
UCZNIOWIE SOSW W NOWYM MIEŚCIE NAD PILICĄ NA ZIMOWISKU               

W SANDOMIERZU 

 

 

Na tegoroczne zimowisko wybraliśmy się w pierwszym tygodniu ferii, w dniach  19 – 24 

stycznia. Pojechaliśmy do Sandomierza, jednego z najstarszych, polskich miast. Po przyjeździe, 

zakwaterowaniu w bursie szkolnej i obiedzie poszliśmy rozprostować kości na salę gimnastyczną do 

katolickiej szkoły im. św. Królowej Jadwigi.  

Drugi dzień naszego pobytu na ziemi sandomierskiej rozpoczęliśmy od Mszy św.  

w świetlicy bursy szkolnej. Po dobrym śniadaniu ruszyliśmy z ciekawością na podbój królewskiego 

miasta rozpoczynając zwiedzanie od Bramy Opatowskiej zbudowanej w XIV-XVI w. Razem                      

z przewodnikiem - panem Andrzejem weszliśmy na szczyt Bramy, by z wysokości 30 m spojrzeć na 

miasto, Wisłę i okolicę. Od Bramy Opatowskiej zeszliśmy w podziemia, a dokładnie do dawnych 

piwnic kupieckich, z których utworzono Podziemną Trasę Turystyczną liczącą 470 m. Wychodząc z 

podziemi przy Ratuszu na Rynku mogliśmy zakupić pamiątki dla najbliższych, a następnie 

przeszliśmy do Zbrojowni Chorągwi Ziemi Sandomierskiej, gdzie czekał już na nas rycerz Łukasz, 

który w zabawny sposób opowiadał o obronie Sandomierza przed Tatarami, średniowiecznym 

wychowaniu i etosie rycerskim. Największą atrakcją było przymierzanie przez uczniów rozmaitych 

strojów księżniczek i dzielnych rycerzy. Po modlitwie w sandomierskiej katedrze miejscowy 

przewodnik zaznajomił nas z ciekawą historią powstania tej monumentalnej świątyni. Po południu był 

czas na rozrywkę i zabawę na miejscowym basenie.  

Trzeci dzień pobytu w Sandomierzu upłynął także na zwiedzaniu kolejnych zabytków. 

Byliśmy w Domu Długosza z 1476 r., gdzie obecnie mieści się piękne diecezjalne muzeum. Niedaleko 

Muzeum widzieliśmy z góry plac, na którym św. Jan Paweł II odprawiał 12 VI 1999 r. Mszę św. dla 

pół miliona wiernych w czasie swojej VIII pielgrzymki do Ojczyzny. Czym byłaby wizyta w 

królewskim mieście gdybyśmy nie zobaczyli królewskiej korony Kazimierza Wielkiego? Kopię tej 

korony, a także wystawy „Dawna wieś sandomierska”, „Ziemia Sandomierska w 

pradziejachwczesnymśredniowieczu” oraz „Krzemień pasiasty w biżuterii i małych formach 

złotniczych” oglądaliśmy właśnie będąc na Zamku Sandomierskim powstałym w XIV w. W kościele 

św. Jakuba              z 1226 r. uczestniczyliśmy w mszy św. Po niej nasz przewodnik pan Andrzej 

zapoznał nas z historią tego pięknego kościoła z czasów średniowiecza.  Z kościoła skierowaliśmy się 

do Wąwozu Królowej Jadwigi, który urzekałswoją malowniczą budową. Po obiedzie i odpoczynku, 

jak dzień wcześniej, wieczorem poszliśmy na basen.  

 



 

 
 

 

Na czwarty dzień naszego wypoczynku zaplanowaliśmy Pacanów, a w nim wizytę  

w Europejskim Centrum Bajki. Po porannej Mszy św. i śniadaniu wyruszyliśmy busem  

w kierunku Krakowa. Po 71. km dotarliśmy do miejscowości Koziołka Matołka. Najpierw dzieci oraz 

młodzież zobaczyli w kinie bajkę „Piotruś i wilk”. Potem oglądali wystawę „Bajkowy świat” 

przenosząc się w czasie i przypominając sobie różne bajki i ich bohaterów. Na koniec pobytu 

wzięliśmy udział w przedstawieniu „Mała Syrenka”, która chciała wydostać się ze swego morskiego 

świata, porzucić płetwy i wyjść za królewicza.  

Piąty dzień spędziliśmy w mieście leżącym 10 km od Sandomierza -  w Tarnobrzegu. Tam w 

piątkowe przedpołudnie udaliśmy się najpierw do Zamku Dzikowskiego z XIX w. Razem  z 

przewodnikiem poznawaliśmy codzienne i świąteczne  życie na dworze  domowników - hrabiostwa 

Tarnowskich. Po obiedzie w sali zabaw  i gier „Figoland”,dzieci mogły rozładować energię i bawić się 

do utraty tchu. 

 Mimo, że podczas zimowiska na dworze było szaro i ponuro, to jednak cieszyliśmy się, że w 

tym roku mogliśmy zwiedzić i poznać piękne, prastare miasto Sandomierz i okolice.  
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