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Wycieczka nr 38 

BAŁTÓW – SANDOMIERZ 

Data:  05-06 wrzesień 2015 r. 

Dystans:  ok. 6 - 8 km (zwiedzanie Parku Rozrywki w Bałtowie i Starego 

Miasta w Sandomierzu) 

Rodzaj wycieczki: mieszana (samochodowa i piesza)  

Stopień trudności:  niski 

Minimalny wiek uczestnika: 8 lat 
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Poniższy opis powstał tak jakby przy okazji. Jako, że wrzesień 2015 r. to między innymi 

dziesiąte urodziny Kacpra, a także to już nasza piętnasta rocznica zawarcia związku 

małżeńskiego. Jak to uczcić, co zrobić, żeby wydarzenia te nie przeszły obojętnie i były długo 

zapamiętanie wśród natłoku codziennych obowiązków? Idealnym rozwiązaniem był pomysł 

wyjazdu weekendowego do Bałtowa i Sandomierza. Bałtów -  prezent dla syna, oczywiście 

Sandomierz dla Ani i dla mnie. Wyruszyliśmy samochodem w piątek po południu, wieczorem 

byliśmy już w Bałtowie. To tyle tytułem wstępu. Poniżej umieszczam opis. 

CZĘŚĆ PIERWSZA – BAŁTOWSKI KOMPLEKS TURYSTYCZNY 

Wycieczkę możemy zacząć od znalezienia miejsca do zaparkowania samochodu. Jako, że my 

nocowaliśmy w oddalonym około 100-150 metrów od Parku Rozrywki, w Zajeździe pod 

„Jarem”, skorzystaliśmy z parkingu, znajdującego się przy Zajeździe. Jeśli mogę coś 

zasugerować, to osobom przyjeżdżającym z dalszej części Polski, proponuję przenocować w 

Bałtowie, by rano wypoczętym udać się do Parku Rozrywki. Zajazd pod „Jarem”   jest 

miejscem, gdzie z pewnością zostaniecie Państwo  przyjęci gościnnie (patrz zdjęcie nr 1).  

A cena 150 PLN za pokój dla 3 osób, to nie jest uważam, coś bardzo wygórowanego. To tyle 

jeśli chodzi o moje sugestie,  sprawę ewentualnego noclegu zostawiam do indywidualnego 

rozważenia. 

Zdj ęcie nr 1 – Widok na Zajazd pod „Jarem” w Bałtowie. 
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Dla osób, które przyjadą bezpośrednio do Parku, chciałbym poinformować, iż można 

skorzystać ze znajdującego się przy Parku parkingu. Po zaparkowaniu samochodu udajemy 

się do kasy, gdzie możemy zakupić bilety. Osobiście doradzam zakup kompleksowego biletu  

na wszystkie atrakcje, gdyż pomimo wysokiej ceny (190 PLN dla 3 osobowej rodziny), 

upoważnia nas on do korzystania ze wszystkich atrakcji i  to dowolną ilość razy. Opłacanie 

każdej atrakcji, znajdującej się w Parku Rozrywki z pewnością spowoduje, że zapłacimy 

znacznie więcej. Po zakupie biletów, możemy zagłębić się w świat rozrywki, a także świat 

edukacji (patrz zdjęcie nr 2). 

Zdj ęcie nr 2 – Widok z lotu ptaka na Park Rozrywki w Bałtowie (zdjęcie z tablicy informacyjnej przy wejściu do 

Parku). 

 

Zanim zaczniemy zabawę, chciałbym przedstawić pokrótce historię powstania Parku oraz 

inne, przydatne informacje.  

Bałtowski Kompleks Turystyczny (Park Jurajski)  – powstał w 2004 r. w Bałtowie, wsi położonej w 

woj. świętokrzyskim, w powiecie ostrowieckim. Pomysł stworzenia Parku Jurajskiego pojawił się po 

odkryciu w Bałtowie tropów dinozaurów. W 2001 r. dr. Gerard Gierliński za namową jednego z 

największych polskich geologów tj. prof. Zbigniewa Kotańskiego, zidentyfikował i zabezpieczył ślad 

dużego dinozaura- drapieżnego allozaura. W tym samym roku udało się znaleźć jeszcze tropy: 
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stegozaura i kompsognata.  Potwierdziło to jednoznacznie obecność śladów dinozaurów w tym 

regionie. Dwie lokalnie działające organizacje tj. Stowarzyszenie Delta i Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju Gminy Bałtów „ Bałt”,  postanowiły wykorzystać te informacje i dzięki pomysłowości i 

wielkiemu zaangażowaniu wielu osób, rozpoczęły budowę ”Bałtowskiego Parku Jurajskiego”, którego 

otwarcie nastąpiło 07 sierpnia 2004 r. 

Jak można zauważyć, odwiedzając Park Rozrywki w Bałtowie, przez cały czas  prowadzone są liczne 

inwestycje. Przyciąga to całe rzesze turystów z całej Polski. Jak możemy wyczytać na oficjalnej stronie 

Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego: www.jurapark.pl , zajmuje on powierzchnię 60 ha i jest 

największym obiektem rozrywkowym w Polsce. Odwiedzając to miejsce, sądzę, że każdy znajdzie coś 

dla siebie. Wszystkie atrakcje są starannie opisane na podanej powyżej stronie internetowej (źródło 

tekstu na końcu Opisu). 

  

 

Oprócz Juraparku, gdzie zwiedzimy ponad 100 modeli dinozaurów naturalnej wielkości - 

(patrz zdjęcie nr 3), 

Zdj ęcie nr 3 – Jeden z dinozaurów, znajdujących się w Juraparku w Bałtowie. 
 

zwiedzić możemy również Prehistoryczne Oceanarium, gdzie poobserwujemy podwodne 

życie ogromnych gadów na ekranach 3D (patrz zdjęcie nr 4). 
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Zdj ęcie nr 4 – Prehistoryczne Oceanarium w Bałtowie 

 

W miarę upływu czasu, do JuraParku dołączane były kolejne atrakcje np. Zwierzyniec,  gdzie 

z okna amerykańskiego schoolbusa, możemy obejrzeć ponad 400 zwierząt, swobodnie 

biegające po znacznym terenie, zbliżonym do warunków naturalnych. Zobaczymy m.in. 

wielbłądy, lamy, bydło zebu, 

sarny, jelenie, daniele, dziki itd. 

(patrz zdjęcie nr 5).   

Najmłodsi i nie tylko, mogą 

zakosztować dobrej zabawy w 

tzw. Parku Rozrywki , gdzie 

organizatorzy umieścili wiele 

urządzeń, np. karuzele, statek 

piracki, gokarty, baseny z 

kulkami i wiele, wiele innych 

(patrz zdjęcie nr 6).   

Zdj ęcie nr 5 – Zwiedzanie bałtowskiego Zwierzyńca z okien amerykańskiego schoolbusa. 
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Zdj ęcie nr 6 – Statek piracki, jedna z atrakcji Parku Rozrywki w Bałtowie. 

Nie sposób opisać wszystkich atrakcji, czekających na turystów w Bałtowie, ale z pewnością 

warto wspomnieć o rollercoasterze, na którym zjeżdżamy na specjalnym wózku, torem o 

długości ok. 400 metrów, osiągając prędkość około 40 km  na godz. (patrz zdjęcie nr 7). 

. 
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Oprócz atrakcji, zapewniających dobrą zabawę, turyści mają możliwość  posilenia się w 

jednym z wielu punktów gastronomicznych, znajdujących się na terenie Kompleksu. 

Na zakończenie trzeba dodać, iż na zwiedzenie i skorzystanie ze wszystkich atrakcji, 

znajdujących się w  całym Parku, trzeba zarezerwować przynajmniej większą część dnia. 

Dobrze to wiedzieć, planując wycieczkę. To tyle, jeśli chodzi o Bałtowski Kompleks 

Turystyczny. Zdaję sobie sprawę, że nie wymieniłem wielu atrakcji, ale przed udaniem się w 

to ciekawe miejsce, warto zajrzeć na stronę internetową Parku.  

 

 CZĘŚĆ DRUGA – STARE MIASTO w SANDOMIERZU 

Nie będę dokładnie przedstawiał trasy z Bałtowa do Sandomierza, ani też nie chcę sugerować 

ani w jakiś sposób zachęcać do skorzystania z określonego miejsca noclegu, tak więc opis 

zabytków Sandomierza zacznę  od przedstawienia pokrótce jego historii. Tak jak wspominam, 

co jakiś czas w swoich opisach, warto przed zwiedzeniem  określonego miejsca, trochę o nim 

przeczytać. Jest to o tyle przydatne, gdyż bogaci w tą wiedzę, mamy możliwość zwrócenia  

uwagi na określoną ciekawostkę lub atrakcję, a którą z pewnością pominęlibyśmy, nic o niej 

nie wiedząc.  

 

 Sandomierz (patrz zdjęcie nr 8).   – należy do jednych z najstarszych 

miast w Polsce. Jego wiek ocenia się na ok. 1000 lat. Jak można 

przeczytać na stronie www.dotykhistorii.pl pierwsze ślady obecności ludzi 

na tym terenie, naukowcy określili na 7 tysięcy lat temu. Okoliczny teren 

spełniał wszystkie warunki do osiedlania się ludzi. Wysokie wzgórza nad 

brzegiem Wisły ułatwiały obronę przed wrogami. Sama bliskość dużej 

rzeki umożliwiała transport płodów rolnych w kierunku morza. Można 

dodać, iż ziemia wokół Sandomierza, należała do bardzo żyznych, także i plony uzyskiwano bardzo 

duże. Kolejnym czynnikiem, który spowodował powstanie Sandomierza, była obecność szlaków 

handlowych, które krzyżowały się w jego okolicy. Dogodne położenie miasta powodowało intensywny 

rozwój, co z kolei wpłynęło na wzrost jego znaczenia w administracji kraju. Nawet kronikarz Gall 

Anonim wspomina w swoich pracach, że ówczesny Sandomierz obok Krakowa i Wrocławia należał do 

miast o największym znaczeniu.  

Jak wiele innych polskich miast, tak i Sandomierz przechodził różne koleje losu. Kilkukrotne najazdy 

Tatarów(np.  w 1241 r. i 1259 r.), spowodowały zniszczenie miasta. Miasto przestało się rozwijać, 

podupadło i straciło zupełnie na znaczeniu. Bardzo ważny dla Sandomierza był rok 1286, kiedy to 

książe Leszek Czarny ponownie nadał prawa miejskie Sandomierzowi. Miasto otrzymało wiele 

przywilejów np. zwolniono mieszkańców na 8 lat z wszelkich opłat, na rzece Wisła zbudowano most a 

miasto miało prawo pobierać opłatę za jego przeprawę itd. Wszystkie te działania spowodowały, że 
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Sandomierz ponownie się odrodził i rozwinął. W tym czasie powstawały nowe domy i kościoły. Po 

zjednoczeniu Polski, król Władysław Łokietek zlikwidował księstwa i ustanowił województwa. Stolicą 

jednego z województw został właśnie Sandomierz. Za panowania Kazimierza Wielkiego, zaczęto 

stawiać budynki murowane zamiast drewnianych. Miastu nadano charakter podobny do dzisiejszego 

Starego Miasta. Na środku placu wyznaczonego na rynek, zbudowano ratusz, a na  przyległych do 

rynku ulicach, mieszkańcy stawiali domy głównie drewniane, tylko bogatsi budowali domy murowane. 

Całe miasto otoczono murami, które stanowiły ochronę przed wrogami. Do przedostania się do środka 

miasta, służyły cztery bramy (Krakowska, Lubelska, Zawichojska i Opatowska). Jedynie Brama 

Opatowska przetrwała do dzisiaj. Oczywiście biedniejsi ludzie osiedlali się poza murami np. nad 

Wisłą lub wzdłuż dróg dojazdowych. Sandomierz ze względu na swój niepowtarzalny klimat, był często 

odwiedzany przez znamienitych gości. Jednym z nich był król Kazimierz Wielki, który postanowił 

nawet wybudować zamek, oczywiście już murowany. W okresie jego życia w Sandomierzu zbudowano 

wiele innych cennych budowli np. murowaną kolegiatę, którą postaram się opisać w dalszej części 

Opisu. 

 Miasto rozwijało się w najlepsze. 

Dzięki szeroko rozwiniętym 

kontaktom z zagranicą do miasta 

zaczęli napływać przedstawiciele 

różnych religii np. kalwini, 

luteranie itd. Na początku XVII 

wieku sprowadzono do 

Sandomierza, Jezuitów, którzy 

zbudowali a następnie prowadzili 

Kolegium zwane Collegium 

Gostomianum. Niestety w czasie  

Zdj ęcie nr 8 – Ulica Opatowska na Starym Mieście w Sandomierzu. 

tej wycieczki nie miałem okazji zobaczyć tego zabytku, jednakże oczywiście zachęcam do jego 

obejrzenia.  Dziś w tym budynku mieści się I Liceum Ogólnokształcące.  Pomyślne czasy dla 

Sandomierza  skończyły się z chwilą najazdu Szwedów na Polskę w połowie XVII wieku. Mieszkańcy 

ponieśli wówczas bardzo duże straty, zniszczone zostały kościoły, spichlerze, większa część zamku 

oraz dużo budynków. Bardzo dużo mieszkańców miasta zginęło. W czasie rozbiorów znaczenie 

Sandomierza całkowicie zmalało. Stał się on miastem granicznym, co uniemożliwiało wolny handel. 

Mieszkańców nie było stać na utrzymanie zabytków, murów itd. Dlatego większość spalonych 

kościołów rozebrano.  

I Wojna Światowa na szczęście oszczędziła miasto, które po jej zakończeniu zostało miastem 

powiatowym. Ówczesne władze planowały utworzyć tu Centralny Okręg Przemysłowy. Niestety II 

Wojna Światowa  pokrzyżowała te plany. Hitlerowcy nie oszczędzili miasta ani jego mieszkańców. 

Znaczną część mieszkańców aresztowano i wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec. Część 
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zginęła w obozach zagłady. Podobnie jak w wielu innych miastach, ludność żydowską zamknięto w 

specjalnym, odizolowanym obszarze tj. getcie, następnie wywieziono i zamordowano w obozach 

koncentracyjnych. Po zakończeniu II Wojny Światowej, miasto zaczęło nabierać większego znaczenia 

Obecnie dzięki staraniom lokalnych władz, a także wyemitowaniu w telewizji publicznej serialu: 

„Ojciec Mateusz”, do Sandomierza co rok ściąga co raz więcej turystów, którzy mogą podziwiać to 

ładne, uroczo położone miasto (źródło tekstu na końcu Opisu). 

 

To tyle jeśli chodzi o  bardzo uproszczony zarys historyczny miasta Sandomierz. Oczywiście 

wiele innych ciekawostek można znaleźć w internecie i nie tylko. Zdaję sobie sprawę, że 

każda miejscowość ma jakieś ciekawostki czy to natury historycznej, czy społecznej. Warto 

też  rozmawiać z mieszkańcami, szczególnie tymi starszymi, którzy po prostu mają większą 

wiedzę na temat danej miejscowości i to taką, której w internecie się nie znajdzie, a która 

krąży w formie ustnego przekazu.    

Wracając do naszej wycieczki, „posileni” krótki opisem historii Sandomierza, rozpoczynamy 

zwiedzanie Starego Miasta i znajdujących się na jego terenie, zabytków. Oczywiście nie 

zamierzam sugerować, z którego punktu Starówki można zacząć zwiedzanie. Podobnie jak w 

przypadku opisania zabytków Starego Miasta w Lublinie (Wycieczka nr 36), tak i w 

przypadku Sandomierza, przedstawię te 

zabytki, które sam wspólnie z moją 

rodziną, miałem okazję podziwiać. Przy 

każdym dam krótki opis, znaleziony w 

internecie – oczywiście na końcu 

niniejszego Opisu, przedstawiam linki do 

stron, z których korzystałem. Zaznaczam, 

iż nie wszystkie zabytki czy też ciekawe 

miejsca widzieliśmy (z powodu braku 

czasu), dlatego też zachęcam do 

wcześniejszego przygotowania listy 

zabytków, które należy zobaczyć. Linki 

umieściłem na ostatniej stronie Opisu.  

Ratusz –  (patrz zdjęcie nr 9) budowla 

wzniesiona w 1349 r. Pierwotnie ratusz 

zbudowany był na planie kwadratu, zwieńczony 

wysoką, ośmioboczną wieżą. Na  

Zdj ęcie nr 9 – Południowa część budynku sandomierskiego ratusza 

(na ścianie widoczny zegar słoneczny) 
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przestrzeni wieków dobudowano kolejne elementy architektoniczne. Najstarszą częścią, pochodzącą z 

połowy XIV wieku jest część południowa (na niej znajduje się zegar słoneczny). W XVI wieku ratusz 

został przebudowany i od tego momentu posiada kształt wydłużonego prostokąta. Wieża, która 

przylega do budynku ratusza została dobudowana w XVII wieku. Warto dodać, iż w XVI wieku 

dobudowano renesansową attykę, 

która uważana jest za jedną z 

najpiękniejszych attyk   

ratuszowych w Polsce.  

Obecnie w budynku ratusza 

mieści się muzeum, sale 

reprezentacyjne oraz Urząd 

Stanu Cywilnego. W piwnicach 

znajduje się z kolei kawiarnia. 

Wspomniałem wcześniej o 

zegarze słonecznym, znajdującym 

się na południowej ścianie 

budynku, otóż został on  

odtworzony przez Tadeusza Przypkowskiego w 1958 r. Warto dodać, iż ratusz jest pięknie 

podświetlony wieczorem, stąd z pewnością warto go zobaczyć również o tej porze dnia (patrz zdjęcie 

nr 10) -  (źródło tekstu na końcu Opisu). 

   

Kamienica Oleśnickich –  (patrz zdjęcie nr 11) należy do najbardziej okazałych budowli 

mieszczańskich w 

Sandomierzu. Budynek 

pochodzi z XVI wieku, 

chociaż po wielkim 

pożarze, który miał 

miejsce w połowie 

XVIII wieku, został  

zniszczony. Wtedy to 

został zakupiony wraz 

z działką przez rodzinę 

Oleśnickich. Jak 

możemy wyczytać na 

stronie  

 

Zdj ęcie nr 11 – Frontowa ściana kamienicy Oleśnickich. 
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www.dawnekieleckie.pl , przez lata zmieniała kształt, dopiero pierwotny wygląd przywrócono 

kamienicy w latach 1955-1958 r. Obecnie część budynku zajmuje Poczta Polska. Jak możemy 

wyczytać w internecie, to właśnie w tym budynku w 1570 r. trzy reformowane wyznania (kalwiniści, 

luteranie oraz bracia czescy) podpisali umowę  tolerancji tzw. „Zgodę Sandomierską” ( źródło tekstu 

na końcu Opisu). 

 

Dawna synagoga w Sandomierzu - (patrz zdjęcie nr 12) – zbudowana w 1768 r. w miejscu 

wcześniejszej synagogi. Jak 

czytamy na stronie Wikipedii 

zbudowana jest z cegły w stylu 

barokowym. Została podobnie jak 

wiele innych synagog w Polsce, 

zdewastowana przez hitlerowców 

w czasie II Wojny Światowej. 

Obecnie znajduje się w tym 

budynku Archiwum Państwowe, 

które gromadzi akta 

sandomierskie, pochodzące 

najwcześniej z XVI wieku. (źródło 

tekstu na końcu Opisu). 

Zdj ęcie nr 12 – Budynek dawnej sandomierskiej synagogi. 

 

Brama Opatowska (patrz zdjęcie nr 13)  – jedna z 

czterech bram, wzniesionych przez króla 

Kazimierza Wielkiego około 1362 r. Była 

elementem murów obronnych, które otaczały miasto 

w tamtych czasach. Jako jedyna zachowała się do 

dzisiaj. W XVI wieku dobudowano od góry 

renesansową attykę, która miała chronić przed 

płonącymi  strzałami, którymi atakowali 

nieprzyjaciele.  Brama była zamykana od góry, 

kratą zbudowaną z dębowych bali, okutych żelazem. 

Jak możemy wyczytać w Wikipedii , budowla ma 33 

metry wysokości, obecnie istnieje możliwość 

wejścia na sam szczyt, gdzie ze specjalnie 

zbudowanej platformy, możemy podziwiać piękną 

panoramę miasta Sandomierz i jego okolic (patrz 

zdjęcie nr 14)   
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Zdj ęcie nr 14 – Widok z punktu widokowego, umieszczonego na Bramie Opatowskiej – na pierwszym planie kościół 

pw. Św. Michała Archanioła w Sandomierzu. 

 

Podziemna Trasa Turystyczna   – system podziemnych przejść, pomiędzy XIV a XV-wiecznymi 

piwnicami, w których dawni kupcy 

przechowywali swoje towary. Długość 

chodników wynosi około 500 metrów, a 

najgłębsze miejsce sięga 12 metrów (patrz 

zdjęcie nr 15). Drążone przez wieki piwnice i 

korytarze, owiane były tajemnicą ze względu na 

obronny i gospodarczy charakter. Podziemną 

trasę turystyczną odwiedzić możemy wyłącznie z 

przewodnikiem, który z pewnością w sposób 

ciekawy przedstawi nam historię tej 

sandomierskiej  atrakcji turystycznej. Dodam, iż 

początek Podziemnej Trasy Turystycznej 

rozpoczyna się w znanej nam już Kamienicy 

Oleśnickich.  
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Furta Dominikańska  (ucho igielne) – jedyna 

zachowana furta, spośród dwóch istniejących w 

Sandomierzu, wchodząca w skład murów 

obronnych, zbudowanych za panowania 

Kazimierza Wielkiego. Przejście to zwane 

„uchem igielnym” od swojego kształtu (patrz 

zdjęcie nr 16), umożliwiało przejście nie tylko 

dominikanom, ale także innym mieszkańcom 

Sandomierza (źródło tekstu na końcu Opisu). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Zdj ęcie nr 16 – Furta Dominikańska w Sandomierzu 

 

Zamek Królewski  (patrz zdjęcie nr 17) – został  zbudowany na miejscu dawnego grodu w XIV wieku z 

fundacji Kazimierza 

Wielkiego. Jako, że 

Sandomierz należał 

do miast o dużym 

znaczeniu 

gospodarczym w 

tamtych czasach, 

często gościł władców 

Polski m.in. 

Kazimierza Wielkiego, 

królową Jadwigę itd. 

W XVI wieku 

rozpoczęto 

przebudowę 

gotyckiego zamku w  

Zdj ęcie nr 17 – Zamek Królewski w Sandomierzu. 

renesansową rezydencję. W tym czasie wzniesiono wschodnie skrzydło, przebudowano skrzydło 

południowe i rozpoczęto budowę skrzydła zachodniego. Niestety w czasie „potopu szwedzkiego”, 

wycofujące się wojska szwedzkie wysadziły zamek w powietrze. Znaczna część zamku uległa 
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zniszczeniu, ocalałe pozostałości przebudowano w budynek typu pałacowego. Jak możemy wyczytać 

na stronie www.zamek-sandomierz.pl, zamek jeszcze wielokrotnie przebudowywano. Przez wiele lat 

pełnił funkcję więzienia, aż do 1959 r. Od 1986 r. lokalne władze przeznaczyły zamek na siedzibę 

Muzeum Okręgowego w Sandomierzu (źródło tekstu na końcu Opisu). 

 

 

Bazylika Katedralna pw. Narodzenia NMP (patrz zdjęcie nr 18) – kościół o charakterze gotyckim, 

wzniesiony ok. 1360 r. a właściwie przebudowany, gdyż w tym roku  dobudowano trójnawową  

Zdj ęcie nr 18 – Piękne wnętrze sandomierskiej katedry. 
 

halę, którą dołączono do istniejącego już kościoła wczesnogotyckiego. Szczegółowy opis świątyni z 

uwzględnieniem opisu architektonicznego możemy znaleźć na stronie internetowej Bazyliki tj. 

www.katedra.sandomierz.org. Ówcześni monarchowie i możnowładcy nie szczędzili pieniędzy, stąd 

świątynie przeżywała swój rozkwit. W jej murach gościł m.in. król Władysław Jagiełło. Ufundował on 

w 1423 r.  piękne freski znajdujące się w prezbiterium. Warto wspomnieć, że w dziejach katedry były 

też tragiczne momenty np. częściowe zniszczenie na skutek pożaru, wywołanego przez wycofujące się 

wojska szwedzkie w czasie „potopu szwedzkiego” w 1665 r. Pożar zniszczył m.in. dach kościoła, część 

zachodnią i znaczną część sklepienia prezbiterium. Ważnym wydarzeniem dla świątyni było 

podniesienie kolegiaty do godności katedry w 1818 r. Jak czytamy na wspomnianej wcześnie przeze 

mnie, stronie internetowej, w 1828 r. kościół otynkowano, jednakże w latach 1886-1889 r. tynki zdjęto, 
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odsłaniając powierzchnię ceglaną. Na zakończenie tego opisu, warto wspomnieć, iż kościół gościł w 

swoich progach znamienitych gości, m.in. papieży: w 1918 r. papieża Piusa XI, kilkakrotnie w latach 

60-tych Karola Wojtyłę, który odwiedził ją później już jako Jan Paweł II (źródło tekstu na końcu 

Opisu). 

 

 

Kościół pw. św. Michała Archanioła – został zbudowany w latach 1686-1692 r. razem z zespołem 

dawnego klasztoru Benedyktynek. Od 1903 r. mieści się w nim Wyższe Seminarium Duchowne. Jak 

możemy wyczytać na stronie www.e-sandomierz.pl w drugiej połowie XVIII wieku, kościół został 

przebudowany wraz z 

budynkami  

klasztornymi, 

natomiast w początku 

XX wieku 

dobudowano skrzydło 

północne. Wewnątrz 

warto obejrzeć 

pięknie rzeźbioną 

ambonę z  XVII wieku  

(patrz zdjęcie nr 19) 

(źródło tekstu na 

końcu Opisu). 

 

 Zdj ęcie nr 19 – Wnętrze kościoła pw. św. Michała Archanioła w Sandomierzu.   

 

Kościół pw. św. Józefa –(patrz 

zdjęcie nr 20)  -  wybudowany 

przez Franciszkanów, którzy 

przybyli do Sandomierza w drugiej 

połowie  XVII wieku. W podziemnej 

krypcie można obejrzeć trumnę z 

dobrze zachowanymi zwłokami 

Teresy Morsztynówny, zmarłej w 

1698 r. Od strony południowej, 

obejrzeć możemy budynki dawnego 

klasztoru,  

 

Zdj ęcie nr 20 – Kościół pw. św. Józefa – zdjęcie zrobione z Wieży Opatowskiej. 
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w których dzisiaj mieści się Dom Rekolekcyjny (źródło tekstu na końcu Opisu). 

 

 

Wiem, że pominąłem wiele atrakcji sandomierskich, ale mam nadzieję, że przynajmniej te, 

które wymieniłem powyżej, zachęcą do odwiedzenia tego magicznego miejsca, jakim jest 

Sandomierz. Na koniec dodam, iż  podczas naszego pobytu w tym mieście tj. 06 września 

2015 r. , odbywały się  uroczystości dożynkowe woj. świętokrzyskiego, my sami mieliśmy 

okazję zobaczyć wymarsz całego pochodu z opisywanej wcześniej Bazyliki (patrz zdjęcie nr 

21). 

Zdj ęcie nr 21 – Początek uroczystości dożynkowych woj. świętokrzyskiego w Sandomierzu.  

   

To tyle jeśli chodzi o dzisiejszą wycieczkę. Jeszcze raz zachęcam do przyjazdu do miasta 

księdza Mateusza, gdzie każdy znajdzie coś interesującego dla siebie.  
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 Uwagi i komentarze proszę kierować na:  roweroweprzygody@gmail.com 

Życzę Przyjemnej Wycieczki… 

Autor 
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