
Legenda
1. Koœció³ pw. œw. Micha³a
2. Koœció³ pw. œw. Józefa
3. Brama Opatowska
4. Zespó³ Szpitala œw. Ducha
5. Dawna Synagoga
6. Kamienica Oleœnickich
7. Podziemna Trasa Turystyczna
8. Zbrojownia Rycerska
9. Ratusz
10. Kamienice mieszczañskie
11. Dawny Klasztor Dominikanów
12. „Ucho Igielne”- Furta dominikañska
13. Pa³ac Biskupi
14. Dawny Dom Ksiê¿y Emerytów
15. Dzwonnica
16. Sufragania
17. Bazylika Katedralna
18. Wikariat
19. Dom D³ugosza
20. Collegium Gostomianum
21. Spichlerz
22. Zamek Kazimierzowski
23. Koœció³ œw. Jakuba
24. Dom Ksiê¿y Emerytów
25. W¹wóz Królowej Jadwigi
26. Koœció³ œw. Paw³a
      - strefa bezp³atnego parkowania 
      - parking przy Pl. Poniatowskiego p³atny
         wed³ug regulaminu
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Centrum Informacji Turystycznej
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Urz¹d Miejski
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Kamienica Oleœnickich – jedna z najlepiej 
zachowanych kamienic mieszczañskich. Wed³ug 
przekazów historycznych, w kwietniu 1570 r. 
zawarto w niej tzw. „zgodê sandomiersk¹”, 
uwa¿an¹ za najstarszy akt ekumeniczny 
w Europie. 
Budowla wyró¿nia siê charakterystycznymi 
podcieniami, obszern¹ sieni¹ z przejœciem na 
podwórze oraz g³êbokimi piwnicami. S¹ one 
elementami Podziemnej Trasy Turystycznej.

Brama Opatowska - wzniesiona w II po³. XIV 
w., jest jedyn¹ zachowan¹ bram¹ wjazdow¹ do 
miasta. Powsta³a z fundacji króla Kazimierza 
Wielkiego wie¿a stanowi³a czêœæ miejskich 
fortyfikacji. Wznoszono j¹ w kilku etapach. W XVI 
stuleciu, s³ynny medyk sandomierski Stanis³aw 
Bartolon, ufundowa³ renesansow¹ attykê, 
wieñcz¹c¹ budowlê. 
Obecnie, wysoka na 30 m. wie¿a jest doskona³ym 
punktem widokowym, z którego podziwiaæ 
mo¿na Sandomierz i okolice.  

Podz iemna  Trasa  Turystyczna  –  
pó³kilometrowy labirynt, prowadz¹cy przez 
korytarze i komory, które na przestrzeni XV-XVII 
w. pe³ni³y rolê magazynów kupieckich. Pod koniec 
XX wieku czêœæ komór po³¹czono tworz¹c  trasê, 
któr¹ udostêpniono do zwiedzania. Najg³êbsze 
wyrobiska znajduj¹ siê na g³êbokoœci 12 m. pod 
p³yt¹ rynku.

Ratusz – gotycki budynek z po³owy XIV w. 
uwa¿any za jeden z najpiêkniejszych tego typu 
obiektów w Polsce. G³ówn¹ bry³ê Ratusza 
wzniesiono na planie kwadratu z oœmioboczn¹ 
wie¿¹. W XVI w. budynek rozbudowano w formê 
wyd³u¿onego prostok¹ta, a ca³oœæ zwieñczono 
renesansow¹ attyk¹. 
Obecnie w Ratuszu mieœci siê Muzeum 
Okrêgowe, Urz¹d Stanu Cywilnego, natomiast  
w podziemiach klub „Lapidarium”. W piwnicach 
Ratusza znajduje siê tak¿e wyjœcie z Podziemnej 
Trasy Turystycznej.

Pa³ac Biskupi - piêkny, okaza³y budynek 
klasycystyczny wybudowany w latach 1861-64 
z materia³ów pozyskiwanych z rozbiórki 
koœcio³ów œw. Marii Magdaleny i œw. Piotra.

Dzwonnica – wzniesiona z kamienia, barokowa 
dzwonnica zosta³a wybudowana w latach 1737-
1743. Posiada trzy kondygnacje. Ka¿da z nich 
zwieñczona jest kamiennym, profilowanym 
gzymsem. Wewn¹trz mo¿na podziwiaæ wspania³¹ 
wiêŸbê dachow¹, podœwietlane dzwony oraz 
zapoznaæ siê z ikonografi¹ dotycz¹c¹ budowli.

Atrakcj¹ jest równie¿ mo¿liwoœæ zejœcia do 
pierwszej kondygnacji piwnic, pe³ni¹cych niegdyœ 
funkcjê wiêzienia dla ksiê¿y niepos³usznych w³adzy 
carskiej.

Bazylika Katedralna – g³ówny i najwiêkszy obiekt 
sakralny diecezji sandomierskiej. Zosta³a 
zbudowana w XIV w. na miejscu pierwotnej 
romañskiej kolegiaty, zniszczonej najazdami 
Tatarów w XIII wieku i Litwinów w 1349 roku. 
Gotycka budowla, wzniesiona z fundacji króla 
Kazimierza Wielkiego, zachowa³a wewn¹trz 
pierwotny uk³ad przestrzenny i bogat¹ dekoracjê 
rzeŸbiarsk¹ z XV - XVII wieku (freski bizantyjsko-
ruskie, o³tarze rokokowe, obrazy i rzeŸby). 

Dom D³ugosza – gotycki budynek wzniesiony 
z fundacji Jana D³ugosza w 1476 r. Powsta³ 
z myœl¹ o sprowadzonych do miasta ksiê¿y 
mansjonarzy, którzy sprawowali pos³ugê 
kap³añsk¹ w sandomierskiej kolegiacie. Obiekt 
posiada obszern¹ sieñ, do której prowadz¹ dwa 
gotyckie portale. Nad wejœciem znajduje siê tablica 
fundacyjna z herbem „Wieniawa” Jana D³ugosza. 
Od 1936 r. wewn¹trz budynku mieszcz¹ siê bogate 
zbiory Muzeum Diecezjalnego.

Collegium Gostomianum – jedna z najstarszych 
szkó³ œrednich w Polsce. Powsta³y z fundacji 
Hieronima Gostomskiego, XVII – wieczny budynek 
zachowa³ pierwotny uk³ad przestrzenny, dekoracjê 
sklepieñ oraz unikaln¹ w skali kraju eliptyczn¹ klatkê 
schodow¹.

Zamek Kazimierzowski – powsta³ w miejscu 
grodu funkcjonuj¹cego tutaj prawdopodobnie ju¿ w 
X wieku. Zosta³ wzniesiony w okresie panowania 
króla Kazimierza Wielkiego. Pierwotnie sk³ada³ siê 
z czterech skrzyde³ obejmuj¹cych kolumnowy 
dziedziniec. 

W 1656 r. zosta³ wysadzony w powietrze przez 
wojska szwedzkie. Zachowa³o siê jedynie zachodnie 
skrzyd³o, w którym od 1821 r. mieœci³o siê 
wiêzienie. Obiekt odbudowany w latach 1960 – 
1986 jest siedzib¹ Muzeum Okrêgowego.

Koœció³ œw. Jakuba – jeden z najstarszych 
polskich koœcio³ów w ca³oœci wzniesionych z ceg³y. 
Staro¿ytn¹ œwi¹tynie romañsk¹ powsta³¹ 
w pierwszej dekadzie XIII w. zbudowano na potrzeby 
zakonu dominikanów, sprowadzonych do 
Sandomierza przez biskupa krakowskiego, Iwo 
Odrow¹¿a. 

Warto zwróciæ uwagê na póŸnoromañsk¹ dekoracjê 
elewacji wykonan¹ z ceramiki, zw³aszcza na portal 
pó³nocny, który zalicza siê do najpiêkniejszych 
romañskich portali ceramicznych.

W¹wóz Królowej Jadwigi – mierz¹cy prawie 
pó³ km d³ugoœci i ok. 10 m wysokoœci w¹wóz 
zyska³ miano najpiêkniejszego w¹wozu na ziemi 
sandomierskiej. Jar powsta³ na skutek wody, 
która sp³ywa³a po lessowym zboczu od tysiêcy 
lat. 
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