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1. Do Sandomierza! 

- Zyniewski Marian… Proszę świadectwo. Tak, to już wszystkie. A teraz pozostaje nam tylko 
pożegnać się na dwa miesiące i życzyć sobie nawzajem jak najmilszych wakacji. Pamiętajcie 
jednak, że tych dwóch miesięcy nie wolno zmarnować. Trzeba je przeżyć tak, żeby potem – we
wrześniu – pozostało po nich jakieś stałe, dobre wspomnienie. Bo wakacje o których się 
zapomina już w następnym roku, takie blade i nijakie, to wakacje źle przeżyte…..
...Takie dziwne te wakacje w tym roku ! Zawsze już na trzy miesiące naprzód robi się plany, a 
tymczasem teraz my jeszcze dziś nie wiemy, gdzie pojedziemy – mówił Zbyszek…
...Patrzaj, Alinka już stoi przed domem. Rozmawia z Tą swoją przyjaciółka Marysią….
Jerzy uśmiechnął się. Wiedział, że ta nieprzyjaźń między Zbyszkiem a Marysią pochodzi od 
chwili, kiedy dziewczynka wypuściła mu jego „hodowlę” chrabąszczy na wiosnę….
...Ach Jurku! Pomyśl całe wakacje  nie będę widziała się z Marysią, ani z Lilką,ani z Zośką, 
ani z naszą panią! Pomyśl ! Ja nie wiem, jak to przeżyję!- biadała Alinka.
…….
Tatuś przyjechał!- krzyknęła Alinka i szarpiąc rączkę dzwonka, zaczęła dzwonić. W sieni 
zatupotały czyjeś nogi….W drzwiach stanęła osóbka niewielka z pajdą chleba z miodem w 
ręku-Oho, Jacuś znów je!- zawołał Jerzy. Tatuś przywiózł miód prosto od pszczół. Chodź 
spróbować – powiedział poważnie Jacek, nic sobie nie robiąc ze śmiechu rodzeństwa.
…
-A, Jerzy! Jak się masz! Chodźże tu ty jeszcze do kompletu!- zawołał ojciec, a Jerzy uścisnął 
go serdecznie…..
...A możebyście tak nareszcie pokazali swoje świadectwa! Chyba,że się ich wstydzicie.
-Ja się nie wstydzę!, o tu jest moje!-Jacek z dumą wpychał swe świadectwo, z zaznaczeniem, 
że przechodzi do klasy 3-ej szkoły powszechnej, do rąk tatusia….
No, Alinko, jak tam z tobą? Fiu, fiu!..Moja panna jak zawsze pierwsza w klasie…
...Zbyszek z łaciny „dobrze”? Toś zuch! Tylko bój się Boga! Poco znów to zaledwie „dobre” 
zachowanie? - Kiedy ja nie mogę...Ja nie chcę nigdy robić nic złego, a ciągle mi się zdarzają 
jakieś nieszczęścia. Niechcący, zupełnie niechcący!…
…..- Obiad stygnie……
...A po obiedzie powiemy sobie, dokąd pojedziemy, a właściwie pojedziecie, na wakacje….
- Niestety, moi kochani, ja muszę zostać. Wiecie, że musiałem przerwać pracę dla kuracji, 
teraz jestem zdrów i chcę i muszę wrócić do pracy…- Eee! Co to za wakacje !- skrzywił się 
Zbyszek. - To ja już wolę zostać z wami w Poznaniu – dodała Alinka…
...Trudno. Mowy nie ma, żebyście zostawali w Poznaniu. Pojedziecie daleko i tam, gdzieście 
jeszcze nie byli...No, zgadujcie, dokąd pojedziecie! Zakomenderował tatuś...
...-- Nie żadne nie zgadło. Pojedziecie tutaj. Cztery Paru oczu z ciekawością przypadły do 
palca tatusia, wskazującego na trójkącik Wisły i Sanu.
- Co tam jest? Właściwie gdzie? Ee, czy to się opłaci?- padły pytania.
- Tu. Sandomierz.
- Phi, też mi obrada! Cóż tam może być ciekawego? Miasteczko, jak miasteczko. Dziura, nic 
więcej. Poco tam jechać? - irytował się Zbyszek….
- A czyby nie lepiej nad Narocz? Spytała Alinka...
….. Wstrzymaj się z sądem dwa miesiące. Zobaczymy. Poza tym zapominacie, że możecie tam 
założyć cały obóz. Przecież was tam będzie cała paczka.
- Ah, prawda! W Sandomierzu mieszka ciocia Zosia!…



- Właśnie i jej dzieci. - Brawo! Zobaczę się z Waciem – krzyknął Zbyszek. - Aha, i z Baśką i z 
Karolcią – dodała Alinka.- I z Urszulką – przemówił Jacek….
...Ciesze się, że już się nie krzywicie. Ale na bok prywata!… Myślicie, że tylko gdzieś w 
górach , czy nad morzem może być ciekawie ….A przecież ten Sandomierz jest teraz, w tej 
chwili bardziej głośny niż takie np. Zakopane. I słusznie. Bójcie się Boga, czy wy wcale nie 
czytujecie gazet? Czy nie wiecie, co to jest C.O.P….
…..Naturalnie, że wiemy co to jest C.O.P.- nawet nasza drużyna zamierzała urządzić tam 
wycieczkę, ale przyznam się, że nie bardzo wiem czy po zwiedzeniu tego, co jest tam do 
zobaczenia, będzie co jeszcze do roboty w Sandomierzu. Może odłożymy to do tej właśnie 
wycieczki….
….Powiedz mi no Alinko, tak z ręką na sercu, czy ty naprawdę wiesz, co to jest C.O.P.
- Naturalnie, że wiem!- odpowiedziała dziewczynka. To Centralny Okręg Przemysłowy.
….Nie mogę jechać tam, gdzie nie wiem, co to jest – powiedział poważnie Jacek, choć nie 
bardzo składnie….
...Ojciec opowiedział dzieciom o planach C.O.P….
…..Ale co tam teraz jest w tym COP ie Czy tam się już co robi?
-Pytanie!..Jeszcze ile ! Tam dzieją się czary.
-Ojej!- pisnął Jacek.- Nie bój się, Jacku, bo nie ma tam ani czarownic, ani czarodzieja 
Merlina. Tam są tylko ludzkie ręce i ludzki mądry mózg. No i wola. Stalowa Wola….
...Alinka zapytała znowu :
- A ten Sandomierz ? Dlaczego on taki ważny?
-Sandomierz, Alinko leży w centrum COP- ..To małe miasteczko ma przed sobą piękną 
przyszłość, tak jak bardzo piękną miało przeszłość. Sandomierskie, a przede wszystkim sam 
Sandomierz to bardzo dziwna ziemia. Na każdym kroku mówi o przeszłości. Czego tam nie 
ma!...Stare domy, stare kościoły, ruiny starych zamków...Bywali tam królowie, mieszkał 
Długosz, którego dom jest świetnie zachowany. Słynna Bramę Opatowską zbudował 
Kazimierz Wielki, kościół św. Jakóba jest jednym z najstarszych w Polsce, zbudowanym coś 
około 1220 roku, w skarbcu katedry pełno jest cennych pamiątek, w jednym z domów w 
rynku zatrzymał się krótko ukochany bohater Zbyszka, książę Józef…
- To taki mały Kraków! - zawołał Zbyszek….
...A poza tym Sandomierz jest prześlicznie położony, pełno tam wąwozów – niesłychanie 
malowniczych, nawet ulice są takie „wązowate”….
…- Ale tatku, czy to nie szkoda robić nowoczesne miasto z takiego pięknego zakątka 
przeszłości. Jak wyrosną tam takie kwadratowe domy i jak wszędzie pełno będzie stali i szkła,
…
...Sandomierz musi się stać miastem nowoczesnym , ale ma na to miejsce. Dookoła starego 
miasta, takiego malutkiego średniowiecznego grodu, który zostanie zachowany – powstanie 
szeroko rozłożone miasto nowe, z takimi kwadratowymi domami ze stali, betonu i szkła,…
...Jak ci się widzi, Jerzy, ten projekt? Bo przyznam ci się że mnie mimo wszystko niebardzo 
mówi Zbyszek. ...Może tam są same pola? Słynna jest przecież owa „sandomierska pszenica”.
….A nie zapominajcie zabrać termosu. Może będziemy robić wycieczki i w co weźmiemy wodę
z soczkiem , albo herbatkę!- przypomniał Jacek...Nie bój się, nie umrzesz z głodu w 
Sandomierzu. Chyba jeszcze tu, w Poznaniu….

..Następny dzień był jednym wielkim zamieszaniem i bałaganem. Taki dobrze wszystkim 
znany dzień pakowania i szykowania się do drogi….
...Wreszcie wszystko zostało spakowane, wszystko się zmieściło, a na drugi dzień rano płaszcze
wzięła nasza czwórka „na rękę” i powędrowała na dworzec, odprowadzana przez rodziców…
...San-do-mierz, San-do-mierz – stukały koła pociągu…
...Tak, wiedzieli, że jadą, ale nie wiedzieli tego, że wyruszają oto naprzeciw najdziwniejszej 
przygodzie…



II. Pierwsze spotkanie

…-Przyjechali! Przyjechali! Hip, hip, hurra! Przyjechali!- rozległ się w tej chwili dziki wrzask
na peronie….
...Wpadli od razu w objęcia hałaśliwej gromadki. Obie dziewczynki, Baśka i Karolcia, 
piszczały głośno. Urszulka skakała, jak piłka do góry, a Wacio mocno uścisnął rękę Zbyszka.
(Jechali dwiema bryczkami).
...Wtoczyły się bryczki na rynek, na którego środku wznosił się duży ratusz z wysoką wieżą.
…-No, jak tam, Zbyszku? Podoba ci się nasza dziura? - zapytał Wacio.
-Cóż mogę teraz mówić? Wiesz, przyznam ci się, że jechałem tu niechętnie, myślałem sobie : 
phi miasteczko, jak miasteczko. Ale teraz zaczynam się spodziewać czegoś po nim. Te strome 
ulice, te góry i doły, prawie wąwozy w samym mieście..Dajże spokój- toż to coś wspaniałego.
-Poczekaj, jeszcze właściwie nie byłeś w mieście. Zobaczysz, że jest naprawdę niezwykłe i 
wspaniałe. A nasz ratusz, a nasze stare kościoły, nasz zamek, dom Długosza, Brama 
Opatowska...Domek wujostwa był rzeczywiście nie wykończony. Był drewniany, niewielki, 
jednopiętrowy….Na progu czekała ciocia Zosia, w fartuchu i pantoflach na bosych nogach i 
wujek Jan, z dużymi wąsami i wesołymi, bardzo niebieskimi oczami.
…...Alinka stanowczo twierdziła, że ona nigdzie się nie ruszy, dopóki nie rozpakuje waliz, 
Lalita i Baśka ofiarowały się jej pomóc. Jacek z Urszulką poszli do ogrodu na truskawki, 
Jerzy poszedł z wujem „na budowę”. Zbyszek i Wacio ...spojrzeli na siebie z uśmiechem, a 
potem bez słów, rozumiejąc się doskonale, zeszli ze stopni i ruszyli w stronę , gdzie wznosiły się
wieże i domy. Do miasta…
...A więc jazda. Przyda ci się zresztą przewodnik….Ale teraz chcę tylko patrzeć tak, jak bym 
oglądał miasto z lotu ptaka, z samolotu- rozumiesz?...i chcę poznać się z jego ogólnym 
wyglądem, ogólną ...atmosferą…

cdn.








