Z życia i wiary

Zespół Cantate
Wycieka do Sandomiea
W sobotę, 24 weśnia br. bardzo wesnym rankiem z Jawoa wyjechał autokar wiozący zeół
Cantate wraz z osobami towayszącymi na drugą
w tym roku wyciekę krajoznawą. Od samego
rana jeździe towayszyły wesołe rozmowy, śmiechy oraz śpiewy.
Pierwszym naszym pyﬆankiem w drodze do
Sandomiea był Baranów Sandomierski.

Ruiny zamku Kyżtopór i jego wnęte

Pałac w Baranowie Sandomierskim

Na dziedzińcu pałacu

Zwiedziliśmy tam pałac, który nazywany jeﬆ
Małym Wawelem. Jeﬆ on późnorenesansowym
zabytkiem. W ogrodzie wokół pałacu znaleźliśmy
piękne kwiaty, adkie okazy dew, eźby ogrodowe oraz duże szachy. Kilku Panów rozegrało partyjkę, jednak nie zdążyli jej zakońyć, ponieważ
mieliśmy wyznaoną godzinę zwiedzania pałacu
z pewodnikiem. Po powrocie ze zwiedzania szachy były zajęte pez innych zawodników ku rozarowaniu męskiej ęści naszej grupy.
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Kolejną atrakcją na naszej trasie był Ujazd,
a konkretnie ruiny zamku Kyżtopór. Był on kiedyś jedną ze wanialszych budowli swoich asów. Teraz jednak zoﬆały z niego tylko ruiny...
W kyżtoporskich podziemiach wysłuchaliśmy
legend, m.in. legendy o ukrytym złocie oraz pilnującym je lichu. Jedna z łonkiń zeołu chciała
nawet zatrudnić się tam jako Biała Dama, jednakże Pani Pewodnik poinformowała ją o braku
wynagrodzenia na tym ﬆanowisku.
Oﬆatnim tego dnia pyﬆankiem był Opatów.
Udało nam się obejeć piękną Kolegiatę pw. św.
Marcina oraz Podziemia Opatowskie. Szlak podziemny to syﬆem dawnych piwnic kupieckich wydrążonych w lessie pod rynkiem ﬆarego miaﬆa.
Wieorem dotarliśmy do Sandomiea, gdzie
po pysznej kolacji udaliśmy się na nocleg.
Naﬆępnego ranka po śniadaniu rozpoęliśmy
zwiedzanie Sandomiea wraz z Panią Pewodnik.
Wpierw byliśmy na uroym Rynku z gotyckim ratuszem pośrodku. Większość z nas zna ten pochyły
plac z serialu „Ojciec Mateusz”. Pani Pewodnik
chętnie opowiadała nam o miejscach związanych
z powﬆawaniem scen do tegoż serialu. Na szę-
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magazyny kupieckie, podobnie jak te w Opatowie.
Po wyjściu udaliśmy się do zeołu klasztornego
dominikanów, pechodząc obok synagogi i pez
wąwóz lessowy. Zwiedziliśmy należący do dominikanów kościół św. Jakuba, gdzie podziwialiśmy
tamtejsze freski naścienne, po jednym na każdy
miesiąc w roku.

Na rynku Sandomiea

ście jedyną tajemnicą kryminalną, jaką dane nam
było zobayć, była zagadka mawego gołębia,
która pozoﬆała nierozwiązana.
Naﬆępnym punktem programu była Brama
Opatowska ufundowana pez Kazimiea Wielkiego, jedyna z bram miejskich, zachowana do
dziś. Do Sandomiea prowadziły tery bramy
w murach obronnych: Opatowska, Zawichojska,
Lubelska, Krakowska oraz dwie fuy, z których
zachowała się jedna – Dominikańska, nazywana
„Uchem Igielnym”, pez którą pechodziliśmy
w asie naszej wędrówki. Zwiedzając Bramę Opatowską, więliśmy się po ﬆromych schodach
na taras widokowy znajdujący się na jej dachu.
Mogliśmy podziwiać piękną panoramę miaﬆa
Sandomiea. Wewnąt bramy obejeliśmy wyﬆawę zdjęć z planów zdjęciowych do kilku filmów
i seriali polskich, które powﬆawały w Sandomieu. Były to m.in. „Popioły”, „Ziarno prawdy” y
womniany weśniej serial kryminalny o Ojcu
Mateuszu .

W wąwozie lessowym

Kolejnym punktem programu był rejs ﬆatekiem po Wiśle, podas którego mogliśmy z daleka
podziwiać panoramę miaﬆa oraz wiele zabytków,
do których już nie zdążyliśmy pójść.

Na ﬆatku

Po powrocie na Rynek pożegnaliśmy się
z sympatyną Panią Pewodnik i udaliśmy się
na obiad. To była już ,nieﬆety, oﬆatnia atrakcja
tej wycieki, którą na pewno wszyscy będą miło
wominać.
Maa Ogrodnik

W drodze na taras widokowy

Potem zwiedziliśmy podziemną trasę turyﬆyną, idąc pez dawne piwnice służące jako
www.parafiajawoe.pl

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia żyymy wszyﬆkim ytelnikom okoju i radości oraz rodzinnej atmosfery w tym szególnym
asie a w Nowym Roku Bożego Błogosławieńﬆwa na każdy dzień.
Członkowie Zeołu „Cantate”
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