiali m.in. absolwenci warszaw-
skiej ASP Anna Batte, Anna Jędrzejec, Mateusz Dąbrowski, a tak-
że Kazimierz Królik.
Najbardziej znanym artystą wystawiającym w galerii „Na pię-
trze” był Józef Wilkoń, znany w kraju i za granicą malarz, 

grafik, ilustrator i rzeźbiarz. W listopadzie 2007 roku w PSP 
w Rozniszewie gościł na otwarciu swojej wystawy„Zwierzyniec 
Pana Wilkonia”.

GMINA SIECIECHÓW

Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie 
ul. 11 Listopada 2
26-922 Sieciechów 
tel. (48) 621 60 23
bibliotekasieciechow@poczta.onet.pl

Biblioteka Publiczna w Sieciechowie to główna placówka kultural-
na na terenie gminy. Biblioteka współorganizowała między inny-
mi: Dożynki Powiatowe w Sieciechowie, Święto Pułkowe 28 Pułku 
Artylerii Lekkiej w Zajezierzu, Uroczystości upamiętniające rocz-
nicę pacyfikacji wsi Kępice i Święto Odzyskania Niepodległości.
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12 kwietnia 
Janów k.Kozienic

22 23

Podczas uroczystości inauguru-
jącej projekt Powiat Kozienicki 
Stolica Kultury Mazowsza 2012 
odbędzie się uroczyste przeka-
zanie symbolicznych „Kluczy do 
Stolicy Kultury Mazowsza” przez 
Starostę Powiatu Żyrardowskiego, 
który ten tytuł piastował w 2011 r. 
Gala wręczenia Kluczy uświet-
niona będzie pokazem wyrobów 
i produktów regionalnych, w tym 

nagrodzonych Laurem Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. 
Bogactwo kulturowe ziemi kozie-
nickiej zaprezentują na stoiskach 
twórcy i artyści działający na 
terenie powiatu kozienickiego. 
Część oficjalna przeplatana będzie 
występami scenicznymi rodzi-
mych wykonawców i zespołów. 
Gwiazdą wieczoru będzie zespół 
IncarNations, który współtworzył 

i w którym gra rodowity kozie-
niczanin Wojtek Krzak. Relację 
z Inauguracji Projektu można 
będzie oglądać na żywo w TVP 
Warszawa.

Inauguracja 
Projektu Powiat 
Kozienicki Stolica 
Kultury Mazowsza 
2012
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Po raz pierwszy uroczystość zorganizowano 
w 2009 r., w 65. rocznicę udanego zrzutu ci-
chociemnych, spadochroniarzy Armii Krajowej 
w Paprotni, gmina Grabów nad Pilicą. Od po-
czątku imprezę wspierał i patronował jej jeden 
z ostatnich żyjących żołnierzy cichociemnych 
gen. bryg. w st. spocz. Stefan „Starba” Bałuk. 
W organizację i przebieg uroczystości i widowiska 
historycznego zaangażowana jest również jednost-
ka specjalna GROM, która kontynuuje tradycje 
cichociemnych. Organizatorzy – Gmina Grabów 
nad Pilicą, Starostwo Powiatowe w Kozienicach, 
Nadleśnictwo Dobieszyn, Stowarzyszenie „Grabo” 
oraz Kozienickie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych i współpracujące grupy rekonstruk-
cyjne rokrocznie przygotowują widowisko histo-
ryczne dokładnie w miejscu historycznego zrzutu. 
Przed widowiskiem odbywają się uroczystości pod 
pomnikiem w Grabowie nad Pilicą upamiętniają-
cym zrzut, natomiast w Paprotni proboszcz parafii 
pw. św. Trójcy w Grabowie nad Pilicą ks. Stanisław 
Drąg odprawia mszę św. polową. Impreza z roku 
na rok przybiera coraz to nową i lepszą formułę, 
a na uwagę zasługuje fakt, że podczas pierwszego 
widowiska widzowie oglądali skoki spadochrono-
we, wykonane po raz pierwszy podczas rekon-
strukcji historycznej w Polsce. 

Uroczystości 
upamiętniające zrzut 
cichociemnych w ramach 
operacji Weller 7 
7–8 kwietnia 1944 r.

29 kwietnia 
Grabów nad Pilicą, 
Paprotnia



6 maja 
Ryczywół błonia  
nad Radomką
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gania Wojska Polskiego z Wehrma- 
chtem 8–9 września 1939 r. 
o strategiczny most wojskowy 
rozciągnięty na Wiśle między 
Świerżami Górnymi a okolicami 
Maciejowic. Będzie to już piąte wi-
dowisko historyczne nawiązujące 
do wydarzeń z września 1939 r. 
w Ryczywole. Śmiałym zamierze-
niem organizatorów tegorocznej 
rekonstrukcji – Kozienickiego 
Stowarzyszenia Rekonstrukcji 

Historycznych, Starostwa Powia-
towego w Kozienicach, Gminy 
Kozienice – jest zaprezentowanie 
dynamicznego widowiska, ja-
kiego jeszcze widzowie nie mieli 
okazji oglądać. Oprócz ponad 
150 rekonstruktorów i aktorów 
w historycznym umundurowaniu 
na polu walki zobaczyć będzie 
można bogatą scenografię, 
spektakularną pirotechnikę, 
liczne pojazdy historyczne i ich 

repliki. Smaczkiem rekonstrukcji 
będzie udział jedynej na świecie 
repliki polskiego czołgu 7TP, któ-
ry w składzie 1 Batalionu Czoł-
gów Lekkich walczył w regionie 
m.in. o Głowaczów, w okolicach 
Ryczywołu i przeprawy mostowej 
w Świerżach. Dodatkowo przewi-
dziano również wyjątkową niespo-
dziankę, niepokazywaną dotąd na 
rekonstrukcjach w Polsce – efek-
towną potyczkę na niebie.

Rekonstrukcja 
historyczna 
Przedmoście 
Maciejowickie 
2012 
Tegoroczna rekonstrukcja histo-
ryczna w Ryczywole gm. Kozienice 
na błoniach nad Radomką przed-
stawiać będzie walki na tzw. Przed-
mościu Maciejowickim, czyli zma-



19 maja 
północna część 
powiatu kozienickiego
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uczestników. Prowadzący przez 
najpiękniejsze zakątki Puszczy 
Kozienickiej i rezerwaty Kozie-
nickiego Parku Krajobrazowego 
szlak rajdu kierował rowerzystów 
do miejsc związanych z dziejowy-
mi wydarzeniami historii Polski 
– bitwami I wojny światowej, 
w tym „bitwą trzech Marszał-
ków” pod Laskami-Anielinem, 
gdzie Józef Piłsudski osobiście 
dowodził I Brygadą Legionów 

Polskich. Trasę 60-kilometrowe-
go rajdu wyznaczyli i opracowali 
pracownicy Wydziału Promocji 
i Kultury Starostwa Powiatowe-
go w Kozienicach. II Powiatowy 
Rajd Rowerowy „Śladami Historii’ 
prowadzić będzie po północnych 
terenach powiatu kozienickiego, 
obfitujących w miejsca upamięt-
niające wydarzenia z powsta-
nia styczniowego oraz II wojny 
światowej. Podczas rajdu każdy 

uczestnik otrzyma specjalnie 
opracowany folderek z opisem 
i mapką rajdu. Wspólny poczę-
stunek na koniec dodatkowo 
zintegruje wszystkich pasjona-
tów dwóch kółek, aktywnego 
wypoczynku, historii i pięknych 
„okoliczności przyrody” powiatu 
kozienickiego.

II Powiatowy 
Rajd Rowerowy 
„Śladami Historii”

Zorganizowany w 2011 r. przez 
Starostwo Powiatowe w Kozie-
nicach Powiatowy Rajd Rowe-
rowy „Śladami Historii” cieszył 
się dużym zainteresowaniem 
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20 maja 
Rozniszew

Smyczkowego PRIMA VISTA. 
W programie utwory Antonio 
Vivaldiego „Stabat  Mater” 
i „Cztery Pory Roku”. 
W listopadzie w kościele pw. 
Wniebowzięcia NMP w Opactwie 
w gminie Sieciechów odbędzie się 
koncert Chóru SGH.
Staropolskie Wieczory w Zabytkach 
Architektury Mazowieckiej z cyklu 
Mazowsze w Koronie cieszą się du-
żym zainteresowaniem mieszkańców 
powiatu kozienickiego. Jest to jedna 
z kilku cyklicznych imprez organizo-
wanych przez Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach. I koncert z tego 
cyklu odbył się  w listopadzie 2006 
roku w Kościele p.w. św. Krzyża 
w Kozienicach. Wystąpiła wówczas 

Orkiestra Kameralna Filharmonii 
Narodowej w Warszawie pod kierow-
nictwem artystycznym Jana Lewaka. 
MAGNIFICAT, ANIMA MEA DOMINUM 
– KONCERT MUZYKI JOHANNA 
SEBASTIANA BACHA pod takim 
tytułem także w kościele p.w. św. 
Krzyża w Kozienicach można było 
w październiku 2007 roku wysłu-
chać II koncertu z cyklu Mazowsze 
w Koronie. 
III koncert JOSEPH HAYDN – WIEL-
KIE DZIEŁA odbył się w  maju 2008 
roku w kościele p.w. św. Krzyża 
w Kozienicach. W 2009 roku IV 
koncert Mazowsze w Koronie Sta-
ropolskie Wieczory w Zabytkach 
Architektury Mazowieckiej pt. 
„Polskość – tradycje i inspiracje” 

odbył się w  maju w Sanktuarium 
NMP Królowej Różańca Świętego 
w Wysokim Kole. Zespół kościelno- 
-klasztorny w Opactwie gościł 
w maju 2011 roku wykonawców 
V Koncertu z cyklu Mazowsze w Ko-
ronie. Muzyczne Wieczory w Zabyt-
kach Architektury Mazowieckiej.
Na koncercie pt. „Muzykowanie 
wobec aniołów”, zorganizowanym 
po raz pierwszy w zabytkowym 
kościele  pw. Wniebowzięcia NMP 
pochodzącym z XVIII wieku, mu-
zycy z zespołu instrumentów dę-
tych blaszanych VARSOVIA BRASS 
QUINTET zaprezentowali znane 
utwory muzyki religijnej i świec-
kiej. Każdy z koncertów poprze-
dzany jest komentarzem muzycz-
nym, który wprowadza słuchaczy 
w tajniki teorii muzycznej i historii 
muzyki europejskiej oraz ułatwia 
słuchanie programu. W projekcie 
Mazowsze w Koronie wykorzy-
stywane są walory akustyczne 
i estetyczne zabytków historycz-
nych. Mecenasem cyklu jest Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego, autorem cyklu 
koncertów jest Małgorzata Kali-
cińska z Impresariatu Muzycznego 
Mazowieckiego Centrum Kultury 
i Sztuki w Warszawie, zaś współor-
ganizatorem Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach, a koordynatorem 
Wydział Promocji i Kultury.

Koncert z cyklu 
Mazowsze 
w Koronie 
Muzyczne 
Wieczory 
w Zabytkach 
Architektury 
Mazowieckiej 

W 2012 roku Koncerty z cyklu 
Mazowsze w Koronie w powiecie 
kozienickim odbędą się dwukrotnie. 
20 maja w Rozniszewie od-
będzie się koncert  Andrzeja 
Konstantego Kulki i Kwartetu 



26 maja 
Ognisko Pracy 
Pozaszkolnej 
„Ogród Jordanowski” 
w Kozienicach
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Podczas kolejnego Zlotu Bliź-
niaków Puszczy Kozienickiej, po 
raz czwarty w Ognisku Pracy Po-
zaszkolnej „Ogród Jordanowski” 
spotkają się rodzeństwa urodzo-
ne lub mieszkające na terenie 
Puszczy Kozienickiej. Impreza 
o charakterze prorodzinnym to 
wielka zabawa. Jest okazją do 
spotkań osób urodzonych z ciąży 
mnogiej oraz ich rodzin i znajo-
mych. Na zlocie zorganizowanym 

w OPP „Ogród Jordanowski” 
bliźniacy i ich rodziny współrywa-
lizują w licznych konkurencjach 
sprawnościowych, logicznych 
i łamigłówkach zorganizowa-
nych według hasła przewodniego 
zlotu. Dotychczas były to m.in. 
„Potyczki rycerskie”, „Łowienie 
bliźniaczych talentów”. Zlot Bliź-
niaków Puszczy Kozienickiej to 
doskonała okazja do spotkania 
i integracji rodzin bliźniaczych, 

a także przybliżenia wszystkim 
zainteresowanym fenomenu 
bliźniąt.

Zlot Bliźniaków 
Puszczy 
Kozienickiej 



1 czerwca 
Gniewoszów
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W Gniewoszowie 1 czerwca zo-
stanie zorganizowany piknik 
rodzinny połączony z obcho-
dami  Międzynarodowego Dnia 
Dziecka. Program artystyczny 
zaprezentują uczniowie Publicz-
nego Gimnazjum  i Publicznej 
Szkoły Podstawowej w Gniewo-
szowie oraz Publicznych Szkół 
Podstawowych w Wysokim Kole 

i Borku. W programie m.in. 
pokaz tańca towarzyskiego. 
W trakcie imprezy odbędą się 
liczne gry,  zabawy,  konkur-
sy z nagrodami. Najmłodszym 
uczestnikom wiele atrakcji za-
pewni wesołe miasteczko. Or-
ganizatorem imprezy są Gmina 
Gniewoszów i Publiczne Gimna-
zjum w Gniewoszowie.

Piknik 
Rodzinny 
w Gniewoszowie  



1-3 czerwca 
Kozienice
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wystawy twórców regionalnych. 
Wiele imprez (w tym loterie, kon-
kursy, spławikowe zawody wędkar-
skie) skierowanych jest do najmłod-
szych w związku z przypadającym 
w tym okresie Dniem Dziecka. 
W tym roku dodatkowo w ramach 
Dni Puszczy Kozienickiej odbędą się 
VIII Ogólnopolskie Prezentacje Ar-
tystyczne Osób Niepełnosprawnych 
„Szukamy Siebie”, koncert galowy 
XIX Konkursu Tanecznego Music- 

-Dance, ciekawostką będzie również 
prezentacja wielkoformatowej wy-
stawy „Polska w Europie” promu-
jącej polską prezydencję w Radzie 
Unii Europejskiej. Na zakończenie 
obchodów wystąpi gwiazda polskiej 
muzyki popularnej, Szymon Wydra 
& Carpe Diem. W poprzednich la-
tach występowali m.in. zespół Feel, 
Piotr Gąsowski, Stachursky. Orga-
nizatorami obchodów są: Kozie-
nicki Dom Kultury im. Bogusława 

Klimczuka, Gmina Kozienice, Bi-
blioteka Publiczna Gminy Kozie-
nice, OPP „Ogród Jordanowski” 
w Kozienicach, w organizację włą-
czają się również Starostwo Powia-
towe w Kozienicach, szkoły z tere-
nu gminy i powiatu kozienickiego, 
organizacje i stowarzyszenia. 

Dni Puszczy 
Kozienickiej 
Odbywają się zwykle na przeło-
mie maja i czerwca w Kozienicach. 
Na imprezę składają się: wystawy, 
występy artystyczne, Zlot Bliźnia-
ków Puszczy Kozienickiej, przedsta-
wienia teatralne, zawody sportowe, 
koncerty muzyki poważnej, ludowej 
i rozrywkowej, kiermasze książki 
regionalnej, prac artystycznych, 



1 czerwca 
Kozienice

38 39

W Zespole Szkół nr 1 im. Legio-
nów Polskich w Kozienicach 1 
czerwca 2012 roku odbędzie się 
VII Międzypowiatowy Festiwal 
Piosenki Obcojęzycznej. Wyko-
nawcy prezentować będą utwory 
o tematyce ekologicznej. 
Impreza cieszy się dużą popularno-
ścią wśród uczniów szkół gimnazjal-
nych i ponadgimnazjalnych. W tym 

roku w festiwalu udział weźmie 10 
gimnazjów i 10 szkół ponadgim-
nazjalnych z okręgu radomskiego 
oraz dzieci z Przedszkola nr 4 
w Kozienicach. 
Organizatorami festiwalu są 
Zespół Szkół nr 1 w Kozienicach 
oraz Międzypowiatowy Ośrodek 
Doskonalenia Nauczycieli w Ra-
domiu z siedzibą w Iłży. 

VII 
Międzypowiatowy 
Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej 



1–2 czerwca 
Kozienice
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kozienickiej społeczności z mło-
dymi adeptami sztuki wokalnej 
z całej Polski oraz uświadomie-
nie społeczeństwu, że osoby 
niepełnosprawne obdarzone są 
wszelkimi talentami, które warto 
poznawać, prezentować i wspie-
rać. Prezentacje – jako jedno 
z najważniejszych wydarzeń 
muzycznych na terenie powiatu 
kozienickiego – z roku na rok 
przyciągają coraz więcej osób 

zarówno tych, które występują, 
jak i tych, które tworzą cudowną 
publiczność, a cenią sobie kultu-
rę, muzykę i śpiew w świetnym 
wydaniu. Organizatorzy mogą 
poszczycić się faktem, że podczas 
konkursu wokalnego występo-
wali utalentowani wokaliści, któ-
rych oceniało znamienite jury. 
Dotychczas w komisji konkurso-
wej prezentacji zasiadali: Danuta 
Błażejczyk – piosenkarka, Laura 

Łącz – aktorka, Jerzy Szurmiej 
– reżyser, Lidia Stanisławska – 
piosenkarka, Krzysztof Cwynar 
– piosenkarz, Stefan Brzozowski 
– lider zespołu „Czerwony Tuli-
pan”, członkowie grupy wokal-
nej „Partita” i inni znani artyści. 
Co roku prezentacje wzbogacane 
były występami gwiazd. W po-
przednich edycjach imprezy 
wystąpiły m.in. zespoły: „Piersi”, 
„Kombii”, „Drewutnia”, „Zako-
power”, „Czerwony Tulipan”, 
„Big Day”, lider i wokalista 
„Lady Pank” Janusz Panasewicz 
z zespołem oraz Jacek Stachur-
sky z zespołem. 
Najlepsi artyści wyłonieni pod-
czas kwalifikacji wystąpią na de-
skach kozienickiego amfiteatru 
podczas Koncertu Finałowego VIII 
Ogólnopolskich Prezentacji Arty-
stycznych Osób Niepełnospraw-
nych „Szukamy Siebie”. Ogłosze-
nie wyników i wręczenie nagród 
odbędzie się podczas Koncertu 
Galowego 2 czerwca. 
Organizatorami VIII Prezentacji 
są Gmina Kozienice i Kozienic-
ki Dom Kultury im. Bogusława 
Klimczuka. 

VIII Ogólnopolskie 
Prezentacje 
Artystyczne Osób 
Niepełnosprawnych 
„Szukamy Siebie” 

W prezentacjach co roku bierze 
udział czterdziestu artystów 
z całej Polski. Głównym celem 
przedsięwzięcia jest integracja 



3 czerwca 
Magnuszew
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Do kalendarza imprez w gminie 
Magnuszew na stałe wpisały się 
obchodzone w czerwcu Dni Gminy 
Magnuszew połączone z gmin-
nymi obchodami Dnia Dziecka. 
W związku z tym impreza prze-
biega zwykle w dwóch blokach. 
Jeden stanowią gry, konkursy, 
zabawy dla dzieci połączone 
z występami artystycznymi dzieci 

i młodzieży. W bloku dla doro-
słych wśród wykonawców domi-
nują znane kabarety i popularni 
soliści i zespoły. Nie brakuje także 
konkursów sprawnościowych oraz 
rozgrywek piłkarskich. Urząd 
Gminy i Gminna Biblioteka Pu-
bliczna – Centrum Kultury w Ma-
gnuszewie są organizatorami tej 
cyklicznej imprezy.

Dni 
Magnuszewa 



30 czerwca 
Kozienice

44 45

Po raz drugi w Kozienicach  od-
będzie się Półfinał Narodowe-
go Konkursu Piękności – Miss 
Polski 2012. Impreza odbędzie 
się w amfiteatrze Kozienickie-
go Centrum Rekreacji i Sportu. 
Konkurs ten organizowany jest 
w naszym kraju już od 22 lat, 

a zdobywczyni I miejsca repre-
zentuje Polskę na wyborach Miss 
World. Galę Półfinału Miss Polski 
2012 poprzedzi kilkudniowe 
zgrupowanie wszystkich półfi-
nalistek w Kozienicach. Bezpo-
średnią transmisję z półfinału 
przeprowadzi TV4.

Półfinał 
Narodowego 
Konkursu Piękności 
– Miss Polski 
2012  



Czerwiec,
październik 
Galeria „Na piętrze” 
w Rozniszewie

46 47

W 2012 roku  w Galerii „Na pię-
trze” odbędzie się kilka wystaw 
i imprez kulturalnych, wśród nich 
jest  wystawa Józefa Wilkonia, 
której otwarcie odbędzie się 
1 czerwca. Będzie to już druga 
wystawa tego znanego  w kraju 
i za granicą malarza, grafika, 
ilustratora i rzeźbiarza. Po raz 
pierwszy artysta był w PSP 
w Rozniszewie w listopadzie 
2007 roku na otwarciu swojej 

wystawy „Zwierzyniec Pana Wil-
konia”. Opowiadał zebranym 
o sobie, swoim życiu i prezento-
wanych pracach. 
Natomiast 12 października 2012 
roku  zaplanowane jest podsumo-
wanie 12 lat działalności galerii. 
Zorganizowana zostanie wystawa 
prac wszystkich artystów, którzy  
dotychczas prezentowali swoją 
twórczość w rozniszewskiej szko-
le. Galeria działa w Publicznej 

Wernisaże 
wystaw w Galerii 
„Na piętrze” 

Szkole Podstawowej im. 
S. Czarnieckiego w Rozniszewie 
w gminie Magnuszew. Powstała 
z inspiracji artystów zaprzyjaź-
nionych ze szkołą oraz  dzięki 
zaangażowaniu dyrekcji, grona 
pedagogicznego oraz miejsco-
wych sponsorów. Swoje funk-
cjonowanie rozpoczęła w 2000 
roku. Od tego czasu wysta-
wiano w niej prace kilkunastu 
twórców: lokalnych artystów, 
a także malarzy, grafików 
i rzeźbiarzy głównie z Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Swoje prace wystawiali m.in. 
absolwenci warszawskiej ASP 
Anna Batte, Anna Jędrzejec, 
Mateusz Dąbrowski, a także 
Kazimierz Królik. Koordynato-
rem wszystkich przedsięwzięć 
artystycznych jest Agnieszka 
Suska dyrektor Publicznej Szko-
ły Podstawowej w Rozniszewie. 



Lipiec 
Sieciechów

48 49

Dni Sieciechowa są jedną z naj-
ważniejszych imprez kultural-
nych w gminie, organizowaną 
przez Urząd Gminy i Bibliotekę 
Publiczną w Sieciechowie.  Co 
roku w pierwszej połowie lipca 
atrakcje przygotowane przez 
organizatorów gromadzą tłumy 
mieszkańców oraz przybyłych 
gości. 

Swoje umiejętności artystyczne 
prezentują uczniowie szkół w Sie-
ciechowie i Starych Słowikach, 
dzieci i młodzież z Domu Kultury 
w Dęblinie oraz Świetlicy Wiejskiej 
w Zajezierzu. Dużym zaintereso-
waniem cieszy się także koncert 
zespołów seniora. Z entuzjazmem 
spotykają się koncerty zespołów 
cygańskich, kabaretów i gwiazd 
muzyki rozrywkowej. 

Dni 
Sieciechowa 



Lipiec 
gminy Grabów nad 
Pilicą, Magnuszew
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Plenery na stałe wpisały się do ka-
lendarza imprez. W lipcu zorgani-
zowany zostanie V Powiatowy Ple-
ner, tym razem fotograficzno-ma-
larski. Organizatorem jest Wydział 
Promocji i Kultury Starostwa Powia-
towego w Kozienicach, natomiast   
współorganizatorem  Radomskie 
Towarzystwo Fotograficzne. Uczest-
nicy utrwalać będą niezwykłą przy-
rodę,  zabytki w gminie Grabów 
nad Pilicą i Magnuszew.

Plener malarsko- 
-fotograficzny 

W 2011 roku plener malarski, 
którego jak co roku organizato-
rem było Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach odbył się w szcze-
gólnym, niezwykle urokliwym 
miejscu naszego powiatu – 
Stadninie Koni w Kozienicach. 
W plenerze uczestniczyli artyści, 
z których większość maluje ko-
nie oraz sceny związane z końmi 
i jeździectwem.  Wernisaż wy-
stawy IV Powiatowego Pleneru 

Malarskiego został zorganizowa-
ny 31 lipca podczas II Kozienic-
kiego Festiwalu Jeździeckiego. 
Współorganizatorami pleneru 
była Stadnina Koni Sp. z o.o. 
w Kozienicach i Klub Jeździecki 
SKARB. W poprzednich latach trzy 
plenery malarsko-rzeźbiarskie 
„Inspiracje Garbatka-Letnisko” 
odbyły się w gminie Garbatka- 
-Letnisko, z wykorzystaniem 
obiektów Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych. Po każdym 
plenerze w Wydziale Promocji 
i Kultury opracowywany i dru-
kowany był folder z wybranymi 
pracami wykonanymi podczas 
dwutygodniowego spotkania ze 
sztuką. Prace były prezentowane 
m.in.  w Muzeum Regionalnym 
w Kozienicach, Instytucie Ba-
dawczym Leśnictwa w Sękocinie 
Starym, Mazowieckim Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrow-
nia”w Radomiu. Wiele z nich 
stanowi stałą ekspozycję w sie-
dzibie Starostwa Powiatowego 
oraz na terenie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Garbatce- 
-Letnisku i Nadleśnictwa Zwoleń.



8 lipca 
Piotrkowice, 
Kozienice

52 53

Kozienickie Dni Ogórka orga-
nizowane są przez rolników 
z terenu powiatu kozienickiego 
z udziałem gminy Kozienice. 
Głównym celem imprezy jest pro-
mocja produktów rolnych kozie-
nickiego powiśla. Zaplanowana 
jest wystawa i degustacja potraw 
z ogórków i innych produktów 

Kozienickie Dni 
Ogórka 

lokalnych. Jak zawsze organiza-
torzy przewidzieli wiele atrakcji 
dla wszystkich uczestników, 
w programie m.in. występy chó-
rów seniora i zespołów ludowych, 
wystawy regionalnych twórców 
i konkursy z nagrodami. Nie za-
braknie specjalnej części progra-
mu dla dzieci.



12 lipca 
Garbatka-Letnisko

54 55

na szeroką skalę pacyfikację 
miejscowości, w której znajdowała 
się Komenda Obwodu Kozienice 
Armii Krajowej. Represje objęły 
praktycznie każdą z rodzin miesz-
kających w Garbatce. Po licznych 
i krwawych przesłuchaniach kilka-
dziesiąt osób rozstrzelano na miej-
scu, natomiast kilkuset garbatczan 
wywieziono do obozów koncen-
tracyjnych – Oświęcimia i Maut- 
hausen. Jak udało się ustalić, 

70. rocznica 
pacyfikacji 
Garbatki-Letniska 

z niemieckich obozów powróciło 
jedynie 44 mieszkańców Garbatki. 
W ramach tegorocznych uroczy-
stości po południu 12 lipca odbę-
dzie się msza święta celebrowana 
przez biskupa Henryka Tomasika, 
po której wszyscy zgromadzeni 
przemaszerują pod pomnik upa-
miętniający aresztowanie i pacyfi-
kację. Tam nastąpią okolicznościo-
we przemówienia zaproszonych 
gości, w tym rodzin ofiar tragedii. 

Specjalnie na tę uroczystość Sto-
warzyszenie Przyjaciół Garbatki 
przygotowuje i zaprezentuje pod-
czas obchodów okolicznościowe 
wydawnictwo.
Organizatorem uroczystości są: 
Gmina Garbatka-Letnisko, Stowa-
rzyszenie Przyjaciół Garbatki.

Uroczystości upamiętniające tra-
giczne wydarzenia sprzed 70 lat 
w Garbatce objęła honorowym 
patronem m.in. Marszałek Sejmu 
RP Ewa Kopacz. Podczas tragicz-
nych wydarzeń 12 lipca 1942 r. 
Niemcy przeprowadzili zakrojoną 



21–22 lipca
Garbatka-Letnisko
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XXX Dni Garbatki jak zwykle 
odbędą się na terenie Ośrodka 
Wypoczynkowego „Polanka”. Każ-
dego roku na scenie  amfiteatru 
w Garbatce-Letnisku  występują 
miejscowi artyści. Są wśród nich 
przedszkolaki, uczniowie, a także 
seniorzy z Klubu Seniora „Wrzos”. 
W tym roku w programie artystycz-
nym:  Biesiada sarmacka, rosyjska, 
góralska oraz  przeboje włoskie 

Dni 
Garbatki 

i latynoamerykańskie, a także 
Kabaret Elita i Przegląd Szant. Im-
prezie towarzyszą konkursy z na-
grodami, wystawy prac lokalnych 
twórców, loteria, wesołe miastecz-
ko.  Każda edycja  cieszy się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców 
i przebywających latem w Garbat-
ce-Letnisku wczasowiczów. Organi-
zatorami są Urząd Gminy  i Gmin-
na Świetlica w Garbatce-Letnisku. 



26 lipca 
III Etap 
Kozienice–Kozienice
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55 Międzynarodowy Wyścig 
Kolarski „Dookoła Mazowsza” 
odbędzie się w dniach 23–27 
lipca 2012 r. Mazowiecka rywa-
lizacja rozpocznie się, podobnie 
jak w ubiegłym roku, prolo-
giem w Warszawie, a zakończy 
indywidualną jazdą na czas 
w Szydłowcu. III etap wyścigu 
odbywać się będzie na szosach 
miasta i powiatu kozienickiego. 
Jeden z najstarszych wyścigów 

55. 
Międzynarodowy 
Wyścig „Dookoła 
Mazowsza” 
Mazovia-Tour 

kolarskich w Polsce, organizowa-
ny – z przerwami – od 1951 r., 
co roku gromadzi ponad setkę 
kolarzy z kilkunastu ekip z Polski 
i zagranicy. W ostatnich 2 latach 
triumfatorami wyścigu byli: 
w 2010 Niemiec Sebastian Forke 
z teamu Nutrixxon Sparkasse, 
w 2011 r. Robert Radosz z BDC 
MarcPol Team. Wyścig to nie tyl-
ko sportowa, dynamiczna rywa-
lizacja dziesiątków zawodników 

pokonujących opór powietrza, 
grawitacji i toczenia. To również 
widowisko gromadzące na trasie 
przejazdu setki sympatyków 
dwóch kółek. Organizatorem 
zawodów jest Stowarzyszenie 
Wspierania i Rozwoju Sportu 
„Mazovia Team”, współorgani-
zatorami samorządy powiatów, 
miast i gmin, przez których tere-
ny prowadzi trasa wyścigu.



28–29 lipca 
Kozienice

60 61

Konkursy w skokach przez prze-
szkody  w Kozienicach mają wie-
loletnią tradycję. W 2010 roku zo-
stała zmieniona formuła zawodów. 
Obecnie jest to Festiwal Jeździecki, 
a konkursy skoków stały się jed-
ną z jego części. Impreza odbywa 
się na hipodromie Kozienickiej 
Stadniny, która wraz z Klubem 
Jeździeckim „Skarb” Kozienice jest  
organizatorem. Zawsze uczestniczy 

III Kozienicki 
Festiwal 
Jeździecki

w niej wielu  zawodników i koni, 
a ich rywalizacja gromadzi licz-
ną widownię, miłośników koni 
i jeździectwa.
Uczestnicy startują m.in. w kon-
kursie o Puchar Starosty Powiatu 
Kozienickiego oraz w kilkunastu 
konkursach o różnym stopniu 
trudności, począwszy od konkur-
su dla amatorów, gdzie wysokość 
przeszkód nie przekracza 80 cm, 

kończąc na tych o najwyższej 
randze, gdzie wysokość przeszkód 
sięga 130 cm.  Najmłodsi widzo-
wie mogą na kucykach poznawać 
tajniki jeździectwa w specjalnym 
przedszkolu jeździeckim. Podczas  
festiwalu odbywają się konkursy, 
pokazy, wystawy.



Sierpień
Głowaczów
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Dni Głowaczowa tradycyjnie od-
bywają się w sierpniu i połączone 
są z finałowym meczem rozgry-
wek piłkarskich o Puchar Wójta 
Gminy Głowaczów. Trwające kilka 
tygodni zmagania piłkarzy  po-
przedzające finał  na miejscowym 
stadionie gromadzą kibiców, ro-
dziny i znajomych. Zwycięska 

Dni 
Głowaczowa 

drużyna otrzymuje puchar 
wójta, a pozostałe atrakcyjne 
nagrody rzeczowe. Podczas Dni 
Głowaczowa program artystycz-
ny  prezentują przedszkolaki 
i uczniowie z placówek oświato-
wych z terenu gminy Głowaczów. 
Organizatorem imprezy jest 
Urząd Gminy w Głowaczowie.



12 sierpnia 
Magnuszew, 
Studzianki Pancerne  
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w pierwszych trzech dniach walk, 
podczas których wieś Studzianki 
kilkanaście razy przechodziła 
z rąk Wehrmachtu do rąk od-
działów polskich oraz radzieckich 
i odwrotnie. Szczególnie zacięte 
walki toczono o skrzyżowanie 
w Studziankach – wojska polskie 
zdobyły je dopiero po siódmym 
szturmie. Największy wysiłek 
zbrojny spośród polskich jedno-
stek poniosła 1 Brygada Pancerna 

Obchody 68. 
Rocznicy Bitwy 
pod Studziankami 

skierowana do obrony odcinka 
południowego zdobytego przy-
czółka na Wiśle, gdzie prowadziły 
natarcie trzy niemieckie dywizje: 
19 Dolnosaksońska Dywizja Pan-
cerna, 1 Dywizja Pancerno-Spa-
dochronowa „Hermann Göring” 
oraz 45 Dywizja Grenadierów. 
Pamięć o tej bitwie utrzymywana 
była przez lata powojenne. Walki 
pod Studziankami były kanwą 
3 odcinków bardzo popularnego 

serialu „Czterej Pancerni i pies”. Po 
wojnie wieś odbudowano. Ze skła-
dek żołnierskich powstała szkoła 
nosząca imię Brygady Pancernej 
im. Bohaterów Westerplatte. W 20. 
rocznicę bitwy odsłonięto na skraju 
wsi pomnik-mauzoleum, pole bitwy 
obejrzeć można z wieży widoko-
wej. Od 12 sierpnia 1969 r. wieś 
nosi nazwę Studzianki Pancerne. 
Studzianki posiadają własny herb 
zaprojektowany przez Szymona 
Kobylińskiego – przedstawia on 
czołg z husarskimi skrzydłami. 
Uroczyste obchody bitwy pod 
Studziankami i walk o przyczółek 
warecko-magnuszewski tradycyj-
nie rozpoczynają się w Magnusze-
wie pod Pomnikiem Braterstwa 
Broni. Następnie liczne delegacje 
z pocztami sztandarowymi spoty-
kają się przy pomniku-mauzoleum 
w Studziankach Pancernych. 
Uroczystości uświetniają swoją 
oprawą m.in. Kompania Hono-
rowa 1. Warszawskiej Brygady 
Pancernej oraz Orkiestra Wojsk 
Lądowych. Organizatorami uro-
czystości są: Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach, Gmina Głowaczów 
i Magnuszew, Mazowiecki Od-
dział Związku Weteranów i Re-
zerwistów Wojska Polskiego.

Bitwa pod Studziankami była 
największą bitwą pancerną sto-
czoną przez polskie jednostki 
na froncie wschodnim. Walki 
o Studzianki rozegrały się 9–16 
sierpnia 1944 r., najdramatycz-
niejsze zmagania rozegrały się 



24–25 
sierpnia 
Kozienice

X Festiwal Piosenki 
Polskiej im. Bogusława 
Klimczuka 
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I Ogólnopolski Festiwal Piosenki im. Bogusława 
Klimczuka odbył się w 2002 roku.
Konkurs poprzedzają kwalifikacje, do których  
zgłasza się kilkunastu, a w niektórych latach na-
wet kilkudziesięciu wykonawców. Młodzi wokaliści 
rywalizują o nagrody pieniężne oraz nagrody  rze-
czowe. Najlepszy wykonawca zostaje laureatem 
Grand  Prix festiwalu. Od lat koncerty festiwalo-
we prowadzą  prezenterzy Programu I Polskiego 
Radia:  Maria Szabłowska i Paweł Sztompke. 
Podczas festiwalu odbywają się także koncerty 
gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Konkurs fi-
nałowy i koncert galowy odbędą się w amfiteatrze 
Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. Każdego 
roku w festiwalu uczestniczy kilkunastu artystów, 
laureaci otrzymują atrakcyjne nagrody.
Znany kompozytor, pianista i aranżer Bogusław 
Klimczuk urodził się w Kozienicach.   Komponował 
utwory na orkiestrę, pieśni, kantaty oraz piosen-
ki, z których wiele zdobyło ogromną popularność. 
Niezapomniane przeboje to m.in. „Rudy rydz”, 
„Jabłuszko pełne snu”, ”Cóż wiemy o miłości”. 
Skomponował także sygnał Ogólnopolskiego 
Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. 
Organizatorem festiwalu jest gmina Kozienice 
i Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. 



1 września 
Muzeum Regionalne 
w Kozienicach
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Otwarcie wystawy nastąpi w rocz-
nicę wybuchu II wojny światowej. 
Na wernisażu zaprezentowane 
zostaną unikatowe zdjęcia Kozienic 
wykonane głównie przez niemiec-
kich żołnierzy okupujących miasto, 
zdjęcia zebrane dzięki kozienickim 
kolekcjonerom. Dzięki nim uda-
ło się zgromadzić pokaźny zbiór 

Otwarcie wystawy 
fotografii 
„Kozienice – lata 
wojny i okupacji 
w obiektywie” 

materiałów, na których uwiecz-
nione zostały charakterystyczne 
miejsca, obiekty, scenki z życia 
codziennego kozieniczan, a także 
efekty działań okupantów – znisz-
czenie miasta, pałacu kozienickie-
go. Wystawa towarzyszyć będzie 
obchodom rocznicy wybuchu II 
wojny światowej organizowanych 

w ramach projektu „Każdy dzień 
jest podróżą przez historię”, re-
alizowanego przez Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych.
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2 września
Kozienice

Kanwą widowiska historycznego 
przygotowanego przez Kozienic-
kie Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych będą wydarzenia 
z pierwszych dni wojny i okupacji 
w Kozienicach. Będą to m.in. zaję-
cie miasta przez okupantów, prze-
śladowania mieszkańców Kozienic, 
przemarsz kolumny jenieckiej 

„Samoloty 
nadleciały znad 
Radomia” – 
widowisko 
historyczne 

gen. Kleberga po bitwie pod 
Kockiem i inne. Organizatorzy 
w ramach projektu „Każdy dzień 
jest podróżą przez historię” 
przybliżają kozienickiej społecz-
ności, szczególnie młodzieży, 
lokalną historię, znane postacie 
i wydarzenia mające wpływ na 
dzieje miasta.



Sierpień/ 
wrzesień 
Kozienice

72 73

W 2012 roku X Dożynki Powiatowo- 
-Gminne odbędą się w gminie Kozie-
nice, która  już po raz drugi gościć 
będzie uczestników dożynek.
Dożynki Powiatowe to także cy-
kliczna impreza organizowana 
przez Wydział Promocji i Kultury  
Starostwa Powiatowego w Kozieni-
cach od 2003 roku. Rolę gospoda-
rza w każdym roku pełni  inna gmi-
na, umożliwia to promowanie wsi 
i rolnictwa całego powiatu. Gminy 

X Dożynki 
Powiatowo-Gminne 
„Kozienice 2012” 

Sieciechów i Grabów nad Pilicą już  
dwukrotnie gościły uczestników 
dożynek. 
Dożynki to wyjątkowe święto, 
gdyż praca ludzka jest motywem 
i powodem uroczystości, a obrzędy 
dożynkowe świadczą o znaczeniu 
pracy w życiu każdego człowieka. 
To również możliwość uhonoro-
wania wyróżniających się osób. 
Od czasu zorganizowania pierw-
szych dożynek, czyli w latach 

2003–2011 odznakę „Zasłużony 
dla Rolnictwa” przyznawaną przez 
Ministra Rolnictwa otrzymało 240 
rolników oraz osób zawodowo 
związanych z rolnictwem. To także 
okazja do promowania wsi i rol-
nictwa powiatu kozienickiego, jak 
również dobra zabawa i integracja 
mieszkańców naszego regionu.
Uroczystościom dożynkowym 
towarzyszą konkursy z nagro-
dami, ekspozycje firm i instytucji 
związanych z rolnictwem, liczne 
wystawy, degustacje regional-
nych potraw ekologicznych, po-
kazy sztucznych ogni, zabawy 
taneczne oraz występy zespołów 
estradowych, kapel i zespołów 
pieśni i tańca, a także prezentacje 
artystycznie uzdolnionych dzieci 
i młodzieży z naszego powiatu. 
Nieodłącznym atrybutem „Święta 
Chleba” są barwne i okazałe wień-
ce dożynkowe wykonane przez 
rolników z poszczególnych gmin, 
jak również kosze z plonami z Ro-
dzinnych Ogrodów Działkowych.
Dobrze zorganizowane dożynki, 
oferta artystyczna, nagrody w kon-
kursach to efekt współpracy z pa-
rafiami naszego powiatu, samorzą-
dem wojewódzkim, wójtami gmin, 
rolnikami, stowarzyszeniami, ale 
również przedsiębiorcami i miej-
scowym biznesem, którzy każdego 
roku mają swój udział finansowy 
i rzeczowy.
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30 września
Kozienice

We wrześniu 2012 roku odbędzie 
się VII Ogólnopolski Przegląd 
Piosenki Biesiadnej. Organizatorem 
tej imprezy jest Klub Seniora 
„Relaks” działający przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Kozienicach, 
a współorganizatorami Starostwo 
Powiatowe w Kozienicach i Gmina 
Kozienice. Po raz pierwszy prze-
gląd odbył się w 2006 roku. 

VII Ogólnopolski 
Przegląd Piosenki 
Biesiadnej 

Pierwsze przeglądy miały cha-
rakter regionalny, a od 2009 
roku mają  zasięg ogólnopolski. 
Każdego roku  uczestniczą w nich  
chóry, zespoły wokalne, ludowe ze-
społy śpiewacze, soliści i gawędzia-
rze. Wykonawcy prezentują bardzo 
różnorodny, niepowtarzający się 
repertuar. W Kozienicach wystę-
powali seniorzy m.in. z Warszawy, 

Lublina, Raszyna, Czarnolasu, 
Pionek, Warki, a nawet Gdyni. 
Celem przeglądu jest stworzenie 
zespołom seniorów i solistom 
z Klubów Seniora możliwości po-
równania twórczości artystycznej, 
popularyzacja piosenki biesiadnej, 
integracja. Z każdym rokiem wzra-
sta liczba uczestników.
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Co roku na terenie szkoły od-
bywa się „Festyn ekologiczny”, 
skierowany  głównie do małych 
dzieci. Zapraszane są grupy dzieci 
z przedszkoli kozienickich i Świerży 
Górnych oraz najmłodsi uczniowie 
z PSP nr 1 i PSP nr 3. Festyn roz-
pocznie się projekcją  filmu o te-
matyce związanej z ochroną śro-
dowiska. Kolejną atrakcją będzie  
spektakl o tematyce ekologicznej 
przygotowany przez szkolną grupę 

„Festyn 
Ekologiczny” 
w I Liceum 
Ogólnokształcącym 
im. Stefana 
Czarnieckiego 
w Kozienicach

teatralną „Cokolwiek” oraz adapta-
cja  bajki.
Druga część festynu, konkursowa, 
odbędzie się  na boisku szkolnym. 
Tam młodzież na ekologicznych 
stoiskach  zaprezentuje produkty 
żywnościowe, domowe wypieki 
oraz zabawki ekologiczne, które są 
także przedmiotem konkursu.
Opiekę nad dziećmi w trakcie trwania 
całego festynu sprawują uczniowie 
I L.O przydzieleni do poszczególnych 

grup. Organizują również konkursy, 
gry i zabawy w celu uatrakcyjnienia 
imprezy oraz przybliżenia dzieciom 
tematyki ekologicznej. Po prezen-
tacji komisja konkursowa powołana  
przez dyrektora szkoły rozstrzy-
ga konkurs na stoisko i zabawkę 
ekologiczną. Na zakończenie dla 
przedszkoli biorących udział w fe-
stynie ekologicznym uczniowie 
wręczają upominki oraz zabawki dla 
przedszkolaków.
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Organizowany po raz trzeci przez 
Kozienickie Stowarzyszenie Re-
konstrukcji Historycznych Marsz 
upamiętniający walki 31. Pułku 
Strzelców Kaniowskich na terenie 
powiatu kozienickiego wiedzie hi-
storycznym szlakiem, jaki 14–18 
września 1939 r. pokonali waleczni 
żołnierze 31. pSK. Wymarsz uczest-
ników rozpocznie się w okolicy Bud 
Michałowskich nad Pilicą, gdzie 
pułk przeprawił się przez rzekę. 

III Marsz 
Rekonstrukcyjny 
Szlakiem 
31. Pułku 
Strzelców 
Kaniowskich 
w powiecie 
kozienickim

Trasę marszu  wyznaczają miejsco-
wości i tereny: Augustów (gm. Gra-
bów nad Pilicą) Budy Augustowskie, 
Cecylówka Głowaczowska, Ma-
riampol, Grabnowola, Studzianki 
Pancerne, Basinów, Chodków, Wola 
Chodkowska, Adamów, Maciejowi-
ce (Cztery Kopce), Trakt Królewski 
oraz Augustów – Pomnik 31. Pułku 
Strzelców Kaniowskich. Całość trasy 
liczy przeszło 40 km i prowadzi przez 
3 gminy powiatu: Grabów nad Pilicą, 

Głowaczów, Kozienice. W poszczegól-
nych miejscowościach przy miejscach 
pamięci uczestnicy Marszu oddają 
hołd poległym i pomordowanym 
podczas II wojny światowej. Trzeba 
powiedzieć, że na wyznaczonej trasie 
tego typu obiektów jest naprawdę 
wiele.
W Marszu udział bierze przeszło 30 
rekonstruktorów w pełnym umun-
durowaniu i wyposażeniu bojowym 
wspomaganych przez historyczne 
pojazdy. Mając na uwadze zainte-
resowanie lokalną historią oraz po-
budzanie pozytywnych postaw oby-
watelskich wśród dzieci i młodzieży 
w wyznaczonej części Marszu udział 
biorą dzieci i młodzież z opiekunami 
ze Szkolnych Kół Krajoznawczo- 
-Turystycznych z gminy Kozienice, 
a także z Klubu Młodzieżowego Wo-
lontariatu „Skrzydła” przy Kozienic-
kim Domu Kultury. 
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Kozienickie Obchody Narodowego 
Święta Niepodległości są najważ-
niejszą uroczystością o charak-
terze patriotyczno-kulturalnym 
w roku. Rozpoczynają się mszą 
świętą w intencji Ojczyzny w ko-
ściele pw. św. Krzyża, po czym 
następuje przemarsz na cmentarz 
parafialny, gdzie przy mogiłach 
Legionistów i żołnierzy poległych 
w walce o Ojczyznę odczytywany 
jest apel pamięci, wygłaszane są 

Obchody 
Narodowego 
Święta 
Niepodległości 

okolicznościowe przemówienia, 
składane wieńce i kwiaty, mło-
dzież szkolna odczytuje poezję pa-
triotyczną. Organizatorzy starają 
się ubogacić Święto Niepodległości 
poprzez udział licznych delegacji, 
pocztów sztandarowych związ-
ków kombatanckich i organizacji 
społecznych, szkół, służb mundu-
rowych, samorządów i mieszkań-
ców powiatu kozienickiego. Po 
tych uroczystościach rokrocznie 

organizowane są dodatkowe 
atrakcje związane z odzyska-
niem niepodległości. W Muzeum 
Regionalnym w Kozienicach 
koncertuje młodzież ze Szkoły 
Muzycznej I Stopnia. W 2011 r. 
odbyła się sesja popularnonauko-
wa na temat pierwszowojennych 
bojów i postaw mieszkańców 
ziemi kozienickiej, odbyło się roz-
strzygnięcie konkursu na komiks 
historyczny, na terenie zespołu 
pałacowo-parkowego Kozienickie 
Stowarzyszenie Rekonstrukcji 
Historycznych zorganizowało 
również widowisko historyczne 
„Droga do Niepodległości”. W tym 
roku organizatorzy również 
przygotowali ciekawy program 
obchodów. Organizatorem uro-
czystości jest Starostwo Powiatowe 
w Kozienicach oraz Gmina 
Kozienice, koordynacją zajmuje 
się Wydział Promocji i Kultury 
Starostwa Powiatowego. 



Grudzień 
Kozienice – plac przed 
Krytą Pływalnią „Delfin”
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IV Wigilijne Spotkanie Mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej to uroczystość, 
podczas której licznie zgroma-
dzeni mieszkańcy spotykają się, 
by wspólnie poczuć atmosferę 
świąt Bożego Narodzenia poprzez 
modlitwę, dzielenie opłatkiem, 
degustację potraw wigilijnych. 
Podczas tego wydarzenia spotyka-
ją się przedstawiciele kozienickich 

Wigilijne 
Spotkanie 
Mieszkańców 
Ziemi Kozienickiej 

parafii, lokalnego samorządu, in-
stytucji, stowarzyszeń i twórcy kul-
tury z mieszkańcami. Wyjątkową 
świąteczną atmosferę podkreśla 
kolędowanie zespołów szkolnych, 
młodzieżowych oraz chórów senio-
ra, a także żywa szopka bożonaro-
dzeniowa i świątecznie przystrojone 
stoiska z ozdobami i potrawami 
wigilijnymi. 
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Kozienice
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ZAPRASZAMY 
DO POWIATU 
KOZIENICKIEGO
STOLICY KULTURY 
MAZOWSZA 2012

Podsumowanie 
projektu „Powiat 
Kozienicki Stolica 
Kultury Mazowsza 
2012”, prezentacja 
wydanych publikacji 
kulturalno-
-promocyjnych

Podczas uroczystego podsumowa-
nia projektu „Powiat Kozienicki 
Stolica Kultury Mazowsza 2012” 
zaprezentowany zostanie całorocz-
ny dorobek projektu. Podobnie jak 
podczas inauguracji, zaprezentują 
się twórcy lokalni oraz zaproszeni 
– którzy będą promowali sztu-
kę i kulturę Mazowsza. Podczas 

koncertu kameralnego wystąpi 
zespół nawiązujący do mazowiec-
kiego folkloru. Ideą organizatora 
– oprócz ukazania charaktery-
stycznej dla powiatu kozienickiego 
spuścizny kulturowej – jest przy-
bliżenie uczestnikom wyjątkowego 
klimatu, kultury, tradycji i historii 
Mazowsza jako serca Polski.
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