
Sandomierz

KALENDARZ WYDARZEŃ 2021



24.06

Miejsce: Dziedziniec Zamku/przestrzeń Rynku Starego 
Miasta
Inauguracja Sezonu Turystycznego w województwie 
świętokrzyskim, której towarzyszyły będą wystąpienia 
specjalistów w dziedzinie turystyki oraz program 
kulturalno-artystyczny.

25.06 
-27.06 Festiwal Filmów – Spotkań Niezwykłych

Wojewódzka Inauguracja Sezonu Turystycznego 
/Odsłonięcie pamiątkowej tablicy 450-lecia  
Zgody Sandomierskiej

Miejsce: Dom Katolicki,  
Kino Starówka,  
Zamek Królewski,  
Rynek Starego Miasta
Uczta dla miłośników 
kina, podczas której 
organizowane są spotkania 
autorskie ze znakomitymi 
osobowościami polskiej 
kinematografii, projekcje 
filmowe, warsztaty.



2-4.07
Dni Sandomierza/ Festiwal Organizacji 
Pozarządowych

Miejsce: Plac Jana Pawła II 
Impreza plenerowa, podczas której odbywają się konkursy, 
konkurencje i animacje dla dzieci, prezentacje lokalnych 
zespołów artystycznych oraz koncerty gwiazd sceny muzycznej.

Celem wydarzenia jest promowanie 
inicjatyw obywatelskich wśród 
mieszkańców oraz pogłębianie 
integracji organizacji pozarządowych, 
podejmowanie wspólnych działań.

Przegląd filmów „„Świat w obiektywie Stanisława 
Szwarca-Bronikowskiego”

 26.06

Miejsce: Muzeum Okręgowe, Sala Rycerska Zamku 
Królewskiego w Sandomierzu 
Przegląd filmów towarzyszący wystawie „Szwarc-Bronikowski. 
Podróże w nieznane”. Cykl filmów dokumentalnych, 
zrealizowanych w latach 90. XX w. w ramach telewizyjnego 
programu „Testament Wieków”. 



Letni Ogród Muzyczny  18.07

Miejsce: Park Sensoryczny przy ul. Baczyńskiego 
Kameralne wydarzenie muzyczne w otoczeniu nowego parku,  
w którego centralnej części stoi tężnia solankowa. 

Dookoła Wody Festival i Gala Orderu Rzeki Wisły23-25
07

Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego 
Ten festiwal to wielobarwna, wielokulturowa podróż przez bliskie 
i dalekie zakątki kuli ziemskiej, podczas której prezentowana jest 
muzyka z różnych części świata spójna z wodniackim klimatem.

Jarmark Jagielloński i Turniej Rycerski  10-11
07

Miejsce: Rynek Starego Miasta 
Wydarzenie promujące kulturę rycerską oraz mieszczańsko – 
kupiecką z udziałem braci rycerskiej, rękodzielników oraz licznych 
pasjonatów rekonstrukcji historycznej.

Wystawy w ogrodzie przy Domu Długosza

Miejsce: Ogród przy Domu Długosza  
W sezonie letnim zostaną udostępnione dwie nowe wystawy: 
„Ocalone dziedzictwo”.

 I połowa
lipca



8.08 Sandomierz Fashion Street 

Miejsce: Rynek Starego 
Miasta  
Uliczny pokaz mody, 
z udziałem polskich 
projektantów. 
Promujący region 
i współpracę między 
czwórmiastem oraz 
wyróżniające się 
kobiety z regionu.

Wolne Śpiewanie 25.07

Miejsce: Muzeum Okręgowe, Dziedziniec Zamku 
Królewskiego w Sandomierzu 
Koncert pieśni patriotycznych, niepodległościowych  
i powstańczych z okazji 77. rocznicy Powstania Warszawskiego 
i akcji "Burza" oraz hołd składany poległym w bitwie pod 
Pielaszowem.



XXXI Sandomierskie Wieczory Organowe
lipiec 

sierpień

Miejsce: Bazylika Katedralna w Sandomierzu 
Muzyka organowa, której brzmienie we wnętrzach 
sandomierskiej Bazyliki Katedralnej oferuje niepowtarzalne 
wrażenia estetyczne dla wszystkich melomanów tego 
gatunku muzycznego.

Plenerowy piknik z potańcówką w ramach Dożynek 
Miejskich

15.08

Miejsce: Sandomierz 
prawobrzeżny  
Impreza kulturalna o ludowo 
– folkowym charakterze 
z animacjami dla dzieci 
i potańcówką. 

-



II połowa
sierpnia

XXX Festiwal Muzyka w Sandomierzu

Miejsce: Dziedziniec 
Zamku/malownicze 
plenery miasta 
Największe muzyczne 
wydarzenie w mieście 
prezentujące różne style 
i gatunki muzyczne 
z naciskiem na muzykę 
klasyczną.

Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych – Tropem wilczym II połowa
sierpnia

Miejsce: Sandomierski Park Piszczele 
Bieg upamiętniający żołnierzy wyklętych, którzy działali  
w powojennym podziemiu przeciwko sowietom  
i komunizmowi.



XII Triathlon Ziemi Sandomierskiej21.08

Miejsce: Sandomierz, Koprzywnica  
Zawody polegają na przepłynięciu 750 m zalewu w Koprzywnicy, 
pokonaniu 20 km trasy rowerowej: Koprzywnica – Błonie  
– Świężyce – Skotniki – Bogoria Skotnicka – Ostrołęka  
– Koćmierzów – Zawisełcze – Sandomierz ul. Krakowska  
– Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego w Sandomierzu  
oraz przebiegnięciu 5 km po obrębie Starego Miasta  
w Sandomierzu. 

3-5.09 Festiwal Krzemienia Pasiastego

Miejsce: Rynek Starego 
Miasta/obszar miasta  
Wydarzenie promujące 
krzemień pasiasty  
i Sandomierz jako Stolicę 
Krzemienia Pasiastego. 



17.09 Senioralia

Miejsce: Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego   
Wydarzenie adresowane do seniorów z występami 
scenicznymi, wykładami o profilaktyce i zdrowym  
trybie życia oraz z konkursami i zabawami.

Europejskie Dni Dziedzictwa – Smaki Dziedzictwa 
Muzeum Okręgowe i Muzeum Diecezjalne

Miejsce: Muzeum Okręgowe, Zamek Królewski  w Sandomierzu 
Doroczne, otwarte wydarzenia kulturalne organizowane 
przez Muzeum Okręgowe w Sandomierzu. Głównym 
celem EDD jest szeroko pojęta edukacja historyczna i 
kulturalna, promowanie różnorodności regionalnego 
dziedzictwa kulturowego, podkreślenie wspólnych 
korzeni kultury europejskiej oraz propagowanie dialogu 
międzykulturowego.

Miejsce: Ogród Marcina z Urzędowa przy Domu Długosza 
Lukrecja słodziuchna bardziej niż w Kapadocji. Smaki 
dziedzictwa kanonika Sandomierskiego Marcina z Urzędowa.   
Wydarzenie ma na celu zapoznanie z walorami smakowymi 
roślin opisanych przez wielkiego botanika i medyka polskiego 
Renesansu kanonika sandomierskiego Marcina z Urzędowa.



XIX Edycja Konkursu „„Nasze sandomierskie – 
kulinaria regionalne” 

19.09

Miejsce: Muzeum Okręgowe, Dziedziniec Zamku 
Królewskiego w Sandomierzu 
Konkurs kulinarny kultywujący dawne tradycje kulinarne 
regionu sandomierskiego. Stałymi uczestnikami konkursu są 
delegacje gmin powiatu sandomierskiego, które rywalizują ze 
sobą o zdobycie głównej nagrody – „Srebrnej Chochli”.  
W 2021 roku wydarzenie odbędzie się w ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa – hasło przewodnie „Smaki dziedzictwa”.

IV Sandomierska Jesienna Dycha25.09

Miejsce: Rynek Starego Miasta 
Zawody biegowe na dystansie 
10 km. Celem zawodów jest 
promowanie biegania jako 
formy aktywności fizycznej   
oraz promocja Sandomierza 
jako miasta przyjaznego  
dla sportu. 



3.10
Jarski Bieg o sandały Wincentego Kadłubka 
„„Na zdrowie”

Miejsce: Start: Dziedziniec Zamku – meta: Andruszkowice  
Wydarzenie sportowo-kulturalne promujące zdrowy tryb 
życia. 

10.10
Odpust bł. Wincentego Kadłubka i  Żywe Witryny 
Historii 

Miejsce: Teren Starego Miasta  
Obchody ku czci bł. Wincentego Kadłubka, patrona miasta 
i współpatrona Diecezji Sandomierskiej zwieńczone 
tradycyjnym, barwnym  
jarmarkiem. 
Żywe witryny historii 
– prezentacja legendarnych 
i historycznych postaci 
związanych z Sandomierzem  
w witrynach okiennych  
i przestrzeni sandomierskiej
Starówki.



 październik
listopad Witamina Jazz 

Miejsce: Lapidarium pod Ratuszem/Port Kultury 
Coroczny cykl koncertów jazzowych, mający na celu 
promocję muzyki jazzowej oraz gatunków pokrewnych. 
Witamina Jazz to jesienna terapia półtonami dla 
wszystkich, którzy odczuwają brak dostatecznego wpływu 
dobrej muzyki na swój organizm.

19.11 
-21.11 Święto Młodego Wina

Miejsce: Zamek Królewski, 
okoliczne restauracje i hotele 
Kolejna edycja święta, które 
na stałe wpisało się w tradycję 
miasta. W programie m.in.: 
degustacje młodych win 
regionalnych i produktów 
lokalnych a także  
konferencje, seminaria  
oraz barwny korowód.



Powitanie Nowego Roku 31.12

Miejsce: Rynek Starego Miasta  
Impreza plenerowa połączona 
z muzycznymi występami na 
żywo, zabawą taneczną,  
grą świateł. 

W związku ze stanem epidemii 
COVID, daty oraz miejsca wydrzeń 

mogą ulec zmianie.

Kiermasz Mikołajkowy5.12

Miejsce: Rynek Starego Miasta  
Na kramach można będzie nabyć ręcznie robione prezenty, 
ozdoby świąteczne, pachnące choinki, miody, przyprawy, 
słodkości a także regionalne przysmaki.
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