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liwości skrojonych dokładnie pod ich po-
trzeby.
W  lipcu chcielibyśmy jednak skupić się 
także na małej, lokalnej turystyce. Czemu 
by nie zamienić samolotu czy pociągu na 
rower lub autobus? Wybrać się z otwar-
tą głową do miejsc tuż za rogiem i  dać 
się ponownie oczarować regionalnym 
skarbom? Sprawdziliśmy dla Was urocze 
jeziorka, świętokrzyskie winnice i zakątki 
Starachowic, do których łatwo dotrzeć 
komunikacją miejską. Zajrzeliśmy nawet 
do miejsc, które dopiero powstają na 
mapie naszego miasta. 
Poza tym, wsiedliśmy do pociągu peł-

Lato to wakacje i urlopy, więc także wy-
jazdy i podróże. Chcemy poczuć przygo-
dę, odkryć nowe miejsca, posmakować 
różnorodności świata. Takie motywacje 
kierują wielkimi podróżnikami (jak Wła-
dysław Wagner), którzy przekraczają nie 
tylko administracyjne granice, lecz także 
te wyznaczane przez historię ludzkości. 
Ale tak zwiedzać świat mogą również 
chociażby studenci, korzystający z moż-
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AŻ CHCE SIĘ WRACAĆ! 
STARACHOWICE NA WŁAŚCIWYCH 
TORACH 
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NA TANIĄ WYCIECZKĘ 

nego pasji. To szczególny środek trans-
portu. Zabiera nas w  wyjątkowe rejony 
i  gwarantuje piękne doświadczenia. Jak 
kupić na niego bilet? Wystarczy wsłuchać 
się w ulubioną muzykę albo zjeść nieba-
nalną kolację. Pamiętajcie tylko, żeby 
z tych podróży wrócić pod dobry adres.
Zapraszamy na pokład!
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Główny zakres inwestycji obejmował roz-
budowę ulicy Kolejowej poprzez budowę 
w  obszarze dworca jednokierunkowych 
dróg manewrowych zapewniających roz-
dzielenie ruchu autobusów, busów oraz 
taksówek, dojazd do miejsc parkingowych, 
korektę wyspy nieprzejezdnej, skrzyżowania 
dróg, budowę zatoki autobusowej ze zjazda-
mi i  chodnikiem po północnej stronie ulicy 
Kolejowej na wysokości budynku dworca, 
przebudowę zjazdów, budowę i przebudowę 
chodników, budowę drogi rowerowej i  par-
kingów dla rowerów.

Zadanie zakładało również między innymi 
odtworzenie zjazdów do nieruchomości, 
budowę miejsc parkingowych, w  tym dla 
osób z  niepełnosprawnościami, przebu-
dowę sieci elektroenergetycznej w  celu za-
pewnienia zasilania peronów oraz oświe-
tlenia terenu dworca wraz z monitoringiem, 
budowę kanału technologicznego, usunię-
cie kolizji z  sieciami sanitarnymi, teletech-
nicznymi i  elektroenergetycznymi, budowę 
urządzeń odwadniających dla zapewnienia 

na poziomie przyziemia, w pobliżu wjazdu 
i  wyjazdu z  parkingu zaprojektowano 
cztery miejsca przeznaczone dla osób 
z  niepełnosprawnościami. Na parkingu 
zewnętrznym, przy budynku dworca, za-
projektowano kolejne dwa takie miejsca. 
Zastosowano obniżony krawężnik oraz 
płytki wskaźnikowe dla niewidomych 
w  rejonie przejść dla pieszych – dodaje 
prezydent.

I gnają 

Cała inwestycja obejmuje między innymi 
zadaszenie w  obrębie peronu autobu-
sowego, budowę dróg dojazdowych do 
peronów autobusowych z  minirondem 
i  „zawrotką”, budowę peronów, drogi 
rowerowej z  parkingiem dla rowerów, 
chodników oraz ciągu pieszo-jezdnego, 
przebudowę i  rozbudowę ul. Nadrzecz-
nej z  budową ronda na skrzyżowaniu 
z ul. Sportową, ul. Sportowej oraz korek-
tę skrzyżowania z ul. Radomską, budowę 
wiat przystankowych, parkingu zewnętrz-
nego przy budynku dworca, miejsc po-
stojowych dla: samochodów osobowych, 
taxi oraz typu kiss&ride, budowę i  prze-
budowę kanalizacji deszczowej oraz sieci: 
elektroenergetycznej, oświetleniowej, tele-

komunikacyjnej i  gazowej, budowę ogro-
dzenia od strony linii kolejowej, wykona-
nie elementów małej architektury. Uff! 

Inwestycja warta jest prawie 13,5 milio-
na złotych. 95 procent funduszy kwali-
fi kowalnych pochodzi z  dofi nansowania 
z  Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz Rządowego Funduszu In-
westycji Lokalnych.

Wszędzie dobrze, ale 
w  domu najlepiej, 
prawda? W  wakacje 
chętnie udajemy się 
w  podróż, by odpo-

cząć i  pozwiedzać nowe miejsca. 
Najważniejsze, by każda taka wy-
prawa kończyła się bezpiecznym 
powrotem do domu. A  gdy zastany 
krajobraz na miejscu zmienia się 
z  każdym dniem na lepsze, powrót 
do Starachowic staje się jeszcze 
przyjemniejszy!

Na początku zatrzymujemy się na stacji Sta-
rachowice Wschodnie, bo tam inwestycja 
rozpoczęła się wcześniej i  zbliża do fi niszu. 
To, jak wyraźnie zmienił się krajobraz tej 
przestrzeni, możemy zobaczyć już na własne 
oczy. Na efekt ostateczny musimy jeszcze 
wprawdzie chwilę poczekać, ale warto uzbro-
ić się w cierpliwość, bo już niebawem będzie-
my mogli ujrzeć w pełnej krasie nowoczesne 
centrum przesiadkowe, które pozwoli na 
zdecydowanie bardziej komfortową obsługę 

odprowadzenia wód opadowych do istnieją-
cej kanalizacji deszczowej, budowę urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i elemen-
tów małej architektury czy budowę ogrodze-
nia i bramy na tereny PKP. 

Nagle świst 

Co warto podkreślić, roboty budowlane 
w ramach tego zadania zostały już zakończo-
ne i odebrane w połowie maja. Z zamówienia 
zostały wyłączone jednak wiaty przystanko-
we. Miasto ogłosiło dwa postępowania na 
ich wykonanie – na osiem wiat z  zielonym 
dachem (tu został wybrany już wykonawca, 
a realizacja zamówienia powinna nastąpić do 
końca sierpnia) oraz na dwie wiaty z zielonym 
dachem (przy ul. Kolejowej) i drewnianą ele-
wacją. W  tym przypadku zaistniała koniecz-
ność ogłoszenia ponownego postępowania.
Jak będą one wyglądać? Wiata jest zapro-
jektowana jako obiekt parterowy, z dachem 
płaskim w formie zielonego trawnika i niskiej 
roślinności. Warstwa wegetacyjna, na której 
zasiana zostanie trawa, przechodzi z dachu 
przez pochyloną ścianę do skrzyni projekto-
wanej wraz z siedziskiem. Konstrukcja nośna 
dachu zaprojektowana została z elementów 
stalowych. Poszycie elewacji będą stanowi-
ły deski oraz kantówki drewniane sosnowe 

lub świerkowe w  układzie pionowym, pola-
kierowane w kolorze naturalnym. Na dachu, 
zgodnie z projektem zlokalizowany zostanie 
napis: Dworzec Wierzbnik. Takie same dwie 
wiaty, oczywiście z innym oznaczeniem, poja-
wią się także przy ul. Konstytucji 3 Maja.

Dokąd? Na wprost

Jedziemy na Dworzec Zachodni. I tutaj, na 
zlecenie gminy, prowadzone są prace przy 

pasażerów. 

Stoi przy stacji 

Działka, na której w Starachowicach Wschod-
nich zlokalizowane były stanowiska autobu-
sowe i  postój taksówek, znajduje się w  są-
siedztwie dworca PKP. Właścicielem terenu 
był Skarb Państwa. Władze miasta, planując 
zmiany w  tej przestrzeni, rozpoczęły długi 
i żmudny proces zmierzający do uregulowa-
nia kwestii własnościowych. Zajęło to kilka 
lat, ale udało się i dzięki temu gmina mogła 

przystąpić do realizacji inwestycji.
– Wykonujemy to zadanie przy dużym wspar-
ciu środków zewnętrznych – informuje Pre-
zydent Miasta Marek Materek. – 8 procent 
kosztów pokryją fundusze europejskie, na-
tomiast 10 procent stanowi dofi nansowanie 
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 
Tym samym 95 procent kosztów tego zada-
nia zostanie sfi nansowanych ze środków 
zewnętrznych, z czego możemy się tylko cie-
szyć. 

przebudowie otoczenia stacji. Zrewitalizo-
wana przestrzeń stanie się miejscem przy-
jaznym dla mieszkańców i podróżujących.
Starachowice Dolne, a  przede wszystkim 
Dworzec Zachodni, od lat nie cieszyły się 
szczególną sympatią wśród mieszkańców 
i gości odwiedzających nasze miasto. Kra-
jobraz widoczny z okien autobusów wjeż-
dżających na teren dworca nie wyglądał 
zachęcająco. 
– Ten teren od lat wymagał remontu, 
mieszkańcy Starachowic oraz wszyscy ci, 
którzy do nas przyjeżdżali, mieli złe pierw-
sze wrażenia z wizyty w naszym mieście. – 
mówi Prezydent Marek Materek – To nie 
było miejsce, którym mogliśmy się chwa-
lić. W  tej chwili to się zmienia, cała prze-
strzeń dworca zostaje zagospodarowana 
na nowo. Powstaje parking dwupozio-
mowy na 91 samochodów, aby wszyscy, 
którzy będą chcieli podróżować koleją, 
autobusem czy innym środkiem transpor-
tu z  terenu dworca, mogli tutaj bezpłat-
nie zostawić swój samochód. Parking jest 
również odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie wszystkich instytucji, które znajdują 
się w pobliżu rewitalizowanej przestrzeni. 
Mam nadzieję, że ta inwestycja oraz po-
zytywne zmiany, których jesteśmy świad-
kami, będą prawdziwą wizytówką Sta-

rachowic, ale przede wszystkim ułatwią 
codzienne funkcjonowanie mieszkańcom 
naszego miasta – podkreśla prezydent.
Podczas projektowania parkingu duży 
nacisk położono na udogodnienia dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
– Zależy mi, aby ta przestrzeń była do-
stępna dla wszystkich, dlatego już na 
etapie projektowania podjęto szereg de-
cyzji ułatwiających dostęp dla osób z nie-
pełnoprawnościami. W budynku parkingu, 

AŻ CHCE SIĘ WRACAĆ!
STARACHOWICE NA 
WŁAŚCIWYCH TORACH 

Starachowicki Ekspres Inwestycyjny nie mógł ominąć tak ważnych punktów na 
mapie miasta. Dworzec to nie tylko kluczowe miejsce dla mieszkańców, pasaże-
rów i ich bliskich, lecz również wizytówka Starachowic. O zmianach w bezpośred-
nich okolicach stacji kolejowych pisze Tomasz Porębski. Na dobrym torze

fo
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Od wizualizacji do rzeczywistości - Starachowice Wschodnie i Starachowice Dolne zmieniają swoje oblicze Inwestycja na Starachowicach Wschodnich powoli dobiega końca, do wykonania pozostały jeszcze zielone wiaty przystankowe
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Projekt jest ambitny i  wy-
jątkowy, ale bardzo 
realny i  przede wszyst-
kim, w  przypadku pozy-
tywnych wyników badań, 

może przynieść liczne korzyści. 
Zastosowanie energii geotermal-
nej w ciepłownictwie to stabilne, 
efektywne i  ekonomiczne w  eks-
ploatacji zeroemisyjne źródło 
energii. 

Wykorzystanie wód geotermalnych 
może przyczynić się także do rozwoju 
gospodarczego miasta oraz podnie-
sienia jakości życia mieszkańców. Co 
więcej, ciepłownictwo geotermalne nie 
zanieczyszcza atmosfery, co ma nieba-
gatelny wpływ na ochronę środowiska.
Wody termalne stanowią cenny suro-
wiec wykorzystywany w  wielu dziedzi-
nach gospodarki krajowej, cieszą się 
również rosnącym zainteresowaniem 
inwestorów. Dlatego też niezbędny jest 
stały rozwój ich wykorzystania, wpisują-
cy się w  politykę pilnego uniezależnia-
nia polskiej gospodarki i  jej krytycznej 
gałęzi, którą stanowią energetyka i cie-
płownictwo, od surowców zewnętrz-
nych, zwłaszcza pochodzących zza 
naszej wschodniej granicy.
Przedstawiciele Państwowego Insty-
tutu Geologicznego – Państwowego 
Instytutu Badawczego wspólnie z Mini-
sterstwem Klimatu i  Środowiska oraz 
Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i  Gospodarki Wodnej rozpo-

częli działania, aby wspierać samorządy 
zainteresowane wykorzystaniem po-
tencjału wód termalnych w Polsce. Z tej 
szansy chcą skorzystać również Stara-
chowice.

Miasto stara się o dotację

Miasto przystąpiło do realizacji projektu 
pod nazwą: „Wykonanie otworu badaw-
czego Starachowice GT-1 dla rozpozna-
nia i  udokumentowania zasobów wód 
termalnych na terenie Miasta Stara-
chowice”. W pierwszej kolejności został 
przygotowany wniosek o  dofi nanso-
wanie przedsięwzięcia poprzez dota-
cję w  ramach programu: „Racjonalne 
gospodarowanie odpadami i  ochrona 
ziemi. Udostępnianie wód termalnych 
w Polsce”. Starachowice mogą otrzymać 
na ten cel dotację w  wysokości 100% 
kosztów kwalifi kowanych przedsięwzię-
cia, czyli ponad 21,5 mln zł.
Celem projektu jest wykonanie prac 
geologicznych związanych z poszukiwa-
niem i  rozpoznawaniem złóż wód ter-
malnych, aby móc je udostępnić. Poza 
tym, celem jest też sprawdzenie możli-
wości wykorzystania ciepła geotermal-
nego, czyli energii cieplnej pochodzącej 
z  wnętrza ziemi. Projekt ten jest alter-
natywą w pozyskiwaniu energii cieplnej 
z  przeznaczaniem do wykorzystania 
w miejskiej sieci ciepłowniczej. 
Takie ciepło może pomóc w dywersyfi -
kacji źródeł ciepła miejskiej spółki, może 
zwiększyć udział energii pochodzącej 

z Odnawialnych Źródeł Energii, co przy-
czyni się do zmniejszenia śladu węglo-
wego w  produkcji ciepła. Geotermia to 
jedno z  najczystszych źródeł pozyski-
wania energii, które jest niezależne od 
czynników zewnętrznych i  może pro-
dukować energię na stałym poziomie 
przez cały rok.

Potężna inwestycja

Wyzwanie zapowiada się imponująco. 
Projekt przewiduje odwiercenie piono-
wego otworu geotermalnego poszuki-
wawczo-rozpoznawczego Starachowi-
ce GT-1 o głębokości do 3500 metrów. 
Zostałby on wykonany obok ciepłowni 
Zakładu Energetyki Cieplnej przy ulicy 
Kościelnej. Otwór ten, po spełnieniu roli 
badawczej, będzie mógł zostać wyko-
rzystany jako otwór eksploatacyjny wód 
termalnych, w oparciu o który planowa-
na jest realizacja ciepłowni geotermal-
nej. 
W  wyniku realizacji przedsięwzięcia 
przewiduje się uzyskanie wody złożowej 
o  temperaturze 60-90°C i  wydajności 
ok. 20 m3/h. Na tej podstawie można 
będzie uzyskać ok. 1,28 MW ciepła geo-
termalnego, przy założeniu schłodzenia 
wody termalnej do 20°C. Przewidywany 
okres realizacji projektu został wyzna-
czony na lata 2023-2024.

Od Szczecina po Starachowice

Jak wskazują badania geologiczne, 
także te prowadzone przez Państwo-
wy Instytut Geologiczny, w  Polsce do 
najbardziej perspektywicznych obsza-
rów pod względem ujmowania i zago-
spodarowania wód termalnych należą 
Podhale oraz rejon ciągnący się od 
Szczecina aż po Góry Świętokrzyskie – 
w tym nasze miasto, gdzie największe 
korzyści może przynieść eksploatacja 
wód z poziomów dolnej kredy i dolnej 
jury. 
Wymienione obszary posiadają dobre 
rozpoznanie warunków hydrogeologicz-
nych, które w  znacznym stopniu ogra-
nicza ryzyko geologiczne inwestycji. 
Szanse na powodzenie są zatem duże. 
Czy w  Starachowicach ten projekt za-
kończy się sukcesem? Trzymamy kciuki, 
by tak się stało!

W POSZUKIWANIU 
WÓD TERMALNYCH

Czy pod Starachowicami, głęboko we wnętrzu 
ziemi, znajdują się źródła wody termalnej? 
Jest to bardzo możliwe i miasto zamierza to 
niebawem zbadać. Posłuży do tego... otwór 
badawczy o  głębokości nawet 3,5 kilometra. 
W sprawę zagłębił się Tomasz Porębski
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Czasem budzę się przed 
świtem i  czuję nieodpar-
tą chęć, by wyjść gdzieś, 
gdzie nie ma ludzi, hałasu, 
problemów.

Zazwyczaj biorę aparat i  idę do lasu przy 
wąskotorówce. Odkąd stałem się posia-
daczem jednośladu, moje możliwości pod 
względem miejsc, gdzie mogę odnaleźć 
spokój i  wytchnienie, mocno się powięk-
szyły!

Moja trasa pierwszego wyboru niebieskim 
szlakiem do Wąchocka jest dobrze ozna-
czona i bardzo łatwa, nawet dla cyklistów 
bez kondycji (jak ja!). Przez większość 
drogi jest płasko, a sporadycznie trafi ające 
się wzniesienia nie są strome. 

Jest godzina 6:00, czyli jeśli wyjadę natych-
miast, to do pracy spóźnię się tylko 15 
minut. Poza tym, pogoda w ostatnim tygo-
dniu czerwca dała się wszystkim we znaki. 
Upały były nieznośne! Mam szczęście 
– tego dnia rano jest chłodno. Mżawka 
i mgła po kilku dniach temperatur ponad 
30-stopniowych również wydają się nie-
zwykle atrakcyjne. To przesądza sprawę. 
Jadę!

Wyjeżdżam kilka minut po godzinie 6. 
Ruch na ulicach jeszcze niewielki. Po tym, 
jak mijam dworzec na Dolnych, otaczają 
mnie cisza i  spokój. Peryferie miasta do-
piero budzą się ze snu.
Powoli odzyskuję wewnętrzną równowa-
gę. Czuję się świetnie! Świeże powietrze, 
wysiłek fi zyczny budzą endorfi ny i leczą ze 
stresu.
W połowie trasy pojawia się przede mną 
stroma góra. Zatrzymuję się i myślę sobie, 

że taką górę to zapamiętałbym z poprzed-
nich podróży. Jednak beztrosko zapomnia-
łem o zjeździe na drugą stronę torów.
Bez nerwów i  brzydkich słów obracam 
kozę o 180 stopni i nadrabiam pomyłkę.
Po przejechaniu przejazdu kolejowego 
droga z asfaltowej zmienia się na pewien 
czas w  szutrową, za to do samego Wą-
chocka nie ma już żadnych wzniesień.
Z przyjemnością zauważam, że dzikie wy-
sypisko śmieci, które ktoś urządził sobie 
na środku drogi, a  widok którego kilka 
tygodni temu bardzo mnie zdenerwował, 
zostało uprzątnięte.

Już Wąchock! Wjeżdżam na ścieżkę rowe-
rową za pałacem Schoenbergów i objeż-
dżam zalew dookoła. Potem jadę przywi-
tać się z  sołtysem i  razem śmiejemy się 
z dowcipów o jego mieście. Szkoda tylko, 
że jest zbyt wcześnie, żeby udać się na 
pierogi do klasztoru.

Nie wracam jednak jeszcze do Staracho-
wic. Jest jedno tajemnicze miejsce w okoli-
cy, o którym mało kto wie. Dziwne jezioro, 
przy brzegu którego wyrastają martwe 
drzewa i krzewy. Widok jest niesamowity! 
Trochę mroczny, ale piękny. To tam jest 
właściwy cel mojej porannej wycieczki.
To niedaleko. W  kilka minut jestem na 
miejscu. Witają mnie ptaki wodne i żaby. 
Jest ich tu mnóstwo. Co jakiś czas tafl ę je-
ziora burzy ryba. Martwe z pozoru jezioro 
jest pełne życia! Natura lubi kontrasty.
Nie trzeba jechać na koniec świata, żeby 
odkryć nowe, piękne miejsca i  odnaleźć 
spokój ducha.

A do pracy nie spóźniłem się (na Dolnych 
wsiadłem z rowerem w bezpłatny autobus 
i dojechałem na czas).

ŚWIĘTOKRZYSKI
KONIEC ŚWIATA

Poranny spokój, rower i dawka endorfi n. 
Arkadiusz Kania przekonuje, że nie potrzeba 
dalekich podróży, by odkrywać piękne miejsca

fot. autor
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Uczestnicy spotkania projektowego w Rydze Zwiedzanie Barcelony - Park Güell Pod Katedrą La Sgrada Familia

Arco de Triunfo w Barcelonie

Z przyjaciółmi podczas oglądania zachodu w najpiękniejszym miejscu w Porto - Jardim do Morro
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KSZTAŁCĄ I BAWIĄ
PODRÓŻE PO STUDENCKU 

Od wczesnego dzieciń-
stwa uwielbiałam zwie-
dzać i  odkrywać różne 
miejsca. Podróżowanie 
to dla mnie moment 

odpoczynku, czas na przemyślenia, 
czas na refl eksję i chwila dla siebie.

Za kilka dni skończę 21 lat i mimo mojego 
młodego wieku już staram się odhaczać 
miejsca na osobistej liście zakątków 
świata do odwiedzenia. 

Studia w Portugalii 

Nigdy nie sądziłam, że będę w tym miej-
scu, w  którym właśnie jestem. Mogę 
spełniać swoje marzenia. Kiedy odbyłam 
pierwszą podróż, od razu wiedziałam, że 
chcę zobaczyć więcej i więcej. To moi ro-
dzice nauczyli mnie, że warto wyjeżdżać 
i odkrywać kolejne państwa. Z ich wspar-
ciem udało mi się dużo zwiedzić i  to oni 
zaszczepili we mnie tę pasję. Od pewne-
go czasu poznaję także możliwości ofero-

wane przez Unię Europejską. Zaczęłam 
korzystać z  projektów międzynarodo-
wych, które pozwalają mi podróżować po 
kontynencie. 
Poprzedni semestr moich studiów spę-
dziłam na Uniwersytecie w  Porto. Wyje-
chałam do Portugalii w  ramach progra-
mu Erasmus+. Był to dla mnie pewnego 
rodzaju sprawdzian. Pierwszy raz wy-
prowadziłam się z domu i od razu poje-
chałam na drugi koniec Europy. Dzięki 
tej podróży nauczyłam się wiele. Oprócz 
studiowania miałam czas, żeby odkrywać 
także inne kraje w Europie. Korzystałam 
z  tanich biletów lotniczych i  zwiedzałam 
bliższe i dalsze okolice Porto. Ta podróż 
pokazała mi, jak ciekawe i  pasjonujące 
może być moje życie. 

Porto z polecenia

Porto jest zdecydowanie moim miejscem 
na ziemi, a  wybrałam je zupełnie przy-
padkiem. Kiedy miałam podjąć decyzję, 
w którym państwie będę realizować pro-

O tym, jak spełniać siebie i swoje marzenia, odhaczając kolejne punkty 
w planie podróży i planie na życie, pisze studentka i współpracownica Mło-
dzieżowej Rady Miasta Starachowice Dominika Chmielewska  

gram Erasmus, nie wiedziałam zupełnie, 
gdzie chcę jechać. Trafi łam na młodych 
ludzi, którzy polecają to miasto, spraw-
dziłam w  intrenecie, że wygląda ładnie 
i  zwyczajnie złożyłam tam swoją aplika-
cję. Wyjechałam bez żadnych oczekiwań, 
a  i tak to miejsce przerosło te moje naj-
śmielsze marzenia. Jest wiele takich loka-
lizacji, które po prostu trzeba odwiedzić 
i Porto zdecydowanie do nich należy. Kto 
nie był – polecam. 

Kreta, Macedonia, Łotwa 

Przez ostatnie lata rozwijałam się i wciąż 
rozwijam, realizując projekty społecz-
ne we współpracy z  Młodzieżową Radą 
Miasta Starachowice.
Po powrocie z  Portugalii niewiele się 
zmieniło. Dalej miałam kontakt z  niesa-
mowitymi ludźmi z zagranicy, przed sobą 
wiele podróży i  różnych międzynarodo-
wych przygód, a  to wszystko za sprawą 
projektów, które realizujemy z  Młodzie-
żową Radą Miasta w Starachowicach. 
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Dzięki tej współpracy, tylko w ciągu ostat-
niego miesiąca miałam możliwość odwie-
dzić trzy różne kraje i  bardzo wiele się 
nauczyć. Spędziłam tydzień, rozmawia-
jąc o stygmatyzacji społecznej na Krecie, 
kolejny tydzień w  Macedonii Północnej 
poświęciłam rozwiązaniom cyfrowym, 
potem na Łotwie mówiliśmy o  dezinfor-
macji. Wszędzie tam wraz z rówieśnikami 
realizowałam ciekawe projekty dotyczące 
ważnych i aktualnych zagadnień. W tego 
typu podróżach uwielbiam przede 
wszystkim różnorodność. Celem projek-
tów młodzieżowych nie jest typowo tu-
rystyczne zwiedzanie miast. Sprawa jest 
dużo prostsza – wyjeżdżam, żeby czegoś 
doświadczyć, czegoś się dowiedzieć, 
czegoś się nauczyć. 

Ludzie, znajomości, możliwości

Czasem jadę na wymiany międzynarodo-
we, czasem na wizyty studyjne, a czasem 
po prostu na spotkania w ramach danego 
projektu, reprezentując daną organi-
zację. Takie wyjazdy dają mi możliwość 
odwiedzenia nie tylko stolic, lecz także 
mniejszych miejscowości, takich między-
narodowych odpowiedników Staracho-
wic. Gdyby nie to, prawdopodobnie nigdy 
nie poznałabym takich miasteczek jak 
Santarem czy Stip, a muszę przyznać, że 
są to miejsca bardzo urokliwe. 
Nowe miejsca, kultury, ludzie… to właśnie 
chcę nieustannie odkrywać. Osoby, które 
poznaję, to największa wartość moich wy-
jazdów. Niejednokrotnie bardzo szybko 

stajemy się bliskimi znajomymi. Wszystkie 
te spotkania realizowane ze środków eu-
ropejskich, dają możliwość nam, młodym 
ludziom z różnych miejsc na świecie, spo-
tkać się i  porozmawiać o  rzeczach waż-
nych. W  ten sposób przede wszystkim 
mamy okazję szlifować język obcy, otwie-
rać się na innych i  nauczyć się czegoś 
nowego, czerpiąc wiedzę z  ich odmien-
nych doświadczeń społecznych i  życio-
wych.

Europa przed trzydziestką

Europa jest otwarta. Daje mnóstwo moż-
liwości. O  niektórych cały czas się do-
wiaduję i się o nich uczę. Jestem młoda, 
pełna nadziei i  pasji do moich podróży. 
Nieustannie planuję kolejne wyjazdy i ko-
rzystam z szans, jakie moje życie – i Unia 
Europejska! – mi w  tym momencie do-
starczają. Założyłam sobie odwiedzenie 
wszystkich krajów w Europie i najważniej-
szych europejskich wysp przed trzydzie-
stymi urodzinami. Mam nadzieję zreali-
zować plan. Będę się starać wykorzystać 
wszystkie możliwości. 

Dominika Chmielewska – studiuje na 
kierunku International & Political 
Studies Uniwersytetu Łódzkiego, 
jeden semestr uczyła się na Uniwer-

sytecie w  Porto. Działa lokalnie w  Stara-
chowicach, realizując projekty społeczne 
między innymi we współpracy z Młodzie-
żową Radą Miasta Starachowice.
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w Szkocji. Natomiast profesor Ludwig Kacza-
nowski z  Sydney Technical Collage zapropo-
nował Władkowi możliwość studiowania jako 
wolny słuchacz na jego uczelni. Przy okazji sta-
rachowiczanin spędził wiele wieczorów w  bi-
bliotece college’u, studiując stocznie i budowę 
statków.

Plecy smagane przez wanty

A  była to wiedza niezwykle cenna. Podczas 
swojego rejsu Władek Wagner wielokrotnie 
musiał zmierzyć się ze sztormami. Szczególnie 
dokuczliwy był ten na Pacyfi ku, podczas któ-
rego uległ złamaniu czubek masztu. W  celu 
jego naprawy żeglarz musiał wspiąć się na 
maszt, co wymagało wprost cyrkowych umie-
jętności. Jeden nieostrożny ruch przy kołysa-
niu jachtem na dużych falach i  można było 
znaleźć się za burtą. Sama naprawa to były 
tortury. Plecy smagane przez wanty zaczęły 
obfi cie krwawić. Choć z  ranami na plecach 
i siniakami, czubek udało się naprawić na tyle, 
że jacht płynął dalej. Wyczerpany maksymal-
nie na skutek utraty dużej ilości krwi, Wagner 
dotarł do bezludnej wyspy Gorgona 20 mil od 
wybrzeży Kolumbii, gdzie miał czas na wyle-
czenie ran i odpoczynek.

Po prawie siedmiu latach pływania po mo-
rzach i  oceanach, 4 lipca 1939 roku Włady-
sław Wagner na ,,Zjawie” wpłynął do przylądku 
Santa Maria koło miasta Faro u wybrzeży Por-
tugalii i zamknął pętlę, opływając tym samym 
świat. Czy to koniec jego przygód? 
Sprawdźcie w  kolejnym wydaniu „Staracha-
chowice. Dobry adres” 

Zbigniew Pojaroski – autor książki 
„Władysław Wagner. Starachowiczanin 

wszech mórz i oceanów”, wydanej przy współ-
pracy z Towarzystwem Przyjaciół Starachowic. 
Unikalne materiały na temat słynnego żegla-
rza mógł zebrać m.in. dzięki pokrewieństwu 
z Wagnerem, który był wujkiem jego żony.

– udając się w drugą stronę – nad Lubiankę. 
Wytrawni piechurzy mogą pokusić się o dłuż-
szy spacer do zalewu w Mostkach i z powro-
tem. Wystarczy wziąć koc, kosz piknikowy 
i cudownie spędzić dzień.

Piątką na Michałów 

Do zupełnie innej atrakcji zabiera pasażerów 
„piątka”. Jeśli wsiądziecie do tego autobusu 
jadącego w kierunku Dziurowa, nie przegap-
cie przystanku Ostrowiecka/Michałów Dolny. 
Przez szybę z  daleka zobaczycie czerwone-
go, pożarniczego Stara 25, który jest częścią 
Ścieżki STARA. Na pewno w naszym mieście 
na raz mijaliście te wyeksponowane zabytki 
motoryzacji, ale ten konkretny oddalony jest 
znacznie od centrum, dlatego stanowi świet-
ny cel wycieczki. 

I dalej Ścieżką STARA

A może tak odwiedzić autobusem wszystkie 
punkty Ścieżki STARA? Na trasie powrotnej 
autobusu nr 5 trafi cie także na Stara 266 
przy rondzie prezydenta Lecha Kaczyńskie-
go, a  potem Stara 660 obok Urzędu Miej-
skiego. Tutaj proponuję spacer dla rozpro-

stowania kości do Żurawia przy ul. Iglastej 
i z powrotem na Radomską. Teraz wsiadamy 
w autobus nr 19, który zawiezie nas na drugi 
koniec miasta – do Stara 660 MZ przy skrzy-
żowaniu ul. Iłżeckiej z  Krańcową, po drodze 
mijając Stara 28 obok Centrum Handlowego. 
Do zwiedzenia zostaną już tylko dwa obiekty: 
Star 200 przy wiadukcie oraz Star 1142 przy 
skrzyżowaniu Kieleckiej i Radomskiej. Z cen-
trum miasta zabierze nas do nich chociażby 
„ósemka”, przy okazji objeżdżając osiedle Po-
łudnie.

I jeszcze tutaj…

Podobnych lokalizacji wartych odwiedze-
nia znajdzie się w  Starachowicach wiele. 
Nie zawsze muszą to być miejsca godne 
wzmianki w przewodniku turystycznym czy 
destynacje wymagające zaplanowania całej 
wyprawy. Jeśli jednak potrzebujecie w życiu 
małej odmiany, wsiadajcie w  (klimatyzowa-
ny!) autobus i  pozwólcie sobie na przeła-
manie codziennej rutyny. Tym bardziej, że 
często dodatkową atrakcją są… współpa-
sażerowie oraz okazja do towarzyskiej in-
terakcji. Ale to już może temat na osobny 
artykuł.

Władysław Wagner wśród Polaków w Sydney.
Fot. NAC

artykuł sponsorowany

ZNAD LUBIANKI
NA SZEROKIE WODY

MIEJSKIM AUTOBUSEM
NA TANIĄ WYCIECZKĘ 

Rok Władysława Wagnera, 
ustanowiony z  okazji trzech 
okrągłych rocznic związanych 
z  życiem sławnego staracho-
wiczanina, to wyśmienita 

okazja, by powspominać jego legendar-
ną podróż. 

W poprzedniej części opuściliśmy razem z nim 
rodzinne strony, wypłynęliśmy z portu w Gdyni 
i odwiedziliśmy między innymi ujście Amazon-
ki czy Gujanę Francuską. Jak wyglądała dalsza 
wyprawa na „Zjawie”?

Pierwsza polska fl aga w Sydney 

Miłe wspomnienia miał Władek Wagner 
z pobytu w Australii. Gdy wpłynął „Zjawą II” do 
portu w Sydney. W znanej na świecie gazecie 
„Daily Telegraph” ukazał się artykuł z  wiel-
kim tytułem: Pierwsza polska fl aga powiewa 
w  porcie Sydney. Tu poznał wielu przyjaciół 
i  entuzjastycznie witany był przez Polonię. 
Zaprzyjaźnił się nawet z Aborygenami, od któ-
rych w prezencie otrzymał bumerang. Zapra-
szany był do różnych klubów, gdzie opowiadał 
o  swoich przeżyciach morskich, ale również 
przybliżał historię Polski. Dobrze wpisał się 
w przypadające w tym czasie 150-lecie Austra-
lii. 
Świetnie się też dogadywał z Australijczykami. 
Gdy farmerzy z okolic Brisbane mieli kłopoty 
z  przygotowaniem lądowiska dla swoich sa-
molotów, Wagner rozwiązał ten problem bez 
trudu. Lokalni rolnicy byli bardzo zadowoleni, 
sowicie go wynagrodzili i  polecali znajomym. 
Z kolei pewna australijska poetka, zauroczona 
polskim harcerzem, jego wspaniałym jachtem 
oraz śmiałością i  wielkością przedsięwzięcia 
młodego kapitana, chcąc sprawić mu miłą 
niespodziankę, napisała dla niego wiersz, 
który został przetłumaczony z  angielskiego 
na polski. Wagner poznał też dwóch skautów, 
których wziął na pokład „Zjawy II” z  zamia-
rem dopłynięcia na III Światowy Zlot Skautów 

Trzydzieści cztery stopnie 
Celsjusza. Jak się chronić? 
Można postawić na letnią re-
kreację i kąpiel w basenie lub 
na Piachach. Można sprawę 

załatwić od środka, zjadając sezonowy 
chłodnik z  botwinki. Ale istnieją też 
sposoby alternatywne – na przykład 
przejażdżka klimatyzowanym autobu-
sem.

Wybieram tę ostatnią opcję. Głównie za 
względu na sentyment. Zamarzyła mi się 
powtórka z  wczesnej młodości, kiedy jedną 
z  wakacyjnych rozrywek było wsiadanie do 
autobusu z przyjaciółką i mała wycieczka „na 
miasto”. Taka beztroska przejażdżka, której 
cel określa się spontanicznie przez okno. 
Oczywiście z  komunikacji miejskiej na co 
dzień korzystamy, aby załatwić swoje sprawy. 
Czasem jednak autobus może posłużyć do 
przełamania rutyny. Od poniedziałku do 
piątku wsiadasz w samochód i na autopilocie 
przemierzasz trasę dom-praca? Twoje dziec-
ko nie widziało jeszcze nowych super auto-
busów? Jeśli odpowiadasz „tak” na któreś 
z  tych pytań, to rozwiązanie jest tak proste, 
jak sprawdzenie rozkładu jazdy i zajęcie miej-
sca w autobusie. Nie trzeba już nawet szukać 
kiosku z biletami, odkąd komunikacja miejska 
jest bezpłatna dla mieszkańców Starachowic 
i osób rozliczających tu podatki.

Szesnastką do lasu 

Tylko gdzie jechać? Mała turystyka miejska 
oferuje wiele ciekawych destynacji. Ja wsia-
dam z psem w autobus linii numer 16, który 
robi dużą pętlę przez Starachowice, zaczyna-
jącą się i kończącą przy ulicy Nowowiejskiej. 
A  dokładnie pod samym lasem. Od ostat-
niego przystanku jest tylko kilka kroków do 
bardzo przyjemnej drogi, prowadzącej m.in. 
na Polanę Langiewicza, a także na Wykus czy 

O morskich przygodach Władysława Wagnera na szerokich, światowych 
wodach, płynąc z kolejnymi numerami, pisze Zbigniew Porajoski

Jak wykorzystać bezpłatne przejazdy autobusami miejskimi do małych 
wycieczek po Starachowicach podpowiada Magdalena Pawłowska

P
O

D
R

Ó
Ż

E
P

O
D

R
Ó

Ż
E

fo
t. 

au
to

rk
a



14  I I  15

gr
af

. A
rk

ad
iu

sz
 K

an
ia

H
IS

T
O

R
IA

SAN, MIŚ I PRZYSZŁA ŻONA 
PODRÓŻNICZE RELACJE

Dziś będzie o  podróżowaniu. 
O  pociągach i  autobusach, 
oczywiście w  kontekście 
naszego miasta. Przyznać 
muszę, że niespecjalnie 

często poświęcałem uwagę temu za-
gadnieniu i pożółkłe wycinki ze starych 
gazet nie zawierają ciekawych wątków. 
W zamian mam jednak wiele osobistych 
wspomnień. Ba, nawet bardzo osobi-
stych.

Ale nim o  przeszłości – zdanie o  tym, co tu 
i teraz. Wybrałem się nie tak dawno w podróż 
Pendolino z Warszawy do Krakowa. Z tego ro-
dzaju komunikacji korzystam ostatnio dość 
rzadko, ale teraz przeżyłem zachwyt. Komfort 
imponujący. Jakie piękne te dworce, jakie no-
woczesne pociągi… I  centra handlowe wręcz 
połączone z  peronami. Naprawdę super. 
Można oczywiście narzekać, że nie wszystkie 
pociągi takie są i że wciąż zbyt często się spóź-
niają, ale w porównaniu z tym, co było kiedyś…

Relacja: Starachowice-Warszawa

A  kiedyś, jak dostałem się na studia do War-
szawy (1989 rok), to jeździło się słynnym po-
ciągiem „San” albo autobusami PKS. „San” 
kursujący z Przemyśla do stolicy (a bywało, że 
nawet do Gdyni), odjeżdżający rano z Dworca 

Wschodniego, był najważniejszy. Chętnych nie 
brakowało, w przeciwieństwie do miejscówek. 
Ileż to więc razy spędzał człowiek te trzy godzi-
ny na korytarzu. Pół biedy, gdy miał do dyspo-
zycji opuszczane krzesełko. Gorzej, gdy trzeba 
było siedzieć na swoim plecaku, a  czasem 
w ogóle nie dało się usiąść. Trzeba było stać na 
baczność. Koszmar. W dodatku bez smartfona, 
tylko z walkmanem na kasety, dużym i niepo-
ręcznym.

Współpasażerka: przyszła żona

Jak to było w  autobusie? Rewelacja, gdy się 
trafi ł nowoczesny z  wysokimi siedzeniami, bo 
w zwykłym Autosanie komfort jazdy nie powa-
lał. Ale to właśnie z takim autobusem mam wy-
jątkowe wspomnienia. Do Warszawy kursowała 
o godzinie 17 w niedzielę dodatkowa linia, tak 
zwana studencka. Pewnego dnia, dokładnie 28 
listopada 1993 roku, tata kupił mi bilet na ten 
właśnie autobus. Traf chciał, że moje miejsce 
przypadło obok studentki pierwszego roku 
SGH, wyróżniającej się m.in. pięknym białym 
misiem, który miała na sobie. I ja, człowiek za-
zwyczaj nieśmiały, chyba tym misiem ośmielo-
ny zacząłem od słowa do słowa… Efekt? Jutro, 
bo piszę te słowa 27 czerwca, obchodzić bę-
dziemy z ową studentką w misiu 25. rocznicę 
ślubu. Wszystko zaczęło się w  autobusie sta-
rachowickiego PKS-u! Pamiętam nawet, że po-

szliśmy do dyrekcji PKS zaprosić jakiegoś pana 
dyrektora na ślub. Zasłużyli… Ale nie skorzy-
stali. Co mnie nawet trochę jako dziennikarza 
dziwiło, bo z punktu widzenia wizerunku fi rmy 
całkiem to była fajna historia.

Przesiadka: do samochodu

Później wielokrotnie podróżowaliśmy z  żoną 
do stolicy. Nawet nie wiem, czy „San” dziś jesz-
cze istnieje. I  czy w  ogóle jest bezpośrednie 
połączenie PKP między Starachowicami a War-
szawą. I czy nadal stoi się 20 minut w Skarży-
sku, bo przepinają lokomotywę? Na szczęście 
droga samochodowa między oboma miastami 
bardzo się skróciła. Kiedyś w  piątek jadąc ze 
stolicy, albo w niedzielę ze Starachowic, trzeba 
było spędzić w samochodzie ponad 3,5 godzi-
ny, stojąc w korkach w okolicach Radomia czy 
mostu w  Białobrzegach. Dziś korki należą do 
rzadkości. Droga jest piękna, szeroka… Rozpę-
dzić się można, byle nie za bardzo, bo policja 
czuwa. Choć muszę przyznać, że jeżdżąc tą 
trasą dość często od blisko 30 lat, zatrzymamy 
zostałem zaledwie raz… Przez funkcjonariuszy 
w Mircu. I oby tak było dalej.

Sprawdziliśmy: „San” wciąż jeździ na 
trasie Przemyśl-Warszawa przez Stara-
chowice, ale już nie trzeba czekać na 

przepięcie lokomotywy.

Grzegorz Sajór opisuje w felietonie podróże na trasie Starachowice-Warszawa 
i zdradza, jak poznał przyszłą żonę

prezentami od losu, które w  pierwszym 
odruchu łączymy z czymś złym. Tymcza-
sem, jeśli już robić życiowy restart, to 
gdzie, jak nie w  starym-nowym miejscu! 
Tyle tu swojskiej egzotyki, powolnych 
popołudni i  szybko mknących plotek, 
znajomych twarzy i niedawno odkrytych 
gwiazd, małych afer i wielkich inicjatyw.

Mikro w skali makro 

Życie tętni tu w mikro skali. Owszem, po go-
dzinie 17 przejeżdżasz przez puste miasto, 
wielkimi tematami stają się nowe schody 
czy fontanna, a postanowienie noworoczne, 
żeby odwiedzić wszystkie lokalne restaura-
cje, niebezpiecznie szybko zostaje odhaczo-
ne z listy. Ale z drugiej strony, mikro znaczy 
bliżej, bardziej ludzko, przyjaźniej. Codzien-
nością są rozmowy z sąsiadami, którzy nie 
pozwalają ci być anonimowym trybikiem 
w  miejskiej machinie. Wszystko toczy się 
wolniej, więc masz czas, żeby zastanowić się 
nad kierunkiem tego Wszystkiego. A dodat-
kowo, w małym mieście można więcej. Tutaj 
twój pomysł może być właśnie tym brakują-
cym i potrzebnym! Nie dziwmy się więc po-
wrotom do małych miast.
A  czy Starachowice będą moim miastem? 
Nie wiem. Ale na pewno teraz pomagają mi 
czuć się tu jak u siebie.

Wyjeżdżamy z małych miast 
i  nikt się temu nie dziwi. 
Zaczynamy studia, szuka-
my pracy, chcemy zmienić 
otoczenie, poczuć morze 

możliwości, poszerzyć perspektywy. I co się 
dzieje tam, w wielkim świecie? Scenariuszy 
jest wiele, ale część kończy się w tym samym 
miejscu, gdzie się zaczęła – tu.

Mały wielki świat

Ale najpierw ten wielki świat. W moim przy-
padku była to tylko i  aż Warszawa. Studia 
w stolicy. Zagubiona nieco nastolatka w rze-
czywistości podzielonej na miejscowych 
i  słoiki. Okres, kiedy najintensywniej kształ-
tuje się młodzieżowo-dorosła osobowość 
i  kiedy musisz równocześnie opanować 
labirynt przejść podziemnych w  centrum 
metropolii. W  tych okolicznościach szybko 
się okazało, że małe miasto jest na stałe 
wpisane w  repertuar tworzący moją toż-
samość. Było to jeszcze przed hitowym al-
bumem Dawida Podsiadły, więc sama mu-
siałam dorobić sobie odpowiednie epitety. 
Czy ta cecha jest żenująca, bo nie dała mi 
możliwości uczenia się w liceum o bogatym, 
poszerzonym programie, dostępnym dla 
moich warszawskich koleżanek i  kolegów? 
Czy może urocza, bo wystarczy zamienić 

kilka słów ze staruszką na przystanku, żeby 
dowiedzieć się, że taka miła ze mnie dziew-
czyna, na pewno nie stąd.

Małe miasto w dużym mieście 

Jednak nawet nieprzyjemna na pierwszy 
rzut oka i nielubiana przez wielu Warszawa 
może zamienić się w twoje miejsce na ziemi. 
Wystarczy szerokim łukiem omijać centrum, 
Mordor i galerie handlowe w sobotnie popo-
łudnia. Wystarczy znaleźć ulubiony warzyw-
niak, zakochać się w  wegańskim ramenie 
i otworzyć na piękno różnorodności. Pójść 
do muzeum zamiast na wykłady. Porozma-
wiać o ulubionych artystach z właścicielem 
komiksowej księgarni. Regularnie spotykać 
się w parku z sąsiedzką społecznością psia-
rzy. Czy te małe strefy komfortu mogą zrów-
noważyć nieprzyjemności hałasu, korków, 
smogu, betonozy i  korpokultury? Trzeba 
przecież pamiętać, żeby plusy nie przesłoni-
ły nam minusów.
Aż tu podobne refl eksje przerywa nagły 
impuls, życiowa wolta, zwrot akcji – ko-
nieczność powrotu do Starachowic. Po 
ponad dziesięciu latach w Warszawie to 
jak zesłanie, doświadczenie o  gorzkim 
posmaku porażki. Potwierdzają to pyta-
nia znajomych: wróciłaś? dlaczego? co 
się stało? Tak to jest z niespodziewanymi 

TU CZY TAM 
WYJAZDY I POWROTY

O tym, czy małe miasta są fajne i  jak wraca się po latach w rodzinne strony 
w felietonie pisze Magdalena Pawłowska

fot. Maciej Myszka
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ŻELAZNA DOLINA,
CZYLI FENOMEN MIEJSCA

Las i  rzeka. Tak mogłyby 
brzmieć pierwsze słowa 
historii ziem dzisiejszych 
Starachowic. To one zdecy-
dowały o możliwości zasie-

dlania się tutaj ludzi. Jednak las 
nieprzebyty i  trudny do oswoje-
nia, a  rzeka kapryśna nie wydają 
się przyjazne człowiekowi.

Istotnie miały one jednak do zaofero-
wania coś, co zdecydowało o charakte-
rze tych ziem na całe stulecia, a nawet… 
tysiąclecia. 

Skarb tej ziemi

Nieprzebyta puszcza kryła w  sobie 
wyjątkowe bogactwo, którym oprócz 
zwierzyny, leśnych owoców i  samego 
drewna była także ruda żelaza. Skarb 
tej ziemi. Bogate i  płytko zalegające, 
a  zatem łatwe do pozyskania złoża 
rudy żelaza stały się powodem, dla któ-
rego dolinę rzeki Kamiennej możemy 
nazwać „żelazną doliną”. Jako pierw-
si skarb ten odkryli ludzie, którzy re-
prezentowali kulturę nazwaną przez 
archeologów „przeworską”. Ludzie ci 

zamieszkiwali tereny dzisiejszej Polski 
w  okresie od III wieku przed Chrystu-
sem do V wieku po Chrystusie. Był to 
czas największej potęgi starożytnego 
Rzymu, z  którym kontakty handlowe 
mieli ówcześni mieszkańcy naszych 
ziem.

Barbarzyńskie zagłębie metalur-
giczne

Reprezentanci kultury przeworskiej są 
dla nas bardzo ważni dlatego, że stwo-
rzyli tutaj największe zagłębie meta-

O tym, co przyciągnęło osadników do ziemi, na której dziś zlokalizowane są 
Starachowice, pisze Paweł Kołodziejski

fot. autor 

lurgiczne w  całej Europie barbarzyń-
skiej, czyli tej poza granicami Imperium 
Rzymskiego. Jak podają naukowcy na 
łagodnych stokach Gór Świętokrzy-
skich pracowało w pierwszych wiekach 
naszej ery ponad milion pieców hutni-
czych. Były to niewielkie obiekty zbu-
dowane z  glinianej cegły, służące do 
jednorazowego wytopu. Po jego zakoń-
czeniu burzono gliniany szyb, a z wnę-
trza wydobywano małą łupkę żelaza, 
którą przeznaczano do dalszej obróbki. 
Śladem po takim piecu, dzisiaj popular-
nie zwanym dymarką, był niewielkich 
rozmiarów otwór w ziemi, zwany kotlin-
ką. Przed przystąpieniem do budowy 
pieca starożytni hutnicy wydrążali ją po 
to, aby zebrał się w niej żużel powsta-
jący w wyniku procesu hutniczego. Już 
nieprzydatne, kotlinki wypełnione za-
stygłym żużlem pozostawały na swych 
miejscach, stając się świetnym materia-
łem do badań archeologicznych. Staro-
żytne kloce żużla odkrywano po wie-
kach również na terenie dzisiejszych 
Starachowic. Wiele z  nich przetapiano 
ponownie w  piecach hutniczych w  XX 

wieku, ponieważ okazało się, że zawie-
rają w sobie jeszcze sporo żelaza, które 
można „odzyskać”. 

Starożytne przedsiębiorstwo

Nie tylko jednak podziemne skarby 
były ważne na naszych terenach. Lasy 
stały się także zapleczem „paliwowym” 
do dymarek. Do tego glinianego, nie-
wielkiego pieca warstwami układano 
na przemian wspomnianą rudę oraz 
węgiel drzewny. Ten ostatni wytwa-
rzano metodami, jakie stosowane były 
jeszcze w  połowie ubiegłego wieku 
w Bieszczadach. Oto układane w stosy 
drewno przykrywano darnią, tak aby 
uniemożliwić jego spalenie. Drewno 
miało się stopniowo zwęglać, jak to na-
zywano w dawnych wiekach – „kurzyć”. 
Stąd też ludzi specjalizujących się tym 
zajęciem zwano „kurzaczami”. Stosy 
drewna obłożone darnią nazywały się 
z  kolei mielerzami. Po kilku dobach 
rozbierano mielerz i  wydobywano 
stosy zwęglonego drewna. Następnie 
rozdrabniano je tak, aby mogły zostać 

wsypane do dymarki.

Bogactwo lasów 

Zauważmy, jak ważny musiał być podział 
pracy i  specjalizacja wśród starożyt-
nych hutników. Część wydobywała rudę 
i  transportowała ją na piecowisko, część 
kurzyła drewno i przygotowywała węgiel 
drzewny, a  część budowała piec i pilno-
wała całego procesu wytopu. Byli jeszcze 
ci, którzy dokonywali dalszej obróbki wy-
topionej łupki żelaza. Jak widać mieliśmy 
do czynienia ze zorganizowanym proce-
sem. A przecież obok tego starożytnego 
„przedsiębiorstwa” musiała istnieć osada, 
w  której ludzie ci mieszkali, żywili się 
i wiedli życie rodzinne. Nic dziwnego, że 
osady hutnicze sprzed dwóch tysięcy lat 
uznawane są za fenomen, a ich tajemni-
ce nieustannie odkrywają naukowcy. 
Zatem las z jego bogactwami stał się klu-
czem do naszej historii. Historii, którą za-
częli tworzyć ludzie kultury przeworskiej. 
No dobrze, a co z rzeką? 

Ciąg dalszy w naszych kolejnych numerach 
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ŹRÓDŁO OPTYMIZMU 

Ta niewielka winnica znaj-
duje się w  powiecie sta-
rachowickim, w  miejsco-
wości Szerzawy, w  gminie 
Pawłów. Łatwo tam trafić. 

Wystarczy – jak w filmie – zjechać z głównej 
drogi na „Bezdroża”. Stok z odpowiednim 
nachyleniem, który sprzyja uprawie, poni-
żej las i  źródełko. „Winnica nad źródłem”. 
Tam – jak mówi nasz gospodarz – zawsze 
czeka jakaś niespodzianka. 

Dojrzewające plany 

I  faktycznie. Schodzimy zboczem do nie-
wielkiej, zacienionej drzewami doliny i nie-
spodziewanie trafiamy na leśne źródło. Jest 
koniec czerwca, lepki upał, a tutaj wita nas 
przyjemny chłód mokrych kamieni, wyso-
kich drzew i nawet lekki wiaterek. Tak, Piotr 
Sołtyk wie doskonale, jak dobrze przywitać 
gości.
– To było 17 lat temu – zaczyna opowia-

dać – Pracowałem w korporacji i wziąłem 
udział w  szkoleniu, podczas którego była 
degustacja win. Moment, w którym odkry-
łem, jak bardzo się od siebie różnią, był jak 
olśnienie. Kupiłem tuzin butelek i przywio-
złem do domu, do Starachowic.
Plan na nowe życie powstał w  mieszka-
niu Sołtyków w Starachowicach. Ale jak to 
zwykle bywa, od pomysłu do jego realizacji 
minęło kilka lat. 
– Zaczęło się od kupienia tej działki – opo-
wiada Piotr Sołtyk – Zeszło z tym dwa lata. 
Musieliśmy przekonać miejscowych do 
sprzedaży, a nie było to łatwe. Teren kupili-
śmy w 2010 roku. Potem były pierwsze na-
sadzenia. Sadziliśmy systematycznie. Dziś 
na 70 arach po tej stronie drogi mamy 2,5 
tysiąca krzaków. Po kilku latach wydzierża-
wiliśmy ziemię po drugiej stronie – wska-
zuje dłonią – tam mamy kolejne 2200 krza-
ków winorośli. 
Pierwszego wina z  winogron własnej 
uprawy spróbowali w 2015 roku. W 2016 
zapisali działalność w  Agencji Rynku Rol-

nego. „Winnica nad źródłem” była wtedy 
53 zarejestrowaną w kraju. Dziś, jak mówi 
nasz gospodarz, jest ich około 400. 

Głębokie ukorzenienie 

Zboczem z idealnym do uprawy winorośli 
nachyleniem idziemy w stronę drewniane-
go domostwa, a  właściwie kilku domów. 
W winnicy można je wynająć. 
– Kiedy przyjechałem tutaj pierwszy raz, 
to postanowiłem, że nie odpuszczę tego 
wzgórza. A ta ziemia nie była do sprzeda-
ży – kontynuuje Piotr Sołtyk – Właściciel 
postrzegał to miejsce przez pryzmat rol-
nictwa i nie wierzył, że taki teren może być 
komuś potrzebny. Zbocze o  45-procen-
towym południowo-zachodnim nachyle-
niu daje dwa razy więcej słońca. Dalej las 
i rzeczka. No, dla nas idealnie. Dość długo 
to trwało, ale właściciela udało się prze-
konać – Piotr Sołtyk uśmiecha się do tego 
wspomnienia.
Od początku państwo Sołtykowie posta-

Ogromna pasja. To mocny fundament, na którym wybudowano to miejsce. 
Nawożone tylko naturalnym optymizmem, w Szerzawach na południowo-za-
chodnim zboczu z pięknym widokiem na Łysogóry, rosną winne grona. Upra-
wia je Piotr Sołtyk. Byliśmy tam. Opisuje Agnieszka Lasek-Piwarska

wili na uprawę ekologiczną. Taka uprawa 
później owocuje. Dlatego na pierwsze wino 
z ich wymarzonej winnicy czekali kolejnych 
kilka lat.
– Uprawiamy winorośle biodynamicznie, 
bez środków ochrony roślin, bez niszcze-
nia chwastów, które u nas są roślinami to-
warzyszącymi – mówi Piotr Sołtyk – Rośliny 
towarzyszące zabierają składniki pokarmo-
we i wodę z górnej warstwy gleby. Dzięki 
temu winorośl ma motywację, aby głębo-
ko się ukorzeniać. Stosujemy opryski tylko 
z gnojowicy z pokrzyw. Sami je robimy.

Piotr uprawia kilka odmian winorośli: So-
laris i Seyval Blanc na wina białe i Regent 
oraz Marechal foch na wina czerwone.
W  winnicy rocznie powstaje około 2500 
butelek wina. Głęboko ukorzenione wino-
rośle mogą być smakiem tej ziemi. W asor-
tymencie winnicy jest między innymi wino 
pod nazwą Schirzavi – to historyczna, 
średniowieczna nazwa Szerzaw z czasów, 
kiedy były własnością biskupów krakow-
skich. Nazwa głęboko, historycznie ukorze-
niona.
– Są doniesienia, że cystersi mieli klauzu-
lę, że do potrzeb religijnych musieli sami 
produkować wino – śmieje się Piotr – Więc 
w tym regionie jestem chyba pierwszy po 
cystersach.
Być może pierwszy, ale nie ostatni. W po-
wiecie starachowickim winiarnie powoli, 
ale powstają. Piotr czytał, że w 2050 roku 
w krajach, które dziś są największymi pro-
ducentami, będzie za gorąco dla winorośli. 
Produkcja przeniesie się na trochę chłod-
niejszy wschód. To daje do myślenia. Może 

warto rozejrzeć się nad dobrze nachylo-
nym wzgórzem? 

Eksperyment: przyszłość 

Słońce powoli zachodzi. Pasmo Łysogór 
dumnie pręży się nad horyzontem. Wciąż 
jest gorąco, więc chłodne piwnice z kadzia-
mi i beczkami stają się równie atrakcyjne, 
jak krajobraz na zewnątrz. To tutaj właści-
ciel tworzy nagradzane bukiety, ekspery-
mentuje. I o tym energicznie opowiada.
– Chcemy produkować tutaj to, co natura 

nam dała, czyli wina musujące metodą 
tradycyjną szampańską – mówi z pasją – 
W  tym celu w  nowej winnicy zasadziłem 
odmianę Seyval Blanc. To stara hybryda 
francuska. Lubię eksperymenty, ale tego 
sam nie wymyśliłem. Tę odmianę w latach 
90. nasadzili Anglicy w celu produkcji wina 
musującego metodą tradycyjną. Do dziś 
zdobywają za to na nagrody. Ta odmiana 
ma wielki potencjał, bo jest plenna i wcze-
śnie dojrzewa. Zaczniemy w  tym roku. 
A cały proces będzie trwał cztery lata. Na 
razie robimy doświadczenia z małymi ilo-
ściami.
Siadamy przy stole. Zza deski świętokrzy-
skich serów, wędlin i  pieczywa Piotr ser-
wuje nam kolejny szeroki uśmiech. Tak, 
nasz gospodarz wie nie tylko jak powitać, 
lecz także jak pożegnać swoich gości. 
– Produkujemy niewiele, ale nasze wina 
zdobywają wiele nagród – dodaje – W ze-
szłym roku pierwszy raz za nasze czer-
wone wino dostałem Wielki Złoty Medal. 
Wcześniej były nagrody, ale to największe 

osiągnięcie. Do tego cyklicznie organizu-
jemy warsztaty pod nazwą „Chleb i wino”. 
Ten projekt ma przypomnieć o  tradycyj-
nym dziedzictwie kulinarnym. Składają się 
na niego warsztaty pieczenia chleba oraz 
zwiedzanie winnicy, połączone z  opowie-
ścią o tajemnicach winifikacji. 
Wychodząc, przeglądamy jeszcze ulotki 
winnicy. „Nasz kraj przyjmując chrześcijań-
stwo w X wieku, wszedł również do kręgu 
kultury śródziemnomorskiej” – czytam 
w  jednej z  nich – „Od tego momentu li-
czymy początki upraw winnej latorośli, 

w czym pionierami byli zakonnicy przybyli 
na nasze ziemie z  Włoch i  Francji. Dzięki 
wąchockim cystersom i  świętokrzyskim 
benedyktynom również nasz region stał 
się w  średniowieczu miejscem uprawy 
winorośli i produkcji wina. Stale zwiększa-
jący się import wina węgierskiego oraz 
ochłodzenie klimatu i liczne wojny, które 
niszczyły nasz kraj w  XVI stuleciu dopro-
wadziły do stopniowego upadku upraw 
i  zaniku umiejętności winiarskich. Obec-
nie jesteśmy świadkami odradzania się tej 
tradycji, a z roku na rok przybywa winnic. 
Oferują one wino coraz lepszej jakości. 
Do najlepszych tradycji benedyktyńskich 
i  cysterskich nawiązuje również Winnica 
nad Źródłem, gdzie można delektować 
się wspaniałym widokiem na panoramę 
Gór Świętokrzyskich, winem zrodzonym 
z miejscowej gleby, słońca i pracy ludzi peł-
nych pasji”. 
No tak. Dziękujemy za wizytę. Polecamy. 
Znajdźcie Państwo to miejsce. Wystarczy 
zjechać z głównej drogi.

fot. autorka
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Emil Mytych, wokalista i gitarzysta 
w zespole NOYA

Od zawsze w muzyce poszukiwałem me-
lodii. To podstawa przekazu i wyrazu dla 
mnie jako słuchacza i muzyka. Pierwsze 
dźwięki… Zamykam oczy, poszukuję. 
Melodii, miejsca, przestrzeni, klimatu 
i emocji. Są utwory, które od razu potrafi ą 
mnie przenieść do zupełnie innej rzeczy-
wistości. Piękne gitary w sennym tempie 
we wstępie utworu zabierają mnie do 
początku lat 90., a  refl eksyjny i  nostal-
giczny wokal dopełnia nastrój i  rozwija 
cały utwór ze spokojnych i stonowanych 
rejonów w  nabuzowany emocjami fi nał. 
Utwór ten pozwala mi zgodnie z  tytu-
łem uwolnić się od negatywnych emocji, 
myśli, wspomnień. Gęsia skórka i  ciarki 
gwarantowane!

Release
Pearl Jam

Joanna Cisowska, wokalistka 
i basistka zespołu ANDA, DJ-ka

Co mi robi muzyka? To bardzo proste 
i szalenie trudne pytanie! Muzyka robi 
mi wszystko. Zasmuca, bawi, dodaje 
energii, pomaga podnieść się z dołka, 
a  czasem wygodnie się w  nim umo-
ścić. Pozwala oderwać się od rzeczy-
wistości, pobyć przez chwilę w  innym 
świecie. Współgra z moimi emocjami, 
dostraja się do mnie i dzięki niej czuję 
się trochę mniej samotna. Muzyka 
mnie rozumie. Pozwala mi wyrażać 
siebie, inspiruje, napędza kreatywnie. 
Jest zawsze, kiedy jej potrzebuję – jak 
najlepsza przyjaciółka.

Unmade
Thom Yorke

Mariusz Dzwonek, wokalista, kompo-
zytor, autor tekstów w MDRUMMER

Muzyka odgrywa bardzo ważną rolę 
w moim życiu. Zdecydowanie zaraz po ro-
dzinie to ona jest na pierwszym miejscu. 
Dzięki niej ładuję akumulatory, dostaję tego 
przysłowiowego kopa do działania i radze-
nia sobie z wieloma sprawami w życiu co-
dziennym. Tekst w  połączeniu z  linią me-
lodyczną utworu to niesamowite emocje 
wywołujące u  człowieka radość, wzrusze-
nie, przywołujące wspomnienia, nazywa-
jące rzeczy po imieniu. Utwór „Jak czołg” 
MDRUMMER doskonale opisuje obecną sy-
tuację na ziemi związaną z ekologią, a także 
wojnami wywołanymi przez człowieka. Jest 
to mój protest song, który mam nadzieję 
zostanie zauważony w  swoim przekazie 
przez odpowiednie osoby.

 Jak czołg 
MDRUMMER

Damian Tusiński, beatboxer

Często słucham muzyki podobnej do 
mojego samopoczucia. Ogólnego bólu 
egzystencji nie rozweselam jakimiś radio-
wymi hitami, bynajmniej. Muzyka to moja 
forma reakcji i  manifestu na wszystko, 
co się dzieje wokół. Są artyści, których 
dźwięki i  słowa utożsamiam z  sytuacja-
mi z mojego życia. Jestem smutny? Chcę 
trochę pokontemplować? Słuchawki na 
uszy lub płyta w  aucie i  zamykam się 
w swoim świecie. Sprawia mi to przyjem-
ność, oddala trochę na bok codzienną 
rutynę. Moim zdaniem ciarki na plecach 
słuchającego to gwarancja dobrej muzyki. 
W każdym jej gatunku potrafi ę odnaleźć 
coś dla siebie. I siebie.

Popołudnia bezkarnie cytrynowe
Coma

Patrycja Suwara, muzykolog, 
wokalistka

Dla mnie muzyka ma szczególne znaczenie, 
nie tylko na tle zawodowym. Sprawia, że na 
chwilę mogę zapomnieć o trudach dnia co-
dziennego i pracy do wykonania. Jest ona dla 
mnie przewodniczką – pokazuje mi, że po-
przez proste motywy można ujrzeć świat na 
nowo. Często mając chwilę na odpoczynek 
i  kawę, siadam na tarasie i  włączam jeden 
z moich ukochanych utworów muzyki fi lmo-
wej z  „Ostatniego Samuraja”. Wtedy czuję 
się naprawdę wolna i  szczęśliwa. Wsłuchu-
ję się nie tylko w dźwięki muzyki, lecz także 
zwracam uwagę na każdy jej element, ar-
tykulację, rytm, tonację – i towarzyszące im 
emocje. Do tego dochodzą dźwięki natury: 
śpiew ptaków, powiew wiatru, szum liści 
i wody, a nawet rozmowy sąsiadów. Muzyka 
jest nieodzownym elementem mojego życia.

A Way of Life
Hans Zimmer

Rafał Pawłowski, aktor operowy

Wyobraźcie sobie świat bez muzyki… Budzi 
Was suchy dźwięk alarmu, włączacie radio, 
ale słychać tylko wywiady. Robicie kawę, włą-
czacie telewizor, żeby umilić sobie dzień, ale 
tam tylko polityka. Wkładacie płytę do odtwa-
rzacza, na której ktoś czyta wiersze – teksty 
Waszych ulubionych piosenek. Nie ma ni-
gdzie muzyki: w  tramwaju, u  dentysty, na 
plaży, w pracy, podczas relaksu. Wyobrażacie 
sobie taką rzeczywistość? Oto jak dla mnie 
ważna jest muzyka. To nie tylko rozrywka, to 
całe moje życie. Nie ma znaczenia – Mozart 
czy Szymanowski, Metallica czy Red Hot Chili 
Peppers, Wodecki czy Mata. Melodia nucona 
przy robieniu kolacji czy poranny śpiew 
ptaków. Muzyka jest dla mnie tym, czym butla 
tlenu dla nurka w głębinach.

Angel
 Sarah McLachlan

MUZYCZNE ODJAZDY
Gdzie zabiera nas muzyka? Jakie emocje wywołuje, jakie wartości ze sobą niesie? 
Magdalena Pawłowska zebrała inspiracje muzyków i melomanów, z których po-
wstała playlista pełna pasji

Nie czytajcie tylko o muzyce, posłuchajcie jej z nami! 
Muzyczne odjazdy redakcji „Starachowice. Dobry adres” 

znajdziecie na Spotify
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PRZEZ ŻOŁĄDEK 
DO SERCA

Znane w kuchni od wieków. Poprawiają nastrój, pobu-
dzają zmysły. Katarzyna Wzorek podaje przepisy na 
ubarwienie diety i codzienności

Samo słowo afrodyzjak pocho-
dzi od imienia greckiej bogini 
Afrodyty, budzi emocje i  ko-
jarzy się z miłością. Jak dzia-
łają? Pozytywnie. Kapsaicy-

na rozgrzewa i pobudza krążenie krwi, 
cynk wpływa na wytwarzanie testo-
steronu, potas na mięśnie i  nerwy. 
Ważne składniki to też witamina E, 
selen czy bor. Dodatkowo można wy-
korzystać te wpływające na produkcję 
serotoniny i endorfi n, czyli poprawia-
jące nastrój. 

Gdzie więc znajdziemy te wszystkie elemen-
ty? Największą grupę produktów pobudza-
jących zmysły i  poprawiających nastrój sta-
nowią intensywne przyprawy: chili, czosnek, 
kardamon, imbir, anyż, gałka muszkatołowa 
czy cynamon oraz aromatyczne świeże zioła 
takie jak lubczyk, bazylia i  oregano. Inną 
grupą produktów są warzywa i owoce: pomi-
dory, szparagi, truskawki, marchew, buraki, 
granat czy seler. Do tego owoce morza. 
Ostrygi, krewetki oraz delikatne ryby rów-
nież świetnie nadają się na kolację dla par. 
No i czekolada i orzechy.
Dziś mam dla Was plan na romantyczną ko-
lację, składającą się z pysznej przystawki, de-
likatnego dania głównego oraz rozkosznego 
deseru. Smacznego!

Pina colada z krewetkami

Cena: ok. 30 zł 
Czas przygotowania: ok. 45 min
Składniki na 2 porcje:
• 10 surowych krewetek • ½ świeżego anana-
sa • 1 czerwona cebula • 3 ząbki czosnku • 3 
cm świeżego imbiru • 2 limonki • 2 łyżki masła 
• 1½ łyżeczki mielonego chili • ½ łyżeczki soli • 
1 łyżeczka pieprzu • 1 łyżeczka kurkumy • ¼ 
łyżeczki kardamonu • ¼ łyżeczki cynamonu 
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• ½ łyżeczki kuminu • 1 łyżeczka suszonego 
czosnku • 3 łyżki mąki • 1 jajko • ½ szklanki 
płatków kukurydzianych • 1/3 szklanki bułki 
tartej • 5-6 łyżek mleka kokosowego • olej
Przygotowanie:
W  garnku o  grubym dnie roztop masło. 
Cebulę, czosnek i  imbir pokrój w  drobną 
kostkę i  zeszklij na maśle. Dodaj ½ łyżeczki 
soli, pieprzu i chili oraz cynamon, kardamon 
i kumin i przesmaż chwilę.
Ananasa obierz i pokrój w kostkę o grubości 
ok. 1 cm i dodaj do garnka. Przesmaż chwilę, 
a następnie dopraw skórką i sokiem z limon-
ki. Gotuj całość, aż ananas zmięknie, a  na-
stępnie dolej mleko kokosowe i kurkumę. 
Zblenduj sos na gładko i odstaw. 
Obierz krewetki z  pancerzy, pozostawiając 
ogonek. 
Mąkę wymieszaj z pozostałą solą, pieprzem, 
chili i suszonym czosnkiem w jednej misecz-
ce. Rozkłóć jajko w  drugiej. Rozkrusz płatki 
kukurydziane i  wymieszaj z  bułką tartą 
w trzeciej. 
Na patelni rozgrzej większą ilość oleju. Kre-
wetki obtocz w mące, jajku i panierce i smaż 
na gorącym oleju na złoto. Odsącz je na ręcz-
niku papierowym.
Sos przełóż do wysokich kieliszków o szero-
kich czaszach. Na ich brzegach powieś kre-
wetki. Do każdego kieliszka dołóż po ćwiart-
ce limonki.

fot. unsplash

Kasia Wzorek – staracho-
wiczanka, autorka bloga 
„Wzorowe Smaki”. Gotowa-
nie jest jedną z  jej najwięk-
szych pasji. Poza kuchnią 
lubi ogrodnictwo, książki

               i gry komputerowe.

Składniki na tortownicę:
• 200 g gorzkiej czekolady • 100 g białej cze-
kolady • 5 jajek • 50 g masła • 330 ml śmie-
tanki 30/36% • 100 g cukru pudru • 500 g 
truskawek • szczypta soli
Przygotowanie: 
Gorzką czekoladę rozpuść w kąpieli wodnej. 
Dodaj masło i  odstaw do przestudzenia. 
Jajka rozdziel na białka i  żółtka. Żółtka po-
jedynczo wmieszaj do czekolady z  masłem. 
Białka zacznij ubijać ze szczyptą soli. Gdy się 
napowietrzą, dodaj cukier partiami. Ubijaj, aż 
zrobią się sztywne. Białka dodaj do czekola-
dy w trzech partiach, za każdym razem deli-
katnie mieszając. 
Tortownicę wyłóż papierem do pieczenia 
i  przełóż na nią masę. Piecz 30 min w  180 
stopniach. Wyłącz piekarnik i  pozostaw za-
mknięte drzwiczki przez 10-15 min. Następ-
nie ostudź ciasto przy uchylonych drzwiach 
piekarnika. Ciasto nie ma mąki, więc po tym, 
jak intensywnie urosło w  czasie pieczenia, 
opadnie w  czasie studzenia – to nic złego. 
Ciasto czekoladowe bez mąki ma niemal-
że konsystencję musu, więc warto dać mu 
opaść.
Białą czekoladę roztop w  kąpieli wodnej 
i  odstaw do ostudzenia. Śmietankę ubij na 
sztywno, a następnie dodaj do niej przestu-
dzoną czekoladę. Mus śmietanowy wyłóż na 
ciasto. 
Truskawki umyj, osusz, oczyść z  szypułek, 
pokrój na połówki i ułóż je na cieście. 
Jeśli podasz ciasto od razu, śmietanowa 
masa będzie lekko płynna, a po schłodzeniu 
stężeje. Możesz wybrać ulubiony sposób po-
dania.
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Krem z  pieczonych pomidorów z  lub-
czykową nutą

Cena: ok. 28 zł 
Czas przygotowania: ok. 1 godzina + kilka 
godzin na oliwę lubczykową
Składniki na 2 porcje:
• 2 kg mięsistych pomidorów, np. malino-
wych lub lima • 2 średnie cebule • 1 główka 
czosnku • 50 g świeżego lubczyku • 200 ml 
oleju rzepakowego • 300-350 ml bulionu wa-
rzywnego • oliwa z oliwek • 2 ciabatty • sól, 
pieprz, chili
Przygotowanie:
Lubczyk opłucz, osusz i  posiekaj drobniej. 
Przełóż go do kielicha blendera i zalej olejem. 
Blenduj kilka minut na mocnych obrotach 
i odstaw do ostudzenia. Ostudzony olej prze-
cedź przez kilka warstw gazy. Gotowy prze-
chowuj w lodówce. 
Pomidory umyj, pokrój na ćwiartki i  wykrój 
twardą część spod szypułki. Cebule obierz 
i  pokrój na ćwiartki. Warzywa przełóż na 
blachę do pieczenia, polej obfi cie oliwą, 
posyp solą i  pieprzem i  wymieszaj. Główkę 
czosnku obierz z zewnętrznych łusek, prze-
krój na pół i ułóż między warzywami przekro-
jem do góry. Polej go dodatkowo oliwą.
Piecz warzywa 30 min w 220 stopniach.
Przełóż je do kielicha blendera, dolej bulion, 
dopraw solą, pieprzem i odrobiną chili. Zmik-
suj na gładko. 
Z ciabatt wykrój kromki, polej je oliwą i zgril-
luj na chrupko. 
Przelej zupę do talerzy, dopraw oliwą lubczy-
kową (2-3 łyżki na porcję) i podawaj z grzan-
kami.

Podwójnie czekoladowa rozkosz z tru-
skawkami

Cena: ok. 30 zł 
Czas przygotowania: ok. 3 godziny + ew. 
czas chłodzenia
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