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niemal w każdym zakątku. Edukacyjna ścieżka 
Stara z odnowionymi, oryginalnymi samocho-
dami pochodzącymi z  Fabryki Samochodów 
Ciężarowych to tylko namiastka pielęgnowa-
nia wspomnień. Wspomnienia przede wszyst-
kim tworzą ludzie. Właśnie oni w tym wydaniu 
pomogli nam je skolekcjonować i  pokazać 
drogę tych unikatowych samochodów od 
czasów ich powstania aż do współczesności.
Jako że nadal cieszymy się pięknym latem, za-
bierzemy Państwa w kolejną podróż. Po wod-
nych szaleństwach przyszedł czas na prze-
stworza. Poszybujemy motolotnią i chwycimy 
za ster samolotu, który kto wie, może zaniesie 
nas do odległego Egiptu, a  może do pobli-

Mieszkając w  mieście tak bogatym w  trady-
cje przemysłowe nie sposób nie wspomnieć 
o  naszej rodzimej perełce motoryzacyjnej. 
O tym co czeka na Państwa w tym numerze, 
może świadczyć choćby nasza okładka. 
Marka Star, bo o niej oczywiście mowa, towa-
rzyszy miastu od 1948 roku, o czym w swoim 
pierwszym z  cyklu  tekście wspomina Pan 
Paweł Kołodziejski. Pamięć o  czasach świet-
ności marki jest widoczna w Starachowicach 
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skich turystycznych zakątków. 
W kulinarną podróż natomiast, zabierze Pań-
stwa Kasia, która tym razem pokaże w  jaki 
sposób przenieść wspomnienia z  dalekich 
wypraw do własnej, domowej kuchni.
Tworząc wydanie, nie zapomnieliśmy także 
o  najmłodszych naszych mieszkańcach. Na 
ostatniej stronie czeka na nich wyjątkowa ko-
lorowanka, która mamy nadzieję, będzie po-
czątkiem rodzinnej rozmowy o naszym stara-
chowickim dobru. 
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EKOAUTOBUSY WYJECHAŁY 
NA ULICE STARACHOWIC

Rok 2022 to dla starachowickiej 
komunikacji początek nowej 
ery. Miejscowa fl ota autobu-
sowa zostanie wymieniona na 
20 nowych, ekologicznych po-

jazdów na gaz CNG, wyprodukowanych 
przez koncern MAN. W  ramach tego 
samego projektu miejski przewoźnik 
zyska nową bazę warsztatową z myjnią , 
powstanie także stacja tankowania au-
tobusó w na gaz. Tymczasem pierwsze 
Many w  ramach testów już wyjechały 
na ulice miasta. 

Na początku marca Prezydent Miasta Marek 
Materek podpisał umowę z  fi rmą MAN na 
zakup 20 autobusów dla miasta. W  spotka-
niu uczestniczyli: Małgorzata Durda, dyrektor 
do spraw produktu i  sprzedaży autobusów 
w  MAN Truck & Bus Polska oraz Mehmet 
Sermet, kierownik zakładu MAN Bus w Stara-
chowicach.

Testy na ulicach

Nowoczesne, niskopodłogowe, ekologiczne 
autobusy są obecnie produkowane w  stara-
chowickiej fabryce MAN BUS. Pierwsze po-
jazdy już odbywają jazdy testowe na ulicach 
miasta. - Ten przetarg wygrała fi rma, która 
produkuje autobusy w Starachowicach i z tego 
zarówno ja, jak również większość mieszkań-
ców bardzo się cieszymy. Doskonale zdajemy 
sobie sprawę z tego, że nikt inny jak pracowni-
cy fabryki w Starachowicach wykonają dla nas 
produkt najwyższej jakości – mówił podczas 
podpisania umowy Marek Materek Prezy-
dent Miasta Starachowice.Produkcją nowych 
autobusów dla Starachowic zainteresowane 
były cztery fi rmy: MAN, który wycenił usługę 
na 25,8 mln zł, Autosan z kwotą 24,52 mln zł,  
a także czeski SOR proponujący 24,57 mln zł 
oraz Otokar z Turcji wyceniający produkcję na 
22,7 mln zł. Oferta starachowickiego zakładu 
była najdroższa, ale zyskała najwięcej punktów 
w kryterium oceny technicznej.

Miejskie lwy

MAN Lion’s City to, jak informuje ich producent, 
prawdziwa perełka w  komunikacji miejskiej.
Autobusy, dzięki zastosowanym rozwiąza-
niom, są przyjazne dla środowiska natural-

nego, a  koszty ich eksploatacji ulegają obni-
żeniu. Pojazdy są wyposażone m.in. w  troje 
drzwi, klimatyzację całopojazdową, rampę dla 
wózków inwalidzkich oraz specjalne, wydzie-
lone w przestrzeni pasażerskiej miejsce do ich 
przewozu. Pasażerowie będą mogli podróżo-
wać korzystając z  29 wygodnych, tapicero-
wanych siedzeń, w  tym również dostępnych 
z poziomu niskiej podłogi, co ułatwi zajmowa-
nie miejsc siedzących osobom starszym i nie-
pełnosprawnym. W  czasie podróży możliwe 
będzie skorzystanie z zainstalowanych w tych 
pojazdach portów USB, w  celu doładowania 
baterii urządzeń mobilnych. Zamówione au-
tobusy MAN Lion’s City 12 CNG wyposażone 
są również w: system informacji pasażerskiej, 
monitoringu wizyjnego, pobierania opłat za 
przejazdy, pokładowa sieć WiFi itp.,

Część wielkiego projektu

Zakup autobusó w to czę ś ć  ogromnego pro-
jektu, któ rego wartoś ć  to blisko 130 mln zł, 
a  dofi nansowanie ze ś rodkó w europejskich 
stanowi wię kszoś ć  tej kwoty. Gmina pozyska-
ła takż e ś rodki z rzą dowego Funduszu Inwe-
stycji Lokalnych, któ re pomogą  zrealizować  
wiele inwestycji m.in.: zagospodarowanie 
otoczenia Dworca Wschodniego i Dworca Za-
chodniego. Wybudowana zostanie nowa baza 

warsztatowa z  myjnią . Przebudowane zosta-
ną  m.in.: ulice: Konstytucji 3 Maja, Kiliń skiego, 
Parkowa, powstanie  sieć  ś cież ek rowero-
wych, wymienione zostaną wszystkie oprawy 
oświetlenia ulicznego na energooszczędne. 
Doświetlonych zostanie kilkadziesiąt przejść 
dla pieszych. Wybudowana zostanie stacja 
tankowania autobusów na gaz CNG. Realiza-
cja inwestycji fi nansowana jest praktycznie 
w 100% z ś rodkó w unijnych i rządowych, po-
zyskanych przez Gminę Starachowice.

Konkurs na hasło

Od kilku dni, biało – czarne autobusy 
w ramach testów, można oglądać na ulicach 
Miasta. Tymczasem Prezydent Starachowic 
Marek Materek na swoim profi lu w mediach 
społecznościowych ogłosił konkurs na hasła 
promujące Starachowice, które ozdobią miej-
skie autobusy. - Chcesz, aby nowy miejski au-
tobus miał na sobie Twoje hasło promują ce 
Starachowice? 
Nic prostszego, wymyś l je, umieś ć  w komenta-
rzu i zdobą dź  jak najwię kszą  liczbę  polubień .
Liczy się  pomysłowoś ć , kreatywnoś ć  i  co 
waż ne powią zanie hasła z Miastem Staracho-
wice – zachęca prezydent. Zwycięskie hasła 
mają  szansę  znaleź ć  się  na miejskich autobu-
sach MAN Lion’s City 12 CNG.
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Autobusy MAN Lion’s City, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, są przyjazne dla środowiska naturalnego, a koszty ich eksploatacji 
ulegają obniżeniu.

Nowoczesne, niskopodłogowe, ekologiczne - miasto wymienia autobusowy tabor
Iwona Tamiołło
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PIJĘ STARACHOWICKĄ 
WODĘ Z KRANU

Woda z naszych kranów, dostarczana przez Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. jest:

zdatna do picia
zawsze dostępna
od razu schłodzona
zawsze czysta mikrobiologicznie, gwarantowana jakościowo 
bezpieczna, ponieważ badana przez specjalistów
zawsze świeża
nie jest opakowana w plastik, zawierający szkodliwe dla 
zdrowia substancje
nie obciąża portfela, w porównaniu z wodą ze sklepu
nie trzeba używać filtrów

tych w niej składników mineralnych. Stabilna chemicznie i bio-
logicznie woda z naszych kranów, wydobywana ze studni głębi-
nowych jest czysta, smaczna i nie ma właściwości korozyjnych. 
    
Tańsza od wód źródlanych i stołowych oraz zawsze pod 
ręką

Jeden litr wody podawanej przez Starachowickie Wodociągi kosz-
tuje niewiele mniej niż 1 grosz, a jej jakość jest podobna do wód 
źródlanych i  stołowych dostępnych na rynku, za które płacimy 
przeciętnie około 1 zł za litr.  Pijąc wodę z kranu nie musimy wy-
bierać się do sklepu. Możemy ugasić pragnienie w każdej chwili, 
bez wychodzenia z domu. Wyższa cena wody w butelkach od tej 
z kranu nie świadczy o jej przewadze jakościowej. Na cenę najpo-

Oto kilka powodów dla których warto pić wodę z Na-
szych kranów:

Obfita w składniki mineralne

Starachowickie wodociągi wydobywają wodę o naturalnej za-
wartości  magnezu, wapnia, sodu i  potasu. Ze stacji Uzdat-
niania Wody w  Trębowcu, woda jest gotowa by popłynąć do 
naszych kranów, trafia do sieci wodociągowej. Możemy ją pić 
bezpiecznie bez przegotowania.

Niezmienna pod względem fizykochemicznym                                             
i bakteriologicznym

Starachowicka woda wykazuje bogaty skład w zakresie zawar-

Współpraca z Laboratorium
laboratorium@pwik.starachowice.pl
tel. 41 275 23 85. 

Przedsiębiorstwo 
Wodociągów  

i Kanalizacji spółka z o.o.
27-200 Starachowice, 

ul. Iglasta 5
www.pwik.starachowice.pl
Pogotowie wodociągowe 

czynne 24 godziny na dobę
nr telefonu: 994

Na upały – kurtyna wodna

Saturator wody pitnej
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Artykuł sponsorowany

pularniejszych wód w butelkach składają się koszty ponoszone 
na dystrybucję, opakowanie i promocję. Gdy pijemy wodę bez-
pośrednio z kranu, nie zaśmiecamy środowiska zbędnym plasti-
kiem.

Systematycznie kontrolowana 
Dostarczana do naszych domów woda jest pod ścisłym nadzo-

 

TABELA   TWARDOŚCI   WODY 
do wykorzystania w gospodarstwie domowym 

m.in. przy użytkowaniu zmywarki 
                     
jednostka 
ujęcie 

 
mg 

CaCO3/dm3 

 
milimol/l 

stopnie 
niemieckie 

(DH) 

stopnie 
angielskie 
(Clarka) 

stopnie 
francuskie 

(F) 
Trębowiec 219 2,2 12 15 22 

Wielka 
Wieś 

80 0,9 5 6 9 

Rataje 172 1,7 10 12 17 

rem Państwowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicz-
nej. Jej jakość jest regulowana przepisami – obowiązują dokład-
nie te same normy , które nałożone są na producentów wody 
butelkowanej. Potwierdzają to regularnie prowadzone badania 
przez Laboratorium Badania Wody i Ścieków, posiadające cer-
tyfikat akredytacji laboratorium badawczego NR 1012 wydany 
przez  Polskie Centrum Akredytacji. 

Artykuł sponsorowany



6  I I  7

M
A

S
Z

Y
N

A

WYJĄTKOWE STARY
MOTORYZACYJNE ROZDZIAŁY 
HISTORII STARACHOWIC

O pierwszej ciężarówce ze Starachowic, zaczynając cykl pisze 
Paweł Kołodziejski, dyrektor Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach. 

Samochód ciężarowy PZInż 713.
 (fot Domena publiczna)

Prof. Jerzy Werner, 
jako rektor Politechniki Łódzkiej 

(ryc. Domena publiczna)

gr
af

. K
ac

pe
r 

Ce
lu

ch

Schemat silnika S42 
(ryc. zbiory Muzeum Przyrody 

i Techniki w Starachowicach)

Inż. Stanisław Panczakiewicz 
(fot. Domena publiczna)

Prototyp Stara 20 podczas prób terenowych 1948 
(fot. ze zbiorów Muzeum Przyrody i Techniki 

w Starachowicach)

Pierwszy, powojenny samo-
chód rodzimej konstrukcji, 
zaprezentowano ofi cjalnie 
15 grudnia 1948 roku. Ten 
moment przyjmuje się jako 

symboliczny początek jego produkcji. 
Tak otwiera się motoryzacyjny roz-
dział historii Zakładów, który pomimo 
zmian trwa do dnia dzisiejszego. Jak-
kolwiek ostatnie samochody pod 
marką Star zjechały z   taśmy w   2006 
roku, to przecież Starachowice opusz-
czają dzisiaj nowoczesne autobusy 
marki MAN. Tym samym motoryzacyj-
ne tradycje miasta zostały podtrzyma-
ne. 

Historia produkcji samochodów ciężaro-
wych to powojenna historia Zakładów Sta-
rachowickich oraz samego miasta i   jako 
taka jest częścią narracji Muzeum Przyrody 
i Techniki w  Starachowicach. W  chwili obec-
nej starachowickie Muzeum  posiada naj-
większą w   Polsce kolekcję samochodów 
marki Star. Składa się na nią 20 egzemplarzy 
pojazdów, z   których najstarszy został wy-
produkowany w   1956 roku, zaś najnowszy 
w  1997. 

Okresowy przegląd Stara

Dokonując pobieżnego przeglądu muze-
alnego zbioru ciężarówek warto na chwilę 
zatrzymać się przy tych wyjątkowych, w  tym 
znaczeniu, że w  pewien sposób unikatowych 
egzemplarzach. Pierwszym z  nich jest skrzy-
niowy Star 20. Jest swoistym „zaczynem” 
muzealnej kolekcji, a   żaden chyba model 
nie nadaje się bardziej na „zaczyn” niż „dwu-
dziestka”. Jak wiadomo Star 20 był pierwszym 
samochodem ciężarowym polskiej konstruk-
cji produkowanym seryjnie. Był odpowiedzią 
na ogromne zapotrzebowanie na pojazd 
niezbędny do pracy przy odbudowie zrujno-

trasie Warszawa- Olsztyn – Gdynia –Szcze-
cin – Legnica – Wrocław - Warszawa. Do-
świadczenia z   tego rajdu posłużyły do do-
konania pierwszych modyfi kacji i  poprawek. 
Ofi cjalnie samochód zaprezentowano 15 
grudnia 1948 roku podczas Zjazdu Zjedno-
czeniowego PPR i   PPS. Tam zameldowano
 z  trybuny, że w  Polsce Ludowej produkowa-
ne są samochody ciężarowe. Była to pewna 
przesada, ponieważ całość tej „produkcji” 

wanego kraju. Pojazd został zaprojektowany 
w   rekordowym czasie. W   maju 1946 roku 
powołano zespół konstruktorów w  Central-
nym Biurze Badań i   Konstrukcji Przemysłu 
Motoryzacyjnego w  Łodzi, a  już w  grudniu 
tamtego roku pierwsze projekty i   rysunki 
techniczne zespół przekazał do Zakładu Do-
świadczalnego Przemysłu Motoryzacyjnego 
w   Ursusie. Przez cały następny rok trwały 
próby konstrukcji poszczególnych podze-
społów oraz dokonywano „na gorąco” korekt 
i   poprawek powstającej dokumentacji. 
Warto jednak zaznaczyć, że zespół konstruk-
torów nie pracował zupełnie „na surowym 
korzeniu”, bez jakichkolwiek doświadczeń. 
Te ostatnie wynikały z   przygotowanych tuż 
przed wybuchem wojny projektów dwóch 
samochodów ciężarowych. Konstruowane 
były one w   Państwowych Zakładach Inży-
nieryjnych w   Warszawie. Wybuch wojny 
uniemożliwił jednak wdrożenie ich do pro-
dukcji. Szczęśliwie grupa konstruktorów pra-
cujących przed wojną nad polską ciężarówką 
przeżyła gehennę wojny i   okupacji, dlatego 
też możliwym było szybkie kontynuowanie 
prac przerwanych brutalnie w  1939 roku. 

Ojcowie konstruktorzy 

Kim byli twórcy pierwszego samochodu pol-
skiej konstrukcji? Na początek warto wspo-
mnieć o   dwóch inżynierach o   tym samym 
nazwisku, choć nie spokrewnionych ze sobą. 
To Jan Werner (1904-1964), który odpowie-
dzialny był za stworzenie silnika, początkowo 
S40, a  po jego modyfi kacji S42. Jerzy Werner 
(1909-1977) był natomiast odpowiedzialny 
za konstrukcję wału napędowego, skrzyni 
biegów, tylnego mostu wspomagania ha-
mulców. Co ciekawe obaj panowie Werner 
związali się w   przyszłości z   Politechniką 
Łódzką, której Jerzy był zresztą współorgani-
zatorem, zaś w  latach 1962-1968 rektorem. 
Jako ciekawostkę dodać można, że prywat-

stanowiło wówczas pięć egzemplarzy proto-
typowych, które przybyły przed halę Politech-
niki Warszawskiej. Jednak słowa propagandy 
mocno rozmijające się z  rzeczywistością, 
miały się teraz stać nieodłączną częścią rze-
czywistości Polski. Jak to się stało, że samo-
chód A20 trafi ł z   desek kreślarskich Łodzi, 
Zakładu Doświadczalnego Ursusa, Huty Lu-
dwików w  Kielcach na hale produkcyjne Sta-
rachowic? O  tym już w  następnym odcinku.

nie jest on dziadkiem Anity Werner, znanej 
i   cenionej dziennikarki stacji TVN. Kolejnym 
współtwórcą Stara 20 jest Mieczysław Dę-
bicki (1905-1977), któremu zawdzięczamy 
ogólną koncepcję pojazdu. Zaprojektował 
również ramę, zawieszenie samochodu oraz 
jego układ kierowniczy. Charakterystyczny 
i  tak nam bliski kształt nadwozia „dwudziest-
ki” to zasługa Stanisława Panczakiewicza 
(1900-1982), człowieka, który przed wojną 
zaprojektował nadwozie do pierwszego pol-
skiego samochodu osobowego CWS T-1 oraz 
karoserię do limuzyny LUX-Sport. Po nadaniu 
kształtu Starowi 20, na jego desce kreślar-
skiej urodziły się jeszcze między innymi nad-
wozie autobusu Star 50, czy choćby Syreny, 
tego jedynego wielkoseryjnie wytwarzanego 
samochodu osobowego polskiej konstrukcji. 
Tą nieliczną grupę twórców pierwszego Stara 
dopełniają Bronisław Morozowski (1902-
1954), jeden ze współzałożycieli Politechniki 
Łódzkiej, który zaprojektował układ hamul-
cowy i   oś przednią pojazdu, oraz Zygmunt 
Grzonkowski, twórca instalacji elektrycznej. 
Jak wiadomo prace trwały bardzo krótko, 
a  „gorąca linia” pomiędzy Biurem Konstruk-
cyjnym w   Łodzi a   Zakładem Doświadczal-
nym w  Ursusie trwała przez cały rok 1947.

Prototyp z  desek kreślarskich

Rok kolejny to stopniowe materializowanie 
się pierwszej polskiej ciężarówki. W   lutym 
zmontowano podwozie, natomiast wiosną 
w   kieleckiej SHL nadwozie pierwszego 
prototypu pojazdu, który oznaczono A20. 
W   dniu 19 czerwca 1948 roku prototyp 
zaprezentowano w   ministerstwie, gdzie 
otrzymał akceptację do dalszych prac. 
W   kolejnych miesiącach zmontowano dwa 
kolejne prototypy, zaś w  październiku osta-
tecznie zakończono próby z   silnikiem S42. 
W  dniach od 28 października do 4 listopada 
1948 roku samochody odbyły rajd próbny na 

Autor korzystał z tekstów:
Kołodziejski Paweł, Miastotwórcza rola 
przemysłu na przykładzie Starachowic 
w okresie PRL, w:Alamnach Świętokrzyski, 
T.I, red. S. Nowak, P. Kardyś, A. Sopoćko, 
Warszawa 2016, s.222-245.
Przybylski Robert, Powojenna ciężarówka 
z przedwojennym rodowodem, 
Tracks&Machines nr1/2000, s. 20-25.

Śródtytuły pochodzą od redakcji.

zaprasza do Amfi teatru w Parku Miejskim
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ŚCIEŻKA STARA
Poznaj Starachowice podążając śladami Stara M
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PIĄTY BIEG   
DO WSPÓŁCZESNOŚCI

Samochody ciężarowe, maszyny budowlane, żurawie, podnośniki, autobusy oraz sprzęt inżynieryjny 
dla potrzeb rynku cywilnego oraz Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, a przy tym działalność lokalna, która 
pielęgnuje pamięć o kultowych już starachowickich Starach. Firma STAR SAN DUO aktywnie uczest-
niczy też w projekcie edukacyjnym „Ścieżka STARa”
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Historyczne pojazdy 

W 2018 roku z okazji 70. rocznicy rozpo-
częcia produkcji samochodów ciężaro-
wych STAR w  Starachowicach powsta-
ła edukacyjna „Ścieżka STARa”. Przy 
ulicach miasta ustawiono ciężarówki: 
Star 200 przy Alei Niepodległości i  ul. 
księdza Kardynała Wyszyńskiego, Star 
660 przy ul. Radomskiej, obok Urzędu 
Miejskiego, Star 1142 przy ul. Kielec-
kiej i ul. Radomskiej, Star 28 obok Cen-
trum Handlowego Galardia, Star 25 na 
Skwerze E. Masalskiego przy ul. Ostro-
wieckiej, a  także Star 266 przy rondzie 
prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Pomy-
słodawcami utworzenia pamiątkowego 
szlaku motoryzacyjnego byli panowie 
Jan Tamiołło oraz Eugeniusz Majchrzyk, 
a fi rma STAR SAN DUO jest jedną z fi rm, 
która ufundowała i zadbała o wyremon-
towanie tych historycznych pojazdów.

trzydziestoletni Star 28 Żuraw ustawiony 
przy ul. kardynała Stefana  Wyszyńskie-
go w Starachowicach. Jest to, jak wynika 
z   danych  najpopularniejszy samochód 
produkowany w  FSC w  latach 1968 – 
1989.

Star 25 Straż Pożarna przy skwe-
rze Edmunda Massalskiego przy ul. 

Ostrowieckiej, to drugi samochód, któ-
ry wyszedł spod rąk załogi ze STAR SAN 
DUO.  Historyczny wóz Straży Pożarnej 
potocznie nazywany „BABCIA” można po-
dziwiać przy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Michałowie.

Star 266 przy rondzie im. Lecha Ka-
czyńskiego to natomiast najlepszy 

pod względem konstrukcyjnym jak i trwa-
łościowym samochód terenowo – cięża-
rowy. Był wykorzystywany w  wojsku słu-
żąc głównie do transportu osób lub jako 
warsztat naprawczy. Nie mogło więc go 
zabraknąć na Ścieżce STARa”.

Jako czwarty samochód na ścieżce 
STARa stanął Star 660 z  zabudową 

Żurawia. Firma nie tylko odnowiła sa-
mochód, ale także zadbała, by widowi-
skowo pokonał trasę przez miasto aż 
do ronda im. Górników Starachowic-
kich, gdzie obecnie możemy go podzi-
wiać.

To jeszcze nie koniec

W 1948 roku w Starachowicach rozpo-
częto produkcję pierwszych w  Polsce 
samochodów ciężarowych pod marką 
„STAR”. „Ścieżka STAR-a” tworzona jest 
w  hołdzie twórcom samochodów cię-
żarowych, konstruktorom oraz robotni-
kom, którzy pracowali w Fabryce Samo-
chodów Ciężarowych. Aktualnie załoga 
STAR SAN DUO przygotowuje kolejnego 
STAR-a, który już niebawem zostanie 
ustawiony na skrzyżowaniu ul. Iłżeckiej 
i ul. Krańcowej w ramach „Ścieżki STAR-a”. 
Model pojazdu to niespodzianka.

Zakorzenieni w historii

STAR SAN DUO nawiązuje do historii 
starachowickiej motoryzacji. Załoga 
STAR SAN DUO w  znacznej części wy-
wodzi się z byłej Fabryki Samochodów 
Ciężarowych w  Starachowicach. Spe-
cjalizują się w remontach, modernizacji 
i  sprzedaży samochodów ciężarowych, 
maszyn budowlanych, żurawi, podno-
śników, autobusów oraz sprzętu inży-
nieryjnego dla potrzeb rynku cywilnego 
oraz Sił Zbrojnych RP.  Firma Star San 
Duo ma znaczący wkład w  powstanie 
„Ścieżki Stara”. Przekazała na nią aż 
cztery modele wyremontowanych Sta-
rów.

Nieprzypadkowe modele

Pierwszym kompleksowo odnowio-
nym przez fi rmę samochodem jest 

Artykuł sponsorowany
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O Fabryce Samochodów Ciężarowych w Starachowicach,  o książce i  fi lmie 
w rozmowie z Maciejem Cieciorą opowiada Eugeniusz Majchrzyk
– były wiceprezydent miasta i dyrektor handlowy FSC.

Na hasło Fabryka Samochodów Cięża-
rowych jakie wyrażenia przychodzą 
Panu na myśl?

Młodość, plan, zadania, system nakazowo - 
rozdzielczy, sport, życzliwość drugiego czło-
wieka do człowieka, stabilność pracy i płacy. 

Takie skojarzenia?

Tak. Czas miniony winien pozostać w pamięci 
pokoleń. Samochody Star były naszą polską 
marką. Fabryka Samochodów Ciężarowych 
była żywicielką dla rodzin ponad 20 tysięcy 
pracowników zatrudnionych w zakładzie ma-
cierzystym i dziewięciu zakładach fi lialnych. 
FSC kooperowało z 200 zakładami, które do-
starczały ponad 4300 pozycji asortymento-
wych. W latach 1948 - 2000 FSC wyproduko-
wało 630 268 Starów! Zakłady starachowickie 
a potem FSC były miastotwórcze. Powstawały 
nowe osiedla i obiekty takie jak stadion, dom 
kultury, szkoły. Moje życie towarzyskie i spor-
towe także kręciło się wokół fabryki. Wtedy, 
tylko w klubie SKS Star, było 13 sekcji spor-
towych, które były fi nansowane przez FSC. 
Byłem zawodnikiem sekcji koszykówki w 
latach 1965-73. W 1997 założyłem Klub Spor-
towy „Partner”.

Miał Pan 18 lat gdy rozpoczął pracę 
w fabryce. To był wybór czy nakaz?

Praca w  fabryce to było coś! „Felek” był 
szansą dla młodych na rozwój, awans spo-
łeczny i zawodowy. Fabryka wymagała od 
swoich pracowników myśli technicznej i fa-
chowców. Młody człowiek w latach 70-tych, 
jeśli pracował w fabryce,  mógł marzyć  o 
stabilizacji, mieszkaniu, jego wyposażeniu. 
W tamtym systemie najistotniejsze były 
plany. Jak pamiętam, w latach 1973-76 pro-
dukowano ponad 25 tysięcy samochodów 
rocznie, a w 1976, 26050 pojazdów marki 
Star.

W  latach 1998 - 2000 był  Pan wice-
prezydentem miasta. Obecnie także 
angażuje się Pan w życie Starachowic. 
Niedawno ukazała się książka Pana 
autorstwa pod tytułem „Historia sta-

rachowickiego sportu”.
Jestem człowiekiem sportu i czynu. Dziś 
przed naszą rozmową sam się zastanawia-
łem skąd mam w sobie tyle siły do działania. 
Udało się utworzyć kawiarenkę e-seniorek,  
Centrum Inicjatyw Senioralnych, zrealizo-
wać cztery interdyscyplinarne projekty. 
Wspólnie z  Andrzejem Witkiem zrobiliśmy 
film pod tytułem ,,Historia Zakładów Stara-
chowickich i produkcji samochodów STAR’’. 
To było  70 lat historii STARa, którą należało 
uhonorować.  Współtworzyłem też w  mie-
ście Ścieżkę Stara. Niedawno, bo w  marcu 
2021 roku, wydałem książkę pt: ,,Historia 
starachowickiego sportu’’, z  czego jestem 
dumny. Jak mawiają, sukces to suma nie-
wielkiego wysiłku powtarzanego z dnia na 
dzień.

Co Pana zainspirowało do realizacji 
fi lmu? Czy były to emocje i wspomnie-
nia? 

Dla mnie miasto Starachowice to tradycja i 
fabryka. 70 lat historii Stara, 630268 wypro-
dukowanych samochodów. FSC była kuźnią 
kadr, partycypowała w rozwoju  miasta.Polska 
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FABRYKA, SPORT 
I ENERGIA DO DZIAŁANIA
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marka Star to historia Starachowic i ludzi, do 
której trzeba wracać ku pamięci kolejnych po-
koleń.
W jaki sposób pozyskiwał Pan materia-
ły do fi lmu? 

Pierwsza część obejmująca okres przedwojen-
ny powstała na bazie publikacji. Druga również 
była na bazie materiałów źrodłowych, ale doło-
żyliśmy do tego muzykę. Trzecia powstała już 
na bazie archiwum kieleckiej telewizji. Dotyczy 
ona strajku, przyczyn upadku fabryki i czasów 
współczesnych. Film z Andrzejem Witkiem ro-
biliśmy przez 6 miesięcy. Pracowaliśmy nad 
nim po osiem godzin dziennie. Na premierę 
fi lmu do Kina Kultura przyszło około 300 osób. 
Widzom się podobało i to mnie cieszy. Martwi 
mnie natomiast, że fabryka nie jest upamięt-
niona nazwą ronda czy ulicy. 

Ma Pan sentencję, która przyświeca 
Panu w życiu?

Owszem. „Kto zechce znajdzie sposób, kto nie 
chce, znajdzie powód”. 

Dziękuję za rozmowę.
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ZBLIŻA SIĘ 7 LEGENDA STARA

Przed nami kultowa impreza 
powiatu - 7. LEGENDA STARa, 
zlot pojazdów zabytkowych or-
ganizowany przez Powiat Sta-
rachowicki przy współudziale 

Muzeum Przyrody i  Techniki w  Stara-
chowicach, starachowickiej delegatury 
Kieleckiego Automobilklubu oraz kie-
leckiego Stowarzyszenia SHL Historia 
i  Fakty. Już dziś rezerwujcie termin 
28 – 29 sierpnia 2021 r. 

Siedem lat temu, w  Starachowicach wystar-
tował pierwszy zlot pojazdów zabytkowych 
„Legenda STARa”, którego organizatorem jest 
Powiat Starachowicki. Zależało nam na tym, 
aby tradycje motoryzacyjne Starachowic były 
wciąż żywe. Stąd pomysł zorganizowania im-
prezy nawiązującej do historii produkcji sa-
mochodów. Nie ograniczamy się przy tym do 
jednej marki. Zapraszamy załogi pojazdów za-
bytkowych ze swoimi maszynami - samocho-
dami ciężarowymi, osobowymi, motocyklami 
i  motorowerami, wyprodukowanymi przed 
1996 r. Z  roku na rok jest ich coraz więcej. 
Spodziewamy się więc kolejnego rekordu. 

Będzie się działo

W tym roku impreza rozpocznie się w sobotę 
28 lipca, a  zakończy w  niedzielę 29 sierpnia, 

natomiast w piątek 27 sierpnia Legenda STARa 
będzie gościnnie na pikniku militarnym, orga-
nizowanym przez Fundację Promocji miasta 
stołecznego Warszawa przy współpracy 
z 1.Warszawską Brygadą Pancerną i aproba-
cie Dowódcy 18. Dywizji Zmechanizowanej na 
poligonie w  warszawskiej dzielnicy Wesoła. 
Będzie to doskonałe preludium do naszej 
imprezy. Gwiazdą tegorocznego zlotu będzie 
STAR 21 w wersji wywrotka, odtworzony przez 
kolekcjonera z okolic Warszawy. 

Zawody, parada i konkursy

Impreza rozpocznie się tradycyjnie na tere-
nie Muzeum Przyrody i Techniki w Staracho-
wicach, skąd wystartują pojazdy. Zawodnicy 
będą musieli się zmierzyć z jazdą na orienta-
cję, próbami sprawnościowymi, szybkościo-
wymi i terenowymi na dawnym torze fabrycz-
nym w  Wąchocku oraz w  konkursie wolnej 
jazdy przed Starostwem Powiatowym w  Sta-
rachowicach. 
W  niedzielę pojazdy można będzie oglądać 
w  Mircu podczas prób szybkościowych oraz 
w  Starachowicach, gdzie odbędzie się uro-
czysta parada. Tradycyjnie rozegrane zostaną 
konkurencje sprawnościowe takie jak slalom 
czy hamowanie. 
Przeprowadzimy również konkursy: elegancji, 
superbajer i superretro. 

Artykuł sponsorowany

Starostwo Powiatowe w Starachowicach

ul. dr W. Borkowskiego 4, 27-200 Starachowice
www.powiat.starachowice.pl

Powiat starachowicki napędzany tradycjami motoryzacyjnymi. Masz maszynę? 
Zapisz się na zlot!

Szukajcie nas w internecie

Dokładny program imprezy podamy nieba-
wem na stronie internetowej powiatu: powiat.
starachowice.pl oraz imprezy: www.legen-
dastara.pl. Śledźcie też nas na Facebooku: 
https://www.facebook.com/FSCSTAR. 
Rejestracja uczestników ruszy w sierpniu. Pro-
wadzona będzie elektronicznie, za pośrednic-
twem formularza zgłoszeniowego na stronie: 
www.legendastara.pl. 
Gorąco zachęcamy wszystkich miłośników 
motoryzacji mieszkających w  naszym powie-
cie do udziału w zlocie.
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Czy wiecie, że…

        W  pierwszej edycji zlotu wzięło 
udział 40 pojazdów, tymczasem
w ostatniej, rozegranej w „realu” prawie 130 
załóg motocykli, samochodów osobowych 
i ciężarowych. 
        
        Zeszłoroczna edycja imprezy ze względu 
na epidemię COVID – 19 odbyła się wirtual-
nie. Transmisje w  internecie oglądało kilka-
dziesiąt tysięcy osób. 

Eugeniusz Majchrzyk w marcu  wydał  książkę pod tytułem “Historia starachowickiego sportu”.  Wieczór autorski 
odbył się  30 czerwca  2021 roku.
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Można powiedzieć, że latanie to 
sposób przemieszczania się, 
docierania do celu, podró-
żowania. To prawda. Latanie 
można także określić jako 

podróż do przedsionków Galerii Wszechświa-
ta, jako jeden ze sposobów na obcowanie ze 
sztuką „wszechrzeczy”. Przemieszczamy się 
wśród obrazów przetwarzanych i  odkrywa-
nych w nas, barwionych odczuciami, emocjami, 
doznaniami i myślami. Wszystko to jest okra-
szone działaniem, pełnią mocy i świadomością 
bezsilności.  Wśród obrazów tworzonych przez 
naturę, czasem z ludzką kreską, nierzadko spo-
tykamy iście Boskie Dzieła.

Przestrzeń nas współtworzy 

Z dystansu którego nabieramy do codziennego 
świata, wraz z  wysokością, wyłania się spójny 
obraz i oczywistość współistnienia elementów, 
które z perspektywy nabierają innego, nowego, 
pełniejszego znaczenia i  sensu. Przestrzeń, 
w której latamy to magazyn adrenaliny i oaza 
spokoju. To przestrzeń prawdy, odkrywania, 
pokonywania, oczyszczania. My wybieramy, po 
co lecimy, dlaczego i czego szukamy w tej prze-
strzeni. To zagadka, indywiduum i przestrzeń 
twórcza, bo współtworzy również nas. 

Motoparalotnie i paralotnie

Gdy musisz dzielić czas pomiędzy intensyw-
nym życiem zawodowym, rodziną, działaniami 
pomiędzy i pasją, starasz się możliwości mieć 
pod ręką. Tak staram się działać. Paralotnie 
dają bezpośredni kontakt człowieka z  prze-
strzenią. A  zarazem to najbardziej mobilne 
statki powietrzne. Paralotnia i silnik ze śmigłem 
tak zwany napęd PPG, a  więc podstawowy 
sprzęt pilota motoparalotniowego, mieści się 
w bagażniku nawet małego samochodu.

Jeden statek wiele możliwości 

Taki statek powietrzny daje wiele możliwości 
i  wariantów wykorzystania. Od lotów swo-
bodnych bez silnika na przykład w górach do 

zaplanowanych przelotów, czyli podróży po-
wietrznych. Paralotnia może posłużyć także 
jako mobilny punkt widokowy, czyli do startu 
i  lądowania w tym samym miejscu po odbyciu 
lotu widokowego. Długość lotu na motoparalot-
ni zależy od decyzji pilota. Może to być zarówno 
kilkadziesiąt metrów jak i  kilkaset kilometrów.   
Podobnie z  wysokością – od centymetrów do 
kilometrów nad ziemią. Prędkość to również 
spory wachlarz możliwości. To z jaką prędkością 
polecimy zależny od pilota, sprzętu oraz warun-
ków i waha się średnio od kilkunastu do ok. 60 
km/h a nawet ponad 100 km/h. 

Wystarczy tylko aparat

Łączenie dwóch pasjonujących aktywności la-
tania i  fotografowania, otwiera bardzo ciekawą, 
zmienną, tajemniczą i  inspirującą przestrzeń 
poznawania siebie i  świata. W  zabawie z  foto-
grafią bywam obserwatorem, odkrywcą, selek-
cjonerem pewnego rodzaju estetyki. Środki wy-
korzystywane podczas mojego fotografowania 
są banalnie proste: jeden obiektyw, zero „ulep-
szaczy” i  aparat fotograficzny, którego modelu 
najczęściej nie pamiętam. A określając technikę 
- można użyć porównania do rysunków wykony-
wanych przez linoskoczka: sama kreska daleka 
jest od doskonałości, ale okoliczności w  jakich 
powstaje, mogą intrygować.
 
Niepowtarzalny świat obrazów.

Świat jest pełen obrazów, tych w  nas i  wokół 
nas. Od nas najczęściej zależy, które z nich, po 
odkryciu uwiecznić.  Wokół nas, w Galerii Świata, 
trwa nieustanny wernisaż obrazów na wycią-
gnięcie ręki. Wszędzie gra nieprzenikniony świat 
przenikalnych, zmiennych obrazów i przestrzeni. 
Zachęcam do budowania własnej świadomości 
i odkrywania tych niepowtarzalnych dzieł. 

Szkolenia motoparalotniowe w powiecie

Chętnych doświadczania lotu na para-
lotni zachęcam do kontaktu z  instruk-
torami działającymi w  górach. Nato-
miast lot zapoznawczy, a  nawet szkolenie 
motoparalotniowe jest możliwe do realizacji  
w wielu miejscach naszego kraju, również w po-
wiecie starachowickim, korzystając np. z  oko-
licznych terenów otwartych, po wcześniejszym 
umówieniu się z wybranym instruktorem i wła-
ścicielem   terenu. Zainteresowani znajdą pomoc 
również w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji  
w Starachowicach.

SZCZYGLATE LOTY 
O  galerii świata oglądanej z  dystansu, lataniu i  fotografowaniu felieton pisze 
Krzysztof Szczygieł

Można obserwować permanentny brak zainteresowania konkursami fotograficznymi z mojej strony. Jednak 
z kilku wysłanych zdjęć, jedno trafiło na Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny organizowany przez czasopisma 
lotnicze, w którym zdobyłem drugą  nagrodę za fotografię zatytułowaną „Autocień Szczyglaty”.
Zdjęcia: autor
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WCZASY W ŁEBIE 
I URLOP W HISZPANII

Rozmowy z  poprzedniego 
wieku. Brzmi intrygują-
co, prawda? Wprawdzie 
w marcu minęło pół wieku 
odkąd pojawiłem się na 

tym świecie, ale czy to wystarcza-
jący pretekst, by już wracać do 
swoich dziennikarskich wspomnień 
z XX wieku? Mam nadzieję, że tak. 

O  podróżach z  dawnej Fabryki Samo-
chodów Ciężarowych na wczasy do Łeby 
wspominałem w  poprzednim numerze. 
To był rarytas. Ale jak sięgam do swoich 
pożółkłych wycinków z  ówczesnego 
„Słowa Ludu” do którego pisywałem to 
na początku lat 90. fabryka w Starachowi-
cach żyła głównie protestami. Po zmianie 
prezesa we wrześniu 1992 roku (Janusza 
Królikowskiego zastąpił Witold Celebań-
ski) już 1 października donosiłem: „Oku-
pacja w  Starze”. „To protest przeciwko 
niezrealizowaniu przez rząd postulatu 
związku o  przyznanie przedsiębiorstwu 
pomocy fi nansowej w wysokości 15 mld 
zł” – pisałem. Adam Krupa z  „Solidarno-
ści” nie wykluczał ostrzejszych form pro-
testu. Także w sierpniu rok później infor-
mowałem, że w Starze nie wypłacili pensji, 
odcięli telefony, a  pracownicy okupują 
zakład”. W proteście brała udział połowa 
liczącej w wówczas 3800 osób załogi. Trzy 
dni później strajk okupacyjny zawieszono, 
bo pracownicy otrzymali zaległe wypłaty 
za lipiec.   
Takie to były czasy przełomu. Burzliwe 
i  trudne. Ale obok toczyło się też nor-
malne życie. Kwitły na przykład wymiany 
młodzieży. W kwietniu 1992 roku zorgani-
zowano pierwszą w historii I Liceum Ogól-
nokształcącego międzynarodową wymia-
nę młodzieży, która pomogła uczniom 
przełamać tremę w  posługiwaniu się ję-
zykiem angielskim. Do grodu Stara przy-
jechała 13 – osobowa grupa uczniów 
z liceum w Skovde w Szwecji.  A wszystko 

dzięki pewnemu Szwedowi, który kiedyś 
przyjechał do Starachowic odwiedzić 
miejsce nauki swej przyszłej żony. Pobyt 
był podobno niezwykle udany. „Nikt nie 
chciał się rozstać. Nawiązano przyjaźnie 
i znajomości” – pisałem wówczas w „SL”. 
Ale nie tylko uczniowie „Jedynki” podró-
żowali. W wrześniu 1995 roku wyjechała 
do Aurich, miasta we Fryzji Wschodniej 
grupa uczniów II Liceum Ogólnokształcą-
cego  pod opieką Mariana Janusza i Beaty 
Szczepańskiej. Druga grupa z  Grażyną 
Kot i Adamem Stanikiem wybrała się do 
Herdecke, niemieckiego miasta w Zagłę-
biu Ruhry. Uczniowie mieszkali u  swych 
niemieckich kolegów, rano chodzili do 
szkoły, a po południu zwiedzali okolice. 
W  tym samym czasie do III Liceum 
Ogólnokształcącego przyjechała grupa 
uczniów z  Bremy. W  planach była wy-
cieczka w Góry Świętokrzyskie, do Krako-
wa i Oświęcimia oraz spotkanie z władza-
mi miasta. Co ciekawe do dziś mam też 
pożółkłe karteczki z  zapiskami rozmowy 
z panią Barbarą Romanowską, która orga-

nizowała pielgrzymki do Rzymu. W czasie 
takich wyjazdów miały miejsce także spo-
tkania z Janem Pawłem II. I to nie tylko na 
audiencjach generalnych, ale w  prywat-
nej rezydencji na Mszy Świętej. „ Po mszy 
papież podszedł do nas. Zaśpiewaliśmy 
„Zjednoczeni w duchu” – opowiadała mi 
wtedy pani Basia. A  ja nie wiedziałem 
jeszcze wówczas, że w  gronie pielgrzy-
mów była moja przyszła i… obecna żona. 
A  propos wyjazdów. Znalazłem też in-
formację o  konkursie jaki zorganizował 
w  1995 zakład Constar. By wziąć udział 
w  losowaniu nagród trzeba było do-
starczyć pięć etykiet z wyrobów paczko-
wanych z  nazwą produktu i  datą przy-
datności do spożycia. Nagroda główna 
– dwutygodniowe wczasy dla dwóch 
osób w Hiszpanii na Costa Brava wygra-
ła Małgorzata Jagiełło – Szyszka z  Kielc. 
Jedną z nagród pocieszenia – kosz wędlin 
– wylosowała starachowiczanka Łucja 
Piecuch. Ciekawe jak smakowały? No i czy 
urlop w Hiszpanii był równie słoneczny co 
obecnie trwające lato?
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O mieście, fabryce, podróżach w latach 90-tych ubiegłego wieku 
pisze Grzegorz Sajór
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Każdy ma jakieś pasje i zwią-
zane z nimi marzenia. Jedni 
realizują je od najmłod-
szych lat, inni czekają na 
odpowiednią chwilę. Ja nie 

czekałem. Od najmłodszych lat 
w  moim życiu były samoloty i  lot-
nictwo. 

Z modelarni na lotnisko

Latanie było moim marzeniem. Teraz 
stało się pasją. Jako dziecko zamiast 
biegać z kolegami za piłką, chodziłem do  
modelarni, aby spędzać tam godziny nad 
kolejnymi modelami samolotów. Było to 
bardzo satysfakcjonujące zajęcie. Nieco 
później modelarnię zamieniłem na płytę 
lotniska, gdzie z bliska mogłem obserwo-
wać samoloty. To właśnie tam zrodziła się 
moja pasja do szybownictwa, a  następ-
nie do samolotów silnikowych. Ta pasja, 
pasja latania, jest ze mną do dziś. Już po 
ukończeniu studiów rozpocząłem swoje 
latanie i  nabierałem doświadczenia pod 
czujnym okiem Jerzego Domagały. Dziś 
posiadając licencję spełniam swoje dzie-
cięce marzenia.

Lot zapoznawczy

Możliwość delektowania się podniebną 
swobodą i wolnością jest na wyciągnięcie 
ręki nie tylko dla mieszkańców dużych 
miast. Taką możliwość mają także miesz-
kańcy Starachowic w pobliskim Masłowie. 
To właśnie na tym lotnisku działa szkoła 
prowadzona przez Jerzego Domagałę, 
osobę dzięki której z przyjemnością zgłę-
białem tajniki lotnictwa, za co bardzo mu 
dziękuję. 
W  ośrodku szkolenia możemy wykupić 
lot zapoznawczy. Jest to idealne rozwią-
zanie dla osób, które chcą sprawdzić, czy 
lotnictwo może stać się pasją.
To sposób na przeżycie niezwykłej przy-
gody, ale także do zgłębienia wiedzy 
i nauki nowych umiejętności.

Uprawnienia lotnicze

Po locie zapoznawczym decydujemy, czy 
chcemy przystąpić do szkolenia lotnicze-
go, które kończy się egzaminem i zdoby-
ciem uprawnień lotniczych. Do szkolenia 
możemy przystąpić w szkołach państwo-
wych takich jak Politechnika Rzeszów  lub 
zdecydować się na jedną z wielu w Polsce 
prywatnych  szkół lotniczych, w  tym tej 
w Masłowie.
Pierwszym etapem, który musimy 
przejść jest licencja PPL(A) po zdoby-
ciu której, jesteśmy pełnoprawnymi 
pilotami. Trzeba jednak pamiętać, że 
jest to licencja przeznaczona głównie 
dla osób, które zamierzają latać rekre-

acyjnie, niezawodowo. Ci, którzy chcą 
związać swoją karierę zawodową z  lata-
niem mogą przejść do kolejnego kroku 
i  ubiegać się o licencję zawodową  A czyli 
CPL(A). Zrobienie podstawowej licencji to 
koszt od 22 do 25 tysięcy złotych.
Etapy zdobywania określonych upraw-
nień przypominają robienie kursu na 
prawo jazdy, z tą różnicą, że czas na ich 
zrobienie spędzamy w przestworzach i to 
jest w tym wszystkim cudowne.

Więcej informacji na temat 
kursów lotniczych
Remigiusz Tuz
Remigiusz.Tuz@wp.pl 
tel. 665-369-488

O realizacji marzeń oraz o tym, czy w naszych okolicach jest szansa na podniebne pod-
boje, pisze instruktor lotnictwa Remigiusz Tuz
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C
zy miasto Starachowice 
jest atrakcyjne dla mło-
dych ludzi? A może bardziej 
przyjazne dla młodzie-
ży jest miasto Santarem 

w Portugali lub Kłajpeda na Litwie? 
O tym w jaki sposób miasta w Euro-
pie prowadzą politykę młodzieżową 
mogli usłyszeć uczestnicy projektu 
„Cities for YOUth - Miasta dla mło-
dzież y”. 

Goście z Grecji, Hiszpanii, Litwy i Portu-
galii odwiedzili nasze miasto by zapre-
zentować działania podejmowane na 
rzecz młodzieży. 

Wymiana dobrych praktyk 

W końcu lipca przedstawiciele instytucji 
publicznych i organizacji pozarzą dowych 
z  Europy dyskutowali na temat polity-
ki młodzież owej w  swoich regionach. 
Młodzi mieszkańcy naszego miasta oraz 
osoby dorosłe pracujące z  młodzieżą 
mieli okazję  do wymiany dobrych prak-
tyk w  zakresie kreowania i  wdrażania 

polityki młodzieżowej zarówno na pozio-
mie lokalnym jak i międzynarodowym. 
 - Będziemy wymieniać się doświadcze-
niami, będziemy rozmawiać o  polityce 
młodzieżowej. Do tej dyskusji dajemy 
najlepszych specjalistów, moja zastęp-
czyni do spraw społecznych Aneta Na-
sternak, Kamil Stanos, Młodzieżowa 
Rada Miasta wita Was w Starachowicach 
– tymi słowami Prezydent Miasta Marek 
Materek  przywitał gości.

Ważny głos młodzieży

Następnie przedstawiciele każdego 
kraju zaprezentowali działania jakie po-
dejmują na rzecz młodych mieszkańców 
w swoich krajach. 
- My w Starachowicach szukamy pomy-
słów nie tylko w Polsce ale i w Hiszpanii, 
Portugali, na Litwie i  w  Grecji. Po tym 
jak pojedziecie zwiedzać Starachowice 
ja pójdę do mojego gabinetu z kilkoma 
pomysłami, które zaczerpnięte zostały 
z  Waszych prezentacji. O  tym, że  Sta-
rachowice są miastem dla młodzieży, 
świadczy chociażby fakt, że mieszkańcy 

zdecydowali się powierzyć zarządzanie 
kilkutysięcznym miastem osobie, która 
miała 25 lat. Obojętnie której dziedziny 
miasta byśmy nie dotknęli, staramy się 
wsłuchiwać w głos młodych ludzi, dlatego 
że to oni w przyszłośc będą tworzyć Stara-
chowice. W tym roku uruchamiamy klasę 
dwujęzyczną, po to aby młodzież lepiej 
mówiła po angielsku. Dodatkowo staramy 
się pisać dużo projektów z programu Era-
smus+, tak żeby wymieniać się doświad-
czeniami z maksymalnie dużą ilością orga-
nizacji pozarządowych i  samorządów na 
terenie całej Europy – tak w skrócie, Prezy-
dent Miasta przestawił nasze miasto jako 
przyjazne i atrakcyjne dla młodych ludzi.  

Polityka młodzieżowa

Grupa projektowa zwiedzała Starachowi-
ce oraz odwiedziła Młodzieżowy Sejmik 
Województwa Świętokrzyskiego. 
Goście z różnych stron Europy mogli nas 
odwiedzić dzięki realizacji partnerskiego 
projektu „Cities for YOUth - Miasta dla 
młodzież y”, dofi nansowanego ze środków 
programu Erasmus+.

Starachowice odwiedzili goście z Grecji, Hiszpanii, Litwy i Portugalii. 
Młodzi ludzie realizują projekt „Cities for YOUth - Miasta dla młodzież y”
Izabela Wrona

MIASTO PRZYJAZNE 
MŁODZIEŻY

SIERPNIOWIE POPOŁUDNIA  
W AMFITEATRZE

R óżnorodność - to słowo 
najlepiej opisuje cykl wy-
darzeń artystycznych, 
jakie Park Kultury propo-
nuje mieszkańcom tego 

lata. Wakacje w pełni,  a i amfite-
atr w  Parku Miejskim w  sierpniu 
wypełni się muzyką.

1 sierpnia w  kinie plenerowym zapro-
ponujemy film „Miasto 44” w  reżyserii 
i  ze scenariuszem Jana Komasy.  Do 
końca wakacji, na leżakach w  amfite-
atrze będzie można zobaczyć jeszcze 
dwa filmy: w piątek 13 sierpnia czarną 
komedię pod tytułem „Stulatek, który 
wyskoczył przez okno i  zniknął”, a  27 
sierpnia francuski film w reżyserii Fran-
cois’a Ozona  „U niej w domu”. 

Kubańskie i kieleckie brzmienia

Gorącymi kubańskimi rytmami będzie-
my rozgrzewać publiczność amfiteatru 
w  piątek 6 sierpnia. O  godzinie 18.00 
z  koncertem „Fiesta Cubana”  wystąpi 
zespół „Tres Del Son”. Zespół zapre-
zentuje najpopularniejsze kubańskie 
piosenki jak „Guantanamera” „Dos gar-
denias”  czy „Chan chan” oraz autorskie 
utwory. Następnego dnia, w  sobotę 7 
sierpnia zmiana muzycznego klimatu. 
O godzinie 18.00 z koncertem “Kielec-
kie brzmienia” wystąpią Konrad Pajek, 
Norbert Pajek i  Hubert Pajek czyli 
Bracia Pajek. Ludowa muzyka w  ich 
wykonaniu zyskuje zupełnie nowe 
brzmienie. Bracia Pajek nazywają tę 
fuzję trash-folkiem.
W  ten weekend na terenie parku 
będzie też prezentowana wystawa pla-
katów młodych podopiecznych Parku 
Kultury. 

Festiwal, klasyka i orkiestra dęta

W czwartek 12 sierpnia obchodzimy Mię-
dzynarodowy Dzień Młodzieży, więć am-
fi teatr przejmie starachowicka młodzież. 
Zagra m.in. zespół  z Parku Kultury – Noł 
Nejm. Początek zabawy o godzinie 17.00.
W sobotę 14 sierpnia ponownie w Parku 
Miejskim królować będzie muzyka kla-
syczna. Letnie koncerty w  amfi teatrze 
zainaugorowaliśmy koncertem z muzyką 
Fryderyka Chopina, teraz czas na Straus-
sa. “Popołudnie ze Staussem” tak na-
zwaliśmy koncert w  wykonaniu zespołu 
Strauss Ensemble pod kierunkiem Artura 
Jaronia. Początek o godzinie 18.00.
Dzień Wojska Polskiego uświetnią zespół 
Wiarusy ze Starachowic oraz po raz 
pierwszy w  Starachowicach – Marszał-
kowska Orkiestra Dęta. Koncert Wiaru-
sów o godzinie 17.00, orkiestra zagra od 
godziny 18.00.

Piosenka autorska, potańcówka 
i festyn

W  piątek 27 sierpnia pejzaż amfi teatru 
dźwiękiem zapełnią Janusz Radek oraz 
Tomasz Kordeusz. Początek drugiego 
z cyklu spotkań pod hasłem “Pejzaż z pio-
senką” rozpocznie się o  godzinie 19.00. 
W  sobotę 28 sierpnia o  godzinie 16.00 
zapraszamy na potańcówkę z  Teatrem 
Muzycznym Nad Kamienną. W niedzielne 
popołudnie 29 sierpnia festynem z wielo-
ma niespodziankami zakończymy “Waka-
cje w parku”.
Skończą się wakacje, ale amfi teatr – jeśli 
pogoda dopisze – nadal  będzie roz-
brzmiewał muzyką . Kalendarz na wrze-
sień jest wypełniony wydarzeniami.
Do zobaczenia w Parku Miejskim. Każdy 
znajdzie coś dla siebie.

Kino, kubańskie rytmy, muzyka ludowa z mocnym brzmieniem, klasyka, piosenka autorska,  
orkiestra dęta, żołnierska nuta, potańcówka i festyn – wiele będzie się działo w sierpniu 
w Parku Miejskim.
Agnieszka Lasek – Piwarska
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Na zdjęciach lipcowe koncerty w amfi teatrze: “Romans 
muzyki i fi lmu”  oraz  “Pejzaż z piosenką”
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EGIPT BEZ FILTRA

W Egipcie jest Pan od 2003 roku na mi-
sjach archeologicznych. Jak Pan tam 
trafi ł?

Historia zaczyna się dużo wcześniej, bo 
właśnie tutaj, w  Starachowicach. Marzy-
łem o dziennikarstwie. Pisałem w różnych 
redakcjach do momentu, kiedy zrozumia-
łem, że to nie moja droga. Archeologia 
polska pradziejowa towarzyszyła mi od 
liceum, więc pomyślałem, że pójdę na 
studia archeologiczne. W 2001 roku przy-
łączyłem się do forum dyskusyjnego, na 
którym wszedłem w  polemikę na temat 
pracy jednego z  bardzo znanych profe-
sorów, któremu zarzucano rozmijanie się 
z  faktami podczas prowadzonej wtedy 
przez niego misji. Stanąłem w jego obro-
nie, a  właściwie w  obronie jego pracy. 
Gdzieś z  tyłu głowy miałem marzenie, 
że może profesor mnie dostrzeże i  przy 
odrobinie szczęścia, zabierze na którąś ze 
swoich misji. 

Tak się stało?

Prawie. Jeden z  dyskutantów organizo-
wał w  tym czasie profesorowi wykład 
w  Słupsku, na który mnie zaprosił. Tam 
właśnie poznałem pana profesora osobi-
ście czego owocem był dwudniowy festyn 
archeologiczny z  jego udziałem w  Stara-
chowicach w  2002 roku. W  tym samym 
roku poszedłem na studia archeologicz-
ne, a rok później byłem z profesorem na 
wykopaliskach w Egipcie. Przyjaźnimy się, 
a od 2009 r. jestem jego zastępcą.

Jakie projekty realizujecie obecnie 
w Egipcie?

Aktualnie realizujemy dwa projekty. Misję 
Skalną polegającą na poszukiwaniu nie-
odkrytego do tej pory grobowca faraona 
Totmesa II, która trwa nieprzerwanie od 
2003 roku. A drugi projekt jest projektem 
sarkofagowym. Przygotowujemy doku-
mentację archeologiczną i  fotografi czną 
drewnianych sarkofagów egipskich z XI-X 
wieku przed naszą erą. Jest to okres naj-
piękniejszych sarkofagów. Po raz pierw-
szy od stu lat robimy dokumentację foto-

grafi czną, którą osobiście się zajmuję. 

Jakie jest Pana dotychczasowe naj-
większe odkrycie archeologiczne?

Dotychczas było takie w  ramach Misji 
Skalnej w  2019 roku, kiedy odkryliśmy 
depozyt królewski, co jest już wielką rzad-
kością w  Egipcie. Trafi liśmy na brzydko 
ciosaną kamienną skrzynię przypomi-
nającą element konstrukcyjny muru. 
Po kilku dniach poprosiliśmy o  przenie-
sienie tego elementu w  inne miejsce. 
Przy próbie przeniesienia, otworzył się. 
W środku była skrzyneczka, a w niej dwa 
jajka - ibisa i gęsi oraz zawinięty w płótno 
jej szkielet. W  ten sposób Egipcjanie za-
pisali imię króla Totmesa II. Oprócz tego, 
znaleźliśmy także drewnianą skrzyneczkę 
z  rzeźbą skarabeusza zawiniętą w  naj-
wyższej klasy bandaże. Po otworzeniu tej 
skrzyneczki, znaleźliśmy kolejną, w której 
było pudełko z kartuszem, czyli imieniem 
faraona wyrytym na ściance. W środku był 
zmumifi kowany skarabeusz. Nasze od-
krycie będzie można zobaczyć w   Grand 
Egyptian Museum w Gizie. Ale mamy na-
dzieję, że największe odkrycie, a więc gro-
bowiec królewski, jeszcze przed nami.

Odczuł Pan różnice kulturowe gdy po 
raz pierwszy pojechał Pan do Egiptu?

Tak i  to ogromne, ale innego rodzaju 
niż mogłoby się wydawać. Wyobrażałem 
sobie ten kraj wypełniony wielbłądami, 
coś zupełnie innego niż kultura zachod-
nia. Tymczasem, gdy pojechałem do 
jednej z  bogatszych dzielnic Kairu zoba-
czyłem McDonald’sa i  inne amerykańskie 
sieciówki. Wtedy mnie to odrzuciło, ale 
bardzo szybko się okazało, że Egipt ma 
drugie dno.

Drugie dno, które pokazuje Pan tury-
stom na organizowanych wyjazdach.

Tak. Tak naprawdę jest wiele Egiptów. Jest 
Egipt nastawiony pod turystę ze wszystki-
mi kurortami i chińskimi pamiątkami. Jest 
Egipt nocnych klubów, bananowej mło-
dzieży. I wsie, gdzie nic się nie wie o tury-

stach i gdzie Egipcjanie, pod warunkiem, 
że się szanuje ich kulturę, są nas bardzo 
ciekawi i  chętnie nawiązują znajomości. 
Ja wolę pokazywać ten prawdziwy Egipt, 
który z kurortami nie ma nic wspólnego. 

Przed przyjazdem do Egiptu daje Pan 
swoim uczestnikom jakieś wskazów-
ki?

Tak, głównie tłumaczę im jak się ustosun-
kować do wszystkich zasłyszanych ste-
reotypów w  Polsce, takich jak chociażby 
zemsta faraona.

Dużo jest w tym prawdy?

W  ogóle. Podobnie jest z  kwestią targo-
wania się. To nie prawda, że jeżeli się nie 
targujesz na bazarach to obrażasz sprze-
dawcę. To forma gry. Trzeba wiedzieć, że 
są bazary dla turystów i dla miejscowych 
– lepiej wybrać się na ten drugi.

Egipt jest państwem policyjnym. Jest 
możliwość zejścia z  typowych szla-
ków turystycznych?

Wbrew pozorom tak. Co prawda nie 
można sobie przejść z  plecakiem i  spać 
pod gołym niebem. W  takim wypadku 
od razu są informowane odpowiednie 
służby. Dbałość o  bezpieczeństwo tury-
stów jest tam bardzo ważna. Jeśli taki tu-
rysta zboczy z utartego szlaku turystycz-
nego, od razu jest zawracany. 

Jak więc udaje się Panu pokazywać 
swoim grupom ten Egipt nietury-
styczny?

Duże znaczenie ma to, że moje grupy 
są około czteroosobowe. Jeśli byłaby to 
większa grupa, to jest ona traktowana 
jako grupa turystyczna i  nie wszystko 
można zobaczyć. Jak wchodzi się w  pry-
watne wyjazdy i ma się odwagę, to można 
dużo więcej zobaczyć. 

Ile kosztuje taki prywatny wyjazd?

Dwunastodniowy wyjazd z  bogatym pro-

gramem (poza)turystycznym zamyka się 
w  około 8 tysiącach złotych łącznie z  prze-
lotem. Przykładowy plan takiej  podróży to 
Kair, Luksor, Asuan, Aleksandra czy grill na 
pustyni. W całym wyjeździe chodzi o to, żeby 
poczuć klimat tego miejsca. Przejść się tymi 
samymi piaskami po których chodzili sta-
rożytni. Chcę też pokazać różnorodność 
kuchni egipskiej, bo kuchnia to nieodzowny 
element podróży. Zabieram swoją grupę 
tam, gdzie można zjeść prawdziwe, pyszne 
egipskie przysmaki. Zawsze też mamy wizytę 
w prawdziwym egipskim domu.

Tęskni Pan za Polską?

Tak, najbardziej za warzywami. W  Egipcie 
warzywa zawsze są w sosie. Kuchnia arab-
ska nie jest zbyt skomplikowana i może się 
szybko znudzić. Przykładowo typowa egip-
ska sałatka składa się z  ogórka, pomidora 
i pietruszki. Egipcjanie mają świetne kurczaki 
z rożna czy zupę kawarah składającą się ze 
ścięgien nóżek i kostek z kurczaka. 

Ulubione danie egipskie?

Kiedyś bardzo nie lubiłem fulu, czyli takiego 
rozgotowanego bobu. Dziś go uwielbiam. 
Można go przygotowywać na wiele sposo-
bów. Ja lubię go z jajkiem i pomidorami. Pita 
z fulem to klasyczne egipskie śniadanie, za 
którym tęsknię będąc w Polsce.

Ma Pan plany związane z rodzinnymi 
Starachowicami?

Marzy mi się zorganizowanie wystawy zwią-
zanej z naszymi pracami. Mamy pomysł ru-
chomej wystawy, która mogłaby jeździć po 
całej Polsce. Mamy wiele kopii zabytków, 
może udałoby się także zorganizować jakiś 
oryginał. Cały czas rozmawiamy w tej spra-
wie z ambasadą Egiptu.

Jest jeszcze jakieś miejsce w Egipcie, 
które chciałby Pan odkryć?

Tak, jest to płaskowyż Gilf Kebir, część 
pustyni Uweinat. Jest to na granicy Libii, 
Sudanu i i Egiptu. Dalej już się nie da poje-
chać w Egipcie.

Życzę więc, aby dotarł Pan w to miej-
sce.
Dziękuję za rozmowę.

Kamil Zachert, starachowicza-
nin, archeolog, od 2003 roku 
przebywający na misjach arche-
ologicznych w Egipcie. Organiza-

tor kameralnych wypraw do Egiptu. Prowa-
dzi bloga polskiegipcjanin.pl

Miłość do archeologii zaprowadziła starachowiczanina, Kamila Zacherta aż do Egiptu.
O największych sukcesach, marzeniach i Egipcie bez fi ltra opowiedział w rozmowie 
z Anną Ziębą, Polski Egipcjanin. 
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ŚWIAT NA
TALERZU

Bierzemy szczyptę  świata i mocno krasimy go trady-
cyjnymi polskimi smakami. 
Przyprawia Katarzyna Wzorek, autorka bloga 
Wzorowe Smaki

Wędrując po świecie odkry-
wamy nie tylko nowe miej-
sca, ale również nieznane 

wcześniej smaki. Dlatego w  podróży 
warto odwiedzać regionalne restauracje, 
żeby móc potem przywieźć inspiracje do 
swojej kuchni. A gdyby tak dodać do nich 
nieco polskości? To może być naprawdę 
bajeczne doświadczenie!
W moich podróżach kuchnia jest bardzo 
ważna – kocham odwiedzać regionalne 
knajpy i pławić się w lokalnych smakach. 
Nawet podróż po Polsce dostarcza wspa-
niałych doznań kulinarnych, jeśli nie bę-
dziemy codziennie chodzić na schabowe-
go z frytkami i niedoprawioną marchewką 
(kulinarna zbrodnia dla mnie – niewiele 
potrzeba by taka surówka z  marchew-
ki była pyszna, a  zbyt wiele restauracji 
podaje ją w  formie niedoprawionych 
wiórów – karygodne!). A smaki te genial-
nie można łączyć z zagranicznymi szlagie-
rami. Oczywiście warto mieć bazę – tech-
nikę wykonania, znajomość najlepszych 
jakościowo składników i wiedzę, do czego 
te produkty pasują. Mając takie podstawy 
można tworzyć bajeczne dania, będące 
fuzją różnych światów. Dziś witam Was 
w  moim świecie, gdzie kuchnia polska 
często łączy się z włoską, hiszpańską czy 
węgierską. Rozgośćcie się, na pewno nie 
pożałujecie. Buon appetito!

Kasia Wzorek - starachow-
iczanka, autorka bloga “Wzo-
rowe Smaki”. Gotowanie jest 
jedną z jej największych pasji. 
Poza kuchnią lubi ogrodnict-
wo, książki i gry komputerowe.
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Fasolka szparagowa z  ziołowym pan-
grattato i burratą 

Część z Was pewnie zastanawia się, cóż to 
za dodatki, które proponuję Wam do znanej 
nam wszystkim fasolki szparagowej. Choć 
brzmią nieco obco, tak naprawdę znacie je 
na pewno w  nieco innej postaci. Pangrat-
tato to włoska bułka tarta. Od naszej różni 
się strukturą – nie jest to chlebowy pyłek 
do panierowania, lecz grubsze kawałki czer-
stwego chleba, pokrojone nożem albo roz-
drobnione w  malakserze. Taką bułkę we 
włoskim stylu przyrumieniamy na oliwie 
oraz doprawiamy ziołami i czosnkiem (moż-
na także chilli albo skórką z cytryny).  Nato-
miast burrata to siostra znanej wszystkim 
mozzarelli – niby znana serowa kulka, ale ze 
śmietankowym wnętrzem, które rozpływa 
się na ciepłych daniach. Fantastycznie sma-
kuje podana zarówno z fasolką szparagową, 
jak i  makaronem z  sosem pomidorowym 
czy ułożona na upieczonej pizzy.
Cena: ok. 12 zł
Czas przygotowania: 30 min
Składniki:
- 0,5 kg fasolki szparagowej
- 3-4 kromki czerstwego chleba
- 2 garści ulubionych świeżych ziół, np. pie-
truszki, bazylii, mięty, oregano 
- 1 duży ząbek czosnku
- kilka łyżek oliwy
- 50 g parmezanu lub grana padano
- 1 burrata – po ½ kulki na porcję
- sól, pieprz, cukier
Przygotowanie:
Burratę wyjmij z  lodówki, aby się zagrzała. 
Fasolkę oczyść z  resztek gałązek. W  garcz-
ku zagotuj wodę, dodaj do niej po łyżce soli 
i cukru i wrzuć fasolkę. Gotuj ją ok. 8-10 min, 
do miękkości. W czasie, kiedy gotuje się fa-
solka rozdrobnij chleb do malaksera i dołóż 
posiekane zioła. Miksuj na grube okruchy. 
Na patelni rozgrzej 2-3 łyżki oliwy, wrzuć na 
nie przygotowane ziołowe okruchy, przeci-
śnięty przez praskę czosnek i odrobinę soli. 
Smaż do zrumienienia i chrupkości chleba. 
Fasolkę wyłóż na głębokie talerze, polej 
odrobiną oliwy, posyp świeżo mielonym 
pieprzem i  wymieszaj. Posyp ją przygoto-
wanym pangrattato i  tartym parmezanem, 
a na wierzchu ułóż połówki burraty.

Polsko-hiszpańskie leczo

Pewnie zastanawia Was, dlaczego podaję 
przepis na polsko-hiszpańskie leczo, skoro 
pochodzi ono z  Węgier. Otóż dlatego, że 
to, co u nas podaje się jako leczo, przeszło 
u  nas niemałą ewolucję. Oryginalne leczo 
nie zawiera cukinii, która u  nas jest bazą 
tego dania, a  zamiast kiełbasy dodawany 
jest zwykle tłusty boczek, ale mam nadzieję, 
że żaden Węgier nie będzie miał nam za złe 
tego, że tak samo nazywamy naszą wersję. 
A  skąd Hiszpania? Z  ich wspaniałej kiełba-
sy chorizo. Ja najbardziej lubię ją w  wersji 
pikantnej i  tę Wam tu polecam, bo dzięki 
swojemu bogatemu aromatowi ogranicza 
użycie innych przypraw do minimum, dając 
ogrom smaku i  doskonałą nutę pikanterii. 
Polecam Wam spróbować tę wersję – satys-
fakcja gwarantowana.
Cena: ok. 20 zł
Czas przygotowania: 1,5-2 h
Składniki:
- 1 duża lub 3 małe cukinie
- 3 duże papryki
- 2 duże cebule
- 200 g ostrego chorizo 
- 500 g świeżych, dojrzałych pomidorów
- sól, pieprz, wędzona papryka łagodna 
i  ostra, słodka papryka, ziele angielskie, li-
ście laurowe
Przygotowanie:
Chorizo pokrój w  plasterki, wrzuć je do 
garnka i smaż do wytopienia tłuszczu. Dodaj 
przyprawy – po 1 łyżeczce słodkiej i  łagod-
nej, wędzonej papryki oraz ½ łyżeczki ostrej, 
wędzonej papryki i  smaż je do uwolnienia 
aromatu. Dodaj pokrojoną w  grubą kost-
kę cebulę i  smaż ją do zeszklenia. Cukinię, 
papryki i  pomidory umyj i  pokrój  w  dużą 
kostkę. Najpierw do cebuli dodaj cukinię 
i paprykę, a gdy się chwilę przesmażą dodaj 
pomidory. Dorzuć 2 liście laurowe i 3-4 kulki 
ziela angielskiego. Gotuj do momentu, gdy 
pomidory rozgotują się na sos, a  warzywa 
zmiękną. Spróbuj i dopraw ewentualnie do 
smaku solą i pieprzem.

Cytrynowe risotto z młodym groszkiem 
i bobem

To jest mój hit lata, zdecydowanie. Młode 
strączki z  miętą i  cytryną stanowią idealne 
połączenie, a  to że taplają się w  kremowym 
risotto tylko dodaje im uroku. Młodziutkiego 
bobu i  zielonego groszku nie traktuję zbyt 
długo temperaturą, bo cały ich urok pozostaje 
w chrupkości i świeżym smaku. Są uzależnia-
jące – polecam kupić i przygotować ich nieco 
więcej, bo część może zniknąć w czasie goto-
wania risotto i  ostatecznie nie będzie co do 
niego dodać. Pamiętajcie, że ostrzegałam :D 
Co do samego risotto – jeśli użyjecie gatunku 
ryżu odpowiedniego do risotto i  dodacie do 
niego masło i parmezan to właściwie nie ma 
siły, żeby było niesmaczne. Pamiętajcie tylko 
o  jednym - ryż do risotto, tak samo jak wło-
ski makaron, powinien być przygotowany al 
dente. To klucz do sukcesu. PS. Jeśli chcecie 
jeszcze bogatszego smaku, ryż przed pierw-
szą porcją bulionu możecie podlać ½ szklanki 
białego, wytrawnego wina, odparować je i do-
piero podlewać bulionem. 
Cena: ok. 20 zł
Czas przygotowania: 40-50 min
Składniki:
- 200 g ryżu do risotto (np. arborio)
- ok. 1 l lekkiego bulionu (warzywnego lub dro-
biowego)
- 1 średnia cebula
- 2 ząbki czosnku
- 1 cytryna
- 2 łyżki oliwy
- 2 łyżki masła
- 100 g parmezanu lub grana padano
- 150 g młodego zielonego groszku (ewentual-
nie mrożonego poza sezonem)
- 50 g młodego bobu
- duża garść liści mięty
- sól, pieprz
Przygotowanie:
Na patelni rozgrzej łyżkę masła i wrzuć strącz-
ki. Posól je delikatnie i  posyp skórką otartą 
z  połowy cytryny. Przesmaż je kilka minut, 
żeby lekko zmiękły, ale nadal pozostały ję-
drne. Przełóż warzywa na miseczkę, a  na tę 
samą patelnię wlej oliwę. Pokrój drobno ce-
bulę i  wrzuć na patelnię. Dodaj przeciśnięty 
przez praskę czosnek. Posól i  popieprz deli-
katnie. Smaż aż cebula się zeszkli, a czosnek 
zacznie aromatycznie pachnieć. Wtedy wsyp 
ryż i smaż go z cebulą i czosnkiem przez ok. 
5 min. Podlewaj go stopniowo bulionem – 
1-2 chochle, przemieszaj, przykryj i  gotuj, aż 
płyn się wchłonie. Czynności powtarzaj, aż ryż 
zmięknie, ale się nie rozgotuje. Możliwe, że nie 
wykorzystasz całego bulionu, ale lepiej mieć 
naszykowane więcej. Po dodaniu jakichś 700-
800 ml bądź bardzo uważny. Gdy ryż zmięk-
nie, dodaj skórkę z  reszty cytryny i  sok z  jej 
połowy, pozostałą łyżkę masła, parmezan, po-
siekaną miętę i strączki. Wymieszaj dokładnie 
i spróbuj – w razie potrzeby dopraw fi nalnie 
solą i pieprzem.

Porzeczkowe Porzeczkowe gazpachogazpacho

Klasyczne gazpacho składa się z dojrzałych 
pomidorów, papryk i  ogórków z  dodatka-
mi. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby 
wprowadzić do nich mały twist w  postaci 
polskich, czerwonych porzeczek. Porzeczka 
wspaniale łączy się z  pomidorami i  papry-
kami, ale nie pasuje mi do ogórków, więc 
z  nich zrezygnowałam. Nie jest to typowa 
zupa, lecz chłodnik, więc idealnie sprawdzi 
się w  czasie upalnego lata. Gazpacho to 
wspaniała dawka smaków i witamin podana 
w  formie przyjemnie ochładzającego posił-
ku. PS. Nie masz czasu chłodzić zupy nawet 
przez kilka godzin? Przygotuj wszystkie wa-
rzywa i  owoce w  dużej misce, zamarynuj 
w  podanych przyprawach przez godzinkę, 
a potem zmiksuj z lodem. Ta wersja nie bę-
dzie miała tak pełnego smaku, ale można ją 
przygotować błyskawicznie.
Cena: ok. 15 zł
Czas przygotowania: 30 min + chłodzenie: 
min. 2-3h, najlepiej przez noc
Składniki: 
- 1 kg malinowych pomidorów
- 2 dodatkowe pomidory – mogą być żółte 
dla dodania koloru
- 4 małe papryki czerwone
- 0,5 kg czerwonej porzeczki
- 1 mała cebula cukrowa
- ½-1 papryczki chilli
- 1 duży lub 2 małe ząbki czosnku
- 1 limonka
- 2 łyżko octu winnego
- 100 ml + 2 łyżki oliwy z oliwek
- 3-4 kromki chleba
- gałązka rozmarynu
- sól, pieprz
Przygotowanie:
Warzywa i  owoce umyj. Pomidory malino-
we przekrój na połówki, wykrój szypułki 
i pokrój je na mniejsze kawałki. Z 3 papryk 
wykrój gniazda nasienne i  też je rozdrob-
nij. Porzeczki oberwij z gałązek, odłóż nieco 
owoców do podania (2-3 łyżki) i wrzuć wraz 
z  warzywami do kielicha blendera. Cebulę 
i czosnek obierz, pokrój w mniejsze kawałki 
i  dodaj do reszty. Pokrój również paprycz-
kę chilli – ilość zależy od ostrości paprycz-
ki i  od Waszej tolerancji ostrości. Polecam 
dodać najpierw połowę razem z  pestkami 
i spróbować – jeśli będzie za mało pikantne, 
można dołożyć więcej chilli. Z limonki zetrzyj 
skórkę i wyciśnij sok i dodaj do kielicha wraz 
z  octem i  100 ml oliwy. Posól i  popierz do 
smaku. Zmiksuj na bardzo gładki krem. Na 
wysokich obrotach może to zająć nawet 10-
15 min. Spróbuj i w razie potrzeby dopraw 
solą, pieprzem i  chilli. Odstaw do lodówki 
na minimum kilka godzin, a  najlepiej całą 
noc. Gotowe. Do podania przygotuj nastę-
pujące elementy: odłożone porzeczki, żółte 
pomidory (umyj, pokrój na ćwiartki, wydrąż 
gniazda nasienne, a miąższ pokrój w drobną 
kostkę), 1 czerwoną paprykę (umyj, wydrąż 
gniazda nasiennie i pokrój w drobną kostkę) 
oraz grzanki rozmarynowe (kromki chleba 
pokrój w  grubą kostkę, na patelni rozgrzej 
2 łyżki oliwy, dodaj drobno posiekane igiełki 
rozmarynu i chleb, smaż do zrumienienia).  

fot. autorka

fot. Pixabay
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