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KALENDARIUM KULTURALNO-SPORTOWE POWIATU ŁUKOWSKIEGO 2020 
 

TERMIN/ LOKALIZACJA WYDARZENIE KRÓTKI OPIS WYDARZENIA 

STYCZEŃ 

06.01.2020 r. 

 

Łuków 
VI Orszak Trzech Króli 

Celem  przedsięwzięcia jest promowanie wśród mieszkańców Łukowa i Ziemi Łukowskiej 

święta Trzech Króli oraz przywrócenie do przestrzeni publicznej staropolskich zwyczajów 

związanych ze świętami Bożego Narodzenia. 

12.01.2020 r. 

 

Wola Gułowska 

XI  Powiatowy Konkurs kolęd i pastorałek 

„Anielskie Śpiewanie” 

Konkurs indywidualny i zespołowy adresowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół 

podstawowych i gimnazjów, popularyzujący tradycje śpiewania kolęd i piosenek świątecznych. 

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Poseł na Sejm RP Sławomir Skwarek. 

12.01.2020 r.  

 

Amfiteatr – Park Miejski 

28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

Impreza o charakterze charytatywnym. Podczas Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

odbywa się zbiórka pieniędzy oraz aukcje internetowe Allegro, z których dochód w całości 

przekazywany jest na rzecz Fundacji. 

12.01.2020 r. 

Łuków 

XVIII Wielkoorkiestrowy Turniej Piłki 

Nożnej 

Impreza sportowo – rekreacyjna. Turniej odbywa się w dniu Finału Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

13.01. – 24.01.2020 r. 

Łuków 

Ferie z OSiR-em pn. „Komputer ma wolne” 

Cykl imprez sportowo – rekreacyjnych w ramach „Ferii z OSiR-em” pod hasłem „Komputer ma 

wolne”. Zimowy Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Miasta Łuków – 21-

22.01.2020 r., Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Burmistrza Miasta Łuków – 23.01.2020 r., 

Zimowy Turniej Warcabowy – 16.01.2020 r., AQUA Ferie na Pływalni „Delfinek”, Centrum 

Rozrywki „Arkabos”, Turniej Tenisa Ziemnego – 20.01.2020 r. 

17-18.01.2020 r. 

Łuków - Jata 

5 Pieszy Rajd Powstańczy im. ks. Stanisława 

Brzóski 

Uczestnicy Rajdu podzieleni są na dwie grupy z Łukowa i Wiśniewa i zmierzają nocą trasami 

ok. 25 km każda do pomnika ks. Stanisława Brzóski w rezerwacie Jata, gdzie składają hołd 

bohaterom Powstania Styczniowego.  

13-26.01.2020 r. 

Adamów 

Akcja „Ferie zimowe” Turnieje sportowe i animacje dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Adamów.  
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22.01.2020 r. 

Łuków 

Łukowskie Obchody 157. Rocznicy Wybuchu 

Powstania Styczniowego  

Uroczystości rozpoczynają się pod Pomnikiem Powstańców Styczniowych na Placu 

Narutowicza. Następnie uczestnicy spotykają w Parku Miejskim  pod „Mówiącymi 

Kamieniami” ks. gen. Stanisława Brzóski i Franciszka Wilczyńskiego. Spacer do miejsc 

poświęconych pamięci Powstańcom Styczniowym kończy się przy grobie Powstańców 

Styczniowych na Cmentarzu Św. Rocha. 

22.01.2020 r. 

Serokomla 

Jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej 

w Serokomli 

Jubileusz 70-lecia GBP Serokomli odbędzie się w budynku Biblioteki. W programie 

zaplanowano przemówienia gości, przestawienie rysu historycznego biblioteki, występy 

artystyczne, rozstrzygnięcie konkursu na logo biblioteki. 

25.01.2020 r. 

Dminin 

I Międzypowiatowe Spotkania Kolędnicze 

Zespołów Folklorystycznych 
Koncert tradycyjnych kolęd oraz pastorałek. 

13-24.01.2020 r. 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

Ferie w Muzeum Regionalnym w Łukowie – 

warsztaty fotograficzne, rzeźbiarskie, haft  

i wyszywanie. 

Warsztaty muzealne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych zorganizowane podczas ferii 

zimowych. 

30.01.2020 r. 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

,,Tam gdzie wiatr niesie pokój. Wystawa 

fotografii z podróży do Tybetu Katarzyny Kuć” 
Wystawa zdjęć i gadżetów z podróży do Tybetu w 2018 r. Katarzyny Kuć. 

Styczeń 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

,,Najpiękniejsza łukowska choinka i ozdoba 

choinkowa” – wystawa pokonkursowa 

Wystawa pokonkursowa choinek i ozdób choinkowych, które wpłynęły na konkurs 

zorganizowany przez naszą placówkę w miesiącu grudniu 2019 r. oraz prac przywiezionych  

z Obwodowego Krajoznawczego Muzeum w Brześciu (Rep. Białoruś) 

LUTY 

14.02.2020 r.  

Łuków 

Koncert Walentynowy „Kolory miłości” 

Koncert Walentynowy w wykonaniu Alicji Węgorzewskiej. Organizatorem koncertu jest 

Łukowski Ośrodek Kultury.  
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15.02.2020 r. 

Miasto Stoczek Łukowski 

XX Ogólnopolski Bieg Uliczny „Grzmią pod 

Stoczkiem armaty” 

Ogólnopolski bieg mający na celu uczczenie rocznicy bitwy pod Stoczkiem, upowszechnienie 

aktywności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych, popularyzację zdrowego stylu życia  

i biegów masowych. 

16.02.2020 r. 

Zespół Szkół w Adamowie 

„Kusaki” Spotkanie folklorystyczne pielęgnujące tradycje związane z końcem karnawału 

Luty 2020 

Stoczek Łukowski 

Obchody 189. Rocznicy Bitwy pod Stoczkiem 

Uczczenie rocznicy bitwy pod Stoczkiem. Przebieg: Zbiórka pod Urzędem Miasta, przemarsz 

do kościoła parafialnego z udziałem pocztów sztandarowych i Orkiestry Dętej, uroczysta msza 

święta poprzedzona montażem słowno- muzycznym w wykonaniu uczniów Zespołu 

Oświatowego, przemarsz pod pomnik gen. Dwernickiego – okolicznościowe wystąpienia  

i złożenie kwiatów. 

MARZEC 

01.03.2020 r. 

Łuków 

Łukowskie Obchody Narodowego Dnia Pamięci 

Żołnierzy Wyklętych - Bieg Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych 

W ramach obchodów zaplanowano m. in. uroczystości przy obelisku Żołnierzy Niezłomnych 

i Ofiar Reżimu Komunistycznego, biegi Tropem Wilczym, turniej piłki nożnej,  a także akcję 

honorowego krwiodawstwa. 

04.03.2020 r. 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

,,Jan Paweł II. Nasze wspomnienia” 
Wystawa pamiątek, zdjęć, gadżetów i medali  związana z 100 rocznicą urodzin oraz 15 rocznicą 

śmierci Jana Pawła II, oraz nawiązująca do wizyt papieskich w Polsce. 

14-15.03.2020 r. 

Łuków, Pływalnia Delfinek 

VII Ogólnopolski Nocny Maraton Pływacki 

„Otyliada 2020” 

Impreza sportowa, która odbywa się na Pływalni „Delfinek“ w Łukowie. Zawodnicy w ciągu 

jednej nocy pływając starają się pokonać jak najdłuższy dystans. 

20.03.2020 r. 

Łuków, Pływalnia Delfinek 

XXV Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Miasta 

Łuków w Pływaniu pamięci Andrzeja 

Rogalińskiego pod patronatem Rady Miasta 

Łuków 

Impreza sportowa, która odbywa się na Pływalni „Delfinek“. Udział w zawodach biorą 

zawodnicy zrzeszeni w klubach pływackich a także uczniowe szkół z miasta Łuków. 
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Marzec 

Łuków 

Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej  

i  Młodzieżowej „Wesołe Nutki" 

„WESOŁE NUTKI” to przegląd z bogatą, wieloletnią tradycją. Organizatorzy zapraszają do 

udziału w konkursie dzieci i młodzież z różnych zakątków kraju, które łączy wspólna pasja do 

śpiewania. 

Marzec 

 

Pływalnia „Delfinek” 

25.  Wiosenne Otwarte Mistrzostwa Miasta 

Łuków w Pływaniu pamięci Andrzeja 

Rogalińskiego pod patronatem Rady Miasta 

Łuków 

Impreza sportowa. Udział w zawodach biorą zawodnicy zrzeszeni w klubach pływackich,  

a także uczniowie oraz osoby zgłoszone indywidualnie. 

Marzec 

 

Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie 

Targi Pracy i Edukacji  
Organizatorem targów jest Powiatowy Urząd Pracy oraz Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza  

w Łukowie. Wystawcy prezentują różne oferty pracy, a także bogatą ofertę edukacyjną.   

Marzec 

 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka 

Sienkiewicza w Łukowie 

Konkurs czytelniczo – prasowy p.h. „Jan Paweł II 

– Człowiek, Polak, Święty” 

Konkurs adresowany do mieszkańców powiatu łukowskiego mający na celu przybliżenie 

postaci św. Jana Pawła II oraz poznanie ideałów i wartości, którymi kierował się w codziennym 

życiu. Uczestnicy konkursu udzielą odpowiedzi na ankietę z pytaniami dotyczącymi życia, 

nauczania i działalności Wielkiego Polaka. 

KWIECIEŃ 

 

Kwiecień/maj 

Łuków 

Finał powiatowy turnieju „Młodzież Zapobiega 

Pożarom” 

Uczestnicy konkurują ze sobą w trzech grupach: Grupa I – szkoły podstawowe,  Grupa II – 

szkoły gimnazjalne i Grupa III – szkoły ponadgimnazjalne. Turniej składa się z dwóch etapów. 

Etap pierwszy  to eliminacje pisemne, które kończą się wyłonieniem finalistów. Etap drugi 

/finał/ jest przeprowadzany w formie ustnej. 

Kwiecień 

Łuków 

Niebieski Bieg w ramach akcji „Zaświeć się na 

Niebiesko dla Autyzmu" 

Celem biegu jest zwrócenie uwagi na problem autyzmu. W imprezie udział biorą wszystkie 

chętne osoby pragnące zintegrować się z chorymi na autyzm oraz ich rodzinami. Jedynym 

warunkiem udziału w Niebieskim Biegu jest posiadanie elementu ubioru lub gadżetu właśnie  

w tym kolorze. 

3-5.04.2020 r. 

Stoczek Łukowski 

XI Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej 

„Rock&Volleyball” 

Trzydniowy turniej piłki siatkowej. Rozgrywki odbywają się w trzech kategoriach: open kobiety 

i mężczyźni i mini – siatkówka. Mecze rozgrywane będą w czterech gminach, trzech powiatach 

i w dwóch województwach. Organizatorem turnieju jest Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe 

„Aves”.  
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5.04.2020 r. 

Dom Kultury w Woli Gułowskiej 

„Polska tradycja – wspólny czas” 
Widowisko obrzędowe związane z tradycjami wielkanocnymi.  

12.04.2020 r. 

Serokomla 

Obchody 80 rocznicy mordu w Józefowie Dużym Uroczystości rozpoczynają się uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w intencji ofiar 

pomordowanych. Następnie uczestnicy składają kwiaty na cmentarzu parafialnym.  

25.04.2020 r.  

Łuków 

V Charytatywny Turniej Piłki Nożnej „Rozwiń 

skrzydła – Przyjaciele dla Alicji” 
Impreza sportowa, która ma na celu zebranie funduszy na rehabilitację oraz leczenie Alicji. 

Impreza ma charakter charytatywny. 

19.04.2020 r. 

Łuków 

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie 

Podczas koncertu mieszkańcy mają możliwość wsłuchania się w muzykę klasyczną  

w interpretacjach na najwyższym poziomie. Koncerty odbywają się w kościołach na terenie 

miasta Łuków. Pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym festiwalu jest Mateusz Rzewuski. 

Kwiecień 

 

Łuków 

Jarmark Wielkanocny 
Kiermasz  tradycyjnych  wyrobów  kulinarnych,  rękodzieła  artystycznego oraz  z  udziałem 

stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek oświatowo – wychowawczych Kół Gospodyń  

Wiejskich 

Kwiecień 

 

Muzeum Regionalne w Łukowie  

Warsztaty Wielkanocne dla dzieci Zajęcia artystyczne dla dzieci.  

Kwiecień  

 

 

Wola Gułowska 

 

XXVIX Biegi Pamięci gen. Franciszka Kleeberga 

 

 

Zawody biegowe dla dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

 

Kwiecień 

Łuków 

 

 

 

Łukowska Ekstremalna Droga Krzyżowa  

 

 

Ekstremalna Droga Krzyżowa skierowana jest do tych wszystkich, którzy chcą pełniej przeżyć 

dni Wielkiego Postu. W jej trakcie każdy z uczestników ma możliwość głębokiego przeżycia 

Misterium Drogi Krzyżowej skupiając się nad medytacją rozważań przygotowanych przez 

organizatorów oraz pokonując pieszo wyznaczoną trasę na drodze. 

Kwiecień – Grudzień 

Muzeum Regionalne w Łukowie  

Warsztaty rzeźbiarskie 
Warsztaty rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży w ramach reaktywowanej i prowadzonej przez 

Muzeum „Szkółki rzeźbiarskiej” 
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MAJ 

01-03.05.2020 r. 

 

Stoczek Łukowski 

Majówka w Stoczku 
3-dniowy cykl imprez patriotycznych, kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych tj.: piknik 

motocyklowy, cross rowerowy, turniej tenisa ziemnego, turniej wędkarski. 

03.05.2020 r.  

 

Łuków 

Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

Maja 

W dniu Święta Konstytucji 3 Maja mieszkańcy Miasta Łuków i Ziemi Łukowskiej spotykają się 

przy tablicy upamiętniającej to wydarzenie. Wydarzenie ma charakter patriotyczny.  

03.05.2020 r. 

Ksawerynów 

Święto strażackie połączone z uroczystością 

oddania do użytku nowego samochodu 

strażackiego w Ksawerynowie 

Wydarzenie rozpocznie się od Mszy Świętej w intencji strażaków. Następnie odbędzie się 

uroczysty apel i przekazanie kluczyków do nowego pojazdu oraz jego poświęcenie. 

03.05.2020 

Gmina Wojcieszków 

Nadanie Proporca dla Młodzieżowej Drużyny 

Pożarniczej ze Świderek 

Nadanie proporca wiąże się z rosnącym zainteresowaniem wśród młodzieży uczestnictwem  

w zajęciach związanych z pożarnictwem, propagowaniem  aktywności fizycznej, 

zdyscyplinowanie podczas wspólnych ćwiczeń z wykwalifikowanymi strażakami 

03.05.2020 r.  

 

Łuków 

27.  Łukowski Uliczny Bieg 3-cio Majowy pod 

patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków 
Impreza sportowa, która ma na celu upamiętnienie uchwalenie Konstytucji 3 Maja, a także 

promowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu. Biegi odbywają się w różnych 

kategoriach wiekowych oraz na różnych dystansach. 

8-15.05.2020 r. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna 

w  Łukowie  

Tydzień Bibliotek w ramach Ogólnopolskiego 

Tygodnia Bibliotek 

 

Imprezy mające na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych, podkreślenie roli czytania 

 i bibliotek w poprawie jakości życia, znaczenie roli biblioteki w środowisku.  

 

10.05.2020 r. 

Łuków 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 

Coroczne Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Łukowie rozpoczynają się zbiórką 

pododdziałów na placu przed Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Następnie jest 

Msza Święta w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego. Po mszy odbywa się przemarsz na 

cmentarz Świętego Rocha, gdzie przy pomniku poświęconym zmarłym strażakom odmawiana 

jest modlitwa i składane są kwiaty. Następnie na placu przed Komendą Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej  odbywa się uroczysty apel połączony z wręczaniem odznaczeń i awansów 

zawodowych. 

16.05.2020 r. 

 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

Noc Muzeów 2020  ,,Templariusze ponowie 

odwiedzają Łuków” 
Kolejna edycja Europejskiej Nocy Muzeów poświęcona zwyczajom, przedmiotom  

i zagadnieniom związanym ze średniowieczem i Templariuszami 
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17.05.2020 r. 

Łuków 

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie 

Podczas koncertu mieszkańcy mają możliwość wsłuchania się w muzykę klasyczną  

w interpretacjach na najwyższym poziomie. Koncerty odbywają się w kościołach na terenie 

miasta Łuków. Pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym festiwalu jest Mateusz Rzewuski. 

22-24.05.2020 r. 

 

Łuków 

„Dni Łukowa 2020” 
Impreza sportowo – rekreacyjna. Występy zespołów, zawody sportowe, wręczenie odznaczeń 

Burmistrza Miasta Łuków -  Łukowskich Niedźwiedzi. 

24.05.2020 r. 

 

Wola Gułowska 

Majówka Myśliwska Impreza myśliwska PZŁ 

30.05.2020 r. 

Adamów 
Festyn „Najlepiej z rodziną” Impreza o charakterze rekreacyjno – rozrywkowym.  

31.05.2020 

Gmina Wojcieszów 

Gminne zawody sportowo- pożarnicze Rywalizacja i pokaz wyszkolenia bojowego strażaków. 

Maj 

 

Łuków 

Rajd 3-Majowy Szkół Ponadgimnazjalnych 

Powiatu Łukowskiego 

Upamiętnienie rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Rajd młodzieży ze szkół 

ponadpodstawowych z terenu Powiatu Łukowskiego na odcinku 15 km w Rezerwacie Przyrody 

Jata. 

Maj 

Wola Okrzejska 

Gminny Dzień Strażaka Impreza plenerowa, integracja społeczeństwa, promocja działalności przeciwpożarowej. 

Maj – Czerwiec 

Łuków 

XX Łukowski Turniej Drużyn 

Podwórkowych w Piłce Nożnej 

pamięci Grzegorza Kowalewskiego 
Impreza sportowa. W zawodach biorą udział zgłoszone drużyny 

Maj  

 

Teren Powiatu Łukowskiego, Muzeum 

Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej 

Rajd kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza  
Impreza promująca aktywny tryb życia, bogactwo krajobrazowe i kulturowe Ziemi Łukowskiej 

oraz miejsce urodzin Henryka Sienkiewicza- Muzeum w Woli Okrzejskiej. 
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Maj 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

,,60 lat minęło” uroczystości związane z 60 

leciem powstania Muzeum Regionalnego  

w Łukowie 

Otwarcie zmodernizowanej wystawy stałej pn. ,,W polu i w zagrodzie” z okazji 60-lecia 

powstania Muzeum Regionalnego w Łukowie. 

Maj/czerwiec 

 

Łuków 

Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej 

Motoryzacyjny dla szkół 

ponadgimnazjalnych/finał powiatowy  

Podczas turnieju uczniowie zmagają się w konkurencjach i teście wiedzy o przepisach ruchu 

drogowego.  

CZERWIEC 

Czerwiec 

 

Rzerzęcyce k. Częstochowy 

XXVIII Ogólnopolski Zlot Szkół 

Sienkiewiczowskich 

Udział przedstawicieli Powiatu Łukowskiego. Celem  spotkania jest między innymi nawiązanie 

bliższych kontaktów i współpracy między szkołami noszącymi imię Noblisty, poznanie miejsc 

związanych z życiem i twórczością H. Sienkiewicza, prezentacja dorobku sienkiewiczowskiego. 

Czerwiec 

 

Serokomla 

 

Święto Truskawki – Piknik Rodzinny 
Promowanie zdrowego trybu życia i zdrowej żywności. Impreza kulturalna, podczas której 

odbywa się degustacja potraw, zabawy, konkursy i atrakcje dla dzieci. 

Czerwiec 

Łuków  

Finał Piłkarski „Sokolik 2020” 
Impreza sportowa. Turniej odbywa się w Siedlcach. W turnieju finałowym biorą udział drużyny, 

które zwyciężyły w eliminacjach odbywających się w powiecie łukowskim. 

20.06.2020 r. 

Łuków 
Noc Świętojańska 

W programie imprezy zaplanowano występy obrzędowych grup teatralnych, zespołów ludowych, 

warsztaty plecenia wianków oraz konkurs na najpiękniejszy z nich. Poza tym m.in.: poszukiwanie 

kwiatu paproci, wspólna zabawa przy ogniskach i współczesnych aranżacjach folkowych. 

21.06.2020 r. 

Adamów 

Festyn „Dzień Adamowa i okolicy” 
Prezentacja dorobku artystycznego mieszkańców Gminy Adamów. Festyn rodzinny połączony  

z występem gwiazdy.  

21.06.2020 r. 

Łuków 

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie 

Podczas koncertu mieszkańcy mają możliwość wsłuchania się w muzykę klasyczną  

w interpretacjach na najwyższym poziomie. Koncerty odbywają się w kościołach na terenie 

miasta Łuków. Pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym festiwalu jest Mateusz Rzewuski. 

21.06.2020 

Gmina Wojcieszków 

Gminny Dzień Strażaka  
Tegoroczne uroczystości Gminnego Dnia Strażaka połączone są z nadaniem sztandaru OSP  

w Burcu. 
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21.06.2020 

Gmina Wojcieszków 

Wakacje z Ramzesem – Dzień Konia Polskiego Cykl imprez dla dzieci i młodzieży. Konkursy, pokazy, gry i zabawy. 

28.06.2020 

Krzywda 

Festyn Powitanie Wakacji 

 

Impreza plenerowa Integracja społeczeństwa, promocja tradycyjnych produktów lokalnych, 

turystycznych Gminy. 

 

Czerwiec 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

Wystawa ,,Literackie wędrówki z Zofią 

Nałkowską po Ziemi Łukowskiej” 

Wystawa planszowa oraz konkurs literacki poświęcony Zofii Nałkowskiej oraz jej związkom                

z Ziemią Łukowską. 

Czerwiec 

Żdżary 

Eko-Czerwcówka Głównym punktem wydarzenia jest wycieczka trasą rowerową po rezerwacie Jata m.in. 20 km. 
Organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Żdżary „Żdżarzanie” z siedzibą w Żdżarach. 

Czerwiec  

Miejski Ośrodek Kultury w Stoczku 

Łukowskim 47. Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych. 

Najstarszy w Polsce przegląd teatrów wiejskich z 4 województw  północno-wschodniej Polski 

(lubelskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko – mazurskie).  Zespoły prezentują swój dorobek 

teatralny. Przeważnie są to widowiska obrzędowe przedstawiające sceny z życia dawnej wsi, 

lecz zdarzają się też inne formy teatralne tj. inscenizacje dramatów polskich, formy kabaretowe, 

współczesne inscenizacje, podczas których otrzymują pomoc merytoryczną od specjalistów z 

dziedzin: reżyseria, aktorstwo, etnografia, muzykologia. Zespoły i widzowie biorą też udział w 

imprezach towarzyszących, takich jak wystawy, koncerty, kiermasze, ogniska, zabawa taneczna 

pod gwiazdami. 

Czerwiec 

Stadion Miejski „Orlęta” w Łukowie 

Międzynarodowy Turniej  Piłki Nożnej 

„Memoriał  im. A. Trybonia” 

Impreza sportowa. W turnieju biorą udział drużyny z Polski, Francji, Białorusi, Litwy. Celem 

turnieju jest  popularyzacja zdrowego i aktywnego trybu życia poprzez piłkę nożną, wyłonienie 

piłkarskich talentów oraz wdrażanie zasad fair-play.  

LIPIEC 

Lipiec 

 

Łuków 

„Wakacje z OsiR  2020” 
Impreza sportowo – rekreacyjna. W czasie wakacji organizowane są turnieje sportowe, które 

zapewnią dzieciom i młodzieży możliwość spędzenia aktywnie wolnego czasu. 
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05.07.2020 r. 

Łuków 

Festyn Integracyjny dla Osób 

Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”  

 

Impreza rekreacyjna. Piknik integracyjny podczas którego organizowane są różnego rodzaju gry 

i zabawy dla osób niepełnosprawnych. Piknik ma na celu zintegrowanie osób 

niepełnosprawnych, a także ich rodzin i opiekunów. 

06.07.2020 – 31.07.2020 r. 

 

Łuków 

Wakacje z ŁOK 

W programie m.in.: zajęcia integracyjne, warsztaty malarskie, warsztaty muzyczne, Centrum 

Rozrywki Arkabos, wycieczki, ognisko, baseny letnie Delfin, filmy w Kinie Łuków, gry 

i zabawy sportowe w parku miejskim, gry intelektualne, spotkanie z Policją i Sanepidem, 

uroczysty bal, zajęcia taneczne oraz występ iluzjonisty. 

Lipiec 

Stara Huta 

Obchody 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Starej Hucie 
Uroczystość rozpocznie msza święta w intencji strażaków i ich rodzin, a następnie odbędzie się 

apel i wręczenie odznaczeń. 

19.07.2020 r. 

Łuków 

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie 

Podczas koncertu mieszkańcy mają możliwość wsłuchania się w muzykę klasyczną  

w interpretacjach na najwyższym poziomie. Koncerty odbywają się w kościołach na terenie 

miasta Łuków. Pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym festiwalu jest Mateusz Rzewuski. 

Lipiec 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Henryka 

Sienkiewicza w Łukowie 

Wakacje w Bibliotece 
Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci. W programie: zajęcia literacko-plastyczne, gry planszowe 

i komputerowe, zabawy integracyjne. 

Lipiec 

Żdżary 

Festyn Transportowców  
Festyn jest świętem przewoźników funkcjonujących na terenie Gminy Łuków. Podczas imprezy 

organizatorzy przeprowadzają szereg zabaw i konkursów adresowanych do lokalnej 

społeczności. 

Lipiec 

Gręzówka Gminne Święto Jagody 

 

Występy zespołów ludowych, kiermasz kulinarny z jagodami, konkursy, zabawy dla 

publiczności. 

 

SIERPIEŃ 

01.08.2020 r. 

 

Łuków 

Łukowskie Obchody 76. Rocznicy Wybuchu 

Powstania Warszawskiego 

Uroczystości odbywają się w Parku Miejskim w Łukowie przy „Mówiącym kamieniu” 

upamiętniającym uczestników Powstania Warszawskiego pochodzących z Ziemi Łukowskiej. 

Punktualnie o „godzinie W” zawyją syreny alarmowe. Następnie mieszkańcy  miasta i okolic  

wspólnie śpiewają pieśni powstańcze oraz składają kwiaty i zapalają znicze.  
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15.08.2020 

 

Łuków 

Uroczystości związane ze Świętem Wojska 

Polskiego w  Rocznicę Bitwy Warszawskiej na 

Cmentarzu Wojennym w Łukowie 

W ramach Dnia Wojska Polskiego organizowane są tematyczne występy artystyczne młodzieży, 

przemarsz sztandarów oraz pokaz sprzętu wojskowego. Uroczystość rozpoczyna się od Mszy 

Świętej na Cmentarzu Wojennym.  

Sierpień 

 

Łuków 

„Wakacje z OsiR  2020” 
Impreza sportowo – rekreacyjna. W czasie wakacji organizowane są turnieje sportowe, które 

zapewnią dzieciom i młodzieży możliwość spędzenia aktywnie wolnego czasu. 

16.08.2020 r. 

 

Łuków 

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie 

Podczas koncertu mieszkańcy mają możliwość wsłuchania się w muzykę klasyczną  

w interpretacjach na najwyższym poziomie. Koncerty odbywają się w kościołach na terenie 

miasta Łuków. Pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym festiwalu jest Mateusz Rzewuski. 

23.08.2020r. 

 

Gmina Wojcieszków 

Dożynki Gminne w Gminie Wojcieszków W programie dożynek zaplanowano – mszę świętą, prezentację wieńców dożynkowych, 

inscenizacje nawiązujące do tradycji dożynkowych, gry, zabawy.  

30.08.2020 r. 

 

Jarczew 

Dożynki Gminne w Gminie Wola Mysłowska Wydarzenie kulturalne o charakterze lokalnym. Występy lokalne.  

Sierpień 

 

Serokomla 

Dożynki Gminne w Gminie Serokomla 

Dożynki gminno – parafialne są wydarzeniem kulturalnym o charakterze lokalnym, której 

towarzyszą koncert, występy, kabarety. Impreza promuje muzykę i śpiew ludowy, rękodzieło, 

kuchnię staropolską oraz dawne zwyczaje. Integracja okolicznych mieszkańców.  

Sierpień 

 

Gmina Krzywda 

Dożynki Gminne Gminy Krzywda 
W ramach imprezy dokonywana jest promocja rolników, przedsiębiorców, organizacji 

pozarządowych oraz produktów lokalnych. Przeprowadzany jest również konkurs wieńca 

dożynkowego.  

Sierpień 

Ławki 
Święto Miodów Ziemi Łukowskiej 

Impreza promująca pszczelarstwo, ekologię na Ziemi Łukowskiej. Impreza integrująca lokalną 

społeczność. 

WRZESIEŃ 

Wrzesień 

 

Powiat  Łukowski 

Dożynki  Powiatowo – Gminne 
W programie zaplanowano inscenizacje nawiązujące do tradycji dożynkowych regionu, 

prezentacja wieńców dożynkowych oraz uroczystą mszę świętą.  
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01.09.2020 r. 

 

Łuków 

Łukowskie Obchody Wybuchu II Wojny 

Światowej 

Rozpoczęcie oficjalnych uroczystości planowane jest na cmentarzu św. Rocha w Łukowie. 

Następnie  odprawiona jest msza święta w Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Łukowie.  

5.09.2020 r. 

 

Park Miejski w Łukowie 

Narodowe Czytanie 

Ogólnopolska akcja publicznego czytania wybitnych polskich dzieł literackich. Jej celem jest 

propagowanie bogactwa polskiej literatury, popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na 

potrzebę dbałości o polszczyznę i wzmacnianie narodowej tożsamości. 

06.09.2020 r. 

 

 

Żdżary 

VI Międzypowiatowy Jarmark Zespołów  

Folklorystycznych „Złoty Kur Lubelszczyzny”  

Przegląd konkursowy zespołów ludowych, śpiewaczych, biesiadnych z terenu woj. lubelskiego  

i mazowieckiego.  

08.09.2020 r.  

 

Wola Gułowska 

Dożynki diecezjalne Święto plonów, występy zespołów ludowych.  

17.09.2020 

 

Łuków 

80. Rocznica Zbrodni Katyńskiej na cmentarzu 

Świętego Rocha w Łukowie 

Uroczystość patriotyczno – religijna. 

Głównym organizatorem obchodów jest Łukowskie Towarzystwo Regionalne  

im. J.S. Majewskiego. 

Wrzesień 

 

Łuków, „Kompleks rekreacyjny Zimna 

Woda” 

XXVI Ogólnopolskie Biegi im. Ks. Stanisława 

Brzóski pod patronatem Rady i Burmistrza 

Miasta Łuków 

Trasa biegów przebiega przez Rezerwat Jata, z metą na terenie Kompleksu rekreacyjnego 

„Zimna Woda” w Łukowie, na dystansach: 10 km, 5 km, 2 km. Zawodnicy rywalizują w 11 

kategoriach wiekowych. Celem imprezy jest uczczenie pamięci bohatera Powstania 

Styczniowego ks. Stanisława Brzóski, popularyzacja biegania i 12al ki 12al king wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych w tym wśród osób niepełnosprawnych. W biegach łącznie bierze udział 

ponad 150 biegaczy z różnych stron Polski. 

20.09.2020 r.  

 

Łuków 

VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki 

Organowej i Kameralnej w Łukowie 

Podczas koncertu mieszkańcy mają możliwość wsłuchania się w muzykę klasyczną  

w interpretacjach na najwyższym poziomie. Koncerty odbywają się w kościołach na terenie 

miasta Łuków. Pomysłodawcą oraz dyrektorem artystycznym festiwalu jest Mateusz Rzewuski. 

Wrzesień 

 

Łuków  

Bezpieczny Peleton 
Impreza organizowana jest w ramach Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Uczestnicy 

peletonu przejeżdżają ulicami Łukowa na teren kompleksu rekreacyjnego „Zimna Woda”.  

W ramach imprezy istnieje możliwość oznakowania roweru.  

Wrzesień 

 

Trzebieszów 

74. rocznica akcji “Mitropa” w Trzebieszowie 
Uroczystości pod Pomnikiem Pamięci Żołnierzy AK-WIN, złożenie wieńców, przemówienia, 

Apel Pamięci. Wręczenie odznaczeń i wyróżnień ŚZŻ Armii Krajowej. Część artystyczna. 
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Wrzesień 

 

Muzeum Regionalne w Łukowie  

Plener rzeźbiarski pn. „Niezwykłe amonity  

z Łukowa”. 

Plener rzeźbiarski na dziedzińcu muzealnym, którego tematem będą rzeźby przedstawiające 

łukowskie amonity.  

Wrzesień 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

Sesja historyczna poświęcona kanonikowi 

Franciszkowi Salezemu Jezierskiemu 

Sesja historyczna poświęcona postaci pochodzącego z Gołąbek pod Łukowem kanonika 

Franciszka Salezego Jezierskiego w  280 rocznicę urodzin, wybitnego publicysty okresu Sejmu 

Wielkiego. 

Wrzesień  

Niedźwiadka 

 

Święto pieczonego ziemniaka. 

Promocja uprawy ziemniaka, prezentacja firm branży rolniczej, występy artystyczne, konkursy. 

PAŹDZIERNIK 

02.10.2020 – 04.10.2020 r. 

 

Adamów, Wola Gułowska 

Uroczystości 81. Rocznicy Ostatniej Bitwy 

Kampanii Polskiej 1939 r. 
Uroczystość patriotyczna, apel poległych, uroczysta msza, pokazy kawaleryjskie. 

04.10.2020 

Gmina Wojcieszków 

Dzień Pamięci Poległym Święto upamiętnia bohaterskiej ludności cywilnej.  

Październik 

Kompleks Rekreacyjny „Zimna Woda”, 

Rezerwat Jata 

Półmaraton „Jata 21 Serc” 

Biegowy półmaraton na leśnych ścieżkach Rezerwatu Jata. Impreza organizowana przez 

biegaczy dla biegaczy – maratończyków. Organizatorzy zapewniają elektroniczny pomiar czasu 

oraz nagrody w kat. Open oraz wiekowych.. Ważnym aspektem jest wymiar charytatywny 

półmaratonu. Część wpisowego przekazywana jest na pomoc w leczeniu podopiecznym 

Fundacji Cegiełkowo Pasja i Pomoc. 

17.10.2020 r. 

Łuków 

Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Burmistrza 

Miasta Łuków 
Impreza sportowa, w której udział biorą zawodnicy z miasta Łuków, a także mieszkańcy 

okolicznych miast oraz gmin. Impreza ma na celu popularyzację gry w tenisa stołowego. 

Październik/listopad 

 

Łuków 

Forum Gospodarcze dla Regionu  Promocja społeczno – gospodarcza Powiatu Łukowskiego 

Październik 

Miejska Biblioteka Publiczna w Łukowie VI Noc Bibliotek 

Ogólnopolska akcja zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej 

otwartych i dostępnych instytucji kultury. 
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Październik 

Łuków 

XX Powiatowy Turniej Recytatorski dla 

Przedszkolaków „Moje Małe Wierszobranie” 

Dzieci z przedszkoli z Łukowa i powiatu łukowskiego recytuje wiersze zaczerpnięte  

z twórczości poetów, którzy pisali dla najmłodszych, m.in. Jana Brzechwy, Marii Konopnickiej 

czy Juliana Tuwima. Wszyscy młodzi recytatorzy otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe. 

Październik 

Muzeum Regionalne w Łukowie  

,,Świat widziany oczami Sławomira Celińskiego                       

– wystawa malarska” 
Wystawa malarska poświęcona twórczości i pracy artysty malarza Sławomira Celińskiego. 

LISTOPAD 

11.11.2020 r. 

 

Łuków 

28.  Łukowskie Uliczne Biegi Niepodległości pod 

patronatem Rady i Burmistrza Miasta Łuków 

Impreza sportowa. Biegi odbywają się na różnych dystansach, a także w różnych kategoriach 

wiekowych. Impreza skierowana jest do wszystkich mieszkańców miasta Łuków oraz okolic. 

11.11.2020 

 

Łuków 

Obchody 102.  Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości w Łukowie 

W programie uroczystości zaplanowano Mszę Świętą, okolicznościowe przemówienia, występy 

artystyczne oraz składanie wieńców i wiązanek przed tablicą upamiętniająca Polską Organizację 

Wojskową.  Obchody mają charakter patriotyczny.  

11.11.2020 r. 

 

Wola Gułowska 

Obchody Święta Niepodległości Występy artystyczne. Koncert.  

11.11.2020 r. 

Krzywda 

Gminne Święto Niepodległości 

 
  

Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przeszłością, umacnianie postawy patriotycznej, 

rozbudzanie szacunku do tradycji narodowych, pogłębianie umiejętności rozumienia dziejów 

Polski na tle historii Europy, twórcze uczestniczenie w życiu szkolnym i społecznym.  

 

Listopad 

 

Łuków 

Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego 
Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do  wręczenia dyplomów i wyróżnień  

za wysiłek i poświęcenie w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców Powiatu 

Łukowskiego. 

Listopad 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

„Jak to ze lnem było” Warsztaty etnograficzne dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. 
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Listopad 

Łuków 

Łukowska Moc Kultury 

Coroczna impreza która odbywa się w ramach łukowskich obchodów 102. Rocznicy odzyskania 

niepodległości. Na cykl wydarzeń zaprasza Łukowski Ośrodek Kultury. W ramach imprezy 

odbędzie się: Łukowska Moc Teatralna, Łukowski Maraton Kabaretowy, Łukowska Moc 

Filmowa. 

Listopad 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

Rozstrzygnięcie konkursu  

 pn. ,,Na wspomnienia” 
Konkurs literacki na wspomnienia mieszkańców Ziemi Łukowskiej dot. ważnych wydarzeń 

historycznych w naszym regionie oraz tradycji i zwyczajów ludowych. 

Listopad/grudzień 

 

Stoczek Łukowski 

 

XVII  Stoczkowska Halowa Liga Piłkarskich 

Piątek 
Halowe rozgrywki  amatorskich drużyn piłkarskich systemem „każdy z każdym” odbywające 

się w piątki i soboty, uczestniczą drużyny z województwa lubelskiego i mazowieckiego. 

 

Listopad 2020 – Luty 2021 

 

Hala Sportowa Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Łukowie 

18.  edycja Łukowskiej Ligi Halowej Piłki 

Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta 

Łuków 

Impreza sportowa. Rozgrywki odbywają się w każdy weekend od listopada do lutego.  

W rozgrywkach biorą drużyny w I i II lidze. 

GRUDZIEŃ 

04.12.2020 r. 

Łuków  

Mikołajkowe Indywidualne Mistrzostwa  

w warcabach 64 polowych o Puchar Burmistrza 

Miasta Łuków 

Impreza sportowa 

Grudzień 

Łuków 

Bieg mikołajowy „Mikołaje wieczorową porą” 

Charytatywny bieg wzdłuż ścieżek w parku miejskim w wykonaniu osób przebranych w stroje 

Świętego Mikołaja. Imprezie towarzyszy licytacja przedmiotów na rzecz podopiecznych 

Fundacji Cegiełkowo „Pasja i Pomoc” 

06.12.2020 r. 

Łuków 

Impreza mikołajkowa „W świątecznej krainie" 

Coroczna impreza, podczas której najmłodsi mieszkańcy Łukowa będą mogli spotkać Mikołaja. 

Rozświetlona też zostanie miejska choinka. W programie zaplanowano liczne konkursy, gry, 

zabawy, wspólnie śpiewanie kolęd oraz  rozstrzygnięcie konkursu na Kartkę 

Bożonarodzeniową. Do wspólnej mikołajkowej zabawy „W Świątecznej Krainie” zapraszają 

Łukowski Ośrodek Kultury oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Grudzień 

Muzeum Regionalne w Łukowie Warsztaty Bożonarodzeniowe Cykl zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.  
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Grudzień 

 

Muzeum Regionalne w Łukowie 

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wystawa 

pokonkursowa ,,Najpiękniejsza łukowska 

choinka i ozdoba choinkowa” 

Celem konkursu jest wykonanie choinki lub ozdoby choinkowej z zastosowaniem ciekawych  

i oryginalnych materiałów oraz technik zdobienia. 

Grudzień 

 

Plac Wolności i Solidarności w Łukowie 

 Jarmark  Bożonarodzeniowy  2020 

Kiermasz tradycyjnych wyrobów kulinarnych, rękodzieła artystycznego z udziałem 

stowarzyszeń, organizacji społecznych, placówek oświatowo-wychowawczych, Kół Gospodyń 

Wiejskich. 

19.12.2020 r. 

 

Łuków 

Koncert Kolęd i Słodkich Serc Biletem wstępu na koncert są słodycze, które zostaną przekazane najbardziej potrzebującym 

dzieciom. W koncercie wystąpią łukowscy artyści, a także gwiazda wieczoru. 

Grudzień 

Łuków 

XX Wojewódzki Konkurs Recytatorski Poezji  

i Prozy ks. Jana Twardowskiego „Uśmiech Pana 

Boga" 

Celem Konkursu jest popularyzacja twórczości ks. Jana Twardowskiego, którego mądrość  

i dobro pomaga kolejnym pokoleniom rozstrzygać problemy codzienności.  Konkurs 

adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół średnich oraz recytatorów z placówek 

kultury województwa lubelskiego. W Konkursie mogą  być prezentowane utwory poetyckie  

i  proza  ks. Jana Twardowskiego. 

Grudzień 

 

Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 

Okrzejskiej 

Wigilia w Zaścianku  
Spotkanie opłatkowe dla sympatyków i przyjaciół Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli 

Okrzejskiej.  

 

* Powyższe imprezy, wydarzenia obejmują szczebel gminny, miejski, powiatowy i wyższy. 


