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COP	 niejednolity	 gospodarczo	 podzielono	 na	 trzy	 rejony:	
kielecki	–	A,	lubelski	–	B	i	sandomierski	–	C.	Region	kielecki	–	
surowcowy,	 obejmował	 8	 powiatów,	 region	 lubelski	 –	 apro-
wizacyjny	9	powiatów.	Z	kolei	sandomierski	–	przetwórczy,	aż	
18	 powiatów,	 dlatego	 od	 regionu	 początkowo	 nazwano	 go	
Centralnym	Okręgiem	
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Z	pewnością	spodobała	Ci	się	ta	najstarsza	
Sandomierza	dzielnica
Jednak	w	prawo	głowę	zwróć,	
a	tam	kierunek	wskaże	Ci	kotwica,	
Między	kamienicami	droga	prowadzi	w	dół	do	samych	
podstaw	sandomierskiego	wzgórza.	
Miniesz	 Urząd	 Miejski,	 pierścień	 z	 krzemienia	 pasiastego,	
kamieniczki	i	odległość	do	celu	będzie	już	nieduża
Na	skrzyżowaniu	ulic	zatrzymasz	się	najpewniej	
By	z	czterech	dróg	wybrać	szlak	tylko	jednej,	
Jeśli	chcesz	szybko	i	sprawnie	zakończyć	wędrówkę
Miń	zamek	po	prawej	i	zejdź	dalej	w	dół,	
za	sobą	zostawiając	sandomierską	Starówkę.
Mury	zamkowe	robią	duże	wrażenie	
Historia	przewrotna	sprawiła,	że	po	wojnie	było	tu	więzienie.
Kiedy	za	Tobą	pozostanie	ostatnia	stromość		
Ujrzysz	skrzyżowanie,	które	poprzedza	wejścia	na	bulwar,
	a	to	dobra	wiadomość,
Po	przeprawie	przez	pasy	bezpiecznej	
Po	lewej	stronie	stary	port	wiślany	obejrzyj	koniecznie,
To	już	tutaj	kończy	się	nasza	przygoda	
Bo	przed	Tobą	bulwar

i	rzeczna	woda.
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Jednym	 z	 głównych	 powodów	 wyboru	 Sandomierza	 na	
stolicę	COP-u	była	obecność	najważniejszego	rzecznego	traktu	
transportowego	 w	 Polsce	 wiodącego	 przez	 Wisłę.	 Aby	
podnieść	znaczenie	tej	arterii	komunikacyjnej	rozpoczęły	się	
w	 jej	 obrębie	 prace	 związane	 z	 regulacją	 koryta	 rzeki	 oraz	
stworzenia	 wałów.	 Nieujarzmiona	 królowa	 polskich	 rzek	
miała	 być	 nie	 tylko	 bardziej	 bezpieczna	 dla	 przemysłu	
znajdującego	się	nieopodal	jej	koryta,	ale	także	miała	czynnie	
uczestniczyć	 w	 jego	 rozwoju.	 Trakt	 wodny	 z	 Zagłębia	
Węglowego	 do	 Sandomierza	 należał	 do	 sztandarowych	
zagadnień	COP-u.	Odcinek	Wisły	od	ujścia	Dunajca	do	ujścia	
Sanu	miał	odgrywać	najważniejszą	rolę	w	komunikacji	wodnej.	
Założeniem	tego	planu	komunikacyjnego	było	uregulowanie	
Wisły	 od	 Dunajca	 do	 Sanu	 na	 przestrzeni	 108	 km	 oraz	
stworzenie	 połączenia	 wodnego	 na	 trasie	 151	 km	 wraz	
z	budową	kanału	i	systemu	zbiornikowego.

Po	lekkiej	przechadzce	w	dół	schodami
W	górę	idź,	przetnij	drogę	kamienną,	
następnie	po	skarpie	zygzakami
Gdy	pokonasz	ostatnie	schodkowe	wyzwanie
Ulica	Bartolona	przed	Tobą	otworem	stanie
Jej	krótkość	Ratusz	wzniosły	przed	Tobą	odsłania	
Gdy	znajdziesz	się	przy	nim	to	kolejny	punkt	
questowego	zadania

Dotarłeś	teraz	do	„serca	Sandomierza”,	przed	Tobą	Ratusz	
wzniesiony	w	XIV	wieku.	 Stanowi	on	dla	wielu	osób	punkt	
orientacyjny.	 Roztaczający	 się	 wokół	 niego	 Rynek	 Starego	
Miasta	jest	miejscem	najważniejszych,	miejskich	wydarzeń.	

Przy	 tej	 okazji	 nie	 sposób	 nie	 wspomnieć	 o	 wizycie	
Prezydenta	Rzeczypospolitej	Polskiej	Ignacego	Mościckiego,	
która	miała	miejsce	8	maja	1938	roku.	 Jak	pokazują	zacho-
wane	z	tego	dnia	materiały	fotogra�iczne	na	wizytę	z	prezy-
dentem	przybyło	mnóstwo	osób.	Wizyta	znamienitego	gościa	
była	 oczywiście	 związana	 z	 kształtowaniem	 się	 COP-u	 na	
obszarze	 ciągnącym	 się	 daleko	 poza	 granice	 ziemi	 sando-
mierskiej.	 Miasto,	 jako	 przyszła	 stolica	 tego	 okręgu,	 było	
obowiązkowym	punktem	na	mapie	podróży	głowy	państwa.	

Ostatnim	 etapem	będzie	 rozwiązanie	 zagadki	 dotyczącej	
osoby,	która	najsilniej	kojarzona	jest	z	Centralnym	Okręgiem	
Przemysłowym,	a	jego	imieniem	i	nazwiskiem	nazwana	jest	
obecnie	 jedna	z	ulic	Sandomierza.	Człowiek	 ten	postanowił	
środek	naszego	kraju,	który	nazywany	był	sztuczną	pustynią	
powstałą	po	granicy	trzech	zaborów,	ożywić	śmiałym	planem	
gospodarczym.	Wicepremier	 oraz	Minister	 Skarbu	Państwa	
w	latach	1935-1939	:	
Eugeniusz
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	 Za	 rozwiązanie	 zagadki	
należy	 się	 nagroda,	 po	 odcisk	
pieczęci	 Questu	 z	 symbolami	
stolicu	COP-u	w	tle,	udaj	się	do	
Przystani	Wodnej	 Sandomierz	
znajdującej	 się	 na	 bulwarze,	
którą	rozpoznasz	po	charakte-
rystycznej	 budowli	 o	 kształcie	
odwróconej	łodzi.	

Miejsce	na	pieczęć:

fot.	arch.	Muzeum	Diecezjalne	w	Sandomierzu



Czy	Sandomierz	mógł	zostać	stolicą?

Teraz	za	rymem	podążaj	śmiało	
Bo	wiele	będzie	się	w	naszym	Queście	działo.
Z	prawej,	zielony	budynek	Sądu		

wyznaczy		Ci	kierunek
																																																																																			
Następnie	otrzymasz	kolejny	od	nas	meldunek,	
Mury	sądu	i	jego	ogrodzenie	niech	pozostaną	
z	Tobą	jeszcze	na	kilka	kroków,	
Niebawem	miniesz	również	na	cmentarzu	
ślad	historii	mroków.
Naprzeciw	bohaterów	mogiły	wejdź	
na	przejście	i	podążaj	do	przodu,
Wstąp	na	drogę	gdzie	po	lewej	ściana	parkowego	ogrodu.
Teraz	wpatruj	się	w	błękit	nieba	Sandomierza,
Bo	wśród	drzew	w	miejskim	parku	pojawi	się	wieża.
	
I	oto	jesteś	przy	sandomierskiej	wieży	ciśnień	położonej	
malowniczo	obok	parku	miejskiego	w	nowej	części	miasta.	
To	miejsce	w	latach	

XX	wieku	 było	 jednym	 z	 kluczowych	 dla	modernizacji	 i	 roz-
woju	miasta.

Gdzie	to	jest?
Sandomierz	 –	 miasto	 położone	 w	 województwie	
świętokrzyskim,	malowniczo	 usytuowane	 na	 siedmiu	
wzgórzach,	posiadające	wiele	nieocenionych	walorów	
turystycznych.	

Jak	dojechać?
Miasto	 położone	 jest	 u	 styku	 granic	 trzech	 sąsia-
dujących	 ze	 sobą	 województw	 świętokrzyskiego,	
podkarpackiego	 i	 lubelskiego.	 Do	 Sandomierza	
prowadzą	drogi	krajowe	numer	77	i	79.	

Początek	Questu:
Budynek	 Banku	 Pekao	 SA	 znajdujący	 się	 na	 ulicy	
Kościuszki	4	w	Sandomierzu.	
GPS:	50°41'08.3"N		21°44'36.3"E

Czas	przejścia:
Ok.	70	min

Opiekun	Questu:
Centrum	Informacji	Turystycznej
Rynek	20,	27-650	Sandomierz
15	644	61	05
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Autor	Questu:	
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Pięknie	 położony	 nad	 Wisłą	 Sandomierz,	 obdarowany	
hojnie	 przez	 czas	 niezwykłą	 spuścizną	 kulturową	 jest	
miejscem,	 które	 miało	 swoje	 momenty	 na	 różnych	 etapach	
dziejowych	Polski.	

By	obszerna	kronika	tego	miasta	
nie	znudziła	Cię	zanadto	Nasz	Drogi	
Podróżniku,	 przypomnijmy	 choćby	
dwa	 znamienne	 dla	 tego	 miejsca	
fakty	 historyczne.	 W	 średnio-
wieczu	Sandomierz	obok	Wrocławia	
i	 Krakowa	 znajdował	 się	 w	 zasz-
czytnym	gronie	 sedes	 regni	 princi-
pales	–	głównych	siedzib	królestwa,	
czy	 też	 jak	 sam	 Gall	 Anonim	 każe	
o	 nich	 mówić	 –	 stolic	 Królestwa	
Polskiego.	

W	tym	miejscu	proponuję	Ci	 cofnięcie	wskazówek	zegara	
historii	 o	 niecały	wiek.	Mamy	 rok	1937,	 Sandomierz	 po	 raz	
kolejny	ma	wznieść	się	na	wyżyny,	tym	razem	ma	zostać	stolicą		
Centralnego	 Okręgu	 Przemysłowego,	 z	 którym	 wiązano	 dla	
porozbiorowej	Polski	wielkie	nadzieje	gospodarcze.	

Drogi	Poszukiwaczu	COP-owskiego	skarbu	spoglądając	na	
to	 miasto	 –	 wiernego	 świadka	 historii	 od	 najdawniejszych	
wieków,	pomyśl	jak	wiele	się	tu	wydarzyło	i	ile	pomysłów	mieli	
wybitni	 konstruktorzy	 myśli	 dziejowych,	 w	 zakresie	 wyko-
rzystania	potencjału	tego	ośrodka.	

Niemymi	 obserwatorami	 zmian,	 które	 dokonywały	 się	
w	 miastach	 polskich	 na	 przestrzeni	 stuleci	 były	 od	 zawsze	
budynki.	 Jedna	 z	 takich	 ważnych	 budowli	 ukazujących	 zna-
mienne	 dla	 okresu	 COP-owskiego	 cechy	 architektoniczne	
będzie	miejscem	rozpoczęcia	Questu.	
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Zaopatrzenie	 w	 wodę	 bieżącą	 kolejnych	 gospodarstw	
z	 terenu	miasta	oraz	rozlokowanie	sieci	wodociągów,	 tak	by	
mogła	 służyć	 nowej	 administracji	 i	 nowym	 zakładom	
przemysłowym,	 które	 miały	 powstać	 w	 stolicy	 COP-u,	 było	
wówczas	kwestią	nadrzędną.	

Sandomierz	 w	 perspektywie	 stolicy	 COP	 miał	 zajmować	
obszar	 2600	 ha	 i	 liczyć	 120	 tys.	 mieszkańców,	 ponadto	
w	 przyszłości	 miał	 stać	 się	 także	 stolicą	 województwa	
sandomierskiego.	

Kierunek	Twojej	dalszej	podróży	niech	wyznaczy	
Ci	szkolne	boisko	
wzdłuż	którego	będziesz	podążał	do	znaku	trójkąta,	
czyli	dość	blisko,
następnie	po	lewej	zielony	domek	ujrzysz	za	ogrodzeniem,	
który	w	zieleń	parku	latem,	wpisuje	się	z	powodzeniem

i	tędy	właśnie	ulicą	nie	byle	jaką,	bo	wieszcza	narodowego
pomaszerujesz	dalej,	koło	domku	w	lewo.	
Droga	wzdłuż	Parku	niech	Ci	się	nie	dłuży
Bo	na	końcu	jej	zajdziesz	kolejny	punkt	Twojej	podróży.

Teraz	czas	na	ulicę	Reformacką,	która	podobnie	jak	wieża	
ciśnień	jest	miejscem	świadczącym	o	rozwoju	Sandomierza	
w	początkach	XX	wieku.	

Kierując	 swój	 wzrok	 na	 prawą	 stronę	 zobaczysz	 sztan-
darowy	 styl	 architektoniczny	 miejskiego	 budownictwa	
międzywojennego.	Nawiązując	do	informacji	powyżej,	która	
mówiła	 o	 zakładanej	 liczbie	 120	 tys.	mieszkańców	 Sando-
mierza,	rozpoczęto	rozbudowę	ulic	i	obiektów	mieszkalnych,	
które	 miały	 służyć	 większej	 liczbie	 osób.	 Wielorodzinne	
domy	mieszkalne	na	tej	ulicy	to	przestrzenne	bryły,	w	których	
stawiano	na	funkcjonalność	i	prostotę	wykonania.	

Koniec	ulicy	Reformackiej	wieszczą	tabliczki	z	nazwą	-	ulica
	 	jest	do	poprzedniej,	
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którą	szedłeś	prostopadłą	
Jednakże	niech	dalszą	drogę	wyznaczą	Ci	na	wprost	schody	
W	dół	podążaj	nimi	podziwiając	staromiejskie	wzgórze	
przecudnej	urody
Na	dole	Twój	szlak	przetnie	z	czerwono-żółtej	kostki	ulica	
Nie	podążaj	nią,		ni	w	prawo	ni	w	lewo	mimo,
	że	krajobraz	zachwyca

Bank	Pekao	SA	mieszczący	się	przy	ulicy	Kościuszki	otworzy	
dziś	naszą	wspólną	podróż.	W	1938	roku	zadecydowano,	 że	
w	 Sandomierzu	 będzie	 mieściła	 się	 ważna	 instytucja	 -	
Centralna	 Kasa	 Spółek	 Rolniczych.	 Dla	 jej	 potrzeb	 powstał	
budynek,	przed	którym	stoisz.	Analizując	jego	charakterysty-
czne	elementy	konstrukcji	architektonicznej	warto	zaznaczyć,	
że	 cechą	 nadrzędną	 jest	 eklektyzm	 modernistyczny.	
Obserwujemy	 zatem	 zamierzoną	 sprzeczność;	 prostotę	
i	 surowość	 bryły	 połączoną	 z	 ozdobnym,	 lekko	 owalnym	
frontem	 budynku.	 Instytucja	 Centralnej	 Kasy	 Spółek	
Rolniczych	była	kluczową	

Sandomierz
Królewskie	Miasto

dla	 sandomierskiego	
okręgu,	 który	 miał	 być	
kolebką	 polskiego	 prze-
mysłu	 przetwórczego.	
Kasa	 umożliwiała	 mię-
dzy	 innymi	 uzyskanie	
kredytu	na	 zakup	 sprzę-
tów	i	maszyn	rolniczych.


