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14-15.08, 20-22.08, 27-28.08.2010 

Festiwal „Muzyka w Sandomierzu”

- największe muzyczne wydarzenie miasta, prezentujące  
co roku różne style i gatunki muzyczne z naciskiem  
na muzykę klasyczną. Festiwal obejmuje od ośmiu do 
dziewięciu koncertów, odbywających się w plenerze lub 
zabytkowych salach sandomierskich obiektów.

Ratusz, Dom 
Katolicki,  
Bazylika 

Katedralna,
Kościół p.w. Św. 

Jakuba

21.08.2010 

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

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

Obiekty 
sportowe 

i ulice 
Sandomierza

29.08.2010 

Festyn „Zakończenie Wakacji” 

- impreza plenerowa, konkursy i zabawy dla dzieci oraz 
występy z udziałem polskich gwiazd sceny muzycznej.

Rynek Starego 
Miasta

18.09.2010 

Promocja zdrowego stylu życia poprzez sport i 
rekreację 

- impreza rekreacyjno – sportowa o charakterze rodzinnym, 
podczas której uczestnicy biorą udział w turniejach, 
konkursach i zawodach sportowych. 

Miejski Stadion 
Sportowy

* Z przyczyn niezależnych od organizatorów terminy 
niektórych imprez mogą ulec zmianie. 

18.09.2010 

Koncert „Cudowne Dzieci”

- występ uzdolnionych muzycznie młodych artystów 
z całego kraju powiązany z możliwość wysłuchania 
wspaniałych kreacji muzycznych. 

Zamek  
w Sandomierzu 

- 
Sala Rycerska

15-17.10.2010 

Festiwal Łagodności

- zwany również „Bezalkoholową ucztą z piosenką” to święto 
piosenki z tekstem, podczas którego prezentowani są artyści 
uważani za geniuszy tego gatunku muzyki.

Dom Katolicki

29.10-27.11.2010 

Witamina Jazz - jesienna kuracja z półtonami

- cykl koncertów, mających na celu wyzwolenie  
w słuchaczach pozytywnego nastawienia do życia, jak 
również odkrywanie na nowo, że jesień to czas magiczny 
i niezwykle refleksyjny. „Witamina Jazz” rozpoczynają 
„Zaduszki Jazzowe” a kończy koncert andrzejkowy.

Klub 
Lapidarium,
Kościół św. 

Jakuba

31.12.2010 

„Sylwester pod Gwiazdami”

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

Rynek Starego 
Miasta

 



 
Impreza Miejsce 

18-31.01.2010
„Zima w Mieście”
- cykl imprez sportowych, artystycznych i rekreacyjnych 
organizowanych dla dzieci oraz młodzieży  
w okresie ferii zimowych.

Obiekty 
sandomierskich 

placówek  
kultury i sportu 

20.02.2010 

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

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

Obiekty 
sportowe  

i ulice 
Sandomierza

19.03.2010 

„Św. Patryk”

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

Klub 
Lapidarium

27.04 -03.05.2010 

Festiwal Filmów NieZwykłych 

- uczta dla miłośników kina, podczas której organizowane  
są spotkania autorskie ze znakomitymi osobowościami 
polskiej kinematografii, liczne projekcje filmowe, 
ogólnopolskie warsztaty filmowo - muzyczne, koncerty  
oraz wiele innych atrakcji.

Dom Katolicki,  
Kościół p.w.  
św. Jakuba,  

Rynek Starego 
Miasta, 

Sandomierskie 
Centrum Kultury

maj – wrzesień 

„Księstwo Sandomierskie” 

- cykl imprez rycerskich organizowanych przez Chorągiew 
Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, które obejmują:  
widowiska historyczne, musztrę paradną i bojową, uroczystą 
zmianę wart, a także pokazy teatru i tańca dawnego. 

Rynek Starego 
Miasta,

Kamienica 
Oleśnickich

30.05.2010 

Dzień Dziecka

- festyn dla dzieci, konkursy i zabawy przy muzyce.

Park Piszczele

2-6.06.2010 

Obchody 750. rocznicy najazdu tatarskiego na 
Sandomierz

- inscenizacja „Misterium męczenników” - występy zespołu 
muzyki dawnej i tradycyjnej, koncert strażackich orkiestr 
dętych, koncerty,
- sympozjum naukowe,
- Jarmark Dominikański. 

Rynek Starego 
Miasta,

Kościół św. 
Jakuba,

Dom Katolicki

19-20.06.2010 

Dni Sandomierza – Święto Miasta wraz  
z Sandomierską Truskawkową Niedzielą 

- impreza plenerowa, konkursy i zabawy dla dzieci, 
prezentacje lokalnych zespołów artystycznych  
oraz koncerty gwiazd polskiej sceny muzycznej: TSA i IRA. 
Podczas niej nie brakuje również akcentów związanych  
z truskawkowymi żniwami.

Plac 
 Jana Pawła II 

20.06.2010 

Jubileusz V- lecia  
Miejskiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej  
- przegląd orkiestr dętych. 

Rynek Starego 
Miasta

23.06.2010 

Wianki. Noc Świętojańska 

- coroczna impreza plenerowa związana ze świętowaniem 
najkrótszej w roku nocy. Podczas wieczoru organizowane  
są liczne atrakcje, konkursy - w tym na najpiękniejszy 
wianek, koncerty muzyki folkowej. 

Bulwar im. 
Marszałka 

Piłsudskiego

lipiec – sierpień 2010 

„Lato w mieście”

- cykl imprez artystycznych, rekreacyjnych i sportowych 
organizowanych dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Obiekty 
sandomierskich 

placówek  
kultury i sportu

lipiec – sierpień 2010 

„XXI Sandomierskie Wieczory Organowe” 

- wielka uczta dla miłośników muzyki organowej, której 
brzmienie we wnętrzach sandomierskiej Katedry daje 
niepowtarzalne przeżycie. 

Bazylika 
Katedralna

03-04.07.2010 

Jarmark Jagielloński i Międzynarodowy Turniej 
Rycerski o Miecz Zawiszy Czarnego

- festyn z udziałem twórców rękodzieła artystycznego, 
braci rycerskiej oraz setek pasjonatów narodowej tradycji 
i kultury,

- inscenizacje historyczne, żywe szachy, pokazy walk 
rycerskich, tańca dworskiego, koncerty muzyczne. 

Rynek Starego 
Miasta

30.07-01.08.2010 

Festiwal „Dookoła Wody” 

- impreza plenerowa dla miłośników muzyki  
etnicznej oraz żeglarskiej. Połączenie „szantowych  
tradycji” z wielością barw polskiej muzyki ludowej  
nadaje festiwali unikatowy charakter na skalę całego  
kraju.

Rynek Starego 
Miasta, 

Bulwar im. 
Marszałka 

Piłsudskiego
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