
Dzień Seniora 2018 r. 

W dniu 22.05.2018 r. w ramach obchodów Dnia Seniora odbył się wyjazd techniczno 

– turystyczny do Baranowa Sandomierskiego, gdzie zwiedziliśmy Zespół Zamkowo - 

Parkowy. Zamek w Baranowie Sandomierskim wzniesiony pod koniec XVI w. na wzór 

królewskiego Wawelu w Krakowie, zwany „Małym Wawelem”. Jako obiekt architektury 

renesansowej jest jednym z najlepiej zachowanych w Europie. Zwiedziliśmy stałą ekspozycję 

muzealną w piwnicach. Podziwialiśmy m.in. największe w Europie czółno wydłubane z pnia 

drzewa. Zamek otoczony jest 16 – hektarowym obszarem parkowym. 

Następnie udaliśmy się do odległego o ok.14 km. Tarnobrzegu, do Muzeum 

Historycznego Miasta Tarnobrzeg, które znajduje się na Zamku w Dzikowie – rezydencji 

rodziny Tarnowskich. W odnowionych wnętrzach zamku znajdują się wspaniałe zbiory sztuki 

europejskiej i polskiej, oglądaliśmy arcydzieła malarstwa od epoki renesansu po wiek XX. 

Wspaniale prezentuje się malarstwo polskie – obrazy Norblina, Matejki, Malczewskiego, 

Rodakowskiego, czy Pochwalskiego. Ozdobą kolekcji jest Gabinet Miniatur, w którym 

prezentowane jest prawie 100 najpiękniejszych tego typu prac w Polsce. W mieście, na 

centralnym placu Bartosza Głowackiego stoi pomnik imiennika, którego grób znajduje się 

przy Bazylice Katedralnej w Kielcach. Na zakończenie pobytu w Tarnobrzegu odwiedziliśmy 

przylegający do placu kościół i klasztor dominikanów. 

Ostatnim miejscem, które zwiedziliśmy podczas tej udanej wycieczki, przy pięknej 

słonecznej pogodzie, był Zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Wybudowana w latach 1621 – 1644 

budowla, będąca rezydencją magnacką Krzyżtopór, była w czasach swojej świetności 

jednym z najwspanialszych pałaców w Europie. W 1769 r. pałac doznał istotnych zniszczeń, 

został spalony i popadł w ruinę. Obecnie zamek cieszy się dużym zainteresowaniem 

zwiedzających, urzeka swoją niepowtarzalnością i pięknem nawet w obecnej postaci. 

Krzyżtopór symbolizuje ponoć kalendarz: 4 baszty oznaczają ilość kwartałów, 12 sal – 

miesiące, 52 pokoje – tygodnie, 365 okien – dni w roku.  

Naszym przewodnikiem był Pan Kazimierz Micorek, wspaniały świętokrzyski 

gawędziarz, znawca regionu. W wycieczce udział wzięło 30 członków Klubu Seniora. 
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