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„Fotografie to kęsy czasu, które można wziąć do ręki” 

Angela Carter 

 

Czas mija nieubłaganie… Ten truizm towarzyszy nam każdego dnia naszego życia.  

Tłumaczymy nim wiele zjawisk i procesów, nasz codzienny pośpiech, nowe doświadczenia, 

a czasem porażki. Czas jest motorem napędowym, siłą motywacji, a niekiedy wymówką.  

W tym pędzie, określonym wskazówkami i kartkami kalendarza, nie dostrzegamy małych 

zmian w naszym otoczeniu. Wydaje nam się, że wszystko jest takie samo jak wczoraj;  

że takie samo będzie jutro. Aż z dni robią się miesiące, z miesięcy lata, a z dziesiątków  

małych szczegółów wyrasta nowa rzeczywistość, którą dopiero z tej perspektywy jesteśmy 

w stanie dostrzec. Na szczęście mamy fotografie. 

„Kozienice w fotografii – retrospekcja (wspomnienie tego co było… pokazanie tego co jest)” 

to jeden z projektów, które otrzymały dofinansowanie w ramach konkursu na inicjatywy  

lokalne „Nasza kultura w Gminie Kozienice”, realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury 

im. Bogusława Klimczuka. Franciszek Subocz i członkowie warsztatów fotograficznych  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, a także zaproszeni przez nich 

fotografowie, postanowili zmierzyć się z upływającym czasem. 

Głównym założeniem ich projektu było pokazanie tego, w jaki sposób zmieniły się Kozienice 

przez ostatnie 30 lat. Uczynili to za pomocą fotografii. W tej podsumowującej projekt  

publikacji zobaczą Państwo zdjęcia wykonane na początku lat 90. XX wieku  

przez Franciszka Subocza oraz te współczesne, stworzone przez członków grupy  

inicjatywnej jesienią 2021 roku. Niektórych obiektów w Kozienicach już nie ma, a pamięć  

o nich popada w zapomnienie; inne zaś całkowicie odmieniły swoje oblicze. Świat się  

zmienił, a wraz z nim nasze miasto. 

Publikowanym zdjęciom towarzyszą opisy, przygotowane przez uczestników projektu, które 

ułatwiają identyfikację przedstawionych miejsc. Udział w tej inicjatywie był z całą  

pewnością swoistą lekcją historii współczesnych Kozienic, a dla wielu osób okazją  

do wspomnień, niekiedy wręcz wzruszeń niesionych przez nostalgię.  

Publikacja „Kozienice. Retrospekcja” to nie tylko podsumowanie interesującego projektu. 

To ładunek emocji bliskich wielu mieszkańcom Kozienic. 30 lat to niby niewiele  

w perspektywie ogromu historii. To jednak czas jednego pokolenia. Pokolenia, które zdołało 

przejść swoją drogę zawodową, wydać na świat potomstwo, zdobyć wiele doświadczeń,  

zobaczyć i zapamiętać te Kozienice sprzed lat.  

Gratuluję wszystkim pomysłodawcom i uczestnikom projektu, w imieniu Kozienickiego  

Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka, dziękuję Gminie Kozienice za wsparcie,  

a Czytelników zapraszam na tę sentymentalną podróż przez mijający czas, gdzie jedno  

mignięcie oczu dzieli 30 lat. 

Elwira Kozłowska 

Dyrektor Kozienickiego Domu Kultury 

im. Bogusława Klimczuka 
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Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Halina Markowska Budniak 

Plac 15 Stycznia to miejsce w Kozienicach, które niegdyś nazywano rynkiem. Sto lat temu znajdo-

wało się tam targowisko. Po II wojnie światowej i wyzwoleniu przez dłuższy czas plac na rynku służył 

do przeprowadzania wieców i akcji propagandowych; w związku z tym wybudowano nawet specjalną 

trybunę, dla osób które przemawiały.  

Z czasem w miejscu dawnego rynku urządzono skwer z „Jelonkiem” – symbolem miasta. Posadzo-

no kwiaty, krzewy ozdobne i drzewa, ustawiono ławki. Ostatnia kamienna  

konstrukcja fontanny została wykonana w 1998 roku. Dokumentuje to wyrzeźbiona tablica z datą. 

W 2021 roku został przeprowadzony częściowy remont skwerku oraz rekonstrukcja fontanny 

„Koziołek” ze środków Gminy Kozienice. 

Przy Placu 15 Stycznia do dzisiaj funkcjonują sklepy i lokale usługowe, które kilkukrotnie zmieniały 

branże, jak np. sławna „Malinka” ze słodyczami. Obecnie mieści się tam m.in. zakład fryzjerski,  

a także piekarnia. Obok mamy pierogarnię, sklep spożywczy, mięsny, a także sklepy odzieżowe.  

Halina Markowska Budniak 
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Zdjęcie przedstawia plac przy skrzyżowaniu ul. Mikołaja Kopernika z ul. Warszawską.  

W latach dziewięćdziesiątych był to plac targowy, na którym odbywał się handel na łóżkach,  

skrzynkach i z samochodów. W tle budynki mieszkalne przy ul. Kopernika 10 i 12 oraz Przychodnia 

Zdrowia przy ul. Warszawskiej 55. 

Obecnie budynki te pełnią te same funkcje z tym, że są zmodernizowane. We wszystkich  

wymieniono okna na nowoczesne, energooszczędne z PCV, a budynki zostały ocieplone  

i pomalowane. Na ścianie budynku przy ul. Mikołaja Kopernika został namalowany mural  

poświęcony bitwie ze Szwedami pod Kozienicami w 1656 roku. Przychodnia działa pod nazwą: 

„Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnie Kozienickie”. 

Plac targowy zmienił się na mikro-węzeł komunikacyjny z miejscami parkingowymi, na których  

parkują zupełnie inne samochody. Zdjęcia są obrazem metamorfozy jaką przeszły  

Kozienice w ciągu ostatnich 30 lat. 

Stanisław Gąsior 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Stanisław Gąsior 
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Fot. Franciszek Subocz 

Na zdjęciu widzimy jaz na rzece Zagożdżonce, znajdujący się w bezpośrednim otoczeniu historycz-

nej Królewskiej Rusznikarni w Kozienicach. W skład tej fabryki broni wchodziła m.in. hamernia  

(od niem. słowa „hammer”, czyli młot). Hamernia to kuźnia, w której wytapiano metale z rudy.  

Te następnie uzdatniane były przy użyciu młota napędzanego kołem wodnym. Całe to miejsce od 

lat nazywane jest przez mieszkańców hamernią. 

Rusznikarnia powstała pod koniec XVIII wieku i była pierwszym zakładem w kraju seryjnie produku-

jącym broń palną – sztucer kozienicki. Rocznie wytwarzano około 500 sztuk broni. Fabryka została 

zniszczona podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku przez wojska rosyjskie. Przez lata  

zakład niszczał, a jego odbudowa nastąpiła dopiero w 1935 roku. W czasie okupacji został przejęty 

przez Niemców.  

Po II wojnie światowej właściciel Jan Wrona ponownie uruchomił zakład, ale w 1949 roku został 

znacjonalizowany. Dziś opustoszały po prostu niszczeje.  

Andrzej Kozłowski 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Andrzej Kozłowski 
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Fotografia przedstawia fragment zabudowań przy ul. Batalionów Chłopskich (w kierunku  

ul. Radomskiej).  

Budynek widoczny na zdjęciu, pomimo że już był w ruinie, uległ częściowemu spaleniu. Następnie 

został rozebrany, a w jego miejsce wybudowano duży obiekt z przeznaczeniem na handel i usługi 

(1995 rok). Obecnie jest to m.in. siedziba jednego z banków.  

Ulica Batalionów Chłopskich do 2010 roku miała dwa pasy jezdni o ruchu jednokierunkowym 

(przeciwstawnym) przedzielone pasem oddzielającym, po przebudowie jest to ulica dwukierunkowa. 

Budynek Poczty Polskiej stoi do dnia dzisiejszego w niezmienionym stanie. 

Arkadiusz Molenda 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Arkadiusz Molenda 
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Budynek przy ul. Pięknej wybudowano na początku XX wieku. W okresie przedwojennym był jednym 

z ładniejszych budynków w dzielnicy zamieszkałej przez Polaków, służył mieszkańcom do połowy lat 

80. Następnie przez lata pozostawał opuszczony i niszczał. Został zburzony w 2007 roku. 

Kolejno w tym miejscu powstał duży pawilon handlowo-usługowy, w którym mieszczą się sklepy, 

biura i pomieszczenia mieszkalne. Nowy budynek administracyjnie należy do ulicy Warszawskiej. 

Bernard Majchrzak 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Bernard Majchrzak 
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Fot. Stanisław Gąsior 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Halina Pedrycz 

Pierwszy szpital w Kozienicach został otworzony w listopadzie 1916 roku. Przez lata hasło „szpital” 

mieszkańcom miasta kojarzyło się z budynkami przy ul. Lubelskiej, gdzie obecnie mieści się Dom 

Pomocy Społecznej. 

Tzw. nowy szpital przy Alei Władysława Sikorskiego został oddany do użytku w 1981 roku.  

Początkowo liczył sześć oddziałów, a z końcem owego roku posiadał 309 łóżek dla pacjentów. 

Przez kolejne 40 lat struktura szpitala, liczba łóżek i oddziałów, wielokrotnie ulegała zmianom. 

Znacznie rzadziej zmieniali się jego pracownicy – wielu z nich spędziło w tym budynku całą swoją 

pracę zawodową, niosąc pomoc mieszkańcom i dbając o opiekę zdrowotną. 

Kozienicki szpital był i jest jednym z największych w regionie i chociaż służba zdrowia od lat boryka 

się z problemami, to chyba nikt nie wyobraża sobie naszego miasta bez tej placówki. 

Halina Pedrycz 
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Rzeka Zagożdżonka jest lewobrzeżnym dopływem Wisły mającym swe ujście w okolicach Kozienic, 

a konkretnie w Świerżach Górnych. 

Fotografia przedstawia mostek i obiekt hydrotechniczny wybudowany w poprzek właśnie tej  

rzeki (od strony ul. Lubelskiej). W pobliżu jazu znajduje się stary młyn. Wielu uczniów dociera do 

pobliskiej szkoły przechodząc przez ten most. Jest to miejsce odwiedzane także przez wędkarzy 

oraz spacerowiczów. 

Jagoda Subocz  

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Bernard Majchrzak 

Fot. Jagoda Subocz 

Fot. Franciszek Subocz 
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Fot. Stanisław Gąsior 

Jezioro Kozienickie to starorzecze Wisły, na co wyraźnie wskazuje jego podłużny kształt. Głębokość 

zbiornika wynosi średnio ok. 1,5-3 m, a całkowita powierzchnia 8,7 ha. 

Wokół jeziora powstał cały kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy, którego kąpielisko jest głównym 

punktem. Z uroków tego akwenu mieszkańcy i goście korzystają od lat, czego dowodem są choćby 

zapiski z lat 30. XX wieku. Pracę nad budową Ośrodka Wodnego nad Jeziorem Kozienickim rozpo-

częto w maju 1956 roku. 12 lat później, na terenie ośrodka, powstał amfiteatr. Pierwszy występ na 

żywo odbył się 1 maja 1968 roku, a gościem imprezy był zespół Trubadurzy. Oficjalne otwarcie 

obiektu miało miejsce miesiąc później – 7 czerwca. 

1 stycznia 1985 roku utworzono Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji, który opiekował się 

jeziorem. Obecnie jezioro jest częścią Ośrodka Rekreacji i Turystyki, znajdującego się w strukturach 

Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu. 

Janusz Górski 

Fot. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Janusz Górski 
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Na zdjęciu widzimy zabudowania przy skrzyżowaniu ul. Sławnej i Konstytucji 3 Maja. Dawny  

budynek oddano do użytku na potrzeby Gminy Kozienice ok. 1924 roku. Mieściła się też w nim  

Kasa Chorych. Gmina Kozienice w tych latach obejmowała znacznie większy obszar – nawet część  

Pionek do Suskowoli, Januszno, Augustów. Sekretarzem w Urzędzie Gminy do 1954 roku był  

pan Zielony, potem Władysław Kościug, który swe obowiązki przekazał pani Krystynie Pluteckiej 

około 1970 roku. Rodzina Kościugów miała też w tym budynku mieszkanie służbowe. 

Po opuszczeniu budynku przez Urząd Gminy, mieścił się w nim Państwowy Zakład Ubezpieczeń 

(obecnie Powszechny). Ostatnim dyrektorem PZU w tym budynku był Józef Żmudziński, a ostatnie 

pisma z tym adresem zachowały się z 1992 roku. 

Przez pewien okres mieściła się w nim też Biblioteka Pedagogiczna, jedno pomieszczenie zajął  

sekretarz PZPR-u, a po nim – LOK. Budynek rozebrano prawdopodobnie na przełomie wieków,  

bo przez pewien czas był tam pusty plac. W nowym budynku mieści się oddział KRUS (od marca  

2009 r.). 

Jerzy Wojtkowski 

Fot. Bernard Majchrzak 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Jerzy Wojtkowski 
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Fot. Stanisław Gąsior 

Na zdjęciu widzimy zabudowania przy ul. Radomskiej. Pierwotnie, jeszcze przed II wojną światową, 

budynki te były własnością społeczności żydowskiej. 

Współczesnym mieszkańcom Kozienic kojarzy się przede wszystkim z placówkami handlowymi  

i punktami usług. W latach 70. i 80. XX wieku w pomieszczeniu na rogu znajdowała się księgarnia 

państwowa, obecnie jest tam sklep mięsny. 

Niedaleko był zakład fryzjerski, który prowadził pan Dorochowicz, przy zbiegu ul. Radomskiej  

i Warszawskiej zaś apteka. W ciągu zabudowań dziś znajdziemy m.in. cukiernię, sklep prezentowy, 

tekstylia, punkt obsługi jednego z operatorów sieci komórkowej czy sklep z dewocjonaliami.  

Jak widzimy, na obu fotografiach widnieje sklep „Wodnik”. 

Krzysztof Prasek 

Fot. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Krzysztof Prasek 
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Budynek widziany na zdjęciu znajduje się przy ul. Kochanowskiego 22. Jest to dawna Willa Bezego 

z 1923 roku, a obecnie siedziba główna Biblioteki Publicznej Gminy Kozienice im. ks. Franciszka 

Siarczyńskiego. 

Willa stała się siedzibą biblioteki w 1983 roku. Wtedy to miasto wykupiło budynek, przeprowadzono 

remont i przeniesiono tam księgozbiór. Dyrektorem placówki była wówczas Janina Kuśmierczyk. 

Bibliotekę oficjalnie otwarto w 1989 roku. 

Dzisiaj ten budynek wygląda trochę inaczej. To dlatego, że w 2005 roku rozpoczął się gruntowny 

remont. Położono nowe tynki, odmalowano ściany oraz położono nowe pokrycie dachu 

i wybudowano kominy. W 2007 roku wymieniono ogrodzenie (co widać na zdjęciach). Prace  

ukończono w 2013 roku. Dziś dyrektorem biblioteki, która służy mieszkańcom gminy i powiatu, 

jest Elżbieta Stąpór. 

Leon Olszynka 

Fot. Bernard Majchrzak 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Leon Olszynka 
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Fot. Stanisław Gąsior 

Pawilon handlowy przy ul. Nowy Świat prawie się nie zmienił przez 30 lat (poza szyldem). Otoczenie 

natomiast zmieniło się wyraźnie. Przede wszystkim infrastruktura drogowa ulic, które po remontach 

prezentują się zupełnie przyzwoicie. Pojawiło się wiele drzew. Na starym zdjęciu ich nie było (poza 

dwoma). Przez 30 lat zdążyły dorosnąć. Z tego też powodu ujęcia pierwotnego nie można było  

powtórzyć. Większość pawilonu zasłaniają właśnie drzewa. 

Innym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest duża liczba samochodów. 30 lat wstecz było 

ich znacznie mniej. Jest to znak czasu dla naszego miasta, znak „cywilizacji motoryzacyjnej”. 

Rozwinął się też handel. Działalność ta „wyszła”, poza pawilon, a na lokalnych stoiskach można 

nabyć świeże warzywa i owoce. 

Leszek Szwast 

Fot. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Leszek Szwast 
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Każda figura czy kapliczka, to karta naszej historii. Zazwyczaj były stawiane przez wiernych  

spontanicznie. Społeczność chciała w ten sposób wyrazić swoją prośbę, podziękowanie. Murowana 

figura przy ulicy Hamernickiej wzniesiona została na miejscu drewnianego krzyża postawionego 

jako uproszenie Pana Boga o odwrócenie „morowego powietrza” w 1883 roku. Pierwotnie była 

ustawiona centralnie u zbiegu ulic Nowy Świat i Hamernickiej. W trakcie budowy osiedla „Piaski”  

i modernizacji ulicy Hamernickiej została przeniesiona na drugą stronę ulicy. Przy przebudowie 

skrzyżowania na rondo otrzymała obecną lokalizację.  

Widoczny po lewej stronie budynek piekarni Mistrza Szymańskiego został zbudowany tuż po wojnie 

i pełnił swoją funkcję do lat 90. XX wieku. Po tym okresie mieściły się w nim sklep spożywczy,  

a później meblowy. Po remoncie budynek został podzielony na część mieszkalną i usługową. Część 

usługową przy ulicy Nowy Świat od 2003 roku zajmuje apteka. 

Drewniany budynek po prawej stronie będący własnością pani Sznajder (siostry pana  

Szczepaniaka) po kolizji z autobusem został mocno uszkodzony i kwalifikował się tylko do rozbiórki. 

Marian Wołowik 

Fot. Bernard Majchrzak Fot. Leon Olszynka 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Marian Wołowik 
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Fot. Stanisław Gąsior 

Skrzyżowanie ulicy Radomskiej z Warszawską, a na rogu budynku – optyk. Około 50 lat temu w tym 

miejscu mieścił się sklep fotooptyczny, gdzie można było kupić sprzęt do robienia zdjęć,  

jak i materiały do ich wywoływania. 

W latach 90. XX wieku można było kupić „wszystko do Pierwszej Komunii Świętej”. Obecnie,  

od wielu lat, jest to sklep z dewocjonaliami połączony z punktem optycznym.  

Warto zwrócić uwagę na infrastrukturę drogową. Skrzyżowanie w ostatnich latach zostało  

przebudowane, zniknęły donice, a pojawiły się barierki. Nie ma też widocznych w drugim planie 

drzew. 

Sławomir Sałaciński 

Fot. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Sławomir Sałaciński 
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Dworzec autobusowy w Kozienicach. Czy coś się zmieniło? Nic i dużo. Miejsce to samo.  

Budynki odnowione, ale te same.  

Ale drzewa chyba trochę podrosły. 

Tablice informacyjne zdecydowanie mniej estetyczne niż dawniej i brak informacji, że to jest  

dworzec w Kozienicach. Ale postęp widać! Jest kanalizacja burzowa – kałuży brak! Widoczne  

oznakowanie przejścia dla pieszych. 

Jest latarnia – oświetlenie na przystankach, klimatyzator, kamera no i ludzie – większość  

zapatrzona w swoje smartfony! 

Autobus, nie, to raczej tzw. „BUS”. Prywatny, ale rozwiązanie optymalne. 

Stefan Walczak 

Fot. Bernard Majchrzak Fot. Leon Olszynka 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Stefan Walczak 
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Fot. Stanisław Gąsior 

Dom Handlowy „Turysta” został budowany w latach 60. XX wieku. Budynek charakteryzowało jedno 

wejście i duże okna. Przez lata był popularnym miejscem zakupów, a do „Turysty” przyjeżdżali  

klienci z wielu okolicznych miejscowości. 

Budynek zlokalizowany jest w pobliżu skrzyżowania ulic Lubelskiej i Batalionów Chłopskich.  

Obecnie w „Turyście” znajduje się kilka niezależnych od siebie lokali handlowo-usługowych,  

m.in. sklep z artykułami gospodarstwa domowego, apteka, placówka sieci AGD i RTV czy kantor. 

Jest też duże centrum z towarami importowanymi z Chin. 

Jak przed laty, tak i obecnie, to miejsce cieszy się popularnością klientów. Tylko szare ściany  

zostały zamienione na kolorowe i obwieszone krzykliwymi reklamami. 

Yves Castel 

Fot. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Yves Castel 
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Na zdjęciu ul. Batalionów Chłopskich. Przez długi czas wielu mieszkańców nazywała ją 

„autostradą”, ponieważ jako jedyna ulica w mieście miała dwie jezdnie rozdzielone pasem zieleni, 

który potem zmieniono na miejsca parkingowe. Kolejna przebudowa odbyła się w latach 2010-11. 

Obecnie jest tu jedna dwukierunkowa jezdnia z parkingami po obu stronach.  

Widoczny na zdjęciu powyżej, oszklony pawilonik, w którym przyjmowano zakłady gier liczbowych 

Totalizatora Sportowego, został przesunięty w kierunku ul. Konstytucji 3 Maja. Od stycznia 2020 

roku jest nieczynny. Tuż obok widzimy znacznie większy pawilon. W latach 1970-94 była tam klubo-

kawiarnia „Małgorzatka”, następnie lokal handlowo-gastronomiczny (1994-2006), potem sklep  

mięsny (2006-2012), a obecnie sklep z warzywami i owocami. Za sklepem, w głębi, wielorodzinny 

budynek mieszkalny. To blok nr 6 na Os. Pokoju, oddany do użytku w 1966 roku. W budynku tym, 

do połowy 1984 roku, miała swoją siedzibę Spółdzielnia Mieszkaniowa w Kozienicach oraz od stro-

ny ul. Konstytucji 3 Maja, do początku 2020 roku – apteka (obecnie sklep z artykułami BHP). Budy-

nek przeszedł w 2017 roku termomodernizację, a trochę wcześniej wymieniona została stolarka. 

Wacław Laskowski 

Fot. Bernard Majchrzak Fot. Leon Olszynka 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Wacław Laskowski 
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Fot. Stanisław Gąsior 

Na zdjęciach fragment zbiegu ulic Hamernickiej i Nowego Światu. W  sierpniu 2003 roku, podczas 

przebudowy drogi, ze skrzyżowania przeniesiono murowaną figurkę z krzyżem. Miała ona chronić 

przed „morowym powietrzem”. Ponownie przesunięto ją w 2017 roku podczas przebudowy ronda. 

Po lewej stronie zdjęcia widzimy blok przy ul. Hamernickiej 8, oddany do użytku w 1986 roku.  

W 2016 roku przeszedł on termomodernizację. Po prawej stronie ul. Nowy Świat, widoczna jest pie-

karnia p. Szymańskiego. Budowę piekarni z czerwonej cegły rozpoczęto jeszcze przed II wojną świa-

tową. Jako ciekawostkę należy dodać, że protoplasta rodu Szymańskich, mieszkając w Warszawie, 

doglądał budowy, dojeżdżając do Kozienic rowerem. Budowę ukończono po wojnie i działała do 

1990 roku. Od tego czasu w budynku tym mieściły się kolejno: sklep spożywczy, sklep meblowy, 

zakład tapicerski, a od 2003 roku – apteka. Wcześniej budynek przeszedł termomodernizację. Za 

nim znajdują się trzy budynki, z których pierwszy drewniany zachował swój dawny wygląd, następny 

przeszedł termomodernizację, a trzeci budynek murowany to jedyna wówczas w Kozienicach i naj-

bardziej luksusowa, jak na owe czasy, willa z tarasem. Z drobnych sadzonek drzew, widocznych na 

zdjęciu, dwie z nich to obecnie duże drzewa lipowe, zasłaniające główne motywy nowego zdjęcia. 

Wanda Laskowska 

Fot. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Wanda Laskowska 
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Na zdjęciu budynek przy ul. Warszawskiej, przez wielu mieszkańców nazywany „starym bankiem”. 

Miejsce to posiada bardzo bogatą historię. W czasach zaborów w tym miejscu znajdowały się  

drewniane budynki związane z armią – w naszym mieście stacjonowało niemal 2 tys. żołnierzy.  

Po wyzwoleniu mieścił się tu urząd finansowy.  

Ten konkretny budynek powstał w połowie lat 20. XX wieku ze środków ministerstwa finansów,  

pełnił nie tylko użytkową, ale i reprezentacyjną rolę. Budynek był zdobiony, czego śladem są zacho-

wane resztki elewacji i gzymsy. Zadbano również o eleganckie wykończenia w jego wnętrzu.  

Po II wojnie światowej był to jeden z niewielu okazałych, dobrze zachowanych budynków  

w mieście. Pałac został spalony przez Niemców, dlatego ten obiekt przejęto na potrzeby administra-

cji. Mieściło się tu Prezydium Powiatowe Rady Narodowej (ówczesne starostwo) – aż do czasu  

budowy nowego obiektu na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego. Następnie ponownie mieścił się 

tu urząd finansowy oraz oddział banku. Swoje siedziby miały tu również różnego rodzaju instytucje 

społeczne, jak m.in. NSZZ „Solidarność”. Obecnie znajdziemy tu m.in. lokalną drukarnię. 

Weronika Krekora 

Fot. Bernard Majchrzak Fot. Leon Olszynka 

Fot. Franciszek Subocz Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Weronika Krekora 
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Fot. Stanisław Gąsior 
Fot. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Wiktoria Krekora 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Jana Pawła II to najmłodsza szkoła w Kozienicach. Została 

oficjalne oddana do użytku 2 września 1991 roku. Jej dyrektorem została wówczas Wanda  

Karsznia-Czerska. 

W gmachu szkoły mieściły się: 2 sale gimnastyczne, biblioteka, świetlica, gabinet medycyny  

szkolnej i stołówka, jak również 24 klasopracownie. Obiekt szybko stał się miejscem częstych  

spotkań organizacji społecznych.  

W związku z reformą oświaty w 1999 roku została przekształcona w Publiczne Gimnazjum nr 1,  

natomiast w wyniku reformy oświaty z 2017 roku ponownie została szkołą podstawową (ostatnie 

klasy gimnazjalne zakończyły naukę latem 2019 roku). Obecnie w placówce znajdują się również 

oddziały przedszkolne.  

Mimo upływu lat i zmian administracyjnych, dalej jest to miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą  

zdobywać wiedzę, rozwijać pasje i zainteresowania. 

Wiktoria Krekora 
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Ponoć w czasie Potopu Szwedzkiego doszło tu do cudu. Na jednym z drzew ukazała się Matka  

Boska, zwiastując klęskę i zniszczenie miasta. Do tego faktycznie doszło w 1657 roku, kiedy książę  

Jerzy II Rakoczy wkroczył do Kozienic. Miasto ponownie ucierpiało w 1704 roku, spalone  

przez wojska szwedzkie. 

Drewnianą kapliczkę wybudował na początku XVIII wieku, w czasie szalejącej zarazy, ówczesny  

proboszcz ks. Wojciech Cięciwa – w podziękowaniu Matce Bożej za ocalenie i z prośbą o opiekę  

nad okolicznymi mieszkańcami. 

Przykucnęła przy drodze, wśród pól i tak sobie stała ponad 200 lat. Maleńka kapliczka w Cudowie.  

Drewniana, o konstrukcji zrębowej. Z obrazem Matki Bożej nad ołtarzem i umieszczonym pod nim okiem 

Bożej Opatrzności. Stała jednak na terenie zalewowym, dlatego z inicjatywy ks. Józefa Khauna została 

przeniesiona. W latach 70. XX wieku kaplicę kolejny raz odnowił ks. proboszcz Stefan Siedlecki. 

Przez większość roku kaplica pozostawała zamknięta. Jedynie w letnie niedziele odbywały się tam nabo-

żeństwa. W czasie intensywnych prac w polu, mieszkańcom łatwiej było dotrzeć do niej, niż do miasta. 

W maju 2009 roku kapliczka spłonęła. Ktoś podłożył ogień, a wcześniej oblał budynek materiałem  

łatwopalnym. Dlaczego? Ponoć niektórzy wierzą, że kapliczka „sama się podpaliła”, inni obwiniają  

wandali.  W jej miejsce powstała nowa, murowana kaplica, uroczyście poświęcona w 2016 roku. 

Regina Kalbarczyk 

Fot. Bernard Majchrzak Fot. Leon Olszynka 

Fot. Franciszek Subocz Fot. Regina Kalbarczyk 
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Fot. 
Fot. Halina Pedrycz 

Kolumna znajduje się u zbiegu ulic Warszawskiej i Bohaterów Studzianek. W okresie  

międzywojennym przy czworobocznej kapliczce kończyła się ulica Warszawska, a tym samym 

Kozienice.  

W latach 90. XX wieku została ona odnowiona przez kozienickich artystów. Podjęli się tego  

Eligiusz Szewczyk, Mirosław Pabian oraz Józef Telbusiewicz.  

Legenda mówi, że w tym miejscu zostali pochowani żołnierze polscy polegli w bitwie  

ze Szwedami nad Jeziorem Kozienickim w 1656 roku . 

Agnieszka Subocz 

Fot. Franciszek Subocz Fot. Agnieszka Subocz 
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Fot. Bernard Majchrzak Fot. Leon Olszynka 

Częścią inicjatywy „Kozienice w fotografii — retrospekcja (wspomnienie tego co było… pokazanie 

tego co jest)” były plenery fotograficzno-historyczne. Uczestnicy projektu udali się na spacery,  

podczas których Prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Kozienickiej Lech Wiśniewski opowiadał 

im o historii naszego miasta. 

Grupa odwiedziła m.in. obiekty przy ul. Warszawskiej, Sławnej, Konstytucji 3 Maja, Nowy Świat  

czy Hamernickiej. Na poszczególnych przystankach uczestnicy mogli posłuchać krótkich  

wykładów, anegdot i ciekawostek z kart historii Kozienic.  

Nowo zdobyta wiedza posłużyła uczestnikom projektu do przygotowania opisów miejsc,  

którym musieli zrobić zdjęcia. W ten sposób powstały kompletne materiały, potrzebne  

do stworzenia niniejszego biuletynu, a także wystawy pokonkursowej, która zwieńczyła projekt.  

Fot. Mariusz Basaj / KDK 

Fot. Mariusz Basaj / KDK 



S t r .  2 7  

Fot. Stanisław Gąsior 
Fot. Halina Pedrycz 

„Panta rhei” – powiedział niegdyś Heraklit z Efezu. Zgodnie z jego zasadą, niepodobna  

jest wstąpić dwa razy do tej samej rzeki, bo już napłynęły do niej inne wody… 

Kozienice są zupełnie inne dziś niż były trzydzieści lat temu. Niby miejsca są te same,  

ale różnią się od siebie. Zmienił się wygląd ulic oraz budynków; ich przeznaczenie  

i funkcjonalność.  

Jednych rzeczy przybyło, innych zaś ubyło. Pojazdy na ulicach i parkingach są całkiem inne, 

drzew jakby mniej, ale te które pozostały zdają się być bardziej zadbane. Fasady budynków 

w większości zostały odnowione, przybyło sklepów, a ludzie na obrazkach są zupełnie  

inaczej ubrani… 

Można by tak bez końca, ale może warto porównać to, co udało mi się utrwalić na  

obrazach trzydzieści lat temu z tym, co znalazło się na zdjęciach wykonanych we wrześniu 

2021 roku.  Chińczycy twierdzą, że jeden obraz – pod względem informacji – wart jest  

więcej niż tysiąc słów. Kierując się tą zasadą, przyjrzymy się fotografiom przedstawiającym 

Kozienice sprzed 30 lat i dziś.  

Chociaż nie odmawiam racji Chińczykom, to jednak uważam, że słowa też mają swoją  

wagę. Każdy z uczestników projektu spróbował także opisać fotografowane miejsce.  

W efekcie powstał sympatyczny, moim zdaniem, dokument o charakterze wizualnym,  

ale i historycznym. Nad jego stworzeniem pracowało ponad 20 osób, które powiązała 

wspólna pasja.  

Byłbym niesprawiedliwy, gdybym nie wspomniał o nieocenionej pomocy Lecha  

Wiśniewskiego, który służył nam swoją przeogromną wiedzą na temat Kozienic  

i towarzyszył nam podczas wspólnych plenerów po ulicach miasta. Drugą osobą, której  

pragnę podziękować jest Mariusz Basaj, który czuwał nad częścią graficzną powstałego 

biuletynu. Bez niego zwyczajnie by nie powstał. Słowa uznania kieruję również do Dyrektor 

Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława Klimczuka Elwiry Kozłowskiej za przychylne 

spojrzenie na nasz pomysł i szansę na realizację go w ramach konkursu na inicjatywy lokal-

ne mieszkańców.  

Przede wszystkim zaś dziękuję uczestnikom projektu. Wszyscy wykonali piękną pracę.  

Franciszek Subocz 

 

 

 

 

 

PS. na kolejnych stronach biuletynu znajdą Państwo kilka zdjęć, które nie zostały  

wylosowane przez uczestników projektu. Chociaż nie mamy do nich fotograficznych  

duetów, to i tak warto je zobaczyć, aby przypomnieć sobie te miejsca. Wielu z nich  

zwyczajnie już nie ma.  



S t r .  2 8  K o z i e n i c e . R e t r o s p e k c j a   

Fot. Bernard Majchrzak Fot. Leon Olszynka 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Franciszek Subocz 

Na zdjęciu powyżej tzw. plac po dawnym STW, a dokładniej lokale handlowe, usługowe  

i gastronomiczne znajdujące się przy ul. Warszawskiej, Sosnowej i Legionów. Budynki te zostały 

rozebrane, a w miejscu tym powstała nowa siedziba Kozienickiego Domu Kultury im. Bogusława 

Klimczuka, czyli Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach. 

Poniżej ul. Konstytucji 3 Maja i charakterystyczny blok z wielkiej płyty, a przed nim nieistniejący 

już sklepik. Tuż obok (poza kadrem) znajduje się siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej  

w Kozienicach. Obecnie blok jest ocieplony, sklepik został rozebrany, ale plac ten dalej pozostaje 

niezagospodarowany. 
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Fot. Stanisław Gąsior 
Fot. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Franciszek Subocz 

Na zdjęciu powyżej nieistniejąca już, ale swojego czasu kultowa (zwłaszcza dla kibiców piłki  

nożnej) „Pizzeria Italiana”. Lokal znajdował się przy ul. Sportowej, w bezpośrednim sąsiedztwie 

stadionu sportowego. Obecnie w tym miejscu znajduje się Pomnik Niepodległości, uroczyście  

odsłonięty w listopadzie 2018 roku. 

Poniżej brama wjazdowa Kozienickiej Fabryki Mebli przy ul. Przemysłowej, wówczas w trakcie 

strajku załogi. Na fotografii widzimy flagę „Solidarności”. W wyniku braku porozumienia z nowymi 

inwestorami, wkrótce fabrykę zatrudniającą wielu mieszkańców zlikwidowano. Do dziś  

większość hal straszy pustkami, chociaż solidne (i ciężkie) meble z ul. Przemysłowej służą pewnie 

jeszcze w mieszkaniach lokalnych seniorów.   
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Fot. Bernard Majchrzak Fot. Leon Olszynka 

Na zdjęciu powyżej komenda kozienickiej policji, wtedy jeszcze przy ul. Konstytucji 3 Maja.  

Następnie policjanci przenieśli się do lokalu przy ul. Kochanowskiego, a potem do obecnego  

przy ul. Radomskiej. W tym miejscu, na ul. Konstytucji 3 Maja aktualnie stoi niedokończony  

budynek handlowo-usługowy. 

Poniżej widzimy nieistniejący już budynek, mieszczący się na skrzyżowaniu ul. Radomskiej  

i Konstytucji 3 Maja (naprzeciw obecnej siedziby Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Dziś w tym 

miejscu zorganizowany jest parking, który służy klientom ZUS-u i okolicznych lokali  

handlowo-usługowych. 

Z kolei na sąsiedniej stronie widzimy parking na dziedzińcu bloku przy ul. Radomskiej 43. W tle 

wejście do dawnego kina „Znicz” (w budynku należącym do straży pożarnej). Obecnie w tym  

miejscu dalej funkcjonuje parking — zmieniły się tylko auta mieszkańców. Nie ma natomiast kina, 

które zostało zlikwidowane na początku lat 90. XX wieku. 

Fot. Franciszek Subocz 

Fot. Franciszek Subocz 
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Fot. Stanisław Gąsior 
Fot. Halina Pedrycz 

30 lat wydaje się być długim okresem, zwłaszcza dla najmłodszych mieszkańców naszego 

miasta. Można się zgodzić ze stwierdzeniem, że w tym czasie w Kozienicach wiele się  

zmieniło. Jednak dla starszych obywateli, którzy mieszkają tu już 50 czy 60 lat nie jest to 

relatywnie okres aż tak odległy. Niektórym może wydawać się, że 30 lat było jakby wczoraj. 

Upływ czasu najlepiej można poczuć przechadzając się po naszym mieście. Wtedy można 

zauważyć zmiany.  

Przeobrażenia wyglądu krajobrazu miejskiego są efektem działań nas wszystkich, którzy tu 

mieszkamy. Zmiany, chociaż z dnia na dzień niezauważalne, są bardzo istotne i pozytywne. 

Celem niniejszej publikacji było przede wszystkim ukazanie ich.  

Cieszy mnie fakt, że grupa ludzi zainspirowanych wizją animatora kozienickiej fotografii 

Franciszka Subocza znalazła czas i chęci, aby wziąć udział we wspólnym projekcie. Docenić 

należy nie tylko fotografie, ale również komentarze do wykonanych zdjęć. Dla wielu  

Czytelników stanowić będą cenne źródło informacji.  

Większość zmian, które widzimy na współczesnych fotogramach jest pozytywna, aczkolwiek 

trzeba podkreślić ubytek zieleni miejskiej i znaczącą agresję reklam widocznych na  

ścianach wielu budynków. 

Mam ogromną nadzieję, że pomysł ten będzie kontynuowany i realizowany przy okazji  

kolejnych projektów. 

Lech Wiśniewski 

Prezes Towarzystwa Miłośników  

Ziemi Kozienickiej 

Fot. Franciszek Subocz 



Publikacja „Kozienice. Retrospekcja” powstała w ramach inicjatywy „Kozienice w fotografii — retrospekcja (wspomnienie 

tego co było… pokazanie tego co jest)”, autorstwa Franciszka Subocza i członków warsztatów fotograficznych  

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Kozienickiego Domu Kultury, zgłoszonej do konkursu „Nasza kultura w Gminie Kozienice”, 

realizowanego przez Kozienicki Dom Kultury im. Bogusława Klimczuka. Publikacja została sfinansowana ze środków  

Gminy Kozienice. 

Franciszek Subocz (ur. 1957 roku w Wałbrzychu) – fotograf,  

pedagog, instruktor zajęć fotograficznych, animator kultury  

i organizator wystaw; członek rzeczywisty Stowarzyszenia  

Twórców Fotoklubu Rzeczypospolitej. W Kozienicach mieszka od 

1972 roku. Pracował m.in. jako nauczyciel w Publicznej Szkole 

Podstawowej nr 1 w Kozienicach, a następnie rozpoczął własną 

działalność gospodarczą.  

Fotografią zajmuje się od 40 lat. Jest absolwentem Wyższej 

Szkoły Fotografii w Warszawie. Na początku lat 90. XX wieku pracował w „Dzienniku Radomskim”. 

W swoich archiwach posiada około 1000 zdjęć Kozienic i okolicznych miejscowości z tamtego  

okresu. Niektóre z nich zaprezentowano w niniejszej publikacji. 

Za swoją działalność został odznaczony medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej”, nadanym  

w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę oraz Srebrnym Medalem  

„Za Fotograficzną Twórczość”, ustanowionym z okazji 25-lecia powstania Fotoklubu RP. 

Od 2009 roku współpracuje z Kozienickim Domem Kultury im. Bogusława Klimczuka  

jako instruktor zajęć fotograficznych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku KDK. W tym samym roku 

rozpoczął współpracę z Kozienickim Centrum Rekreacji i Sportu, a w latach 2009-2020  

zorganizował ponad 70 wystaw w „Galerii na Basenie”. Na swoim koncie ma około 30 wystaw  

indywidualnych; brał też udział w ponad stu wystawach zbiorowych.  

Prywatnie pasjonat historii, zwłaszcza starożytnego Rzymu oraz przyrody.  


