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pierwsze spotkanie z lochami

….

Przygoda się zaczyna.

….Wacio orzekł, że skoro mają iść do tych lochów – to już czas wyruszyć.
Lochy te były pod dawnym kollegium jezuickim. Schodziło się do nich po wąskich schodkach, 
gęsiego. ...Wacio pogadał z pilnującym gmachu i lochów człowiekiem i mogli wejść do lochów 
sami, bez opieki przewodnika….
...Zaczęli ostrożnie zstępować po wytartych , pochyłych schodkach z kamienia i cegły.
...No macie lochy i pochodnie, wilgoć i zatęchłe powietrze, gruzy pod nogami, dym…
Jerzy nie czekając na zgodę- przeskoczył przez jakąś wyrwę w murze i wsunął się w wąski 
korytarz. Reszta gromadki, rozglądająca się wokoło szeroko otwartymi oczami ruszyła przed 
siebie. Lochy nie były wielkie. Kończyły się nagle ścianami, zamykającymi dalsze przejścia, 
które były zasypane , czy zamurowane.- Podobno spod zamku idzie korytarz pod korytem 
Wisły. Uciekano tamtędy w czasie napadów tatarskich- rzekła Baśka.
(Nagle usłyszeli hałas). To Jerzy- krzyknęła Alinka
Zbyszek ruszył na ratunek,-Jerzy!…-Hop! Hop! Odpowiedział głos brata.
...W kącie na stosie cegieł siedział Jerzy, przed nim stała zatknięta w ziemi pochodnia, 
rzucając na wszystko czerwone, migotliwe światło. Jerzy oglądał z zainteresowaniem niewielki
postrzępiony papier.
...Ah ten hałas!...Nie myślałem że aż tak was przerazi. Potknąłem się i chcąc utrzymać 
równowagę i wszystkie cegliska posypały się pod nogi. I wyobraź sobie odsłoniła się ta nisza, a 
w niej to pudełko….A w tym pudełku – spójrz- było to. Zbyszek wziął podany mu przez brata 
papier….
- W pudełku były też resztki pieczęci i strzępki dalszej części tego papieru. Dolna część 
rozsypała się w proch….Wszyscy myśleli o jednym : co to jest za tajemnicza naddarta 
kartka…(Zbyszek zaczął czytać)
...Anno Domini 1656, w Sandomierzu. Do syna mojego Michała, chorążego wojsk imć pana 
hetmana Czarnieckiego. Stary nasz Walenty objaśni cię synu, że w miejscu, o którym wiesz 
zostawiłem dla ciebie szkatułkę i pismo. Jeśliś suponował, że znajdziesz tu moje dukaty i klejnoty 
twej matki – toś z zawodem wyjął ze skrytki te tylko szkatułkę. Tutaj dopiero dowiesz się, gdzie 
tego , co ukryłem dla ciebie, szukać masz. Gdy chodzi o bogactwo i majątek ufać nie można 
nikomu, to też nie chciałem nawet Walentemu powierzyć tajemnicy ukrycia twego majątku. 
Skrytkę tę, w której schowałem szkatułkę znasz ty jeden poza mną więc też tutaj ukryłem 
wskazówki dla ciebie. Walenty wie tylko, że w miejscu, które znasz czeka na ciebie pismo i to ci 
ode mnie rzekł, gdym uchodził z twą matką i siostrami przed szwedzkimi gwałtami.- Skarb twój 
znajdziesz w podratuszowych lochach. Zejdziesz prawym wejściem, odliczysz od trzydziestego 
stopnia 23 kroki na prawo, a potem skręcisz w lewo, kierując się znakami, które…
..Dalej pismo niewyraźne..-A dalej jeszcze :...i będziesz na miejscu. Poznasz je po wiadomym 
ci….
…-Nie, to jest nie do uwierzenia !- wykrzyknął – żeby w tym Sandomierzu, który tak dobrze 
znam, który niby to nie ma dla mnie tajemnic- mogło się coś podobnego zdarzyć.
…-Słuchajcie – objął teraz komendę Zbyszek. Zawiązujemy teraz tutaj spisek. Będziemy 
oczywiście szukać tych skarbów….Obowiązuje tajemnica.
…-Ale pocóż tajemnice ? -Bo poco mają przeszkadzać nam w poszukiwaniach jacyś obcy 
ludzie. Wacia rzeczą jest obrobić sprawę tak, żebyśmy mogli swobodnie schodzić do lochów.
...Teraz podajmy sobie wszyscy ręce i zawiążmy bractwo rycerzy...rycerzy. Nazwijmy się 
Rycerzami Wielkiej Przygody. ...Naszym hetmanem będzie Zbyszko. - A moim adiutantem 



Wacio….Dziś wieczorem, gdy Jacek i Urszulka pójdą spać, zwołuję pierwsze zebranie 
Rycerzy Wielkiej Przygody w kącie ogrodu...
... Trzeba tylko jak najprędzej „wytrzasnąć”skądś potrzebne do poszukiwań narzędzia , no i 
brać się do roboty….Jakoś tego wieczoru rycerze Wielkiej Przygody nie mogli się porozumieć 
zgodnie. ...Cóż mogę mieć do powiedzenia przemówił Zbyszek. Poprostu chciałem was jeszcze 
raz poprosić o zachowanie wszystkiego w tajemnicy i o solidarną pracę nad wydobyciem 
skarbu z ukrycia….Jutro od rana zajmiemy się oględzinami lochów pod ratuszem i 
sprawdzimy, czy wejście to jeszcze w ogóle istnieje. I żeby tylko pozwolono nam wchodzić 
tam, kiedy tylko zechcemy. -Zostaw to mnie oznajmił Wacio….

Tajemniczy Przeciwnik

…..Wacio podszedł do starego woźnego  ratusza Franciszka i mówi : ...mam kłopot taki. 
Przyjechali do mnie goście aż z Poznania. I tam już słyszeli o lochach sandomierskich i ledwo 
przyjechali – mówią zaraz- No gdzie ten Ratusz, bo słyszeliśmy , że nigdzie nie ma tak 
wspaniałych lochów, jak w Sandomierzu pod ratuszem……..
-I mój wujek, ojciec tych poznaniaków, ma nawet pisać książkę o lochach sandomierskich – 
brnął dalej.-Przyjedzie tutaj, tylko na razie wysłał swego najstarszego syna żeby się rozejrzał i
napisał mu, czy warto… (łgał Wacio).
-Woźny uniesiony dumą ze „swoich” lochów gotów był wszystko zrobić dla ich sławy.  Już ja 
pogadam z kolegą i tak zrobię, że pan Wacio i inni będziecie mieć wolny wstęp do naszych 
lochów.
(Wacio szczęśliwy iż załatwił najważniejszą sprawę, wydobył kartkę, na której przepisał sobie 
list, znaleziony w lochach)…..
...Wracając dostał od chłopca niespodziewanie kopertę od jakiegoś jegomościa…
...Wyjął małą kartkę papieru – Pismem maszynowym napisane było : „Nie szukajcie skarbów.
Podratuszowe lochy to dla was zguba. Nie próbujcie mi wchodzić w drogę”….
...Wyszedł na spadzistą ulicę i o parę kroków dalej natknął się niespodziewanie na Jerzego, 
który rzekł : -Wracam z zamiejskiej przechadzki. Byłem w ładnym wąwozie . O tam!-pokazał
ręką za siebie. -Aha, to pewno Piszczele.
-Co znowu! Piszczele ? Ach te dzikie nazwy u was….
O Piszczelach innym razem, pokazał kartkę Jerzemu. 
..._ Wiesz- odezwał się Jerzy- przyszło mi w tej chwili na myśl, że może nie mówić 
dziewczynkom o tym liście. …

„Prawe wejście...Trzydzieści stopni”…

...Chłopcy skierowali do rynku. Doszli pod sam ratusz….
Wacio natknął się na woźnego. Nie był to stary przyjaciel, ale ten służbista.
...Wacio rzekł : To może mi Pan powie, czy do lochów jest jedno wejście, czy więcej?
Jedno. O , widzi pan tam w dole są drzwi. Podał o dziwo klucze….
Wacio zawołał kuzynów i przekręcił klucz w zamku żelaznych drzwi. ...I byli w środku.
No i co teraz – usłyszał głos Jerzego. - A licho wie, gdzie jest i czy w ogóle jest to „prawe 
wejście” - mruknął Wacio….-Tu jest wszystkiego z 10 schodków. A gdzie te trzydzieści…
(Schodzili powoli, doszli do dziesiątego……..)
...Zbyszek oparł się o mur,...przewrócił się, tu jest jakaś nisza…
-Nisza ? To nie nisza, to nowy korytarz., prawy korytarz , prawe wejście? Rozumiecie?
...Przecież tak było napisane w liście.
Poszli gęsiego a dalej : -Schody- Trzydzieści stopni! ...(Wacio liczył …)
-Jak babcię kocham – jest korytarz w bok…!
-Korytarz! Korytarz! Coraz bliżej skarbów! Teraz dwadzieścia trzy kroki.
Wacio doliczył do dziesięciu, gdy nagle Zbyszek, syknął gniewnie. Masz ci los, latarka zgasła!



To znak losu żebyśmy wracali!… Myślę ,że tak i przyjdziemy tu jutro wszyscy.
...Zawrócili i ostrożnie posuwali się tą samą drogą, którą przyszli.
...Zbyszek przed sobą zobaczył wyjście na schody i wtem ujrzał na ścianie jakąś białą plamę. 
Był to kawałek papieru wetknięty w szparę między cegłami. ...
...Zbyszek przeczytał drżącym ze wzruszenia głosem :
„ Nie słuchacie mego ostrzeżenia. Jesteście bardzo młodzi i tylko to skłania mnie do ostrzeżenia 
powtórnego. Po raz trzeci już tego nie zrobię. Powtarzam, dajcie spokój poszukiwaniom”.-
-Teraz sobie przypominam – rzekł Zbyszek – że słyszałem w pierwszej chwili za sobą jakieś 
szmery, coś jakby kroki….Myślałem, że to echo….
...Wacio na to : -Bo skąd by on- ten  „ktoś”- wiedział o lochu. Gdyby znał drogę do skarbu, to 
by go dawno już zabrał. ...
Niepokoi mnie bardzo zniknięcie naszego papieru.
...Wychodzimy stąd,  może woźny będzie co wiedział . Przecież musiał „jego” wpuścić...
….Woźny - „ jak ja mówię, że nikt nie wchodził , to nikt. „...
…-Nikt nie mógł wejść bez mojego pozwolenia – objaśnił.
-Więc gdyby ktoś był na tyle zuchwały, że chciał by wejść do lochów bez pańskiego 
pozwolenia- to by mógł to zrobić tak, żeby go pan nie widział?
-Tak – przyznał coraz zimniejszym tonem woźny, dodając : Ale to niemożliwe. Bez mojego 
pozwolenia!, wykluczone!
...Rany boskie! A jeśli on naprawdę zwędził nasz dokument i teraz podbierze nasze skarby?
Z ociąganiem schodzili po schodach odprowadzeni niechętnym spojrzeniem woźnego.
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