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O Sandomierzu pisał w „Popiołach” Ste-
fan Żeromski (część wydarzeń rozgrywa 
się w jednej z najstarszych szkół średnich 
w Polsce, czyli Collegium Gostomianum). 
Było to też jedno z ukochanych miast 
Jarosława Iwaszkiewicza. Pojawia się 
m.in. w „Czerwonych tarczach”, „Zmowie 
mężczyzn”, „Wycieczce do Sandomierza”, 
„Pasji błędomierskich”, „Książce moich 
wspomnień” czy w wierszach Iwaszkie-
wicza. Nic dziwnego zatem, że Zygmunt 
Miłoszewski umieścił tu akcję swojego 
kryminału „Ziarno prawdy”. Zapraszamy 
na spacer po zabytkach Sandomierza, 
śladami prokuratora Teodora Szackiego.

STARA SYNAGOGA  
(OBECNIE SIEDZIBA ARCHIWUM  
PAŃSTWOWEGO), 
UL. ŻYDOWSKA 4
Nasz spacer rozpoczniemy tam, gdzie 
wszystko się zaczęło. To właśnie  
w dawnej synagodze rozgrywają się 
pierwsze sceny powieści.  
Archiwista-detektyw Roman Myszyński 
przeżywa tam chwile grozy i przez przy-
kurzone okno, jako pierwszy, dostrzega 
porzucone w krzakach ciało pierwszej 
ofiary – Elżbiety Budnik.

Synagoga została wybudowana w 1758 
roku z cegły, w stylu późnobarokowym. 
W pierwszej połowie kolejnego stulecia 
dobudowano od strony północnej 
budynek kahału, będący siedzibą gminy. 
W czasie II wojny światowej synagoga 
została całkowicie zniszczona przez 
Niemców. Po pracach remontowych z lat 
70. XX wieku, została siedzibą Archiwum 
Państwowego. W dawnej sali modlitew-
nej zachowały się ozdobne polichromie, 
przestawiające m.in. budowę Jerozolimy, 
Górę Synaj oraz znaki zodiaku.  
Budynek niestety nie jest udostępniony 
do zwiedzania.fot. Fotonews, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 
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PODZIEMNA TRASA  
TURYSTYCZNA PTTK, 
UL. OLEŚNICKA 1
Nasz następny przystanek znajduje się 
kilka kroków dalej, przy zejściu do pod-
ziemnej trasy turystycznej.  
To tutaj, w podziemiach, w czasie szkol-
nej wycieczki, Marcin Ładoń usłyszał 
„długie, modulowane, prawie nieprze-
rwane wycie torturowanego człowieka 
albo zwierzęcia. Cokolwiek wydawało 
ten dźwięk, musiało być w opłakanym 
stanie”.

Trasa po „lochach sandomierskich” 
powstała przez połączenie zbudowanych 
w XIV i XV wieku piwnic, w których kup-
cy składowali swoje towary. Prowadzi 
pod ośmioma kamienicami na długości 
470 metrów. W najgłębszym miejscu 
sięga nawet 12 metrów poniżej poziomu 
Rynku. Zwiedzanie jest możliwe wyłącz-
nie z przewodnikiem.

Teraz kierujemy się do Nazaretu, miejsca, 
w którym prokurator Szacki zszedł wraz 
z inspektorem Wilczurem, Barbarą  
Sobieraj i Markiem Dybusem do podzie-
mi. To tam doszło do wybuchu i rozegra-
ły się jedne z najbardziej dramatycznych 
scen w książce.

fot. Przykuta, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0
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KOŚCIÓŁ ŚW. DUCHA, 
UL. OPATOWSKA 10
Wartym odwiedzenia jest kościół św. 
Ducha. Gotycki, zbudowany w XV wieku, 
w drugiej połowie XVII wieku został 
przebudowany w stylu barokowym. 
Obecna, klasycystyczna fasada pochodzi 
z 1829 roku. Najcenniejszym zabytkiem 
jest figura Chrystusa Frasobliwego  
z XVI wieku, która znajduje się w bocznej 
kaplicy. Obecnie oba budynki są użytko-
wane przez Ośrodek „Pogranicze – sztuk, 
kultur, narodów”.

BRAMA OPATOWSKA, 
UL. OPATOWSKA
Nie da się też pominąć gotyckiej bramy 
wjazdowej z drugiej poł. XIV wieku. 
Brama Opatowska jest jedyną zacho-
waną, z czterech dawniej istniejących. 
Ufundowana została przez Kazimierza 
Wielkiego. W połowie XVI wieku bramę 
podwyższono i zwieńczono renesansową 
attyką. Na szczycie znajduje się taras 
widokowy.

fot. Marcin Kuna, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

fot. Tomasz#Jakubowski, Flickr, CC BY-NC-ND 2.0
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DAWNY ZESPÓŁ KLASZTORNY 
BENEDYKTYNEK, 
UL. ŻEROMSKIEGO 6
Z ulicy Opatowskiej skręcamy  
w Browarną, a potem Żeromskiego  
i docieramy do dawnego zespołu 
klasztornego benedyktynek.

NAZARET 
(NIŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE)
Według Marka Dybusa w tym miejscu 
znajdowały się „wrota do piekieł”  
– odkryte w okresie międzywojennym 
zejście do średniowiecznych piwnic, 
znajdujących się pod miastem, których 
inne fragmenty mogliśmy zwiedzić 
podczas wycieczki po „sandomierskich 
lochach”. Pewnie nie dane będzie nam 
sprawdzić, czy w budynku faktycznie 
kryją się tajemnicze drzwi.

KOŚCIÓŁ ŚW. MICHAŁA 
Przy okazji warto zajrzeć do mieszczą-
cego się na terenie zespołu klasztorne-
go barokowego kościoła. Szczególnie 
interesująca jest XVII-wieczna ambona 
w formie drzewa genealogicznego 
zakonu benedyktynów, które wyrasta 
z postaci leżącego św. Benedykta.

Teraz kierujemy się z powrotem w stronę 
Wisły. Z ulicy Browarnej skręcamy  
w Sokolnickiego. Po drodze można 
odwiedzić „Małą”, ulubioną kawiarnię 
Teodora Szackiego, na kawę z pianką 
i cukrem pudrem.
Zamiast iść wzdłuż rynku, skręćmy  
w ul. Długosza.

fot. Wistula, Wikimedia Commons, CC BY 3.0
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COLLEGIUM GOSTOMIANUM, 
UL. DŁUGOSZA 7
Po drodze miniemy dawne kolegium 
jezuickie. Zbudowane w latach  
1605-1615, zachowało swój późnorene-
sansowy charakter, dekorację sklepień, 
pierwotny system ogrzewania budynku 
oraz w dwóch kondygnacjach oryginalną, 
eliptyczną klatkę schodową. Przy wejściu 
na dziedziniec stoi barokowa figura  
Ignacego Loyoli. Po likwidacji zakonu  
jezuitów (w 1773 roku) działały tam szko-
ły świeckie. Obecnie budynek  
także jest siedzibą szkoły.

fot. WM4034, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

Manfred Rackelhuhn, Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

DOM DŁUGOSZA, 
UL. DŁUGOSZA 9
Na naszej trasie znajduje się też budy-
nek ufundowany w 1476 roku przez 
historyka i kanonika sandomierskiego 
Jana Długosza dla księży mansjonarzy, 
wikariuszy katedry. Jest to ceglana 
budowla z wysokimi szczytami o dwóch 
kondygnacjach i dwuspadowym dachu. 
Od 1937 roku mieści się w nim Muzeum 
Diecezjalne. 
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fot. WM4034, Wikimedia Commons, domena publiczna

K. de Prevot, obraz przedstawiający rzekomy mord, 
Wikimedia Commons, domena publiczna

KATEDRA, 
UL. KATEDRALNA 1
Dochodzimy nareszcie do katedry, 
gotyckiej budowli z II połowy XIV wieku. 
We wnętrzu zachowała się bogata 
dekoracja rzeźbiarska i freski pochodzące 
z pierwszej połowy XV wieku, ufundo-
wane przez Władysława Jagiełłę. Co 
ważniejsze, to właśnie tutaj znajdują się 
obrazy Karola de Prevota. Wśród nich 
ten najważniejszy dla powieści, przedsta-
wiający Żydów dokonujących rytualnego 
mordu na dzieciach. Prokurator Szacki 
musiał podeprzeć się autorytetem przed-
stawiciela wymiaru sprawiedliwości, aby 
móc obejrzeć obraz (nie był on ekspono-
wany od 2006 roku). Nam będzie łatwiej 
- wiosną 2014 roku został on ponownie 
odsłonięty.

Warto obejrzeć też „Kalendarium”  
– 12 malowideł przedstawiających 
męczeństwo pierwszych chrześcijan. 
Każdy obraz to inny miesiąc, każdy 
ginący człowiek – inny dzień. Według 
legendy, gdy odnajdziemy datę swoich 
urodzin, dowiemy się, jaki rodzaj śmierci 
nas czeka. 

Nieopodal, gdzieś na końcu ulicy Kate-
dralnej (według powieści, pod numerem 
27) znajduje się dom państwa Budników. 
Można też wybrać się na ulicę Zamkową 
i poszukać opuszczonego dworku, w któ-
rym znaleziono ciało Grzegorza Budnika.
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Na zakończenie proponujemy zejście ku 
Wiśle lub wejście na most, żeby wzorem 
Teodora Szackiego „zobaczyć piętrzące 
się na zboczu kamieniczki, dostojny 
gmach Collegium Gostomianum, wieże 
ratusza i katedry, renesansowy szczyt 
Bramy Opatowskiej, bryłę zamku.  
W zależności od pory roku i pory dnia 
widok ten za każdym razem wyglądał 
inaczej i za każdym razem tak samo 
chwytał za serce”.
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