
Fragmenty powieści dla młodzieży
 pt. Rycerze Wielkiej Przygody Wandy Polankiewicz
dotyczące sandomierskiego Rynku i jego zabytków

….
...Minęli cienisty park na ukos, przeszli jakąś stromą (oczywiście) uliczkę i wyrosła nagle 
przed nimi wielka brama, właściwie wieża, płaska jak pudełko od zapałek, wysoka, 
zakończona takimi wycięciami, jakie mają korony. Była ona z czerwonej , widać że bardzo 
starej cegły. W tej to wieży była dopiero brama, szeroka na cała ulicę, węższa i ostro 
zakończona u góry. W strzelnicach wysoko w murze wieży i w otworach po wykruszonych 
cegłach gnieździły się ptaki i z trzepotem skrzydeł i wielkim rejwachem unosiły się dokoła 
wieży.
- To Brama Opatowska – nie wytrzymał Wacio. - Postawił ją Kazimierz Wielki, to część 
dawnych murów obronnych. Stąd zaczyna się właściwe miasto….
…-Widzisz nasz ratusz ? Zbudowany w XIV-ym wieku…-zaczął Wacio.
...”obwąchał” rynek dookoła, obejrzał z podziwem domy z „podcieniami”, takimi ,łączącymi 
się ściśle z górnym piętrem łukami, zwisającymi nad ulicą, a opartymi na grubych kolumnach.
...Zbyszek wiedział już jakie jest „powietrze” w Sandomierzu : to było rzeczywiście ciągłe 
przypominanie dawnej przeszłości.
...Na każdym kroku coś mówi o tym, co działo się tutaj przed wielu laty. Grube mury i 
strzelnice były obroną i przeciw Tatarom i przeciw Szwedom, kule jakie jeszcze pozostały 
napół wbite w mury kościołów – przypominały piękne dni chlubnych walk, zdawało się, że 
lada chwila z domu „z podcieniami” wyjdzie szlachcic w kontuszu, pobrzękujący karabelą, że 
z którejś z tych starych uliczek wyjedzie dawna kolasa w cztery konie i barwny, orszak 
jeźdźców. Taki to już jest Sandomierz.- rzekł Wacio….Teraz trzeba żebyś zwiedził nasze 
kościoły, z których co jeden – to starszy, nasz zamek, przez Kazimierza Wielkiego 
wybudowany. Przedtem był drewniany. Kto wie? Może go już Chrobry budował? A potem 
trzeba by ci pokazać nasze cudowne wąwozy podmiejskie, wzgórze „Salve Regina”, 
Pieprzówki...Strasznie dziwne miasto. Każdy kamień mówi o przeszłości.
-Masz rację. A z każdej grudki ziemi mogłaby krew wytrysnąć. Przecież ten Sandomierz to 
wojownik. Bił się z Tatarami i to wiele razy, ze Szwedami,k z Austriakami. Byli tu prawie 
wszyscy nasi królowie i Stefan Czarniecki i książę Józef Poniatowski. Pisze o nim Długosz, 
inni kronikarze, nawet ci najdawniejsi. Bo nasze miasto istniało już w czasach 
przedhistorycznych. Już wtedy były tu osiedla i wciąż jeszcze wykopuje się kości i urny.
...(Zbyszek w drodze powrotnej spotkał cygankę)….
...Piękne życie cie czeka – mówiła ...Skrzydła ci wyrosną i porwą do słońca. Skarb cie czeka. 
Tu blisko. Pod ziemią jest i drży cały, błyszczy się i mieni z niecierpliwości, kiedy przyjdziesz. 
Skarb cię czeka. Skarb znajdziesz...Może w lochach. Widzę cię w lochach, paniczu….
Nagle spotkał dziewczynki, które poszły szukać Zbyszka i Wacia...usłyszały niechcący 
wróżbę?…-No kto wie? Może Zbyszek natknie się tu gdzie na jaki tajemniczy skarb, 
zakopany przez wielkich panów, przed najazdem Tatarów, czy najściem Szwedów.
….-Co? To i lochy tu macie?
-A pewno! I to ile ! Pod ratuszem, pod seminarium duchownym, pod katedrą , pod zamkiem.
...Zbyszek poczuł na twarzy wypieki z podniecenia.
…-Oho- Zbyszek już myśli o skarbie w lochu!- zaśmiała się Alinka.
….Obiad, a potem chcemy iść na „Salve Regina”
-Co to znów za „Salve Regina”?
-Nie wiesz? To znaczy po łacinie „witaj, królowo”, to taka pieśń do Matki Boskiej.
- To takie wzgórze, właściwie kopiec. Zresztą zobaczysz. I chodźmy już jeść bo to dość daleko.

Cdn.




















