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Wystawa fotografii przygotowana
przez Towarzystwo Przyjaciół Starachowic
w 100. rocznicę odzyskania praw miejskich
przez Starachowice
1916 – 2016

W ciągu 50 lat w Starachowicach wyprodukowano ponad 630 tysięcy ciężarówek
z charakterystycznym napisem Star na masce. Jeszcze 20 lat temu widok Stara był
jednym ze stałych elementów pejzażu polskich szos, dróg i autostrad. Żaden inny
samochód ciężarowy nie przewiózł na krajowych trasach tylu ton towarów.
I żadne inne podwozia nie były podstawą tylu pożytecznych wersji samochodów, jak
cysterny, podnośniki, dźwigi i zamiatarki. Możemy być z nich dumni...
Pomysł: Monika Słowak-Brzezińska
Redaktor: Adam Brzeziński
Konsultanci: Józef Kowalski, Waldemar Grzyb, Tomasz Sokół
Na wystawie wykorzystano fotografie pochodzące ze zbiorów prywatnych pana Stanisława
Walkiewicza, ze zbiorów prywatnych pana Józefa Kowalskiego, prospektów reklamowych Fabryki
Samochodów Ciężarowych w Starachowicach oraz Wikipedii. Twórcy wystawy dołożyli wszelkich
starań, by odszukać wszystkich autorów prezentowanych fotografii.
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Star 20 i Star 21

Star 20 był pierwszym po II wojnie światowej polskim
samochodem produkowanym seryjnie. Do momentu
zakończenia produkcji w połowie lat 50. wyprodukowano ponad 47 tysięcy ciężarówek tego modelu.

Po zakończeniu działań wojennych zapotrzebowanie
na samochody ciężarowe było ogromne. W 1946 r.
powstało Centralne Biuro Badań i Konstrukcji Przemysłu Motoryzacyjnego, które opracowało prototyp samochodu ciężarowego. Jego produkcję uruchomiono
w 1948 r. w Zakładach Starachowickich pod nazwą Star
20. Meldunek o rozpoczęciu produkcji złożył władzom
państwowym jeden z robotników Zakładów –
Kazimierz Mazur.

Pierwsze Stary były eksportowane między innymi do
Chin, Turcji, Bułgarii i Albanii

Ciężarówkę wyposażono w silnik benzynowy S42
o mocy 85 KM. Ładowność wynosiła 3,5 tony. Ciekawostką były kabiny z drzwiami otwieranymi pod wiatr.

Stara 20 produkowano w kilku wersjach, jednak symbolem lat 50. stała się wywrotka – ciężarówka odbudowującego się po zniszczeniach wojennych państwa.

Problemy z terminowymi dostawami kabin z kieleckich
zakładów SHL sprawiły, że w latach 50. rozpoczęto
produkcję w Starachowicach uproszczonych, kanciastych kabin N23

W 1955 r. Zakłady Starachowickie zmieniły nazwę na
Fabryka Samochodów Ciężarowych – w skrócie FSC.

Autor planszy: Michał Mazur, wnuk robotnika Kazimierza Mazura

Star 21 był modelem „przejściowym” między Starem 20
a 25. Jego ładowność wzrosła do 4 ton. Był produkowany w drugiej połowie lat 50. Powstało ponad 27
tysięcy ciężarówek tego modelu. Na fotografii „star”
wyposażony w nadwozie typu N71, używany w Zakładowej Straży Pożarnej F.S.C.
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Star 25 i Star 27

Prototyp Stara 25 zaprezentowano w 1956 r. Od swojego poprzednika – Stara 20 –
różnił się lepszą izolacją akustyczną i termiczną kabiny, wydajniejszym ogrzewaniem
oraz lepszą widocznością z miejsca kierowcy.

Star 25 był produkowany seryjnie w latach 60. Do napędu ciężarówki zastosowano
unowocześniony sześciocylindrowy silnik benzynowy S 472 o mocy 95 KM. Ładowność auta wynosiła 4 tony. Był jednym z najliczniej produkowanych modeli ciężarówek Star. Wyprodukowano ich ponad 118 tysięcy sztuk!

Wraz z standardową odmianą modelu 25 rozpoczęto
przy współpracy z innymi producentami montaż specjalnych wersji zabudowy. Ciągnik siodłowy Star C25
przystosowany był do pracy w zestawie z jednoosiową
naczepą skrzyniową lub naczepą furgonową. Model
W25 to tylno-zsypowy samochód wyładowczy. W celu
zapewniania możliwości przewozów ładunków o dużych gabarytach, wprowadzono do oferty model Star
25L z wydłużoną ramą i zwiększonym rozstawem osi.
Przedłużone podwozie wykorzystywane było również
w przeznaczonym pod zabudowy strażackie modelu
Star A25P. Na rynki eksportowe produkowano model 25
Tropic, dostosowany do warunków klimatycznych krajów afrykańskich. Na podwoziu modelu 25 montowano
również zabudowy śmieciarki, piaskarki, żurawia samochodowego oraz betoniarki.
Fotografia przedstawia Stara 25 w wersji dla straży pożarnej, prezentowanego w Centrum Edukacji Przyrodniczej
w Marculach.

Jeszcze w pierwszej połowie lat 70. straż pożarna
pędziła do pożarów Starami 25. Fotografia przedstawia
kapitana pożarnictwa Jana Ryskiego przy wozie Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej FSC przed biurem
głównym fabryki.

Autor planszy: Hubert Oziomek

Chcąc zmniejszyć koszty eksploatacji benzynowych
Starów 25 w 1962 r. rozpoczęto produkcję Stara 27
z silnikiem diesla. Zastosowano w nim silnik wysokoprężny S 53. Star 27 od Stara 25 zewnętrznie praktycznie niczym się odróżniał.

Stara 27 również produkowano przez całą dekadę lat
60. Wyprodukowano ich jednak tylko 14,5 tysiąca
egzemplarzy. Stary 25 i 27 były eksportowane do Bułgarii, Wietnamu, Egiptu i Chin.
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Star 66 i Star 660

Stary 66 i 660 posiadały napęd na trzy osie. Napędzane były silnikiem benzynowym S 47 o mocy 105 KM,
silnikiem wysokoprężnym S 530 o mocy 105 KM lub
silnikiem wysokoprężnym S 359 o mocy 150 KM.
Ładowność wynosiła 4,5 tony.

Stary 66 i 660 to ciężarówki przystosowane do pracy
w trudnych warunkach drogowych i terenowych.

Na podwoziu modelu Star 660 i jego pochodnych
montowano różne wersje zabudów, na przykład
nadwozie furgonowe typu 117 AUM, żuraw samochodowy Hydros R-061 lub ŻSH-6S, koparki K-407B, radiostacje R-118, R-137 oraz R-140, stacje radioliniowe
R-404 i R-405, nadwozia naprawcze typu 750 Sarna,
nadwozia typu AP-64 do przewozu bloków pontonowych, nadwozia typu BP-64 do przewozu bloków
brzegowych parków pontonowych czy też most towarzyszący SMT-1 (na fotografii).

Autor planszy: Tomasz Sokół

Stary 66 oraz 660 były produkowane przede wszystkim dla wojska. Wyprodukowano je w ilości ponad 67
tysięcy sztuk.

Stary 66 i 660 były eksportowane do krajów afrykańskich.

Stary 66 oraz 660 z powodzeniem służyły podczas
ekspedycji naukowych polskich archeologów, np. na
pustynię Gobi, czy w góry Etiopii, gdzie Star 660 M1
przejechał kilka tysięcy kilometrów w terenach górzystych, nie zawodząc jego uczestników.

Stary 66 i 660 produkowano przez ponad dwie dekady
– od końca lat 60. do połowy lat 80.

Star 660 M2 stał się bazą do budowy „Papamobile” dla papieża Jana Pawła II podczas jego pierwszej pielgrzymki
do Polski w roku 1979. Odbudowany samochód można zobaczyć w Muzeum Przyrody Techniki w Starachowicach.
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Star 28 i Star 29

Ciężarówki Star 28 i Star 29 stanowiły model przejściowy pomiędzy poprzednimi konstrukcjami a modelem
docelowym, czyli Starem 200.
W ich konstrukcji mieszało się wiele zmodernizowanych elementów ze Starów 25 i 27 oraz całkowicie nowych. Nowa była kabina, skrzynia ładunkowa, zmodernizowany silnik oraz podniesiona do 5 ton ładowność.

Stary 28 i 29 miały kabinę opracowaną we współpracy z francuską firmą Chausson, która zapewniała kierowcy
wygodne warunki pracy. Między innymi zaprojektowano anatomiczne siedzenia z możliwością regulacji, wodne
urządzenie ogrzewczo-wentylacyjne czy regulowanie położenia koła kierowniczego.

Stary 28 i 29 były produkowane w kilku odmianach. Na przykład był to ciągnik
siodłowy Star C28, podwozie pod żuraw Star Ż28 lub urządzenia specjalne, podwozie BW 28 pod wywrotkę lub podwozie pod furgony specjalne.

Stary 28 i 29 produkowano przez dwie dekady – od końca lat 60. do końca lat 80. Wyprodukowano ich aż 215 tysięcy sztuk! Był to najliczniej produkowany model ciężarówek Star.
Star 29 wyposażony w silnik benzynowy był ostatnią ciężarówką wyposażoną w tego rodzaju jednostkę
napędową produkowaną przez FSC
Starachowice.

Star 28 był ciężarówką wyposażoną w silnik wysokoprężny typu S530A1 o mocy 100 KM, zaś Star 29 –
w silnik benzynowy typu S47A o mocy 105 KM.

Autor planszy: Tomasz Sokół
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Star 266

Star 266 to prawdziwa „gwiazda” starachowickiej fabryki. Ciężarówka przystosowana została do pracy
w trudnych warunkach drogowych i terenowych.

Stara 266 produkowano przez ponad dwie dekady – od
połowy lat 70. do końca lat 90.

Star 266 mógł pokonywać teren o pochyleniu poprzecznym do 25° i wzdłużnym do 35°. Na fotografii
Stary 266 na „poligonie” testowym FSC w Wąchocku.

Star 266 posiadał napęd na trzy osie. Napędzany był
silnikiem wysokoprężnym S 359 o mocy 150 KM.
Ładowność wynosiła 3,5 tony w terenie lub 5 ton na
szosie.

Autor planszy: Tomasz Sokół

W 1988 r. dwa Stary 266 wzięły udział w Rajdzie ParyżDakar. Do mety dotarły obie załogi: Jerzy Franek z Tomaszem Sikorą oraz Jerzy Mazur z Julianem Obrockim.

Star 266 był eksportowany między innymi do Angoli,
Birmy, Jemenu, Libii, Węgier oraz ZSRR. Model ten
może sprawnie działać przy wilgotności wynoszącej
do 98 % oraz zapyleniu wynoszącym 1,5 g/cm³.
Wyeksportowano ok. 5000 ciężarówek Star 266.

Star 266 był produkowany przede wszystkim dla wojska. Wyprodukowano go w ilości 26 tysięcy sztuk.

Star 266 posiadał możliwość pokonywania brodów
wodnych o głębokości do 1,8 m!
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Star 200
Nowy Star prezentował się nowocześnie i w istocie taki był.
Spełniał wszystkie standardy
europejskie obowiązujące ówcześnie. Nowoczesna, dwumiejscowa kabina kierowcy
była bogato przeszklona, zapewniając dobrą widoczność.
Wygodne fotele, ogrzewanie
i wentylacja, oraz zestaw
wskaźników, zapewniały należyty komfort obsługi.

Od początku lat 60. trwały prace nad stworzeniem
całkiem nowej generacji ciężarówek, oznaczonej symbolem Star 200. Oficjalna prezentacja miała miejsce
w 1966 r. Seryjną produkcję uruchomiono w 1974 r.

Stara 200 produkowano przez dwie dekady – od połowy lat 70. do połowy lat 90. Na fotografii widać Stara 200,
który wyprodukowano w Starachowicach jako 600.000 ciężarówkę.

Star 200 były jednym z popularniejszych modeli ciężarówek Star. Wyprodukowano go w ilości 78 tysięcy
sztuk. Był chętnie kupowany przez odbiorców. Na fotografii uchwycono moment przekazania dokumentów
wozu nowemu właścicielowi.

Autor planszy: Hubert Oziomek

Star 200 napędzany był silnikiem wysokoprężnym S
359 o mocy 150 KM. Ładowność ciężarówki wynosiła
6 ton.

W 1984 roku model poddany został modernizacji.
Zmieniono kształt nadkoli i przód kabiny, skrócone
zostały drzwi oraz zmodernizowano silnik do wersji S
359M. W kolejnych latach wprowadzono umieszczone
znacznie niżej, tuż przy nadkolach kabiny, kasetowe
klamki z Polskiego Fiata 126p.
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Star 244

Star 244 był uterenowioną ciężarówką z napędem na
wszystkie cztery koła, która mogła poruszać się
w trudnych warunkach drogowych oraz w terenie.
Przystosowany był do pokonywania przeszkód wodnych o głębokości do 1 m.

Model 244 RS przeznaczony był dla „pegeerów”, czyli
ówczesnych dużych gospodarstw rolnych. Dzięki reduktorowi ciężarówka mogła poruszać się tak wolno,
że umożliwiało to jazdę obok maszyny rolniczej, np.
koszącej zielonkę.

Star 244 wyposażony został w sześciocylindrowy silnik
wysokoprężny o mocy 150 KM. Jego ładowność wynosiła 5 ton.

W 1987 r. Star 244 otrzymał unowocześnioną okabinę z lekko zmienionym wyglądem zewnętrznym (ściana przednia, dach, drzwi, błotniki
z nadkolami, stopnie wejściowe,
zegary deski rozdzielczej).

Produkowany był przez ponad dwie dekady – od połowy lat 70. do końca lat 90. W sumie powstało ponad 12
tysięcy ciężarówek tego modelu.

Star 244 został zbudowany w oparciu o podzespoły Stara 200. Był przeznaczony szczególnie dla rolnictwa,
leśnictwa, budownictwa, energetyki, a także służb mundurowych, tj. wojska i straży pożarnej.

Autor planszy: Tomasz Sokół
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Star 1142

Na początku lat 80. rozpoczęto prace nad następcą
popularnego Stara 200 – Starem 1142. Mimo zewnętrznego podobieństwa do poprzednika, spowodowanego koniecznością produkcji na dotychczasowych liniach zbudowanych dla Stara 200, nowa kabina była
znacznie ulepszona technologicznie.

Stara 1142 produkowano w latach 1986-2000. Ze względu na kryzys gospodarczy wyprodukowano go jednak tylko
w ilości około 15 tysięcy sztuk.
Star 1142 miał pierwszą
w historii seryjnie produkowanych ciężarówek Star kabinę kierowcy odchylaną
do przodu by ułatwić dostęp do silnika.

Star 1142 był napędzany sześciocylindrowym silnikiem
wysokoprężnym S 359M o mocy 150 KM oraz silnikiem
T 359E, który montowano w modelu Turbo z doładowaniem silnika turbosprężarką typu B3C, osiągającym
moc 170 KM.

Powstało kilka wersji Stara 1142, różniących się wyposażeniem. Ładowność ciężarówki
wynosiła 6,5 tony. Fotografia wykonana przed Zakładowym Domem Kultury.

W Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach można zobaczyć skrzyniowego
Stara 1142 z dźwigiem samozaładowawczym, który jeszcze do niedawna użytkowany był w starachowickiej firmie budującej i naprawiającej mosty.

Autorami planszy są uczniowie Gimnazjum nr 2: Aleksandra Niewiadomska, Michał Bidziński i Michał Stąporek
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Star 742

Star 742 był stosunkowo nieduży, zwrotny, doskonale
nadający się do roli dużego dostawczaka, zwłaszcza
w warunkach miejskich.

Jego ładowność wynosiła 3,5 tony.
To niedużo jak na ciężarówkę, ale
sporo jak na ówczesne samochody
dostawcze.

Nisko usytuowana powierzchnia ładunkowa Stara 742 ułatwiała załadunek
i wyładunek towarów.

Star 742 wyposażono w wygodną, trzymiejscową odchylaną kabinę z dobrzy wyposażonym
stanowiskiem pracy kierowcy.

Star 742 był seryjnie produkowany w latach 90. Wyprodukowano co najmniej 5 tys. ciężarówek tego modelu.

Autor planszy: Michał Mazur

