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колись Starachowice Górne?”.
- Може це видаватися дивним, але  
Стараховіце як місто в сьогоднішніх 
границях існує тільки з 1952 року – 
пояснює Krzysztof Kasprzyk – попе-
редньо на цій території знаходилося 
декілька поселень. Все почалося в 
XVI столітті з кузні, яку cystersi орен-
дували так званому Starzechowi. Це 
йому, правдоподібно завдячуємо 
назві Starzechowice, пізніше пере-
йменовано в Starachowice. Біля якого 
знаходилося місто Wierzbnik, що 
повстало з допомогою бенедиктів 
з klasztoru świętokrzyskiego. Тільки 
в 30-тих роках XX століття виділе-
но Starachowice Wieś і Starachowice 
Fabryczne. Під час II світової війни гіт-
лерівці приєднали в єдиний осере-
док разом з Krzyżową Wolą, Wanacją 
i Starachowicami Górnymi (однак і 
снувало таке село!). Після війни ця 
місцевість здобула свою незалеж-
ність, щоб знову стати об’єднаними  
Starachowicami, 1 липня 1952 року.

Ліс в місті 

Доходимо до Parku Miejskiego. Від-
новлена зелена територія в центрі 
міста тішить око. Але не всі знають, 
що це територія колишньої копальні 
залізної руди „ Herkules”, заснована 
в 1836 році – розповідає Krzysztof 
Kasprzyk – тому там проходить синя 
пішохідна стежка „Śladami górników”. 
Традиційно в нашому місті гірники 
були дость шанованими.

В парку можна прогулятися тема-
тичними стежками, виходимо схо-
дами вгору і минаємо амфітеатр, по-
вертаємо на право в сторону вулиці 
Pieleckiego та рухаючись вниз ми-
наємо колишню садибу PTTK-u, яка 
свого часу була адміністративно 
– житловим будинком, що належав 
до Wielkiego Pieca (Великої Печі). А 
дальше знаходиться капличка святої 
Barbary (Барбари), яка підкреслює 

З устрічаємося на місці, 
яке буде ідеальне для 
початку екскурсії по 
Стараховіцах, тобто 
біля пам’ятника Star 

1142, який стоїть на перехресті 
вулиць Kieleckiej i Radomskiej. 

Допоки підемо до залеву, погляне-
мо ще в сторону кам’яного хреста та 
території колишньої Gimnazjum nr 
1, а попередньо Szkoły Podstawowej 
nr 3 – В тій місцевості знаходила-
ся перша велика піч, хоча точно-
го місця його знаходження ми не 
знаємо, говорить Krzysztof Kasprzyk 
– побудований в 1789 році за ініці-
ативи Aleksandra Rupkiewicza, opata 
zakonu cystersów.

Над бурхливою рікою

В такий спосіб ввійдемо в дух історії 
металургійних традицій, які будуть 
нас супроводжувати протягом цілої 
прогулянки, разом з красою приро-
ди. Вдивляємся у прекрасні хвилі, 
що мерехтять на сонці. Навіть попри 
тривалі ремонтні роботи залев 
Pasternik не втрачає своєї красоти.

- Назва Pasternik походила від роз-
ложистих ланів в цьому місці на яких 
тоді випасалася худоба, оповідає 
Krzysztof Kasprzyk – Залев був по-
будований в 1920 році, для потреби 
збройних заводів, які мали б повста-
ти в часі польсько – більшовицької  
війни. Але не була то перша водой-
ма. Скоріше на цьому місці знахо-
дився став, води якого підсилювали 
роботу трьох великих металургій-

важливість металургійних традицій 
в Стараховіцах.
Звідти вже близько до музею 
Przyrody i Techniki, який заслуговує 
на більшу увагу і окрему екскурсію.

Вузькою колією на Szlakowisko

В Стараховіцах не вдасться нам 
уникнути ходьби під досить круті 
пагорби, отож ідемо вулицею на 
Szlakowisku в сторону гори. Ці 8роз-
кішні „скали” це побічний ефект 
топлення заліза в великих печах – 
розповідає Krzysztof Kasprzyk. Від-
ходи використовували як щебінь 
для доріг або у продукції цегли, але 
частину з них просто складали в 
одному місці. У 60-тих роках вихо-
дячи сюди з батьком на прогулянку, 
бачив як з свіжих шлаків відходило 
тепло, било світло.

Нині ця територія є впорядкована 
з повагою до історії. Представлено 
гори, перед якими стоїть пам’ятний 
вузькоколійний вагон з ковшем. Ця те-
риторія сприяє також міському рекру-
тингу. Зима ідеально підходить для 
з’їжджання на санах, а літом можна 
відвідати відкритий тренажерний зал і 
міні мотузковий парк. У підніжжі скали 
знаходяться металеві мангали і столи-
ки з лавками, за якими вже зустрічали 
мешканців Стараховіц, відкриваючих 
сезон відпочинку на свіжому повітрі.

Історія під скалами.

Знову вирушаємо вулицею вгору, до-
ходячи до алеї Armii Krajowej. Поверта-
ємо праворуч, щоб побачити рідкісну 
пам’ятку природи, геологічне відкрит-
тя „ Skałki”. Минаємо майдан лейте-
нанта Zdzisława Rachtana „Halnego”, 
а також пам’ятник солдатам AK : 
Mariana Świderskiego „Dzika” і Edmunda 
Rachtana „Kaktusa”. Це місце нагадує 
про партизанське минуле нашої міс-
цевості.

Тепер можна відпочити на одній з 
багатьох лавок, або вийти сходами 
вгору на терасу, з якої відкривається 
вид на Góry Świętokrzyski ( Гори Сьвен-
токшискі). Це найкраще місце щоб за-
планувати наступну подорож.

Переклад 
Vasyl Stefurak

них печів, які опалювалися дерев’я-
ним вугіллям. Ці заклади були части-
ною промислового плану Stanisława 
Staszica (Станіслава Сташіца), який 
назвав Kamienną найбільш працьо-
витою річкою в Польському Королів-
стві.

В більш сучасному часі залев ви-
конував рекреаційні функції, меш-
канці перш за все могли оренду-
вати лотки. Зараз біля Pasternika 
проходять три пішоходні маршру-
ти, про які добре пам’ятати, пла-
нуючи довші прогулянки: зелений 
маршрут Starachowice – Bodzentyn 
– Łączna (41км.), жовтий маршрут 
Starachowice – Marcule – Iłża (30 км.), а 
також чорний маршрут Starachowice 
– Wykus – „Burzący Stok” (19 км.).

Starachowice Dolne

Ідемо в сторону залізничного пере-
їзду. Ліворуч минаємо хрест з 1846 
року, з написом на латині, що у пе-
рекладі на польську звучить „liczne 
plagi na grzesznika lecz ufający w 
Panu dozna miłosierdzia”. Перехо-
димо через залізничний переїзд, 
гід нагадує, що лінія колії ще з 1887 
року, тобто їй вже 135 років. Далі ще 
одна цікавинка, тобто якір судна MS 
Starachowice, який був спущений 
на воду в 1970 році. Судно плавало 
під польським прапором, по морях 
цілого світу на протязі 21 року.
На перехресті повертаємо трішки 
ліворуч, щоб побачити на вулиці 
Sportowej найстаріший будинок 
нашого міста. Це залишок робітни-
чих кварталів з 1836 року, які при-
значалися для працівників металур-
гії.

Повертаємося на головну дорогу і 
вулицю Radomską і йдемо в сторо-
ну Parku Miejskiego. І тут виникає 
запитання до екскурсовода: „якщо 
є Starachowice Dolne, то чи були 

ТРАВНЕВА ПРОГУЛЯНКА МІСТОМ
Звичайна прогулянка може видатися пізнавальною, коли поглянемо на 
відомі речі з іншої сторони. Magdalena Pawłowska проводить екскурсії 
містом разом з Krzysztof Kasprzyk, гідом, істориком, керівником Oddziału 
Międzyszkolnego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Початок: Zalew Pasternik, перехрестя 
вулиць Kieleckiej i Radomskiej 
Кінець: Скали при алеї Armii Krajowej
Дистанція: 3 км.
Час: 40-50 хв.

Фот. Katarzyna Gritzmann


