
                     NIEPOKORNI - UCZTA Z PIOSENKĄ NIEOBOJĘTNĄ    

MIEJSCE: Dom Katolicki

POWITANIE NOWEGO ROKU                          

Sylwestrowa impreza plenerowa połączona 
z zabawą taneczną, pokazem sztucznych 
ogni oraz składaniem noworocznych 
życzeń. 

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta

KIERMASZ MIKOŁAJKOWY                        

Cykl nastrojowych koncertów jazzowych 

doskonale wpisujących się w jesienną 

aurę. 

MIEJSCE: Lapidarium pod Ratuszem

      WITAMINA JAZZ

    5. EDYCJA ŚWIĘTA MŁODEGO WINA

MIEJSCE: Zamek, sandomierskie lokale 

NARODOWY DZIEŃ SPORTU

MIEJSCE: wszystkie obiekty MOSiR

Wydarzenie sportowe, w które włączają się 
wszyscy mieszkańcy miasta i turyści. 
Organizator włącza się w ogólnopolską 
promocję aktywności ruchowej.

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta 

Obchody ku czci bł. Wincentego Kadłubka, 

patrona miasta i współpatrona Diecezji 

Sandomierskiej zwieńczone tradycyjnym, 

wielobarwnym jarmarkiem.

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta

                ODPUST WINCENTEGO KADŁUBKA

     POŻEGNANIE WAKACJI    

Impreza plenerowa, konkursy, zabawy dla 
dzieci i młodzieży oraz koncerty lokalnych 
grup. 

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta

Będzie to jubileuszowa, piąta edycja święta, 
które wpisało się w tradycję miasta. 
W programie m.in. degustacja młodych win 
regionalnych i produktów lokalnych, 
konferencje, seminaria, barwny korowód. 

Na barwnych kramach będzie mozna nabyć 
ręcznie robione prezenty dla dzieci, ozdoby 
świąteczne,  pachnące choinki ,   n ie 
zabraknie również świątecznych smaków - 
do nabycia będą miody, przyprawy, 
słodkości, a także regionale smaki.

Urząd Miejski w Sandomierzu

pl.  Poniatowskiego 3

27-600 Sandomierz

tel. (+48) 15 644 01 01

um@um.sandomierz.pl

www.sandomierz.pl

Sandomierskie Centrum Kultury

Rynek 25/26

27-600 Sandomierz

tel. (+48) 15 832 29 64

biuro@esceka.pl

www.esceka.pl

MOSiR Sandomierz

ul. Koseły 3a

27-600 Sandomierz

tel. (+48) 15 644 62 56

stadion@mosir.sandomierz.pl

www.mosir.sandomierz.pl

Sandomierz

2017

TRIATHLON ZIEMI SANDOMIERSKIEJ
                                                       

MIEJSCE: Miejski Stadion Sportowy

Celem imprezy jest propagowanie 
zdrowego stylu życia poprzez sport 
i rekreację. Zawodnicy rywalizują w trzech 
dyscyplinach: pływaniu, jeździe na rowerze 
i biegach.

Ogólnopolski festiwal dla miłośników 
utworów „gitarą i piórem” uczynionych. 
Festiwal składa się z szeregu koncertów 
oscylujących wokół poezji śpiewanej. 

26.VIII

2.IX

I.XI.X

8.X

listopad

100% SANDOMIERZA ZA 50%

Wydarzenie jest elementem promocyjnym 
Sandomierza, mającym na celu między 
innymi ożywienie tzw. „martwego sezonu”, 
zintegrowanie społeczności lokalnej.

MIEJSCE: lokale i instytucje
I.X4-5.XI

18-19.XI

2.XII

15-17.XII

31.XII



SANDOMIERSKIE WIECZORY ORGANOWE
                                                       

MIEJSCE: Bazylika Katedralna

Uczta dla miłośników muzyki organowej, 
k tó r ej  b r z m i e n i e  w e  w n ę t r za c h 
sandomierskiej Bazyliki Katedralnej daje 
niepowtarzalne przeżycie. 

lipiec-sierpień

  WIANKI - NOC ŚWIĘTOJAŃSKA              

Impreza plenerowa nawiązująca do 
s ta r ej  t r a d y cj i  za b a w  p o d c za s 
najkrótszej w roku nocy. Tego wieczoru 
organizowane są l iczne atrakcje, 
konkursy – w tym na najpiękniejszy 
wianek.  

MIEJSCE: Bulwar im. M. Piłsudskiego 

Turniej z udziałem twórców rękodzieła 
artystycznego, braci rycerskiej oraz setek 
pasjonatów narodowej kultury i tradycji. 
Inscenizacje historyczne, pokazy walk 
rycerskich i wiele innych atrakcji.

JARMARK JAGIELLOŃSKI I TURNIEJ RYCERSKI
                                                       

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta

MEMORIAŁ PIOTRA NUROWSKIEGO

Lekkoatletyczne zawody sportowe 
organizowane na cześć wybitnego 
mieszkańca Sandomierza - P iotra 
Nurowskiego - Szefa Polskiego Komitetu 
Olimipijskiego.

MIEJSCE: Miejski Stadion Sportowy 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

MIEJSCE: Hala MOSiR, ulice Sandomierza

Największa w Polsce zbiórka publiczna na 
cele charytatywne połączona z imprezą 
kulturalną, złożoną z występów lokalnych 
grup artystycznych i koncertów gwiazd 
muzyki estradowej.

15.I

II ZIMOWA PRZEPRAWA WISŁY WPŁAW

MIEJSCE: Bulwar im. M. Piłsudskiego

III KONCERT KOLĘD I PRAWOSŁAWNYCH
HYMNÓW BOŻONARODZENIOWYCH

Koncert jest inicjatywą lokalnej wspólnoty 
p r a w o s ł a w n ej ,  k tó r ej  c e l e m  j e s t 
prezentacja prawosławnych p ieśni 
i hymnów związanych z okresem Bożego 
Narodzenia.

TRIATHLON ZIEMI SANDOMIERSKIEJ

MIEJSCE: Zamek Królewski 

Zawody sportowe będące kombinacją 
pływania, jazdy na rowerze i biegania. 

ŚW. PATRYK 

W ramach obchodów tego święta miasto 
S a n d o m i e r z  o r g a n i z uj e  ko n c e r t ,  
nawiązujący do muzyki irlandzkiej.

MIEJSCE: Lapidarium pod Ratuszem, 
Dom Katolicki 

Pokazy  wa lk  rycersk ich ,  parady 
i  o d p r a w y  w oj s k ,  i n s c e n i z a cj e 
historyczne, pokazy tańca dworskiego, 
szermierka h istoryczna ,  musztry 
paradne i bojowe, a także koncerty.

INAUGURACJA SEZONU TURYSTYCZNEGO

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta

Aby uświadomić bogactwo niezliczo-nych 
form mleka w czerwcu Sandomierz stanie 
się stolicą dobrego smaku za sprawą 
prezentacji najlepszych producentów 
sera z całej Polski i wielu zagranicznych 
gości. 

VII FESTIWAL - CZAS DOBREGO SERA                                  

MIEJSCE: Bulwar im. M. Piłsudskiego

DOOKOŁA WODY FESTIVAL 
                                            

To wielobarwna, wielokulturowa podróż 
przez bliskie i dalekie zakątki kuli ziemskiej, 
prezentująca muzykę z różnych części 
świata.  

21-23.VII

XXVII FESTIWAL MUZYKA W SANDOMIERZU

                                            
Największe muzyczne wydarzenie miasta, 
prezentujące różne style i gatunki 
muzyczne. Festiwal obejmuje ki lka 
koncertów, odbywających się w plenerze 
lub zabytkowych salach sandomierskich 
obiektów.
MIEJSCE: Zamek w Sandomierzu, Dom Katolicki 

Bazylika Katedralna, kościół św. JakubaII poł.VIII

DOŻYNKI MIEJSKIE                                  

Tegoroczne święto ukaże potencjał 
l o ka l n ej  t r a d y cj i  i  f o l k l o r u  o r a z 
zaprezentuje bogactwo regionalnych 
plonów. Wydarzeniu towarzyszyć będzie 
impreza kulturalna. 

15.VIII
MIEJSCE: Sandomierz

Impreza dedykowana dla morsów, czyli 
sympatyków kąpieli w zimnej wodzie. 
Celem zawodów jest przepłynięcie Wisły 
z jednego brzegu na drugi. 

21.I

22.I

MIEJSCE: Bulwar im. M. Piłsudskiego 

18.II

17/18.III

23.IV

Uczta dla miłośników kina: spotkania 
autorskie ze znakomitymi osobo-
wościami  polsk iej  k inematograi , 
projekcje lmowe, warsztaty lmowo-
muzyczne, koncerty. 

FESTIWAL FILMÓW
 I SPOTKAŃ NIEZWYKŁYCH 

MIEJSCE: Dom Katolicki, Kino Starówka, 
Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta28.IV-3.V

MIEJSCE: Zamek Królewski

TURNIEJ O „SZACHY KRÓLOWEJ JADWIGI”

Wiosenne zmagania o „Szachy Królowej 
Jadwigi” nawiązujące tradycją do 
wspaniałych potyczek i turniejów oraz 
sandomierskiego zestawu bierek z XII w. 

23.IV

9.VI

TRUSKAWKOWA NIEDZIELA

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

MIEJSCE: Rynek Starego Miasta 
11.VI

Podczas rajdu rowerowego uczestnicy 
zwiedzają Ziemię Sandomierską oraz 
wspominają wizytę papieską, która miała 
miejsce 12 czerwca 1999 roku.

MIEJSCE: Sandomierz i okolice 

ROWEROWY RAJD PAPIESKI

10.VI

17-18.VI

24.VI

8-9.VII

Impreza sportowa organizowana 
w ce lu  popu laryzacj i  aktywnego 
wypoczynku na miejskich obiektach 
sportowych w programie imprezy m.in. 
biegi sportowe i zawody MTB. 

SANDOMIERSKI SPORTOWY WEEKEND 

KWITNĄCYCH SADÓW

MIEJSCE: Miejski Stadion Sportowy6-7.V

1.VI

Festyn dla dzieci, konkursy oraz zabawy 

przy muzyce. 

DZIEŃ DZIECKA                       

MIEJSCE: Bulwar im. M. Piłsudskiego 


