
Dwudniowe obchody 
ku czci bł. Wincentego 
Kadłubka, patrona miasta 
i współpatrona Diecezji 
Sandomierskiej zakończony 
tradycyjnym, wielobarwnym 
jarmarkiem na Rynku 
Starego Miasta.

Energetyzujący jazz na 
żywo, sprawiający, że jesień 
stanie się naszą ulubioną 
porą roku.

Sylwestrowa impreza ple-
nerowa połączona z zabawą 
taneczną, pokazem sztucz-
nych ogni oraz składaniem 
noworocznych życzeń. 

Jarmark kadłubkowy 

ZadusZki JaZZowe 

sylwester pod GwiaZdami 
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miejsce:  Rynek Starego Miasta

W ten magiczny wieczór 
usłyszymy najpiękniej-
sze polskie kolędy i pasto-
rałki. Nie zabraknie również 
tych, które są bezpośrednio 
związane z   Sandomierzem. 
Zapraszamy do wspólnego 
kolędowania!
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SandomierSka kolęda 
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Festiwal ŁaGodności 

Rodzinne spotkanie w jesien-
nej aurze, w czasie którego 
panują idealne warunki do 
tego, by na sandomierskim 
niebie zawisły różnobarwne 
latawce. Wydarzenie, które 
sprawi dużo radości dzieciom 
i będzie magiczną podróżą 
do czasów dzieciństwa dla 
dorosłych.

FeStiwal latawca 
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KALENDARZ IMPREZ 

2014miejsce:  Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

miejsce:  ulice Sandomierza,  
Rynek Starego Miasta

miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

Zwany również „Bezalko-
holową ucztą z piosenką” 
to święto miłośników pio-
senki artystycznej. Koncerty 
zaproszonych gości, które 
z zasady charakteryzuje 
bogata interpretacja dostar-
czająca słuchaczom najwyż-
szych emocji i wrażeń.

miejsce: Dom Katolicki

miejsce: Klub Lapidarium

Impreza rekreacyjno
-sportowa o charakterze 
rodzinnym.
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promocJa ZdroweGo stylu życia  
prZeZ sport i rekreacJę 

miejsce:  Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

miejsce:  Rynek Starego Miasta

Muzyczna impreza plene-
rowa dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych. Zakończe-
nie Wakacji jest doskona-
łym pretekstem do wspól-
nej zabawy bez względu na 
wiek.
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Pożegnanie wakacJi 

miejsce: Mały Rynek

To wielobarwna, 
wielokulturowa  
i  fascynująca podróż 
przez bliskie i dalekie 
zakątki kuli ziemskiej. Jest 
interdyscyplinarną imprezą 
plenerową, która oferuje 
spojrzenie na rozmaite 
kultury oraz Muzykę Świata 
z perspektywy miasta, 
które od zarania dziejów 
było „świadkiem” spotkań 
wędrowców z mieszkańcami 
nadwiślańskiego grodu. 

dookoŁa wody Festival 
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miejsce:  Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, 
Rynek Starego Miasta

Największe muzyczne wyda-
rzenie miasta, prezentujące 
co roku różne style i gatunki 
muzyczne z naciskiem na 
muzykę klasyczną. Festiwal 
obejmuje od ośmiu do dzie-
więciu koncertów, odbywa-
jących się w plenerze lub 
zabytkowych salach sando-
mierskich obiektów.
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XXiV FeStiwal muzyka w Sandomierzu 

miejsce:  Zamek w Sandomierzu – dziedziniec, 
Sala Rycerska, Bazylika Katedralna, 
kościół św. Jakuba

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

letnie mistrZostwa polski lekarZy w triathlo-
nie oraZ letnie otwarte mistrZostwa sando-
mierZa w triathlonie
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miejsce:  Rynek Starego Miasta, Koprzywnica, 
okolice Sandomierza

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

Wielka uczta dla miłośników 
muzyki organowej, której 
brzmienie we   wnętrzach 
sandomierskiej Bazyliki 
Katedralnej daje 
niepowtarzalne przeżycie.

Impreza plenerowa, kon-
kursy i  zabawy dla dzieci, 
prezentacje lokalnych 
zespołów artystycznych oraz 
koncerty gwiazd polskiej 
sceny muzycznej.

Festyn z udziałem twórców 
rękodzieła artystycznego, 
braci rycerskiej oraz setek 
pasjonatów narodowej kul-
tury i tradycji. Insceniza-
cje historyczne, żywe sza-
chy, pokazy walk rycerskich, 
tańca dworskiego, koncerty 
muzyczne i wiele innych 
atrakcji.
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Jarmark JagiellońSki i FeStyn rycerSki 

XXiv sandomierskie wiecZory orGanowe 
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miejsce:  Stare Miasto

miejsce: Bazylika Katedralna

miejsce:  Rynek Starego Miasta

Impreza plenerowa nawiązu-
jąca do starej tradycji zabaw 
podczas najkrótszej w roku 
nocy. Tego wieczoru orga-
nizowane są liczne atrakcje, 
konkursy – w  tym na naj-
piękniejszy wianek. 

wianki – noc świętoJańska 
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miejsce:  Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego, 



Niemal w każdy weekend 
sezonu letniego scena ple-
nerowa na sandomierskiej 
Starówce gości artystów 
prezentujących rozmaite 
gatunki muzyczne. Genius 
loci jednego z najpiękniej-
szych i najstarszych miast 
w Polsce to właśnie takie 
niepowtarzalne spotkania 
ze sztuką. 

Celem imprezy jest propa-
gowanie zdrowego stylu 
życia przez sport i rekreację.  

Celem imprezy jest propa-
gowanie zdrowego stylu 
życia przez sport i rekreację.  

Rodzinna impreza 
plenerowa o rekreacyjnym  
i sportowym charakterze.  
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XXii FinaŁ wielkieJ orkiestry  
świątecZneJ pomocy

muZyka na starówce

mistrZostwa sandomierZa  
na erGometrZe wioślarskim

papieski raJd rowerowy 

maJówka rekreacyJna
PolSka biega – Sandomierz biega

Cykl imprez sportowych, 
artystycznych i rekreacyj-
nych organizowanych dla 
dzieci oraz młodzieży w 
okresie ferii zimowych.

Wiosenne zmagania  
o „Szachy Królowej Jadwigi” 
nawiązujące tradycją do 
wspaniałych potyczek i   tur-
niejów oraz sandomier-
skiego zestawu bierek z XII 
wieku. 

Festyn dla dzieci, konkursy  
i zabawy przy muzyce. 

Aby uświadomić bogactwo 
niezliczonych form mleka 
pod koniec czerwca San-
domierz stanie się stolicą 
dobrego smaku za sprawą 
prezentacji najlepszych pro-
ducentów sera z całej Pol-
ski i wielu zagranicznych 
gości. Dodatkowe atrakcje 
Festiwalu stanowić będą: 
profesjonalne sympozjum 
serowarskie, warsztaty degu-
stacyjne, liczne kierma-
sze na Rynku Starego Mia-
sta oraz kulturalne imprezy 
towarzyszące. 

Uczta dla miłośników kina, 
podczas której organizo-
wane są spotkania autorskie 
ze znakomitymi osobowo-
ściami polskiej kinematogra-
fii, liczne projekcje filmowe, 
ogólnopolskie warsztaty fil-
mowo-muzyczne, koncerty 
oraz wiele innych atrakcji. 

Celem imprezy jest pro-
mocja funduszy unijnych 
i  projektów zrealizowanych 
w  regionieprzy dofinanso-
waniu środków unijnych 
oraz wzrost świadomości 
uczestników wydarzenia 
w  tym zakresie. Wydarzeniu 
o charakterze edukacyjno
-kulturalnym w formie cało-
dniowego pikniku rodzin-
nego towarzyszyć będą 
m.in. występy artystyczne, 
a końcowym akcentem 
imprezy będzie plenerowy 
koncert jednej z uznanych 
polskich grup muzycznych  
i pokaz mody.

Impreza sportowa organizo-
wana w celu popularyzacji 
aktywnego wypoczynku na 
miejskich obiektach sporto-
wych, w  programie imprezy 
m.in. biegi sportowe i  
zawody MTB. 

zima w mieŚcie

wioSenny turnieJ Szachowy  
o „Szachy króloweJ Jadwigi”

dzień dziecka 

czaS dobrego Sera – iV ogólnoPolSki FeStiwal 
nieSkończonych Form mleka 

FeStiwal Filmów niezwykłych 

JubileuSz 10-lecia akceSJi PolSki  
do unii euroPeJSkieJ 

iv sandomierski weekend kwitnących sadów 
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zimowe miStrzoStwa PolSki lekarzy 
w triathlonie oraz zimowe otwarte 
miStrzoStwa Sandomierza w triathlonie 

W ramach obchodów tego 
święta miasto Sandomierz 
organizuje koncerty oraz 
pokazy tańców przy muzyce 
irlandzkiej.15
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miejsce: Boston Cafe

miejsce:  Rynek Starego Miasta, okolice 
Sandomierza

miejsce:  obiekty sandomierskich  
placówek kultury i sportu 

miejsce:  Sala Rycerska, Zamek

miejsce:  stadion

miejsce: Bulwar im Marszałka Piłsudskiego

miejsce:  Rynek Starego Miasta

miejsce:  Dom Katolicki, Rynek Starego Miasta, 
„Kino Starówka”, Muzeum Okręgowe

miejsce:  Rynek Starego Miasta,  
dziedziniec Zamku,  
Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

miejsce:  Rynek, ulice Sandomierza,  
Park Piszczele, ciąg pieszo-rowerowy

miejsce:    Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego

Impreza dla wielbicieli bie-
gania. Trasa biegu wiedzie 
m.in. malowniczymi ulicz-
kami Starego Miasta  
w  Sandomierzu, odbywa 
się w ramach ogólnopol-
skiej akcji „Polska biega”.

miejsce:  obiekty sportowe i ulice Sandomierza

miejsce:  obiekty sportowe i ulice Sandomierza

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

miejsce:  ulice Sandomierza, Dom Katolicki

Ogólnopolska cykliczna 
impreza charytatywna, pod-
czas której organizowane 
są licytacje oraz koncerty. 
W całym mieście kwestuje 
kilkudziesięciu wolontariu-
szy WOŚP.

miejsce: Rynek Starego Miasta

sandomierskie  
centrum kultury
Rynek 20,  27-600 Sandomierz 

biuro@esceka.pl
tel.: (+48) 15 832 29 64

www.esceka.pl

urząd miejski  
w sandomierzu

Plac Poniatowskiego 3, 27 - 600 Sandomierz
um@um.sandomierz.pl

tel.: (+48) 15 644 01 00, fax: 15 644 01 01
www.sandomierz.pl

informacja  
turystyczna

Centrum Informacji Turystycznej
Rynek 20, 27-600 Sandomierz 
informacja@sandomierz.travel

tel.: (+48) 15 644 61 05
www.sandomierz.travel

miejski ośrodek sportu  
i rekreacji

ul. Koseły 3a, 27-600 Sandomierz 
mosir@um.sandomierz.pl 

tel./fax: (+48) 15 644 62 56, 15 644 54 98 
www.mosir.sandomierz.pl

Cykl imprez rycerskich orga-
nizowanych przez  Chorą-
giew Rycerstwa Ziemi San-
domierskiej, które obejmują: 
widowiska historyczne, 
musztrę paradną i bojową, 
uroczystą zmianę wart.

kSięStwo SandomierSkie

m
aj

 –
 w

rz
es

ie
ń

miejsce:  Rynek Starego Miasta,  
dziedziniec Zamku,  

:  

:  


