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Miniprzewodnik Wydawnictwa Bezdroża opisujący najważniejsze atrakcje turystyczne miasta bądź regionu. Poznasz
historię miejsca, przeczytasz opisy atrakcji turystycznych i (najważniejsze dla turysty) informacje praktyczne: co warto
zobaczyć, gdzie szukać noclegu i jak dojechać w miejsce, którego nie można pominąć zwiedzając okolicę. Zapraszamy
na wycieczkę!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
u003cbu003eSandomierzu003c/bu003eu0026#xa0;u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Istnieją dwie wersje pochodzenia nazwy tego ślicznego miasteczka. Pierwsza, ludowa, mówi, że przepływająca
niedaleko rzeka San „domierza" stąd do Wisły. Inne wytłumaczenie wiąże nazwę z sądem, gdyż w języku
starosłowiańskim sąd to „sud", a „mir" to pokój. Nazwę można by zatem tłumaczyć jako „czyniący pokój na sądzie", co
świadczyłoby o chlubnej idei władców Sandomierza, chcących w imieniu prawa rozwiązywać konflikty - nie mieczem, a
drogą pokojową. Bez względu na to, która wersja jest prawdziwa, koniecznie trzeba odwiedzić to miasteczko o
wielowiekowej historii. Mieszkańcy Sandomierza są mili i bardzo gościnni, o czym łatwo się przekonać, odwiedzając
którąkolwiek z przytulnych kawiarni czy restauracji.u003cbr /u003e
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