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Soundomierska Strefa Rocka

Sandomierz by Jazz

Rootstock – muzyka świata i okolic

Sandomierskie Spotkania Podróżnicze

Witamina Jazz - jesienna kuracja z półtonami

Sandomierska Kolęda

Koncert „Cudowne Dzieci”

Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport 
i rekreację 

Festiwal Łagodności

„Sylwester pod Gwiazdami”
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miejsce: Dom Katolicki

miejsce: Zamek w Sandomierzu 
- Sala Rycerska

miejsce: Rynek Starego Miasta

- impreza  rekrea  cyjno-spor - 
towa o  cha rak te rze  ro dzin- 
nym,   pod czas  której  uczes - 
tnicy biorą udział w zawo-
dach sportowych. 

- zwany również „Bezalkoho-
lową ucztą z piosenką” to 
święto miłośników  piosenki 
artystycznej. Koncerty za-
pro szonych gości,  które 
z  zasady  charakteryzuje bo - 
gata interpretacja dostar-
czają słuchaczom najwyższej 
próby emocji i wrażeń. 

- sylwestrowa impreza plene-
rowa połączona z zabawą ta-
neczną, pokazem sztucznych 
ogni oraz składaniem nowo-
rocznych życzeń.
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- występ uzdolnionych muzycz- 
nie młodych artystów z ca -
łego kraju.

- cyklicznie, choć nieregularnie nasze 
miasto zmienia nazwę na „Soundo-
mierz”. Jest to święto fanów rocka 
i metalu, którzy życzliwie i z entuzja-
zmem przyjmują każdą szaloną nutę 
dobrze zagranego Rock ‚n’ roll’a.

- a gdyby tak ten uwodzicielski czar 
sandomierskich plenerów,  piwnic oraz 
innych uroczych zakątków ożywić do-
brym jazzem? Cykl koncertów „San-
domierz by Jazz” znakomicie wpisuje 
się w porzekadło, że … w Sandomie-
rzu jest Jazz!

- muzyka świata zyskuje coraz więk-
szą liczbę zwolenników, a nawet „wy-
znawców”. Jej podstawowym atutem 
jest różnorodność, dlatego każdy z kon- 
certów jest inny i za każdym razem 
wyjątkowy.

-  zapraszamy  pasjonatów  egzo tyki, 
odległych, a czasem i blis kich ge- 
ograf icznie krajów na spotkania 
z  tymi, dla których podróże to 
sposób na życie. Projekcje f ilmów 
i slajdów oraz opowieści i aneg - 
doty tych, dla których często 
waż niejsza jest droga, a nie cel.

- energetyzujący cykl koncer-
tów jazzowych,  które spra-
wią, że jesień stanie się  naszą 
ulubioną porą roku.  Jesienną 
kurację „Witaminą Jazz” roz-
poczynają „Zaduszki  Jazzowe”, 
a zakończy koncert andrzej-
kowy.

- w ten magiczny wieczór usły-
szymy najpiękniejsze polskie 
kolędy i pastorałki. Nie za-
braknie również tych, które są 
bezpośrednio związane z San-
domierzem. Zapraszamy do 
wspólnego kolędowania!

miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
miejsce: Klub Lapidarium

miejsce: Kluby, plenery i zakątki Sandomierza

miejsce: Kluby, plenery i zakątki Sandomierza, Kino „Starówka”

miejsce: Klub Lapidarium, Kino „Starówka”

miejsce: Kluby i zakątki Sandomierza

miejsce: Zamek w Sandomierzu – 
Sala Rycerska

imprezy odbywające się nieregularnie

*szczegółowy terminarz na stronie www.sandomierz.pl oraz www.esceka.pl
Z przyczyn niezależnych od organizatorów terminy niektórych imprez mogą ulec zmianie.

Centrum Informacji Turystycznej
adres: Rynek 20, 27-600 Sandomierz 

e-mail: informacja@sandomierz.travel
tel.: (+48) 15 644 61 05

www.sandomierz.travel

Urząd Miejski w Sandomierzu 
adres: Plac Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz 
e-mail: um@um.sandomierz.pl
tel.: (+48) 15 644 01 00, fax: 15 644 01 01
www.sandomierz.pl

Sandomierskie Centrum Kultury
adres: ul. Rynek 25/26, 27-600 Sandomierz
e-mail:biuro@esceka.pl 
tel.: (+48) 15 832 29 64
www.esceka.pl

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
adres: ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz
e-mail: mosir@um.sandomierz.pl
tel./fax: (+48) 15 644 62 56, 15 644 54 98
www.mosir.sandomierz.pl

Informacja turystyczna
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XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

„Polska biega – Sandomierz biega”

- ogólnopolska cykliczna impre-
za charytatywna, podczas któ-
rej organizowane są licytacje 
oraz koncerty. W całym mieście 
kwestuje kilkudziesięciu wolon-
tariuszy WOŚP.

- impreza dla wielbicieli bie-
gania; trasa biegu wiedzie 
m.in. malowniczymi uliczka-
mi Starego Miasta w San-
domierzu, odbywa się w ra-
mach ogólnopolskiej akcji 
„Polska biega”.

0
5 

- 0
6

.0
5

22
.0

6

„Zima w Mieście”

Festiwal Filmów NieZwykłych

Dni Sandomierza – Święto Miasta wraz z San-
domierską Truskawkową Niedzielą 

„ XXII Sandomierskie Wieczory Organowe”

Letnie Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Triathlonie oraz Letnie Otwarte 
Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie

- cykl imprez  sportowych, ar-
tystycznych i  rekrea cyjnych 
organizowanych dla  dzieci 
oraz młodzieży w  okresie 
ferii zimowych.

- uczta dla miłośników kina, 
podczas której organizowa-
ne są spotkania autorskie ze 
znakomitymi osobowościami 
polskiej kinematografii, liczne 
projekcje filmowe, ogólnopol-
skie warsztaty filmowo - mu-
zyczne,  koncerty oraz wiele in-
nych atrakcji.

- impreza plenerowa, konkursy 
i  zabawy dla dzieci, prezentacje 
lokalnych zespołów artystycz-
nych oraz koncerty gwiazd pol-
skiej sceny muzycznej.

- wielka uczta dla miłośni-
ków muzyki organowej,  której 
brzmienie we wnętrzach san-
domierskiej Katedry daje nie-
powtarzalne  przeżycie. 

- celem imprezy jest propago-
wanie zdrowego stylu życia po-
przez sport i rekreację. Zawodni-
cy rywalizują w trzech dyscypli-
nach: pływaniu, jeździe na rowe-
rze i  biegach. 
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Zimowe Mistrzostwa Polski Lekarzy 
w Triathlonie oraz Zimowe Otwarte 
Mistrzostwa Sandomierza w Triathlonie 

„II Sandomierski Weekend Kwitnących Sadów”

Wianki - Noc Świętojańska

Jarmark Jagielloński i Festyn Rycerski

- celem imprezy jest pro-
pagowanie zdrowego  stylu 
 życia poprzez sport i rekre-
ację. Zawodnicy rywalizują 
w trzech dyscyplinach: pły-
waniu, jeździe na rowerze 
i  biegach. 

- impreza sportowa organizowa-
na w celu popularyzacji aktyw-
nego wypoczynku na miejskich 
obiektach sportowych, w pro-
gramie imprezy m.in.: biegi spor-
towe i zawody MTB. 

- impreza plenerowa nawiązująca 
do starej tradycji zabaw podczas 
najdłuższej w  roku nocy. Tego 
wieczoru organizowane są licz-
ne atrakcje, konkursy - w tym na 
najpiękniejszy wianek. 
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„Św. Patryk”

„Księstwo Sandomierskie” 

Muzyka na Starówce

Dzień Dziecka

Majówka rekreacyjna

Dookoła Wody Festival

- w ramach obchodów tego 
święta miasto Sandomierz 
organizuje koncerty oraz 
pokazy tańców przy muzy-
ce irlandzkiej.

- cykl imprez rycerskich orga-
nizowanych przez  Chorą giew 
Rycerstwa Ziemi San do mier- 
skiej,  które   obe j   mują: wido-
wiska  histo rycz ne,  musztrę 
paradną i  bo jową, uroczystą 
 zmianę wart, a także pokazy 
teatru i tańca dawnego. 

- niemal w każdy weekend se-
zonu letniego scena plenero-
wa na sandomierskiej Sta-
rówce gości artystów pre-
zentujących rozmaite gatun-
ki muzyki. Genius loci jedne-
go z najpiękniejszych i naj-
starszych miast w Polsce to 
właśnie takie niepowtarzalne 
spotkania ze sztuką.

- festyn z udziałem twóców rę-
kodzieła artystycznego, bra-
ci rycerskiej oraz setek pa-
sjonatów narodowej tradycji 
i kultury,

- inscenizacje  historyczne, ży- 
we szachy, pokazy walk ry-
cerskich, tańca dworskiego, 
koncerty muzyczne.

- impreza plenerowa dla dzieci 
i młodzieży.

- festyn dla dzieci, konkursy i  za- 
bawy przy muzyce.

- to wielobarwna, wielokultu-
rowa i fascynująca podróż 
przez bliskie i dalekie zakąt-
ki kuli ziemskiej. Jest interdy-
scyplinarną imprezą plenero-
wą, która oferuje spojrzenie na 
rozmaite kultury oraz Muzykę 
Świata z perspektywy miasta, 
które, od zarania dziejów, było 
„świadkiem” spotkań wędrow-
ców z mieszkańcami Nadwi-
ślańskiego Grodu.
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miejsce:  Hala Widowiskowo-Sportowa 
MOSiR

miejsce: Obiekty sandomierskich 
placówek kultury i sportu 

miejsce: Dom Katolicki, 
Kościół p.w. św. Jakuba,  
Rynek Starego Miasta, 
Kino „Starówka”, Zamek

miejsce: Plac Jana Pawła II 

miejsce: Rynek Starego Miasta, 
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

miejsce: Obiekty sportowe i ulice 
 Sandomierza

miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

miejsce: Miejski Stadion Sportowy

miejsce: Klub Lapidarium w Sandomierzu

miejsce: Obiekty sportowe i ulice 
 Sandomierza

miejsce: Rynek Starego Miasta

miejsce: Rynek Starego Miasta, 
Kamienica Oleśnickich

miejsce: Rynek Starego Miasta, 
Kamienica Oleśnickich

miejsce: Rynek Starego Miasta, 
Kamienica Oleśnickich

miejsce: Miejski Stadion Sportowy,  
ulice Sandomierza, Bulwar 
im. Marszałka Piłsudskiego
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„Lato w mieście”

II Festiwal „Krzemień Pasiasty - Kamień Optymizmu”

- cykl imprez artystycznych, 
rekreacyjnych i sportowych or-
ganizowanych dla dzieci i mło- 
dzieży w okresie wakacji.

- cykl imprez  poświęconych 
krzemieniowi pasiastemu, wy- 
stawy i konkursy prac złotni-
czych, pokazy archeologiczne 
oraz złotnicze.

miejsce: Obiekty sandomierskich 
placówek kultury i sportu,  
Rynek Starego Miasta

Festiwal „Muzyka w Sandomierzu”
- największe  muzyczne wy- 

darzenie miasta, prezen-
tujące co roku różne style 
i gatunki muzyczne z naci-
skiem na muzykę klasycz-
ną. Festiwal obejmuje od 
ośmiu do dziewięciu kon-
certów, odbywających się 
w plenerze lub zabytko-
wych salach sandomier-
skich  obiektów.

miejsce: Bazylika Katedralna

miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego
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miejsce: Zamek w Sandomierzu - 
dziedziniec, Sala Rycerska, 
Bazylika Katedralna,  
Kościół p.w. Św. Jakuba

miejsce: Rynek Starego Miasta, obiekty 
kulturalne i artystyczne

Festyn „Zakończenie Wakacji”
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miejsce: Rynek Starego Miasta

- muzyczna impreza  plenerowa 
dla dzieci, młodzieży i  dorosłych. 
Zakończenie  Wakacji jest dosko - 
nałym  pretekstem do wspólnej 
zabawy bez względu na wiek.


