Przypuszcza siê, ¿e oko³o po³owy XIII wieku,
kiedy Ziemi¹ Sandomiersk¹ rz¹dzi³ ksi¹¿ê Leszek
Bia³y, nast¹pi³a pierwsza lokacja miasta. Dok³adna
data nie jest jednak znana. Potwierdzona jest
natomiast druga lokacja. Stosowny dokument zosta³
wydany w 1286 r. przez ksiêcia Leszka Czarnego.
Z³oty okres trwa³ do XIII w. W dynamicznym
rozwoju miasta przeszkodzi³y tragiczne w skutkach
trzykrotne najazdy Tatarów.
Trzy kolejne stulecia to d³ugi okres prosperity
tej krainy. Po najazdach tatarskich miasto otrz¹snê³o
siê z tragedii i odbudowa³o w nowym, ju¿ w pe³ni
europejskim kszta³cie. Wówczas przeniesiono je na
tereny obecnego Starego Miasta. Po zjednoczeniu
pañstwa, Sandomierz sta³ siê siedzib¹ jednego
z najwiêkszych polskich województw.
Szczególny okres rozwoju miasta siêga czasów
ostatnich Jagiellonów i pierwszych królów
elekcyjnych. Najwiêcej zas³ug przypisuje siê jednak
królowi Kazimierzowi Wielkiemu, który da³ miastu
wielk¹ szansê, odmieniaj¹c jednoczeœnie jego oblicze.
W³adca “zasta³ miasto drewniane, a zostawi³
murowane”. Za jego panowania powsta³a
katedra, zamek królewski oraz mury obronne
z czterema bramami - Opatowsk¹ (ocala³a do dziœ),
Krakowsk¹, Lubelsk¹ i Zawichojsk¹.
Sandomierz rozwija³ siê znakomicie
a¿ do po³owy XVII w. Mieszczanie bogacili siê na
handlu, rzemioœle, budowali domy, uprawiali ogrody
i winnice, kszta³cili synów na uniwersytetach. Kupcy
pod kamienicami usytuowanymi wokó³ rynku kopali
piwnice, czêsto piêtrowe, które s³u¿y³y za magazyny
dla rozmaitych, przep³ywaj¹cych przez miasto dóbr.
Dobra passa miasta skoñczy³a siê wraz z „potopem
szwedzkim”. Wycofuj¹c siê, najeŸdŸca wysadzi³ tak¿e
czêœæ zamku. PóŸniej Sandomierz dopad³a zaraza
oraz po¿ar (1757r.). Nastêpnie przyszed³ czas
rozbiorów. Miasto najpierw drêczy³y oddzia³y

rosyjskie, a póŸniej austriackie.
Sandomierz sta³ siê aren¹ dzia³añ zbrojnych
równie¿ podczas I wojny œwiatowej. W mieœcie
i okolicach toczono wówczas ciê¿kie boje. Oddechem
mia³o byæ uzyskanie niepodleg³oœci. W okresie
miêdzywojennym dopatrywano siê wielkiej szansy
w tworzonym z rozmachem Centralnym Okrêgu
Przemys³owym. Jego centrum planowano
w Sandomierzu. Zamierzano rozbudowaæ miasto
do 100 tysiêcy mieszkañców. Wraz z wybuchem II
wojny œwiatowej plany te leg³y w gruzach. Miasto
zajê³y oddzia³y niemieckie, a dla Sandomierza
rozpocz¹³ siê 5-letni okres hitlerowskiej okupacji.
W tym czasie zginê³o lub zosta³o wywiezionych wielu
mieszkañców. Wœród nich byli równie¿ ¿ydzi
z sandomierskiego getta (zlikwidowano je 10 stycznia
1942 r.).
Miasto zosta³o wyzwolone 18 sierpnia 1944
roku przez wojska radzieckie II frontu ukraiñskiego.
Obecnie Sandomierz jest œredniej wielkoœci
miastem powiatowym w województwie
œwiêtokrzyskim, licz¹cym ok. 25 tys. mieszkañców.
Nadwiœlañski gród, który pamiêta narodziny Polski,
ma do zaoferowania przesz³o 120 zabytków
architektonicznych z zachowanym œredniowiecznym
uk³adem urbanistycznym. Urokliwe zabytki
w po³¹czeniu z piêknem krajobrazu, bujn¹ zieleni¹ oraz
malowniczym po³o¿eniem, urzekaj¹ przyjezdnych
i stanowi¹ przy tym hojny skarbiec inspiracji.

Nazwa Sandomierz
Pochodzenie nazwy Sandomierz nie jest
znane, istniej¹ natomiast 3 teorie przypuszczaj¹ce
dlaczego w³aœnie taka nazwa zosta³a przypisana
miastu.
Pierwsza teza g³osi, ¿e nazwa wywodzi siê od
po³o¿enia geograficznego. W XVII wieku San uchodzi³
do Wis³y oko³o 3 km od miasta. Mówiono, ¿e San
„domierza” - wpada do naszej rzeki.
Druga teoria, któr¹ spopularyzowa³ ksi¹dz
Melchior Buliñski mówi o tym, ¿e Sandomierz niegdyœ
sprawowa³ s¹dy pokoju („sud” i „mir”) a mianowicie
s¹dzono a tak¿e godzono w nim ludzi.
Ostatnia - trzecia teoria, uwa¿ana
za najbardziej prawdopodobn¹ g³osi, i¿ nazwa miasta
Sandomierz wywodzi siê od legendarnego za³o¿yciela
osady - Sudomira. Imiê to wystêpowa³o doœæ czêsto
i by³o u¿ywane miêdzy innymi w Ma³opolsce oraz
Morawach.
W najstarszych dokumentach dotycz¹cych
miasta obecna nazwa Sandomierz brzmia³a:
Sêdomierz, Sêdomir czy te¿ Sandomiria.

Ciekawostki Sandomierza
„Ma³y Rzym” - Sandomierz nazywany jest
czasami „Ma³ym Rzymem”. To okreœlenie stosowali
przede wszystkim starsi mieszkañcy miasta.
Podobieñstwo wynika m.in. z tego, ¿e Sandomierz,
podobnie jak Rzym, po³o¿ony jest na siedmiu
wzgórzach. Poza tym pod miastami ci¹gn¹ siê
podziemne labirynty, w Rzymie - katakumby,
natomiast w Sandomierzu - dawne piwnice kupieckie
i legendarne lochy. Co wiêcej - obydwa miasta maj¹
podobn¹, burzliw¹ historiê - wielu mieszkañców
zginê³o z r¹k najeŸdŸców, a ziemia kryje ich liczne
szcz¹tki.

Dokument lokacyjny - miasto posiada
dokument lokacyjny z 1286 r. Przywilej lokacyjny na
prawie magdeburskim zosta³ nadany przez Leszka
Czarnego, ksiêcia krakowskiego i sandomierskiego.
Obecnie kopie aktu nadania praw miejskich
udostêpnione s¹ dla zwiedzaj¹cych w Muzeum
Diecezjalnym (ul. D³ugosza 9), które mieœci siê
w Domu D³ugosza oraz w Centrum Informacji
Turystycznej (Rynek 20).
Rêkawiczki Królowej Jadwigi - dum¹
Muzeum Diecezjalnego, mieszcz¹cego siê w Domu
D³ugosza s¹ m.in. rêkawiczki królowej Jadwigi,
wykonane z bia³ej, koŸlej skórki. Wed³ug legendy
podró¿uj¹ca saniami Jadwiga utknê³a pewnego
zimowego popo³udnia w œnie¿nych zaspach.
Uratowali j¹ ch³opi ze wsi Œwi¹tniki. Królowa, chc¹c
siê odwdziêczyæ, wykupi³a ich z poddañstwa,
a wójtowi ofiarowa³a swoje rêkawiczki. Po
wykupieniu wsi Jadwiga uwolni³a jej mieszkañców od
podatków, ale na³o¿y³a obowi¹zek s³u¿by kolegiacie
sandomierskiej. Rêkawiczki zosta³y przekazane jako
relikwie królowej pod opiekê kolegiaty. Dziœ
spoczywaj¹ w oszklonej gablocie Muzeum
Diecezjalnego. D³ugoœæ rêkawiczek wykonanych
z niezwykle delikatnej, cienkiej skórki wynosi 43 cm.
Szachy sandomierskie - podczas badañ
archeologicznych, które zosta³y przeprowadzone
w 1962 r. w pobli¿u koœcio³a œw. Jakuba, znaleziono
w odkopanej ziemiance szachy z XI lub XII wieku.
Sk³adaj¹ siê z 16 figur i 13 pionków szachowych
wystruganych z rogu jelenia. Do pe³nego kompletu
brakuje tylko trzech pionków. Wysokoœæ najwiêkszej
figury nie przekracza 2,5 cm. Ka¿da z nich zdobiona
jest naciêciami i oczkami wykonanymi cyrklem.
Szachy sandomierskie nale¿¹ do najstarszych
w Europie. Poszerzaj¹ jednoczeœnie wiedzê o kulturze
œredniowiecznego Sandomierza.

Kazimierzowska korona - królewska korona
podró¿na, przypisywana Kazimierzowi Wielkiemu
zosta³a znaleziona w 1910 r. w czasie karczowania
lipy w ogrodzie benedyktynek, znajduj¹cym siê
w pobli¿u koœcio³a œw. Micha³a. Wykopano j¹ razem
z he³mem i grotem w³óczni. Wykonana jest ze stopu
miedzi i srebra, a dodatkowo ozdobiona imitacjami
kamieni szlachetnych: szmaragdów, szafirów
i kryszta³ów górskich. Sk³ada siê z czterech
fragmentów zwieñczonych liliami. Jest to jedyna
zachowana w ca³oœci polska œredniowieczna korona
podró¿na. W Europie podobne korony znajduj¹ siê
tylko w Hiszpanii oraz Szwecji.
Zmumifikowane zw³oki - znakomicie
zachowane zw³oki Teresy Izabeli Morsztynówny
spoczywaj¹ w oszklonej trumnie w kryptach koœcio³a
œw. Józefa (pl. œw. Wojciecha 2). Cia³o zmar³ej
niepokalanej, osiemnastoletniej niewiasty, bêd¹cej
córk¹ wojewody sandomierskiego, po œmierci nie by³o
balsamowane, a do dziœ nie uleg³o rozk³adowi.
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Historia Sandomierza
To niezwyk³e miasto, po³o¿one na kilku
niewysokich wzgórzach, spadaj¹cych ostr¹
krawêdzi¹ ku dolinie Wis³y niejednokrotnie
okreœlano jako „Ma³y Rzym”. Po³o¿enie po³¹czone z
warunkami glebowymi, ³agodnym klimatem oraz
blisk¹ dostêpnoœci¹ do z³ó¿ kamienia pasiastego
sprawi³y, ¿e pierwsze œlady osadnictwa siêgaj¹
czasów neolitu (5200 p.n.e.- 1700 p..n.e.).
Œwiadcz¹ o tym liczne odkrycia archeologiczne
dokonane w obrêbie miasta.
Pierwotne sandomierskie osiedla
znajdowa³y siê na wzgórzach wokó³ obecnego
Starego Miasta. Dogodna lokalizacja oraz
mo¿liwoœæ transportu towarów rzek¹
spowodowa³y, ¿e nadwiœlañski gród by³ wa¿nym
wêz³em handlowym. Na podstawie królewskich
edyktów miasto sta³o siê jednym z centrów
handlu i przechowywania dóbr. W pocz¹tkach
polskiego œredniowiecza (ok. XI w.) Sandomierz
zyska³ tytu³ „sedes regni pricipales”, czyli jednego
z trzech miast, które by³y siedzib¹ królewsk¹.
Dawa³o to - wraz z p³yn¹cymi z tego przywilejami
- du¿e szanse rozwoju miasta.

