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14. Dzwonnica – usytuowana na rogu ulic Katedralnej i Mariackiej. Jest 
to wysoka, wzniesiona z kamienia budowla barokowa, wybudowana                
w latach 1737 - 1743. Posiada trzy kondygnacje, każda z nich zwieńczona 
jest  kamiennym, profilowanym gzymsem. Tuż obok dzwonnicy katedry 
rozegrały się dramatyczne sceny potrącenia serialowego Ojca Mateusza 
przez samochód.  

15. Góry Pieprzowe (potocznie na- 
zywane „Pieprzówkami”) - położone 
są około 2,5 km od Starego Miasta. 
Prezentują się jako niewysokie, 
stromo opadające ku Wiśle, jedyne 
tego typu w Europie odsłonięcie 
starych skał z okresu kambru. Uzna- 
wane są za najstarsze góry w Polsce. 
Obecnie znajduje się tam rezerwat 
przyrody. Ochroną objęte są zespoły 
roślinności stepowej, a wśród nich 
unikatowa wisienka karłowata, ostni- 
ca włosowata, palczatka kosmata 
oraz krwawnik szczecinkolistny. 
Osobliwością Gór Pieprzowych są skupiska 15 gatunków dziko rosnących 
róż. 

16. Ogród Saski – dziś potocznie nazywany parkiem miejskim – został 
założony w II połowie XIX wieku. Można tu spotkać wiele gatunków 
drzew, m.in.: dęby, topole, buki, jesiony, klony, akacje, sosny i modrze-
wie. Za najciekawszą oraz najcenniejszą pod względem przyrodniczym 
uznaje się aleję lipową. Na terenie parku rosną drzewa uznane za 
pomniki przyrody. W serialu „Ojciec Mateusz” było to miejsce, gdzie 
filmowy komendant policji Orest Możejko wraz z podwładnymi uprawiał 
poranną gimnastykę. 

17. Mały Rynek - znajduje się 
niespełna 100 metrów od prze- 
pięknego Rynku Starego Miasta.     
W serialu „Ojciec Mateusz”, tuż 
obok muru dawnego szpitala, 
został ulokowany tętniący życiem 
plac targowy, gdzie handlowano 
owocami i warzywami.

18. Plac Jana Pawła II – nazywany 
dawniej Rybitwami – to miejsce 
Papieskiej celebry, podczas której 
w dniu 12 czerwca 1999 roku Ojciec 
Święty Jan Paweł II wygłosił swoją 

homilię. W tym właśnie miejscu, u podnóża skarpy Starego Miasta 
znajduje się figura Papieża - Polaka. Nieopodal miejsca papieskiej 
celebry, tuż obok wiaduktu drogowego, odgrywano już wiele scen, 
między innymi policyjnego pościgu za uciekającym motocyklistą. 

19. Bulwar im. Marszałka Józefa Piłsudskiego to obszar zlokalizowany 
wzdłuż brzegu rzeki Wisły. W okresie wczesnego średniowiecza, kiedy 
Sandomierz leżał na ważnym szlaku handlowym, było to miejsce,                  
z którego odpływały tratwy flisackie z drewnem oraz zbożem. Dziś jest to 

teren rekreacyjno - wypoczynkowy. W pobliżu znajduje się przystań 
dla statków, których kapitanowie organizują rejsy Wisłą, odsłaniające 
panoramę malowniczo położonego grodu, usytuowanego na licznych 
wzgórzach. Wiślany Bulwar w serialu odgrywał rolę porut rzecznego.

20. Ulica Staromiejska - jedna z najstarszych ulic Sandomierza. 
Nazwa ulicy nawiązuje do odległej przeszłości, kiedy to centrum 
osadnicze dawnego miasta położone było na zachód od miejsca, gdzie 
ukształtowało się obecnie Stare Miasto. Spacerując po wybrukowanym 
dukcie, dochodzimy do kościoła p.w. św. Jakuba, przy którym rosną 
stare lipy. Według legendy św. Jacek Odrowąż zasadził te właśnie młode 
drzewka do góry korzeniami. W ciągu kilku wieków drzewa wyrosły do 
imponujących rozmiarów, osiągając przy tym nigdzie nie spotykane 
kształty. Niewątpliwie sędziwe lipy w sposób piękny i ujmujący zdobią 
do dzisiaj otoczenie romańskiej świątyni. W serialu „Ojciec Mateusz” 
realizowano sceny przed wejściem do kościoła, a na ulicy Staromiejskiej 
kręcono samochodowy pościg.  

21. Zamek - został wzniesiony w XIV w. z inicjatywy króla  Kazimierza 
Wielkiego. Wybudowano go na miejscu dawnego grodu warownego, 
istniejącego tu prawdopodobnie już od  X wieku. W kolejnych stu- 
leciach wielokrotnie zmieniał swój wygląd. Jego obecna postać jest 
wyrazem licznych przemian i nawarstwień historycznych. Obecnie                                     
w odrestaurowanych pomieszczeniach zabytkowej budowli znajduje się 
siedziba Muzeum Okręgowego. To właśnie tutaj odbywała się aukcja 
obrazu, wokół którego koncentrowała się jedna z serialowych historii. 

8. Ratusz - to piękna, ceglana  budowla z okazałą, na biało otynkowaną 
wieżą z zegarem. Sama główna bryła Ratusza została wzniesiona                    
w połowie wieku XIV, potem budynek przebudowano, rozbudowano,  
upiększano. W efekcie widzimy prostokątny ceglany gmach, zwieńczony 
przepiękną renesansową attyką trójdzielną, dobudowaną w wieku XVI, 
według projektu włoskiego architekta Jana Marii Padovano. 

9. Kamienica Oleśnickich - Poczta 
- w filmie była to siedziba Banku. 
W kamienicy tej w 1570 r. przed- 
stawiciele polskich luteranów, kal- 
winów i braci czeskich zawarli „zgodę” 
i opracowali obowiązujący katechizm. 

10. Pałac Biskupi  -  (wychodząc z Ryn- 
ku i idąc ulicą Mariacką napotykamy 
Pałac Biskupi) - to piękny, okazały 
budynek klasycystyczny. Pałac wy-                
budowano w latach 1861-64 z ma- 
teriałów pozyskanych z rozbiórki 
kościołów św. Marii Magdaleny                 
i św. Piotra. 

11. Bazylika Katedralna ( idąc dalej ulicą Mariacką dojdziemy do Katedry) 
- budowlę ufundowaną przez króla Kazimierza Wielkiego wzniesiono        
w latach 1360-1382. Wcześniej w tym miejscu znajdowała się romańska 
kolegiata zniszczona podczas najazdu tatarskiego w 1241r. Sandomierska 
bazylika jest kościołem gotyckim, trójnawowym, halowym, z wydłużonym 
prezbiterium. W Bazylice znajdują się m.in. cenne polichromie bizan- 
tyjsko-ruskie z lat 1420-26, ufundowane przez króla Władysława Jagiełłę.

12. Dom Pracy Twórczej „Alicja” (cofamy się w stronę Rynku, przecho-
dzimy Rynek jego dolną częścią, następnie wychodząc z niego skręcamy         
w prawo w ulicę Tkacką)- miejsce spotkań artystów i literatów prowa-
dzone przez Panią Alicję Kaszyńską. Wnętrza tego budynku – z racji 
swojej wyjątkowości – również „grały” w filmie.

13. „Górka Literacka” (wracając od ulicy Tkackiej w stronę Rynku, 
skręcamy w prawo w ulicę Sokolnickiego) - obiekt noclegowy dla literatów. 
W filmie wykorzystano zdjęcia tarasu i ogrodu. „Górka Literacka” pełniła 
w serialu funkcję domu nauczyciela. 


