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Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji XIX Ogólno-
polskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. 
Jerzego Samelczaka, który odbędzie 21 i 22 sierpnia 2021 roku  
w Wilkowicach (gmina Lipno, powiat leszczyński). 

Organizatorzy mają nadzie-
ję, że tegorocznej imprezie nie 
zagrozi pandemia koronawi-
rusa COVID 19. Aktualnie nie 
ma jeszcze żadnych wytycz-
nych dotyczących organizacji 
tego typu wydarzeń. Spadająca 
liczba zachorowań, daje jednak 
nadzieję, że festiwal odbędzie 
się na normalnych zasadach.  
Z całą pewnością pozostaną za-
lecenia sanitarne typu dystans 
czy dezynfekcja. Pod dużym 
znakiem zapytania stoi prze-
prowadzenie korowodu. Or-
ganizatorzy mogą nie uzyskać 
zgody Policji (tak jak to było 
w ubiegłym roku). Pewnym 
rozwiązaniem byłby przejazd 

pojazdów wyłącznie rejestro-
wanych. Decyzja w tej spra-
wie zapadnie w połowie lipca.  
W tym roku planowany jest 
wieczór kolekcjonera, ale odbę-
dzie się on w piątek w plenerze 
na terenie klubu sportowego 
„Korona Wilkowice” (miej-
sce otwarcie festiwalu). Tytuły 
„Kolekcjonera roku” zostaną 
przyznane za rok 2020 i 2021.  
W ubiegłym roku zgłoszono 
trzy kandydatury, a w tym roku 
można zgłaszać kolejne oso-
by. Ze względu na pandemię 
zmniejszono do dwóch kry-
terium zlotów w jakich musi 
wziąć udział kandydat. Ciągni-
kien festiwalu będzie Dzik. Na 

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacyjne XIX Ogólnopol-
skiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego 
Samelczaka zwanego dalej Festiwalem.
2. XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych 
im. Jerzego Samelczaka jest wystawą starych ciągników i maszyn rol-
niczych.
3. XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych 
im. Jerzego Samelczaka organizowany jest przez Urząd Gminy w Lip-
nie, Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Trak-
tor i Maszyna” w Lipnie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie.
4. Festiwalowi towarzyszy Wystawa Rolnicza „AgroWilkowice”. Zasa-
dy organizacyjne „AgroWilkowic” reguluje odrębny regulamin.
5. Termin Festiwalu: 21-22.08.2021 (montaż stoisk: 20.08.2021 r.; de-
montaż stoisk 22.08.2021 r. po godzinie 16.00).
6. Miejsce: Wilkowice, gmina Lipno (województwo wielkopolskie)
7. Zwiedzających zapraszamy: 21.08.21 od godziny 10.00 do godz. 
18.00 oraz 22.08.21 od godziny 10.00 do godz. 16.00
8. Festiwal zorganizowany jest zgodnie z obowiązującymi w tym czasie 
zasadami sanitarnymi COVID 19. 
9. Wstęp na Festiwal jest płatny: 10 zł od osoby. Wstęp wolny mają 
dzieci do lat 7 oraz osoby niepełnosprawne. Parkingi przygotowane 
przez organizatorów są bezpłatne.
10. Stare ciągniki i inne pojazdy mechaniczne samodzielnie się poru-
szające oraz zgłoszone i zaakceptowane przez organizatorów do udzia-
łu w Festiwalu będą w dalszej części Regulaminu nazywane pojazdami 
zabytkowymi.
11. Do Festiwalu zostaną dopuszczone pojazdy i maszyny, które zosta-
ły wyprodukowane do 1981 roku.
12. Na terenie wystawy, bez zgody organizatorów, nie wolno prowadzić 

XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn 
Rolniczych im. Jerzego Samelczaka

Regulamin festiwalu działalności handlowej i promocyjnej.
ŚWIADCZENIA ORGANIZATORÓW
1. Organizator wystawcom zapewnia:
- powierzchnię wystawienniczą (stoisko) i jej wytyczenie,
- ochronę terenu Festiwalu w dniu:
20.08.21 od godziny 20:00 do 22.08.21 do godziny 16:00
- obiad (21 i 22.08.2021), poczęstunek z grilla wieczorem 20.08.21, cie-
pły posiłek (grochówka) wieczorem 21.08.21, 
- zwrot kosztów paliwa (wyłącznie członkom zwyczajnym Klubu 
„Traktor i Maszyna”)
- tablice numeryczne i informacyjne na maszyny i pojazdy zabytkowe,
- opaskę wystawcy,
- pamiątki festiwalowe (koszulka, nalepka, smycz, identyfikator, dy-
plom)
2. Rejestracja wystawców odbywa się w punkcie informacyjnym Klu-
bu „Traktor i Maszyna” w dniu 20.08.2021 roku w godzinach 10:00 – 
20:00 oraz 21.08.2021 w godzinach 7:00 – 9:00.
3. Wystawcom, którzy nie zarejestrowali się do dnia 21.08.2020 r. do 
godziny 9:00 nie przysługują świadczenia festiwalowe (pamiątki, talo-
ny na obiad, zwrot kosztów paliwa).
WARUNKI UDZIAŁU
1. Uczestnicy organizują i pokrywają koszty transportu sprzętu i noc-
legów we własnym zakresie.
2. Wystawcy mogą skorzystać bezpłatnie z pola namiotowego, które 
będzie zlokalizowane przy terenie Festiwalu.
3. Wystawcy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Festiwa-
lu i Zasad Sanitarnych COVID19 pod rygorem niedopuszczenia do 
udziału lub usunięcia z terenu Festiwalu.
4. Warunkiem udziału w festiwalu jest nadesłanie zgłoszenia do 
31.07.2021 roku na adres Klubu „Traktor i Maszyna”, podpisanie 
Oświadczenia Wystawcy (zał. 1) oraz akceptację zasad sanitarnych 

koszulkach i nalepkach pojawi 
się ciągnik Roberta Wielgosza 
(na zdjęciu poniżej). Otwarcie 
pola namiotowego planowane 
jest na czwartek rano. Na piątek 
przygotowywany jest wyjazd na 
pobliski tor morocrosowy.

Od czerwca 2021 roku 
można zgłaszać udział  
w festiwalu i kandydatury do 

konkursu „Kolekcjoner roku 
2021”. Wszystkie regulaminy, 
zgłoszenia i oświadczenia są do 
pobrania na stronie klubu:
www.traktorimaszyna.pl

Na stronie 3, 22 i 23 opubli-
kowane są niektóre regulaminy. 
Wszystkie zgłoszenia przyjmo-
wane są do 31 lipca 2021 roku. 

Klub „Traktor i Maszyna”   

dokończenie na stronie 22
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Jerzy Walerowicz znany kolekcjoner i miłośnik zabytkowych 
maszyn rolniczych z Łaszewa pod  Pleszewem utworzył ekspozycję 
swoich zbiorów. 

W sierpniu 2020 roku kolekcjonerzy klubu „Traktor i Maszy-
na” spotkali się w miejscowości Chojno Młyn na trzydniowym 
zlocie zorganizowanym przez rodzinę Głaczyńskich - kolekcjo-
nerów z Poznania. 

W pierwszym dniu zlotu 
traktorzyści pokonali pięć-
dziesięcio kilometrową trasę 
z Chojno Młyn przez Lubo-
wo do Chrzypska Wielkiego 
i z powrotem. Niewątpliwie 
atrakcją tej wycieczki była prze-
prawa promem przez Wartę. 
Następnego dnia po raz dru-
gi wybrano się do Chrzypska 
Wielkiego. Tym razem uczest-
nicy zlotu odwiedzili Joannę  

i Bartosza Jankowskich oraz 
zatrzymali się przy zabytko-
wym moście kolejowym. Po 
drodze do grupy dołączył Pa-
weł Kozłowski z Rogalina. 
Wieczorem traktorzyści wzię-
li udział w mszy dożynkowej 
i poprowadzili korowód na 
miejscowe boisko. Jednym  
z ciągników kierował proboszcz 
tamtejszej parafii. Po wyczer-
pującym dniu na wszystkich 

czekała pyszna kolacja oraz 
miły wieczór w doborowym to-
warzystwie.

Organizatorzy zlotu Piotr 
Głaczyński, Sylwia Głaczyń-
ska, Klaudia Głaczyńska  
i Patryk Głaczyński dziękują: 
Bartoszowi Jankowskiemu, Jo-
annie Jankowskiej, Frankowi 
Jankowskiemu, Janowi Jankow-
skiemu, Agnieszce Wiśniew-
skiej, Tomkowi Wiśniewskiemu, 
Katarzynie Wiśniewskiej, Mał-
gorzacie Wiśniewskiej, Jerzemu 
Kanii, Annie Plackowiak, Annie 
Treumann, Robertowi Korty-
lewskiemu, Pawłowi Kozłow-
skiemu i Przemkowi Dylew-
skiemu za udział w zlocie, miłe 
towarzystwo i spędzony czas. 

W tym roku planują zorga-
nizować podobną imprezę.

Piotr Głaczyński

Przeprawa promowa przez Wartę.

Uczestnicy zlotu przy zabytkowym moście kolejowym w Chrzypsku Wielkim.

Nowa ekspozycja  
zabytków techniki 

W otwarciu ekspozycji wzięła udział najbliższa rodzina i członkowie klubu 
„Traktor i Maszyna”.Jerzy Walerowicz.

W dawnym, a teraz wyre-
montowanym magazynie, swoje 
miejsce ma około 160 ekspona-
tów. Chlubą ekspozysji są Ursu-
sy 45. Jest to tylko część kolekcji.  
W przyszłości kolekcjoner pla-
nuję budowę wiaty na większe 
maszyny, bowiem ma w posia-

daniu między innymi kombajny 
Vistula.  

W otwarciu wzięli udział 
przyjaciele i członkowie klubu 
„Traktor i Maszyna”. 

Gratulujemy pomysłu  
i przedsięwzięcia!

(red)

Trzydniowy zlot traktorowy w Chojno Młyn
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W dniu 12 września 2020 
roku po raz 9 odbyła się im-
preza „Spotkanie pojazdów 
zabytkowych u sołtysa” Im-
preza w gminie Białe Błota 
zasięgiem objęła tym razem 
kilka sołectw gdzie zawitały 
zabytkowe samochody i moto-
cykle. Traktory stanowiły wy-
stawę stacjonarną w Łochowie 
przy szkole podstawowej od 
godz. 12:00 do 14:00, a potem 
ruszyły w kolumnie do miej-

sca docelowego, do Łochowic.  
W Łochowicach wiele atrak-
cji dla dzieci i młodzieży  
w ramach Wrześniowego 
Dnia Dziecka. Zakupione na-
grody i materiały niezbędne 
do realizacji konkursów ze 
środków Gminy Białe Bło-

ta, zostały rozdysponowane 
podczas konkursów interne-
towych jak na miejscu przez 
woluntariuszy Skansenu i Pań 
z Gminnego Ośrodka Kultu-
ry Białe Błota. Dzięki Nadle-
śnictwu Bydgoszcz uczestnicy 
otrzymali ponad 200 drzewek  
i krzewów do posadzenia  
u „siebie”. Ponadto Dzieci  

w różnych konkursach otrzy-
mały piękne nagrody dzięki 
dofinansowaniu Gminy Białe 
Błota oraz firmy POL-INWEST 
z Łochowic. Traktorzyści dla 
najmłodszych zapewnili wiele 
atrakcji.

W tym roku wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiąt-
kowe tabliczki jak również 
rozdano okolicznościowe kub-
ki dla dzieci jak i uczestników. 
Nagrody te ufundowano dzięki 

wsparciu Gminy Białe Błota.
Zainteresowanie prze-

kroczyło nasze oczekiwania. 
Dzięki rozproszeniu pojazdów 
impreza mogła się odbyć i nie 
zagrażać zdrowiu uczestników 
jak i odwiedzających. Napraw-
dę było co oglądać. 

Dodatkowo w ramach do-
finansowania zakupiono Flagi 
z logo Gminy Białe Błota, wy-
drukowano banery, nagrody 
i materiały do prowadzenia 
zajęć w Skansenie z dziećmi. 
Zajęcia takie odbyły się pod 
koniec września z dwoma 
klasami jeszcze na żywo. 21  
i 24 .09.2020. Tematy spotkań: 

Dzień Dziecka, Spotkanie u Sołtysa i nie tylko….
podstawowe rodzaje zbóż, pra-
ce polowe dawniej i dziś, ma-
szyny i narzędzia stosowane  
w rolnictwie. Zwiedzanie Skan-
senu i omawianie poszczegól-
nych maszyn i pojazdów.

Woluntariusze brali udział 
w przygotowaniu imprez jak 
i prowadzeniu szkolenia(lek-
cji)  w skansenie jaki i na im-
prezach Wrześniowy Dzień 

Dziecka i Spotkanie pojazdów 
Zabytkowych u Sołtysa. Wy-
stawiono kilkanaście ciągni-
ków i samochody osobowe 
oraz motocykle. Razem po-
nad 60 pojazdów. Ogłoszono 

także ogólnopolskie liczenie 
ciągników DZIK i JAROMKA  
w roku 2022. Nabór od stycz-
nia 2022r.

Marian Jasiorowski

W 2020 roku w Minikowie pod Bydgoszczą odbyly Krajo-
we Dni Pola. Była to pierwsza wystawa po wiosennych lock-
downie spowodowanym pandemią koronavirusa COVID-19. 

Tradycyjnie zabytkowe 
ciągniki wystawił Klub Miło-
śników Starej Techniki „Skan-

sen Łochowice”. Zaprezento-
wano  Ursusa 28, Zetora 50 
Super, Zetora 25, Fiata, Allis 
Chalmers,  Stara 27L i strażac-

kiego Żuka.
Impreza była mniejsza od 

tych z lat poprzednich, ale  

w dobie pandemii koronawi-
rusa i tak robiła wrażenie.

(red)

Stare traktory na  
Krajowych Dniach Pola

Od lewej stoją: Jerzy Jurski, Marian Jasiorowski, Rafał Rosolski i Marian 
Robaszewski. Na traktorze od lewej siedzą: Marian Figiel i Jacek Grzywacz.  

Uczestnicy zlotu.

Ryszard Hermann i Marian Figiel na miniaturce Ursusa C-330.



www.traktorimaszyna.pl

Traktor i Maszyna

5

Już dwunasty raz zorganizowano Zlot i Wystawę Starych Cią-
gników i Maszyn Rolniczych. Tym razem jednak z pewnymi per-
turbacjami związanymi z pandemią Covid-19 oraz przekropną 
pogodą, która uraczyła nas w sierpniowy weekend. 

Pomimo tych niedogodno-
ści na imprezę zjechała się spora 
ilość wystawców nie tylko z wo-
jewództwa kujawsko-pomor-
skiego. (większość), ale i z całej 
Polski. Byli wystawcy z Koszali-
na, Płocka, Giżycka, Iławy oraz 
Węgorzewa. Łącznie było około 
stu wystawców. Wystawiano nie 
tylko stare ciągniki i maszyny 
rolnicze, ale także motocykle, 

rowery, agregaty pradotwór-
cze, ładowarki oraz samocho-
dy wojskowe, terenowe i oso-
bowe. Furorę zrobiła replika 
samochodu „Śkoda” z 1905 
roku występującej pod nazwą 
„Voitvrette” i produkowana w 
zakładzie „Laurent&Clement”  
w Czechach. Replikę tegoż sa-
mochodu wykonał nasz klubo-
wy kolega Wiesław Błaszkie-
wicz. Podczas otwarcia zlotu 
gości powitał Franciszek Gu-
towski – starosta powiatu golub-
sko-dobrzyńskiego, życząc do-
brej zabawy i niezapomnianych 
przeżyć. Po staroście głos zabrał 
gospodarz terenu (Podzamcza) 
prezes PTTk Stefan Borkowicz, 
dziękując za liczne przybycie  
i wystaiwenie tak pięknie od-
restaurowanego sprzętu, ży-
cząc owocnej wymiany ko-
lekcjonerskich doświadczeń. 
Na zaproszenie klubu „Retro-
-Traktor” z Golubia-Dobrzy-

nia przybyła skromna ekipa  
z Ursusa: Bożena Iwaniuko-
wicz, Katarzyna i Stefan Sob-
czakowie oraz Janusz Ptasiń-
ski – prezes oddziału PTTK 
w Ursusie.  Osoby te są także 
zaangażowane w walkę o utwo-
rzenie Muzeum Ursusa na tere-
nie dzielnicy Warszawa-Ursus  
i wykup zabytkowej zabyt-
kowej znajdującej sie wciąż  

w rękach Polskiego Holdin-
gu Obronnego. W czasie uro-
czystości rozpoczęcia zlotu 
Michał Piotrowski – jeden  
z założycieli i długoletni pre-
zes klubu „Retro-Traktor”  
w Golubiu- Dobrzyniu otrzy-
mał (jako drugi w Polsce) z rąk 
Janusza Ptasińskiego odznakę 
krajoznawczą PTTR „Śladami 
Traktora Polskiego”. Odznaka 
ma zachęcić turystów do zwie-
dzania rozsianych po Polsce 
lokalnych zbiorów maszyn rol-
niczych i ciągników.  

Jednym z punktów progra-
mu zlotu była parada ciągników 
ulicami Golubia-Dobrzynia.  
I tym razem aura spłatała nam 
psikusa. Padało wręcz lało, ale 
mimo deszczu parada się od-
była. To już tradycja naszych 
zlotów. Uczestnicy parady prze-
moczeni do suchej nitki osuszy-
li się przy grillu integracyjnym, 
który trwał do poźnych godzin 

wieczornych, a wszyscy świet-
nie się bawili. I oto właśnie cho-
dzi, po to są takie imprezy. 

Drugi dzień upłynął pod 
znakiem pięknej pogody i na-
wet strach przed wirusem Co-
vid-19 nie popsuł humorów  
i nastroju wystawców. Podsta-
wa to dobry humor i wspaniały 
klimat zabawy. Zjazdy pojaz-
dami w dolinę „Kasztelana” 
przyprawiały organizatorów 
imprezy o dodatkowy przy-
pływ adrenaliny, ale warto 
było zobaczyć takie widoki  
z ciągnikami. Wszystko jednak 
ma swój koniec. W niedzielę  
o 17:00 nastąpiło zakończenie 
zlotu i wystawy. Uczestnikom 
wręczono koszulkę okoliczno-

ściową, znaczek zlotu, dyplom  
i statuetkę. Na zamknięcie zlotu 
przybyli: Zbigniew Borkowicz 
– v-ce marszałek województwa 
kujawsko-pomorskiego, Ste-
fan Borkowicz – prezes PTK 
w Golubiu-Dobrzyniu, Ja-
nusz Ptasiński – prezes PTTK  
w Ursusie (Warszawa), Woj-
ciech Wróblewski – prezes klu-
bu „Retro-Traktor” w Golubiu 
Dobrzyniu. 

XII Zlot i Wystawa przeszła 
do historii. Dziękujemy wszyst-
kim za liczne odwiedziny zie-
mi dobrzyńskiej i zapraszamy  
w lepszych czasach do zobacze-
nia się najprawdopodobniej 19 i 
20 czerwca 2021 roku. 

Michał Piotrowski 

XII Zlot i Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego

W styczniu 2020 roku Klub „Traktor i Maszyna” wspólnie  
z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lipnie wziął udział w Targach 
„Polagra Premiery” na Międzynarodowych Targach Poznań-
skich w Poznaniu.

Stoisko cieszyło się 
ogromnym zainteresowa-
niem. Niewątpliwie jego 
największym walorem był 

przepięknie odrestaurowany 
Ursus 45 - Andrzeja Kaczmarka  
z Przeźmierowa. Stoisko od-
wiedziło wielu gości. Byli mię-
dzy innymi studenci rolnictwa 
ze Sri Lanki, kolekcjonerzy  
z republiki serbskiej w Bośni 
czy uczniowie ZSP w Nietąż-

kowie z którymi remontujemy 
Zetora 25K. 

Serdecznie dziękujemy An-
drzejowi Kaczmarkowi za udo-

stępnienie ciągnika, Andrzejo-
wi Orzeł za jego przewiezienie 
oraz obsłudze stoiska: Wojcie-
chowi Wrzesińskiemu, Janowi 
Wolniewicz, Halinie Wolnie-
wicz i Jarosławowi Chojnackie-
mu. 

(red)

Polagra Premiery 2020
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Pomimo panującej pandemii, Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu udało się pozy-
skać w 2020 r. do zbiorów 3 unikatowe maszyny parowe. Są to: angielska lokomobila prze-
woźna Ruston Proctor, niemiecki, stacjonarny silnik parowy Bergedorfer Eisenwerk  
i polski, stacjonarny silnik parowy Cegielski. Wszystkie maszyny są w pełni sprawne tech-
nicznie. Na razie trafiły na ekspozycje stałe, ale w przyszłości, z pewnością, będzie moż-
na zobaczyć ich pracę w trakcie pokazów, np. na Podlaskim Święcie Chleba. Zakup tak cen-
nych muzealiów zwiększył kolekcję maszyn parowych w ciechanowieckim muzeum do  
15 szt. Obecnie liczy ona 12 lokomobil i 3 silniki stacjonarne. Jest to największy w Polsce zbiór 
sprawnych maszyn parowych. Poniżej kilka słów o historii zakupionych maszyn i fabrykach,  
w których one powstały. 

Lokomobila Ruston Proctor
Została wyprodukowana 

w 1898 r. przez firmę „Ruston, 
Proctor & Company Limited” 
w Lincoln. Jest to maszyna za-
montowana na czterokołowym 
podwoziu. Jej waga wynosi 
ok. 3700 kg, wysokość 495 cm  

z postawionym kominem (ze 
złożonym 240 cm), szerokość 
170 cm, a długość 340 cm. Jest 
to lokomobila wolnoobroto-
wa z parowym silnikiem jed-
nocylindrowym o mocy ok.  
6 KM (4,41 kW), skoku tłoka 
30 cm, średnicy cylindra 22 cm 
i pojemność 11 398 cm3. Na 
wale korbowym z lewej stro-
ny osadzone jest 6-szprycho-
we, żeliwne koło zamachowe  
o średnicy 139 cm i szerokości 
17 cm, a z prawej strony mniej-
sze, 4-szprychowe, żeliwne 
koło pasowe o średnicy 60 cm  
i szerokości 16 cm. Lokomobi-
la posiada kocioł parowy typu 
parowozowego o pojemności 
ok. 700 l wody  i maksymal-
nym, dopuszczalnym ciśnie-
niu roboczym 6 atmosfer.  

W kotle jest zamontowanych 
17 płomieniówek. Z zewnątrz 
kocioł osłonięty jest zewnętrz-
nym płaszczem ochronnym, 
zabezpieczającym lokomobilę 
przed szybkim wychłodze-
niem i poparzeniem się przez 
obsługującego przy przypad-
kowym dotknięciu rozgrzane-

go kotła. Lokomobila posiada 
świetnie zachowane  fabryczne 
tabliczki znamionowe, a tak-
że tabliczkę Stowarzyszenia 
Dozoru Kotłów w Warszawie  
z numerem dopuszczającym ją 
do eksploatacji oraz tabliczkę  
warszawskiej firmy „Tadeusz 
Kowalski & A. Trylski”, która 
była przedstawicielem fabryki 
Ruston Proctor. Lokomobila 
jest w pełni odrestaurowana. 
Cała wymalowana w odtwo-
rzonych kolorach producenta 
na czarno-zielono-czerwony 
kolor. 

Firma „Ruston, Proctor 
& Company Limited” rozpo-
częła swoją działalność jako 
„Burton & Proctor”. Została 
założona w 1840 r. w  Lincoln 
przez Jamesa Toyne Procto-

ra i Theophilusa Burtona jako 
zakład produkujący urządze-
nia młyńskie. Robert Ruston 
został partnerem w 1857 r.,  
a firma zmieniła wtedy nazwę 
na „Ruston, Proctor & Com-
pany Limited” i szybko zaczęła 
się rozwijać, stając się dużym 
przedsiębiorstwem produku-
jącym maszyny na potrzeby 
rolnictwa. Głównie zajmowała 
się jednak produkcją wszel-
kiego rodzaju silników paro-
wych. Wytwarzała lokomobile 
przewoźne i samobieżne oraz 
stacjonarne silniki parowe, 
ale także kotły, pompy parowe  
i parowe koparki oraz produk-
ty powiązane, takie jak urzą-

dzenia wyciągowe, wały i koła 
pasowe. W fabryce produko-
wano również młocarnie, łusz-
czarki do koniczyny, śrutow-
niki, łuszczarki do kukurydzy. 
Oprócz silników dla rolnictwa 
przedsiębiorstwo budowało 
także lokomotywy kolejowe, 
samochody, ciągniki naftowe 
oraz urządzenia dla górnictwa 
i przemysłu, a następnie silni-
ki elektryczne i wysokoprężne. 

W 1918 r. zakład połączył się  
z inną angielską firmą „Ri-
chard Hornsby & Sons”  
z Grantham, tworząc „Ruston 
Hornsby Ltd.” W 1930 r. nastą-
piło ponowne przekształcenie. 
Tym razem połączenia doko-
nano z firmą „Bucyrus-Erie”  
i utworzono „Ruston-Bucyrus” 
z siedzibą w Lincoln. W 1985 r. 
nazwa firmy przekształciła się 
w RB Lincoln, a po wydziele-
niu oddziałów Bucyrus-Eries 
w Wielkiej Brytanii utworzono 
firmę „Bucyrus Europe”, która 
w 1996 r. po restrukturyzacji 
przekształciła się w „Bucyrus 
International” i niedługo po-
tem upadła. 

Brak jest dokładnych da-
nych ile przewoźnych i sa-
mobieżnych lokomobil firma 
„Ruston, Proctor & Company” 
wyprodukowała. Wg dostęp-
nych danych maszyny paro-
we produkowała od 1875 r. 
do końca lat 30. XX w. Jedna  
z reklam firmy z II połowy lat 
30. XX w. zawiera informację, 

że firma wyprodukowała po-
nad 50 000 wszystkich maszyn 
parowych. Była jednym z naj-
większych ich producentów  
w Wielkiej Brytanii. Zachowa-
nych i znanych na świecie lo-
komobil przewoźnych i samo-
bieżnych firmy Ruston Proctor 
jest obecnie ok. 85 szt.. Z czego 
jedynie 14 wyprodukowanych 
jeszcze w XIX w. Zdecydowa-
na większość z nich znajduje 

Unikatowe maszyny parowe w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu

Lokomobila Ruston Proctor - widok tabliczek znamionowych.

Lokomobila Ruston Proctor - widok lewa strona.
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się na terenie Anglii. Pojedyn-
cze egzemplarze w Australii, 
Niemczech, Szwecji, Finlandii 
i Paragwaju.

Lokomobila Ruston Proctor 
ma dobrze udokumentowaną 
historię. Od nowości do końca 
lat 80. XX w. była użytkowana 
w gospodarstwie sadowni-
czym w powiecie kutnowskim  
w woj. łódzkim. W latach 70.  
i 80. była używana już tylko do 
dogrzewania szklarni. Pod ko-
niec lat 80. lokomobilę sprze-
dano do Niemiec. Nabył ją 

niemiecki kolekcjoner maszyn 
parowych ze Szlezwiku-Holsz-
tyna. W 2019 r. została odku-
piona od rodziny niemieckiego 
kolekcjonera i przywieziona 
ponownie do Polski. Nowy 
nabywca odrestaurował ją  
i usprawnił technicznie. Dał 
się również namówić do od-
sprzedania jej do ciechano-
wieckiego muzeum.  Świetnie 
uzupełniła ona kolekcję loko-
mobil, które już znajdują się  
w posiadaniu muzeum.

Silnik parowy Bergedorfer Eisenwerk 
Drugim nabytkiem jest 

niemiecki, stacjonarny silnik 
parowy Bergedorfer Eisenwerk 
z ok. 1893 r. Jest to potężna ma-
szyna wyprodukowana przez 
firmę „Bergedorfer Eisenwerk 
AG” w Bergedorf k. Hambur-
ga. Jej przeznaczeniem był na-
pęd urządzeń mleczarskich. 
Poprzez układ transmisyjny 
silnik napędzał, np. wirówki, 
mieszadła, a kocioł podgrze-
wał także kadzie mleczne. 
Obecnie silnik łącznie z kotłem 
osadzone są na specjalnej plat-
formie transportowej. Całość 
waży ok. 4600 kg, z czego sil-
nik z kotłem ok. 3400 kg. Po-
zostałe wymiary: wysokość 
265 cm, szerokość 180 cm,  
a długość aż 840 cm. Pierwot-
nie silnik z kotłem parowym 
był osadzony na betonowej 
podstawie w pomieszczeniu 
siłowni mleczarni. Sam kocioł 
ma 410 cm długości, 123 cm 
średnicy, waży ok. 2 500 kg  
i mieści ok. 2 000 l wody. Przez 
kocioł parowy przechodzi jed-
na rura płomieniowa o średni-
cy 60 cm, którą dym uchodzi 
do sztywnego komina. Maksy-
malne, dopuszczalne ciśnienie 
robocze kotła wynosi 8 atmos-
fer. Silnik jest wolnoobrotowy, 
jednocylindrowy, poziomy  
o przypuszczalnej mocy 8-10 
KM (5,88-7,35 kW), średnicy 
cylindra 16,5 cm, skoku tłoka 
30 cm i pojemności 6 412 cm3. 
Na wale korbowym zamon-
towane są po prawej stronie 
dwa, żeliwne koła szprychowe. 
Większe zamachowe, 6-szpry-

chowe o średnicy 125 cm  
i szerokości 12,5 cm. I mniej-
sze pasowe, 5-szprychowe  
o średnicy 80 cm i szerokości 
15 cm. Silnik jest w pełni odre-
staurowany. Cały wymalowany 

w odtworzonym, na podsta-
wie zachowanych resztek far-
by, siwym kolorze. Natomiast 
wszystkie elementy ruchome, 
tj. koło zamachowe, koło pa-
sowe, obciążniki regulatora 
obrotów i obciążniki zaworu 
bezpieczeństwa, są wymalo-
wane w kolorze czerwonym. 
Firma, która wyprodukowała 
silnik, została założona przez 
Wilhelma Bergnera i rozpoczę-
ła swoją działalność 1 stycznia 
1859 r. jako „W. Bergner & Co” 
w miejscowości Geesthacht 
w Szlezwiku-Holsztynie.  
W reklamach podawana jest 
również inna nazwa: „Fabrik 
Landwirthschaftlicher Maschi-
nen von Wilhelm Bergner”.  
W 1864 r. do spółki przystąpił 
Nordenberg i nastąpiła po-

nowna zmiana nazwy firmy na  
„W. Bergner & Nordenberg” 
oraz przeniesienie siedziby do 
Sande przy stacji kolejowej Ber-
gedorf k. Hamburga. W 1866 r. 
odszedł ze spółki Nordenberg, 
a na jego miejsce pojawił się 
w 1867 r. nowy wspólnik - 
Siegfried Magnus. Ponownie 
zmieniła się nazwa firmy. Tym 
razem na: „Eisengießerei und 
Maschinen-Fabrik W. Ber-
gner & S. Magnus, Ingenieur”.  
W tym czasie firma zajmowała 
się przede wszystkim budową 
śrutowników, sieczkarni, mło-
carni szerokomłotnych, wialni 
do zboża i kieratów. W maju 
1867 r. ponownie zmieniono 
nazwę zakładu na: „Bergedor-
fer Eisenwerk AG”. W 1878 
r. przedsiębiorstwo zostało 
przedstawicielem szwedzkiej 

firmy  „Aktiebolaget Separa-
tor” ze Stockholmu, produku-
jącej wirówki do mleka Laval. 
Od 1881 r. fabryka zaczęła 
produkować własne maszyny 
parowe do obsługi mleczar-
ni. Początkowo produkowało 
je w oparciu o wzory angiel-
skie. Były to maszyny parowe  
o mocy do 100 KM, które ob-
sługiwały kompleksowo napęd 
urządzeń mleczarskich. Fir-
ma bardzo szybko rozwinęła 
tę gałąź produkcji. Do 1899 
r. wyprodukowała 1400 sztuk 
stacjonarnych silników paro-
wych. Produkcję ich prowa-
dziła do 1939 r. Brak jest jed-
nak późniejszych danych ile 
ich łącznie wyprodukowała.  
W 1896 r., po śmierci Siegfrie-
da Magnusa, Wilhelm Bergner 

został jedynym właścicie-
lem firmy i zmienił jej nazwę 
na: „Bergedorfer Eisenwerk  
W. Bergner”. Firma zaczęła 
wtedy produkować również 
urządzenia chłodnicze dla 
mleczarni i własne wirówki 
do mleka. W 1901 r. ostatecz-
nie zrezygnowano w fabryce 
z budowy maszyn rolniczych, 
a zaczęto zajmować się tylko 
maszynami mleczarskimi, sil-
nikami parowymi i urządze-
niami chłodniczymi. Dużą po-
pularność zdobyły wirówki do 
mleka tej firmy produkowane 
pod nazwą „Astra”. W 1907 r. 
nastąpiła ponowna zmiana na-
zwy zakładu na: „Bergedorfer 
Eisenwerk Aktiengesellschaft 
Astra-Werke”. W 1967 r. firmę 
przekształcono w  „Alfa-La-
val Bergedorfer Eisenwerke 
GmbH”, a w 1969 r. w  „STAL-
-ASTRA GmbH Kälteanla-
gen”. Od 1998 r. firma istnieje 
pod nazwą: „SABROE Indu-
striekälte GmbH” z siedzibą  
w Glinde. 

Mimo, że firma produko-
wała silniki parowe od 1881 
do 1939 r., do naszych czasów 
zachowały się tylko trzy znane 
silniki tej firmy w Niemczech 
(jeden sygnowany i dwa praw-
dopodobnie opisywanej fir-
my), o których można znaleźć 
wzmianki w internecie i silnik, 
który obecnie można zobaczyć 
w ciechanowieckim muzeum. 
Do 1984 r. należał on do Spół-
dzielni Mleczarskiej w Wrze-
śni, gdzie napędzał urządzenia 
mleczarskie. Istniejąca do dzi-
siaj Spółdzielnia Mleczarska 
we Wrześni powstała na bazie 
niemieckiej mleczarni założo-
nej jeszcze na początku XIX w. 
Opisywany silnik zachował się 
z pewnością jako pozostałość 
po pierwotnej mleczarni. We 
wspomnianym 1984 r. silnik  
z kotłem zostały zdemonto-
wane w ramach modernizacji 
mleczarni i trafiły na miej-
scowy skup złomu. Właściciel 
złomowiska nie przeznaczył 
ich jednak na przetopienie. 
Przewiózł na swoją posesję  
i wstawił do magazynu, w któ-

Bergedorfer Eisenwerk.

Dokończenie na stronie ...



www.traktorimaszyna.pl

Traktor i Maszyna

8

rym silnik z kotłem przestały 
do 2019 r. Wtedy silnik został 
odkupiony i wyremontowany 
przez jednego z kolekcjonerów 
oraz osadzony na wspomnia-

nej platformie transportowej. 
Od końca listopada 2020 r. 
dumnie prezentuje się na eks-
pozycji muzealnej wśród in-
nych maszyn parowych w cie-
chanowieckim muzeum. 

Silnik parowy Cegielski
Najmłodszym z opisywa-

nych muzealiów, ale bardzo 
cennym, jest stacjonarny silnik 
parowy Cegielski wyproduko-
wany w 1901 r. przez „H. Ce-
gielski Towarzystwo Akcyjne 
w Poznaniu”. Jego przezna-
czeniem był napęd urządzeń 
w gorzelni, np. gniotowników, 
mieszalników, a także pod-
grzewanie kadzi z zacierem  
i parowników. Obecnie jest on 
łącznie ze zbiornikiem ciśnie-
niowym posadowiony na stalo-
wej ramie przytwierdzonej do 
niskiej, dwukołowej platformy 
transportowej. Pierwotnie sil-
nik był osadzony w maszynow-
ni gorzelni na betonowej pod-
stawie. Nie jest to również mała 
maszyna. Sam silnik waży ok. 
2300 kg. Całość instalacji na 
platformie ma 253 cm wysoko-
ści, 224 cm szerokości i 395 cm 
długości. Stalowy zbiornik ci-
śnieniowy służył jako zasobnik 
sprężonego powietrza do jego 
napędu. Świadczy to o tym, 
że w ostatnim okresie pracy  
w gorzelni silnik był napędzany 
sprężonym powietrzem, a nie 
jak pierwotnie przez kocioł pa-
rowy. Jest to silnik wolnoobro-
towy, jednocylindrowy, pozio-
my o przypuszczalnej mocy 
12-14 KM (8,82-10,29 kW), 
średnicy cylindra 27,5 cm, sko-
ku tłoka 39 cm i pojemności 23 
153 cm3. Na wale korbowym 
zamontowane ma żeliwne, 
6-szprychowe koło zamacho-
wo-pasowe o średnicy 160 cm 
i szerokości 24 cm. Silnik jest 
w pełni odrestaurowany. Cały 
wymalowany w kolorze czar-
nym. Tylko osłona cylindra 
silnika wykonana jest z niema-
lowanej blachy mosiężnej. 

Producent silnika, czyli 
zakłady Cegielskiego zostały 
założone w 1846 r. w Pozna-
niu przez Hipolita Cegielskie-
go. Początkowo firma działała 

jako sklep pod nazwą „Handel 
Żelaza” i zajmowała się wyłącz-
nie działalnością handlową.  
W 1850 r. powstał warsztat 
naprawczy narzędzi rolni-
czych, a w 1855 r. po otwarciu 
fabryki zmieniono jej nazwę 
na: „Handel Żelaza i Fabryka 
Machin i Narzędzi Rolniczych 
H. Cegielskiego”. Firma ciągle 

rozwijała swoją działalność. 
Początkowo produkowała płu-
gi, radła i wozy. Następnie za-
częto produkować pogłębiacze, 
skaryfikatory, brony, drapacze, 
siewniki, młocarnie, młynki 
zbożowe, kieraty, sieczkarnie, 
żniwiarki i całą gamę innych 
maszyn wykorzystywanych  
w rolnictwie. W 1859 r. fabryka 
wybudowała własną odlewnię 
żelaza do celów przemysło-
wych, ale wykonywała również 
odlewy pomników. Zmieniono 
też nazwę firmy na: „Fabry-
ka Machin i Lejarnia Żelaza  
H. Cegielski”. W 1860 r. roz-
poczęto produkcję lokomobil 
i stacjonarnych silników pa-
rowych. Następnie rozwinięto 
jeszcze produkcję o urządze-
nia gorzelnicze i młyńskie. Po 
śmierci Hipolita Cegielskiego 
w 1868 r. fabryką kierował 
jego przyjaciel Władysław 

Bentkowski, a w 1880 r. fir-
mę przejął syn Hipolita, Ste-
fan Cegielski, który nazwał 
zakłady „Fabryką Machin  
i Urządzeń Rolniczych H. Ce-
gielski w Poznaniu”. W 1889 r. 
Stefan Cegielski został zmu-
szony przez kłopoty finansowe 
do przekształcenia zakładów  
w towarzystwo akcyjne, które-
go został głównym akcjonariu-
szem i wiceprezesem zarządu. 
Nowa spółka działała pod na-
zwą „H. Cegielski Towarzystwo 
Akcyjne w Poznaniu”. W 1919 
r. oprócz produkcji maszyn 
rolniczych zaczęto wytwarzać, 
wagony kolejowe, następnie 

tramwaje, a od 1927 r. loko-
motywy. W 1923 r. zmieniono 
nazwę przedsiębiorstwa na:   
„H. Cegielski Spółka Akcyjna 
w Poznaniu”. Po II wojnie świa-
towej zakład upaństwowiono  
i zaczęto produkować obrabiar-
ki, silniki okrętowe, parowozy  
i lokomotywy spalinowe oraz 
elektryczne. Przedsiębiorstwo 
do dzisiaj istnieje. Od 1995 
r. jest spółką Skarbu Państwa  
o nazwie „H. Cegielski-Poznań 
S.A.”

Lokomobile parowe i sta-
cjonarne silniki parowe zakład 
Cegielskiego produkował w la-
tach 1860-1939, czyli przez 79 
lat. Do 1883 r. wyprodukowa-
no 150 kotłów parowych i po-
dobną ilość maszyn parowych. 
Brak jest jednak dokładnych 
danych ile tych maszyn wypro-
dukowano w dalszych latach. 
Do naszych czasów zachowa-
ły się tylko bardzo nieliczne  
z nich. Zachowane egzempla-
rze są w zdecydowanej więk-
szości niesprawne technicznie. 
Stacjonarne silniki parowe 
Cegielskiego były montowane 
w takich zakładach jak kroch-
malnie, gorzelnie, olejar-
nie czy browary. Opisywany 
silnik pracował pierwotnie  
w gorzelni w Śremie. Sądząc 
po metryczce zbiornika ciśnie-
niowego był używany do końca 
lat 60. lub jeszcze w latach 70. 
XX w. W 1980 r. został zaku-
piony łącznie ze zbiornikiem 
ciśnieniowym przez niemiec-
kiego kolekcjonera maszyn 
parowych ze Szlezwiku-Holsz-
tyna. Tego samego, o którym 
wspominałem przy opisie 
lokomobili Ruston Proctor.  
W 2019 r. silnik został odku-
piony od rodziny niemieckiego 
kolekcjonera i przywieziony do 
Polski. Tu odbyło się jego od-
restaurowanie i usprawnienie 
techniczne. Od końca listopa-
da 2020 r. możemy oglądać go 
na ekspozycji stałej w pawilo-
nie techniki rolniczej Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu. 
Dobrze się stało, że powrócił 
do naszego kraju, ponieważ 
jego producent i historia użyt-
kowania jest ściśle związana  
z polskim przemysłem. 

Zachęcam wszystkich do odwiedzenia naszego muzeum  
i obejrzenia „na żywo” opisywanych maszyn parowych oraz in-
nych kolekcji technicznych zgromadzonych w Ciechanowcu. Na-
sza placówka jest wielodziałowa i z pewnością każdy odwiedzający 
znajdzie tu coś ciekawego z kręgu swoich zainteresowań, nie tylko 
technicznych. 

Marek Wiśniewski 
kustosz, kierownik Działu Techniki Rolniczej 
Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka 

w Ciechanowcu

Silnik Cegielski.

Dokończenie ze strony ...



W dniu 9 lipca 2020 roku w Prochowicach na ślubnym ko-
biercu stanęli Jagoda Cebula i Jakub Demczyszak – członkowie 
Klubu „Traktor i Maszyna”. 

Jakub Demczyszak nale-
ży do klubu od kilkunastu lat 

wspólnie z tatą - Janem, mamą 
- Wandą i żoną - Jagodą. Dem-
czyszakowie to rodzina w któ-
rej tradycje kolekcjnerskie są 
szczególnie ważne i dlatego 

nowożeńcy do ślubu pojechali 
zabytkowym Citroenem. 

Jagodzie i Jakubowi życzy-
my szczęścia, miłości, zdrowia 
i wszelkiego powodzenia.

Klub „Traktor i Maszyna”
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10 lipca 2020 roku związek małżeński zawarli Andżelika 
Jankowiak i Kamil Hornik - członkowie klubu „Traktor i Ma-
szyna”. Sakramentalne TAK powiedzieli sobie w kościele w Ja-
worzynce, a przyjęcie weselne obyło się w Istebnej. 

Nowożeńcy znają się od 
kilkunastu lat, bowiem od 
wczesnej młodości uczest-
niczą w Ogólnopolskim Fe-

stiwalu Starych Ciągników  
i Maszyn Rolniczych w Wil-
kowicach. Są kontynuatorami 
rodzinnych tradycji. Tata An-

geliki jest założycie-
lem Klubu „Traktor  
i Maszyna” i jego wie-
loletnim wicepreze-
sem, z kolei tata Ka-
mila ma znaną firmę 
zajmującą się napra-
wą i renowacją zabyt-
kowych ciągników.  
W ślady rodziców 
poszły dzieci, a pasja 
do starych ciągników 
przerodziła się  w miłość  
i małżeństwo. 

Andżelice i Ka-
milowi Hornikom 
jeszcze raz życzymy 
wszystkiego najlep-
szego.  
Klub „Traktor i Maszyna”

Na ślubnym kobiercu
Andżelika Jankowiak i Kamil Hornik

Jagoda Cebula i Jakub Demczyszak

W ubiegłym roku w weekend po Święcie Bożego Ciała Andrzej 
Mirowski z Krosnowej zaprosił do siebie kolekcjonerów z całej Pol-
ski. Byli przedstawiciele Mazowsza, Kujaw, Wielkopolski, Dolnego  
i Górnego Śląska oraz łódzkiego. 

Gospodarz pokazał własną 
kolekcję oraz zorganizował 
zwiedzanie Muzeum Motory-
zacji „Motonostalgia” w Nie-
borowie. Po muzeum oprowa-
dzał jego właściciel Wojciech 
Bury z małżonką. Wieczorem 
do Krosnowej dotarła liczna 
grupa stowarzyszenia „Retro 

Łowiczanka”. 
Spotkanie było próbą po-

wrotu do normalności po 
pierwszym locdownie spowo-
dowanym pandemią COVID- 
19. 

Dziękujemy Andrzejowi za 
wspaniałe przyjęcie.

(red)   

Spotkanie 
w Krosnowej

W gościnie u Andrzeja Mirowskiego.

Andrzej Mirowski. 

W Muzeum Motoryzacji „Motonostalgia” w Nieborowie.
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W Anglii, w hrabstwie 
Dorset odbywa się nieprze-
rwanie od 51 już lat Festiwal 
który odwiedza rzesza miło-
śników wszelakich urządzeń 
parowych z całego globu.

Festiwal jest dla Angli-
ków miejscem gdzie na 10 
dni mogą przenieść się w 
Świat którego już nie ma ale 
do którego tęsknią – Świat w 
którym Królestwo było Wiel-
kie, wspaniałe, dominowało 
technologicznie – a maszy-
ny parowe Thomasa Newco-

mena, Jamesa Watta, Johna 
Fowlera dały całemu światu 
impuls do rewolucji techno-
logicznej zmieniającej bieg 
cywilizacji. Wówczas nikt nie 
miał wątpliwości -1705 rok 
silnik skonstruowany przez 
Thomasa Newcomena był 
pierwszym historycznie sil-
nikiem używanym przemy-
słowo, pierwszym również, 
którego istnienie przyczyniło 
się do rozwoju innych gałęzi 
przemysłu – choćby wydo-
bywczego – gdyż rozwiązywał 
problemy transportu wody  
z wyrobisk górniczych. Od 
tego momentu  górnictwo 

mogło wydobywać rudy me-
tali ze znacznie głębszych po-
kładów niż dotychczas ! 

Niewydajny, kapryśny, 
ale jednak działający silnik 
Newcomena był maszyną 
działającą na zasadzie podci-
śnienia kurczącej się wraz ze 
spadkiem temperatury pary, 
następne, ciśnieniowe wersje 
dopiero pokazały siłę i poten-
cjał.

W 1736 r znany dziś 
wszystkim James Watt otrzy-
mał zadanie usprawnienia 

silnika sytemu Newcomen 
– wynalazki znane dziś jako 
skraplacz pary, czy regulator 
prędkości, pomysł zastoso-
wania zamiany ruchu posu-
wistego na obrotowy ruch 
wału wyznaczyła nową erę 
rozwoju przemysłu świato-
wego. Odtąd już tylko krok 
do rozwoju przemysłu me-
talurgicznego, obróbki skra-
waniem, generatorów prądu, 
napędu maszyn omłotowych. 
Zachowane do dziś w wiel-
kim przemyśle wały napędo-
we biegnące wzdłuż hal od 
których pasami brały napęd  
obrabiarki, szlifierki, tokarki, 

Great Dorset Steam Fair prasy balansowe, młoty - oraz 
warsztaty tkackie (co akurat 
bezpośrednio wpłynęło na 
choćby zmniejszenie niewol-
nictwa z powodu zmniejsze-
nia zapotrzebowania na pracę 
rąk ludzkich)- potrafiły zasilić 
jednym silnikiem kilkadzie-
siąt urządzeń na raz.

Kiedy połączymy w całość 
wszystkie fakty techniczne, 
historię rozwoju światowego 
przemysłu, okres dominacji 
Królestwa Wielkiej Brytanii 
na globie (kolonie zamorskie, 
źródła surowców, potęgę mi-
litarną, zaawansowanie pro-
cesów przetwórczych) łatwo 

zorientujemy się że Anglicy 
mają za czym obecnie tęsknić.

Żeby wyobrazić sobie ska-
lę przedsięwzięcia – teryto-
rialnie obejście całości placu 
wystawowego zajmuje ok 14h  
dreptania non-stop bez oglą-
dania eksponatów, na terenie 
festiwalu mamy 3 bankomaty, 
placówkę  banku stacjonarne-
go, 7 jednocześnie grających 
scen muzycznych z koncerta-
mi na żywo, aleję kilkudziesię-
ciu jednoczesnych przedsta-
wień: parowe organy, wesołe 
miasteczko gigantycznej wiel-
kości, osobna sekcja kilku-
nastu hektarów orki pługami 
linowymi  FOWLER-a, sekcja 

militariów – w tym czołgów  
z I Wojny Światowej, sek-
cja ciężarówek, militariów II 
Wojny Światowej i nowszych, 
sekcja ciągników rolniczych 
dużych (Lanz, Ferguson, wie-
le pojazdów rodzimych i nam 
mniej znanych), ciągniki sek-
cji „garden tractor” takie jak: 
Club Cadet, Vaughan Flex, 
Kultor King, British Crawley, 
Olivier  – ale również sekcja 
małych ciągników gąsienico-
wych – choćby MG40, oraz 
jednoosiowych. Od Festiwalu 
nr 52 (rok 2022) powstaje też 
sekcja pojazdów typu Young-
timer.

Na kilkudziesięciu hek-
tarach mamy osobno pasaże 
handlowe podzielone ściśle 
tematycznie: ubrania, narzę-
dzia, akcesoria oraz co naj-
bardziej mnie ucieszyło ry-
neczek zabytków. Tylko fakt, 
że do samolotu udaje się wci-
snąć bagaż max 21 kg + 10 kg 
podręcznego (w czym musi 
zmieścić się cały dobytek po-
zwalający przeżyć kilka dni – 
czyli namiot, zapasy, ubrania 
...) – powstrzymywał mnie od 
łakomstwa zakupów. Ta sek-
cja handlowa miała wszystko 
czego potrzeba miłośnikom 
staroci, silniki stacjonarne, 
rowery, obrabiarki, narzędzia, 
ciągniki małe i podzespoły, 
starocia sprzed 300 lat i 30 lat, 
lutlampy, lampy naftowe, kar-
bidowe, itp. Ogrom tego jest 
tak wielki, że kilka rzędów 
stoisk po pewnym czasie za-
czyna się mieszać.

Osobnym zestawem to-
warów są zabytkowe pozycje 
rzadkiej literatury technicz-
nej. Większość z nich dotyczy 
oczywiście wszystkiego co 
angielskie – uznając bezapela-
cyjnie dominację technologii 
brytyjskich nad innymi, mniej 
z urodzenia szlachetnymi ple-
bejuszami techniki ...

Nie można pominąć też 
tematu pożywienia, podczas 
mojej wizyty – mieliśmy tam 
400 (tak, to nie pomyłka) 
punktów handlowych z potra-
wami z całego Świata, w tym 
wiele punktów sprzedających 

Lokomobila uchwycona na szczycie padoku uwidacznia ogrom imprezy GDSF.
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ukochany przez Brytyjczy-
ków cydr, oczywiście istnieje 
też specjalna odmiana cydru 
„ Old Rosie” przygotowanego 
wyłącznie na GDSF, nieklaro-
wanego i niepasteryzowanego, 
którego smak czuje się długo 
po jego spożyciu. Ciekawostką 
jest fakt, że piwo jest znacznie 

mniej popularne niż cydr, oba 
alkohole są słabe (co testo-
wałem intensywnie żyjąc całe  
3 doby miejscowym rytmem: 
oglądanie – spotkanie przy 
cydrze), a  furorę wśród zna-
nych i szybko poznanych 

przyjaciół zrobił tam smak 
naszych alkoholi z Gorzką 
Żołądkowa na czele, Trakto-
rówka zaś została uznana za 
przeżycie ekstremalne, które-
go próba podejmowana była 
przeważnie  tylko raz, czasami 
z dość opłakanym skutkiem.

Ogrom imprezy niech po-
twierdzi fakt, że w roku 2018 
na Great Dorset Steam Fair 
zjechało, częściowo na wła-

snych kołach ponad 500 wal-
ców i lokomobil parowych.  
W porównaniu do dopusz-
czonych do pokazów publicz-
nych 2 szt. w Polsce lokomobil  
i 1 walca parowego widać 
gdzie znajduje się nasz kraj  
w tym zestawieniu ...

Lokomobila w Wielkiej 

Brytanii traktowana jest jak 
normalny ciągnik rolniczy, 
ubezpieczona i ze światłami 
ma prawo poruszać się po 
drodze jak normalny traktor  
z silnikiem spalinowym, po-
siadając obowiązkowe ubez-

pieczenie OC. Dopuszczenie 
do ruchu i sprawność kotła 
ocenia certyfikowany przed-
stawiciel firmy ubezpiecze-
niowej będący jednocześnie 
inżynierem znającym materię 
i specyfikę urządzeń wyso-
kociśnieniowych  i szanowa-
nym w gronie specjalistą. jego 
głos jest ostateczny, zatem 
opcje są tylko 3 - dopuszcze-
nie (na odpowiednich wa-

runkach), naprawa zgodnie  
z ASME - o ile jest możliwa 
albo złom...

GDSF – eksponaty
Zgodnie z duchem brytyj-

skim świat pary podzielony 
jest na Narodowe Towarzy-
stwa – np. National Traction 

Engine Trust (Narodowe To-
warzystwo Lokomobil Trak-
cyjnych) czy National Road 
Roller Trust (Narodowe To-
warzystwo Parowych Walców 
Drogowych). Każda gałąź ma 
jakieś co najmniej jedno na-
rodowe towarzystwo zrzesza-
jące miłośników i posiadaczy 
np.: walców parowych, loko-
mobil parowych, czy Klub 
Orki Parowej. Sekcja urzą-
dzeń parowych mobilnych 
na festiwalu to największy 
plac podzielony na kawałki 
tematyczne wewnątrz. Naj-

bardziej widowiskowy dla 
ludzi i szlachetny gatunek 
lokomobil prezentowanych 
na wystawie – to lokomobile  
z gatunku ENTERTAIN-
MENT. Lokomobile te ocieka-
ją od złoceń, mają daszek nad 
całym pojazdem obwieszony 
żarówkami, posiadają gene-

rator prądu – i świecą tym 
blaskiem różnokolorowych 
żarówek praktycznie do rana. 
Wiele lokomobil opuściło za-
kłady jako lokomobile zwy-
kłe, służące do pracy, napędu 
maszyn, ale zostały przebudo-
wane na wersje rozrywkowe. 
Te lokomobile to najwyższa 
klasa i kunsztu restauracji, 
oryginalności podzespołów, 
wykonania, zdobień, złoceń, 
ogumowania kół, polerowa-
nia mosiężnych detali. sza-

Parowe ciężarówki Foden typu overtype stanowiły stadium przejściowe 
między lokomobilami a autami ciężarowymi z napędem spalinowym.

Na samym szczycie wzniesienia dumnie prezentują się ciężkie lokomobile 
drogowe kategorii Heavy Haulage.

Na zlocie można zaobserwować maszyny tak dla nas egzotyczne jak loko-
mobila z żurawiem. Wszystko oczywiście w pełnej sprawności technicznej.

Arystokracja wśród maszyn parowych to Showmans Engines. Ci których nie 
pokona nadmiar cydru mają co wieczór zagwarantowane niezapomniane 
wrażenia. O północy w ostatnim dniu imprezy wszystkie gwizdki i syreny 
parowe obwieszczają koniec kolejnej edycji GDSF.

Dokończenie na strony 12.
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cunkowa wartość zaczyna się 
od 200 000 funtów za coś co 
kiedyś pięknym i sprawnym 
będzie, po wydaniu wielkiej 
ilości funtów.

Cała aleja Lokomobil Roz-
rywkowych, jedna przy dru-
giej w ilości kilkudziesięciu 
sztuk, świeci od rana do póź-
nych godzin nocnych, kotły są 
na stałe pod parą, silniki krę-
cą się bezszelestnie – słychać 
tylko delikatny świst pary  
w komin. To najjaśniejsza 
część placu od wieczora prawie 
do rana przyciągająca wzrok  
i wyglądająca po zmroku 
bajkowo. Naprzeciw jest cała 
sekcja lokomobil wraz z or-
ganami parowymi – przed 
każdą jest zestaw krzeseł dla 

publiczności, przed każdą gra 
inna muzyka mechaniczna, 
koncerty muzyki rozrywko-
wej dawnych czasów brzmią 
tutaj i znajdują wiernych fa-
nów przez cały czas. Nieda-
leko mamy namiot firm zaj-
mujących się naprawa tych 
instrumentów muzycznych 
jak i przygotowaniem nowego 
repertuaru muzyki.

Osobną sekcją są walce pa-

rowe. To ze względu na popu-
larność i nieco niższe postrze-
ganie eksponatów - tańsza 
– ale znaczna ilościowo grupa. 
Sposób restauracji i utrzyma-
nia sprzętu aspiruje dążeniem 
do detali, szparunków i pole-
rowanych elementów chcąc 
dorównać lokomobilom roz-
rywkowym, część walców 
produkowana była fabrycznie 
jako wersja 2 funkcyjna - do 
samodzielnej zmiany z walca  
w lokomobile drogową. Co 
roku na specjalnie wydzielo-
nym poletku zestaw maszyn 
parowych – koparki, walce, 
kruszarki kamieni przedsta-
wiają budowę odcinak dro-
gi od transportu wielkich 
kamieni do kruszarki – do 

wybudowania gładkiej na-
wierzchni. Droga ta jest po fe-
stiwalu niszczona i budowana  
od nowa za rok. Nieco mniej 
popularne są tam różne – ma-
lutkie i wielkie  walce drogo-
we z napędem spalinowym, 
stanowiąc tło dla urządzeń 
parowych. Na górze placu 
stoi cały rząd ciężarówek pa-
rowych – których ilość gatun-
ków była dla mnie tajemnicą. 

Great Dorset Steam Fair Ciężarówki parowe  są ciche 
, słychać jedynie świst pary i 
dźwięk mechanizmu napędu.

Ogromną ilość urządzeń – 
pracujących i prezentujących 
się w ruchu mamy w sekcji 
lokomobil. Znajdziemy tam 

praktycznie wyłącznie urzą-
dzenia brytyjskie, na całym 
placu widziałem 1 szt. loko-
mobili amerykańskiej, stojącą 
wstydliwie z boku. Lokomo-
bile używane i prezentowa-
ne są w każdej formie – od 
wraków na sprzedaż, w cenie 
nowego auta, poprzez egzem-
plarze uruchomione – aż do 
wypieszczonych cudeniek z 
błyszczącą armaturą i malo-

waniem ręcznym. Lokomo-
bile mają swoje place pracy 
– tartak gdzie kilka sztuk na-

pędza różne maszyny, sekcja 
rolnicza, tor transportu.

Najbardziej moim zda-
niem widowiskowa sekcja 
znajduje się nieco z boku. 
Jest to plac na którym od 
wieczora do późnych godzin 
odbywa konkurencja znana 
u na jako Traktor Pulling. 
Lokomobila pod parą w peł-
nym ciśnieniu  na otwartych 
zaworach  bezpieczeństwa, z 
pełną mocą ciągnie ogromne 
ciężary wypuszczając przez 
komin wysoko w górę pełen 
snop iskier. Obrazek nie do 
zobaczenia w innym miejscu. 
Centralne miejsce GDSF to 
padok – kilka hektarów z gór-
ką, na którym ma prawo po-
ruszać się albo pojazd parowy 
albo – w określonym dla wy-
darzenia czasie – pojazdy z I 
Wojny – podczas odtwarzania 
wydarzenia historycznego. 
Poruszają się tam na prze-
jażdżce  urządzenia parowe, 
w tym wielkie łączone trans-
porty wielkogabarytowe – np. 
2 lokomobile na przedzie cią-
gnące ogromną przyczepę w 
lokomotywą parową na niej i 
3cia lokomobila pchająca ten 
zestaw. Wjazd pod górę z ta-
kim transportem to wspólny 
wysiłek maszyn, operatorów  
i publiczności która tak wczu-
wa się w dramatyzm że pod-

Przez cały czas trwania imprezy wokół padoku poruszają się wszelkiej ma-
ści maszyny parowe.

Dwa style odrestaurowanych kół lokomobil Ruston & Hornsby różniące sie  ..kilkunastoma tysiącami funtów ;-)

Dokończenie ze strony 11.

Dokończenie na strony 13.
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świadomie staje się uczestni-
kiem tego przejazdu.

Organizacja GDSF – od 
lat jest to grono tych samych 
osób, każda sekcja tematycz-
na ma swojego dyrektora  
i asystentów. każde urządze-
nie prezentowane jest w ka-
talogu liczącym kilkadziesiąt 
stron. 

Zgłoszenia na festiwal do-

konuje się znacznie wcześniej, 
Dyrektorzy sekcji prowadzą 
selekcję, które maszyny zo-
stają dopuszczone do prezen-
tacji. Według mojej wiedzy 
standardowo wystawca otrzy-
muje od organizatora 200 fun-
tów. Na teren festiwalu wjazd 
mają wyłącznie wystawcy i 
ich transport  całodobowo. 
Publiczność wchodzi jedynie 

Osobna działka to ponad stuletnie pojazdy z czasów pierwszej wojny świa-
towej - część widocznych na zdjęciu czołgów to jednak rekonstrukcje.

na czas trwania imprezy, jed-
nodniowe wejście kosztuje 
25 funtów, cydr ok 4 funtów, 
ponieważ brak prądu – łado-
wanie telefonu 3 funty, kąpiel 
dostępna od 7:00-18:00 - 2 
funty, ceny w marketach spo-
żywczych czy technicznych 
wewnątrz festiwalu podobne 
do cen ogólnorynkowych, 
śniadanie ok 5 funtów (bułka 
z podsmażonym bekonem). 
Widz może kupić bilet jedno-
dniowy codziennie lub na cały 
festiwal, pole namiotowe 25 
funtów/namiot/doba/osoba, 
namioty organizatora wypo-
życzane są za kwoty 400-700 
funtów cały festiwal.

Podsumowanie wycieczki: 
bilety lotnicze, pobyt wraz z 
transportem na teren festi-
walu i powrót (pociąg + taxi) 
szacunkowo w wersji oszczęd-
nej ok 6000 zł/osoba /3 dni na 
miejscu.

Gdyby kiedykolwiek po-
jawiła się możliwość – za-
pewniam jednak, że warto. 

Zobaczymy tam rzeczy nie wi-
dziane nigdzie indziej, od ma-
szyn i urządzeń do warsztatów 
i napraw kotła parowego na 
żywo, spotkamy ludzi, klimat 
i stroje z epoki, poczujemy się 
trochę w dawnych czasach, 
mamy też możliwość zakupu 
na targu rzeczy gdzie indziej 
niespotykanych lub znacznie 
droższych. Dla wszystkich 
urządzeń napędzanych parą 
na terenie Festiwalu znajduje 
się mobilny serwis składnicy 
węgla, oraz dostawy wody. 
Urządzenia które przyjadą na 
kołach ciągną ze sobą zapasy 
paliwa i wody, jest to prawdzi-
we święto pary, gdy z różnych 
zakątków kraju przybywają 
pojazdy oznajmiając, że wła-
śnie zbliża się kolejny GDSF – 
święto Wielkiej Brytanii w jej 
najlepszych czasach - na które 
szczerze zapraszam, przynaj-
mniej raz w życiu.

Andrzej Kaźmierczak

Dokończenie ze strony 12.

XIII Bal Traktorzysty Klubu „Traktor i Maszyna” odbył się 
pod koniec lutego 2020 roku w Prochowicach na Dolnym Ślą-
sku. Pandemia koronawirusa COVID-19 spowodowała, że była 
to ostatnia, jak do tej pory, impreza integracyjna klubu. 

Gospodarzami imprezy 
byli Wanda i Jan Demczyszak, 
którzy przygotowali mnóstwo 
atrakcji. Były konkursy, za-
bawy, fotobudka, pyszne je-
dzenie, a prezenter muzyczny 
okazał się doskonałym wodzi-
rejem. Klimat imprezy podkre-
ślała dekoracja, której głów-
nym elementem był stojący na 
scenie zabytkowy ciągnik Hol-
der. Bal zaszczyciła pani Alicja 
Sielicka - burmistrz Prochowic 
i pani Joanna Palińska - dyrek-
tor Prochowickiego Ośrodka 
Kultury i Sportu. 

Zarząd klubu „Traktor i 
Maszyna” oraz uczestnicy im-
prezy składają ogromne po-
dziękowania Wandzie i Jano-
wi Demczyszak za wspaniałe 
przygotowanie i przeprowa-
dzenie zabawy. Dziękujemy 

XIII Bal Traktorzysty Klubu „Traktor i Maszyna”
także innym członkom klubu, 
którzy wspomogli imprezę. 

W 2021 roku roku miał od-
być się kolejny czternasty balu 

kolekcjonera. Niestety pande-
mia koronawirusa skutecznie 
pokrzyżowała plany.

(red) 

Uczestnicy XIII Balu Traktorzysty.
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Przez całą niedzielę na targowisku był nieustający ruch,  
a wszystko za sprawą przybyłych do Ursusa na I Zlot Zabytko-
wych Traktorów pięknie odrestaurowanych ciągników. Na tere-
nie wybudowano profesjonalną scenę, były też stoiska, wystawy, 
pokazy i konkursy, a dla najmłodszych dmuchańce. Przyjechało 
kilkudziesięciu kolekcjonerów i aktualnych użytkowników nie-
kiedy nawet przeszło siedemdziesięcioletnich maszyn. Wszyst-
kie sprawne, w oryginalnym stanie. Wyprodukowane tu – w Ur-
susie – wróciły na ten jeden dzień do miejsca swoich „narodzin”

Jadą, jadą traktory 

Jednym z najbardziej 
atrakcyjnych elementów zlo-
tu był przejazd ryczących  
(i trochę dymiących) trakto-
rów głównymi ulicami Ursu-
sa – od godz. 9.15 po Starym 
Ursusie, a od 12.30 po Niedź-
wiadku. Przy Sanktuarium 
Matki Bożej Fatimskiej ksiądz 
Krzysztof Kiełpiński poświę-
cił wszystkie przejeżdżające 
maszyny i ich załogi. Szkoda, 
że informacja o terminach  
i trasie przejazdów nie była od-
powiednio nagłośniona, wtedy 
na trasie przejazdu pojawiło-
by się więcej mieszkańców, ale 

zapewne wiele osób, zwabio-
nych hałasem oglądało paradę 
traktorów z okien. W paradzie 
uczestniczył, jadąc 44-letnim 
ciągnikiem C-330 z wielką 
szuflą – Wacław Włodarski 
– były pracownik Zakładów 
Mechanicznych „Ursus” i aktor  
w filmie„Symfonia Fabryki Ur-
sus”. Pan Włodarski, dzierżaw-
ca placu targowego za darmo 
udostępnił plac na Zlot. Swój 
traktor wykorzystuje zimą – od-
śnieża nim dzierżawiony teren, 
zapewniając sprzedawcom do-
bre warunki do handlu. 

Władze dzielnicy zobaczyły, co dla mieszkańców jest ważne

Organizacją imprezy zaję-
ła się – wygrywając rozpisany 
przez Urząd Dzielnicy prze-
targ – firma zewnętrzna. Była 
to realizacja zadania z budże-
tu obywatelskiego – projekt 
autorstwa Stefana Sobczaka 
(społecznika, mieszkańca Ursu-
sa). Pomysł okazał się trafiony  
w dziesiątkę. Zlot odwiedziło 
ok. 2000 osób (!). W czasie pan-
demii i przy niezbyt widocznej 
promocji wydarzenia – to nie-

bywały sukces i potwierdze-
nie potrzeby istnienia tematu 
traktorów i byłych zakładów 
ZM Ursus w przestrzeni pu-
blicznej. Szkoda, że tegoroczny 
projekt obywatelski, dotyczący 
organizacji II Zlotu Traktorów  
w 2021 r. nie przeszedł... Gdyby 
ostatnie dni głosowania na pro-
jekty obywatelskie przypadły 
po Zlocie, to kto wie... ale... być 
może Urząd Dzielnicy, widząc 
tak ogromne zainteresowanie 

tematem, przejmie za rok ini- cjatywę (?). 

Piękne słowa z ust burmistrzów 

Oficjalnie otworzyli im-
prezę Burmistrz Ursusa Bog-
dan Olesiński oraz zastępca 
burmistrza Kazimierz Sternik. 
Burmistrz Olesiński zaznaczył, 
że wydarzenie daje możliwość 
przyjrzenia się przez wszyst-
kich chętnych, jakie fajne  
i ciekawe rzeczy produkowały 
Zakłady Mechaniczne Ursus. 
Burmistrz Sternik przypo-
mniał, że to mieszkańcy zagło-
sowali na projekt do budżetu 
obywatelskiego, który jest solą 
samorządności i dodał, że Zlot 
umożliwił nowym mieszkań-

com Ursusa poznanie, skąd 
pochodzi jej nazwa – Ursus  
i czym mieszkańcy tej (kiedyś) 
miejscowości zajmowali się 
dawniej [w fabryce pracowa-
ło do 20 tys. ludzi, a w latach 
1947–2011 zostało wyproduko-
wanych ponad 1,5 miliona cią-
gników marki „Ursus” – przyp. 
red.]. – Wiemy, że zakładów już 
nie ma, ale tożsamość i zwią-
zek z tym co teraz widzimy jest 
wielki”. Kazimierz Sternik jest 
„ursusiakiem” od urodzenia,  
a jego ojciec pracował w fabryce 
traktorów. 

Pełnometrażowy film o fabryce 

Na scenie pojawili się tak-
że: pomysłodawca zlotu, Ste-
fan Sobczak i Jaśmina Wójcik, 
od której... – jak powiedział 
pan Sobczak – ... wszystko 
się zaczęło. Ten zlot jest jakby 
kontynuacją filmu, który na-
kręciła”. Dr Jaśmina Wójcik już  
w 2011 r. włączyła się w walkę 
o zachowanie tożsamości Ur-
susa. Stworzyła audiowizualną 
wystawę na temat kilkudzie-
sięcioletnich, nadal pracują-
cych w całej Polsce ciągników 
„Ursus” i ich właścicieli, zor-

ganizowała defiladę traktorów 
z Placu Defilad do ursuskich 
Zakładów, od lat nagłaśnia 
sprawę zniszczenia większości 
zabytków po jedynej w Polsce 
fabryce ciągników rolniczych 
(i nie tylko) ze 127-letnią hi-
storią. Trzy lata temu nakręciła 
wielokrotnie już nagradzany  
w Polsce i za granicą film „Sym-
fonia Fabryki Ursus”. Pani Ja-
śmina podziękowała projekto-
dawcy przedsięwzięcia za walkę 
o powrót traktorów do „domu”. 

Każdy cywilizowany naród dba o swoją historię, swoją tożsamość 

Jaśmina Wójcik zachęci-
ła też wszystkich uczestników  
i gości zlotu do podpisywania 
petycji, w której społeczeństwo 

domaga się, żeby kolekcja ma-
szyn i pamiątek po nieistnieją-
cej już fabryce, zlokalizowana 
przy ul. Posag 7 Panien, a bę-

I ZLOT ZABYTKOWYCH TRAKTORÓW W DZIELNICY URSUS

Przejazd ulicami Warszawy.

Wyjazd z placu zlotowego.
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dąca obecnie własnością Pol-
skiego Holdingu Obronnego 
(niedostępna do zwiedzania), 

została wykupiona i stała się za-
czątkiem Muzeum Ursusa.

Nie tylko traktory 

W latach 1930–1939 za-
kłady „Ursus” zajmowały się 
produkcją na rzecz wojska. 
Wyprodukowano w tym okre-
sie 737 czołgów, 700 ciągników 
wojskowych, ponad 1000 samo-
chodów URSUS oraz samocho-
dów i autobusów Saurer, w tym 
samochody pancerne wz.29 
„Ursus”, ok. 1500 motocykli 

„Sokół 1000” i „Sokół 600” dla 
wojska i ok. 1000 na rynek cy-
wilny, a ponadto silniki lotnicze, 
stacjonarne oraz dla rolnictwa. 
Wyprodukowany w 1934 roku, 
wspaniale odrestaurowany „So-
kół 1000” prezentował na Zlocie 
kolekcjoner z Golubia- -Do-
brzynia. 

Rodzinny piknik historyczny 

Największą liczbę zwie-
dzających stanowiły rodziny  
z dziećmi. Można było fotogra-
fować się na wspaniałych ma-
szynach, dzieci miały do dys-
pozycji dmuchane zamki, były 

dla nich organizowane zabawy, 
konkursy z nagrodami, właści-
ciele zdradzali tajniki swoich 
traktorów. Oni, a także byli pra-

cownicy ZM Ursus odpowia-
dali na dziesiątki pytań, były 
pokazy uruchamiania najstar-
szych ciągników, zawody dla 
publiczności w zmienianiu koła  
w traktorze na czas i wiele in-

nych atrakcji. Pojawiły się także 
prototypy ciągników rolniczych 
i ogrodniczych z lat sześćdzie-
siątych, np. C-308. 

Ostatnie pamiątki

Dom Kultury „Portier-
nia” i Izba Tożsamości Ursu-
sa przygotowały duże stoisko  
z pamiątkowymi eksponatami, 
książkami i albumami o Ursu-
sie i Zakładach autorstwa pp. 

Jerzego Domżalskiego i Irene-
usza Barskiego. Dwukrotnie  
z koncertem wystąpiła Orkie-
stra Dęta Ursusa pod kierow-
nictwem Karola Węclewskiego. 
Historia orkiestry jest ściśle 

związana z fabryką. Na począt-
ku była to Orkiestra Zakładowa 
ZM Ursus, później Orkiestra 
Ziemi Mazowieckiej, a od kilku 

lat muzycy występują pod nową 
nazwą, a siedzibę mają już poza 
Ursusem. 

Tańczące traktory 

O godz. 17.00 miało miej-
sce niezwykłe wydarzenie 
– pokaz filmu „Symfonia Fa-

bryki Ursus” z udziałem ak-
torów – byłych pracowników  
i traktorzystów, również obec-
nych na zlocie. Reżyserka  
i jeden z nich – Jerzy Dobrzyń-
ski, pracujący w zakładach od 
1962 r. – opowiadali o pro-
cesie produkcji traktora oraz  
o produkcji filmu. – Trzy lata 
temu nasi traktorzyści w trak-
cie nakręcania filmu tańczyli 
na swoich traktorach czte-
ry dni po 12 godzin na dobę,  

a były to skomplikowane ukła-
dy choreograficzne. I teraz te 
traktory znowu przyjechały. 
Takie interaktywne spotkanie 
może być wizytówką Ursusa, 
lekcją historii dla młodych po-
koleń i nowych mieszkańców 
dynamicznie rozbudowującej 
się dzielnicy. Dzielnicy, w któ-
rej nadal wielu mieszkańców 
z całych sił stara się zachować 
pamięć o wielu pokoleniach, 
które budowały URSUS, za-
chować jej tożsamość. Czeka-
my jeszcze tylko na decyzję  
o powstaniu stałej ekspozycji... 
o powstaniu Muzeum Ursusa...

Na I Zlot Starych Traktorów 
w Ursusie przybyli – na swych 
ryczących maszynach – goście, 
reprezentujący m.in.: 
■ Klub Miłośników Starych Cią-
gników i Maszyn Rolniczych 
„Traktor i Maszyna”,
■ Klub Miłośników Starej Tech-
niki „RetroTRAKTOR”,
■ (Klub Miłośników Starej 
Techniki „Skansen Łochowice”,
■ CGD Retro-Traktor,
■ Retro Łowiczanka,
■ Stowarzyszenie Miłośników 
Starych Traktorów „Sagan”.

Tekst pochodzi z dwuty
godnika Mocne Strony 

NR 18(92)/2020 (ROK V), 
8 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Zdjęcia: Jacek Sulewski 

Uczestnicy zlotu.

Sesja zdjęciowa ze starymi ciągnikami.



Schmid, który miał zdiagno-
zować i znaleźć rozwiązanie 
problemu. Dokonał on kilku 
zmian w silniku. Pozwoliło to 
uzyskać certyfikat, który Po-
rsche dostał w drodze wyjątku. 
Rząd austriacki udzielił cer-

tyfikacji w powiązaniu z na-
zwiskiem Heinza Altenberga- 
dawnego pracownika Porsche. 
Altenbergowi udało się dopro-
wadzić do współpracy między 
Porsche i barciami Allgaier. 

Zamiast tłoczników- traktory

Przed wojną, bracia Al-
lgaier zajmowali się przed 
wszystkim, produkcją elemen-
tów tłocznych dla przemysłu 
motoryzacyjnego. Powojenna 
produkcja ciągników była dla 
nich aktem desperacji. Ra-
towali się oni, budowaniem 
traktorów z powodu wspo-

mnianego wcześniej rozporzą-
dzenia Morgenthala. Chociaż 
ich ciągniki sprzedawały się 
dobrze, była to jednak prze-
starzała linia produktów, która 
wymagała natychmiastowej 
modernizacji. Początkowo 
przy współpracy z Ferdynan-
dem Porsche chodziło głów-
nie o pozyskanie dokumenta-
cji, przedwojennego ciągnika 
„Volksschlepper typ 313”. Na-
tomiast Porsche, zapewne ze 
względu na niechlubny wkład 
dla przemysłu wojennego III 
Rzeszy, nie mógł uzyskać po-
zwoleń na produkcję. W 1950 
roku, zawarto umowę w myśl, 
której Allgaier miał się pod-
jąć produkcji ciągników, na-
tomiast ich opracowywaniem 

miało zająć się biuro Ferdy-
nanda Porsche. Zwieńczenie 
porozumienia stanowił traktor 
AP-17, którego konstrukcja 
posiadała nowatorskie roz-
wiązania techniczne. Należały 
do nich sprzęgło hydrokine-
tyczne, regulowany rozstaw 
kół, oś bramowa, rozrusznik 

elektryczny oraz odśrodkowy 
odrzutnik oleju do rozbryzgo-
wego smarowania silnika. Sto-
pień, w jakim ten tani ciągnik, 
pomimo swojej zaawansowa-
nej technologii, był zgodny z 
oczekiwaniami rolników, uwi-
docznił się podczas wystawy 
przemysłowej DLG we Frank-
furcie w 1950 roku, gdy w cią-
gu tygodnia złożono 5 tysięcy 
zamówień. Skrót AP pocho-
dził od pierwszych liter nazw 
marek Allgaier – Porsche. To 
był początek nowej rodziny 
traktorów Porsche. Produkcję 
zlokalizowano w Manzell na 
terenie dawnej fabryki samo-
lotów Dornier. 

dokończenie na stronie 17
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Z pewnością miłośnicy zabytkowych ciągników wiedzą, że 
utalentowany konstruktor pojazdów Ferdynand Porsche- pro-
jektował nie tylko samochody, ale i również w zakresie jego za-
interesowań znajdowały się ciągniki rolnicze. 

Niczym samochód dla ludu

W 1937 roku, Hitler za-
proponował Ferdynandowi 
Porsche, stworzenie prototypu 
„Volksschlepper”, czyli taniego 
traktora, dostępnego dla każ-
dego rolnika. Niemiecki rząd, 
zatwierdził szeroko zakrojony 
program finansowania, a całe 
przedsięwzięcie dostało zielo-
ne światło. W swoim zamyśle 
system ratalny, został oparty 
na pomyśle finansowania sa-
mochodu dla ludu „KDF”- 
czyli Volkswagena Garbusa. 
Przewidywana produkcja, 
miała osiągnąć ambitny po-
ziom 300.000 sztuk rocznie. 

Pierwszy „Volksschlepper Typ 
110”, przypominał w zasa-
dzie, czterokołowe podwozie 
z silnikiem. Łącznie powstało 
jego siedem wariantów. Inży-
nierowie Porsche przeprowa-
dzili szereg eksperymentów z 
różnymi rodzajami silników, 
oraz systemami przeniesie-
nia napędu. Te doświadczenia 
doprowadziły do zbudowania 
finalnych modeli „Typ 111” i 
„112”. Ostatecznie ze względu 
na toczącą się wojnę, program 
podobnie jak samochód KDF - 
przepadł. 

Plan Morgenthala 

Po II wojnie światowej, 
amerykański minister fi-
nansów, Hugo Morgenthal 
opracował plan przekształ-
cenia Niemiec, w kraj rolni-
czy, pozbawiony przemysłu. 
Większość przedwojennych 
fabryk, nie mogła produko-
wać jakichkolwiek wyrobów 
przemysłowych. Wyjątek sta-
nowiły traktory i maszyny rol-
nicze. Dlatego, niemal z dnia 
na dzień, niemieccy przedsię-

biorcy, próbowali wejść na ten 
segment rynku. Powstał kom-
pletny chaos. Aby uporządko-
wać zaistniałą sytuację, rząd 
oświadczył, że każda firma, 
która chce uzyskać pozwolenie 
na budowę ciągników, musi 
się wykazać udokumentowaną 
ich produkcją, od co najmniej 
1939 roku. To oczywiście, za-
mykało drogę dla Ferdynanda 
Porsche. 

Doskonałe właściwości jezdne i kłopoty z silnikiem 

Niemniej, jednak Porsche 
przywiózł ze Stuttgartu ocalały 
prototyp ciągnika „Typ 112” i 
od razu rozpoczął prace nad 
jego rozwojem. Był to 17 kon-
ny traktor, napędzany dwu cy-
lindrowym dieslem, chłodzo-
nym powietrzem. Następnie w 
1946 roku, wysłał swój traktor, 
do majątku Lützelhof, gdzie 
Brytyjczycy zebrali różne typy 
ciągników, celem ich porów-
nania. Należy zaznaczyć, że w 
tym czasie Brytyjczycy, bardzo 
interesowali się niemieckim 

rolnictwem i współpracowali w 
tym zakresie, z Austriacką Izbą 
Rolniczą, do spraw poprawy, 
jakości produktów rolnych. W 
Lützelhof, testy jednoznacznie 
wykazały wyższość ciągnika 
Porsche, którego dodatkową 
zaletę stanowił mały promień 
skrętu. Porsche rozpoczął sta-
rania nad certyfikacją ciągni-
ka. Jednak, w kwietniu 1949 
roku, został poinformowany, 
że silnik nie spełnienia okre-
ślonych warunków. Z pomocą 
przybył mu inżynier Leopold 

Opracowany przez biuro konstrukcyjne Porsche, Allagier AP-17 o konstruk-
cji samonośnej, ważył zaledwie 950kg. Był nie tylko lekki, ale jednocześnie 
kosztował znacznie mniej niż traktory konkurencji. W układzie przeniesie-
nia napędu wyróżniało go sprzęgło hydrokinetyczne.

Porsche – traktory dla ludu
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Niezbyt mocny, ale wciąż potrzebny

W międzyczasie, biuro 
konstrukcyjne Porsche roz-
winęło paletę pokrewnych 
od modelu AP-17 ciągników 
AP-18, AP-22, A-111, A-122, 

A-133 i A-144. Ich modułowe 
silniki różniły się liczbą cy-
lindrów. Produkcja najmniej-
szego ciągnika A-111 ruszyła 
jesienią 1952 roku. Ku ogól-
nemu zaskoczeniu, traktor ten 
przyniósł wyraźnie większy 
sukces sprzedażowy, niż się 

początkowo spodziewano. Pod 
maską A-111 pracował jedno-
cylindrowy, chłodzony powie-
trzem diesel o mocy 12KM. 
Ten niezbyt mocny ciągnik, 

spełniał zapotrzebowanie tych 
małych gospodarstw, w któ-
rych wciąż jeszcze wspoma-
gano się siłą konia lub wołu. 
Zgodnie z przedwojenną 

ideą „Volkschleppera”, traktor 
A-111 oferowano tanio i od 
ręki. Oprócz podstawowego 
modelu, opracowany został 
krótki wariant A-111 V (1954 
r.), który stworzono z myślą 
o gospodarstwach łąkarskich. 
Następnie wszedł stylizowany 

przez Porsche model A-111L, 
z zaokrągloną maską i okrą-
głymi błotnikami. Atrakcyjna 
cena 3800 DM za wariant pod-
stawowy, osiągnięta została 

dzięki standaryzacji i zamien-
ności podzespołów całej gamy 
ciągników. Warto wspomnieć, 
że w 1953 roku, osiągnięto 
zgodność ponad 80% części 
dla wszystkich modeli. Pozo-
stałe 20% stanowiły elementy 
przekładni, osi i układów kie-

rowniczych, które nie były do-
kładnie takie same, dla wszyst-
kich typów. W czerwcu 1955 
roku, Allgaier wyprodukował 
50 tysięczny ciągnik, z czego 
35.000 z nich opierało się na 
konstrukcji Porsche. 

Trudna decyzja Allgaiera 

Mimo sukcesów wytwór-
nia Allgaier stała przed nie 
lada dylematem. Produkcja 
ciągników wciąż się dobrze 
rozwijała. W niektórych mie-
siącach dochodziła ona do 
1000 sztuk. Jednocześnie był 
to już kresu możliwości fabry-
ki. Firma chciała również za-
chować wolne moce produk-
cyjne dla branży obrabiarek i 
tłoczników, będącej rzeczywi-
stą dziedziną działalności. Al-
lgaier musiał zdecydować, czy 
zainwestować znaczny kapitał 

w rozbudowę linii produk-
cyjnych ciągników, czy zrezy-
gnować?  W 1956 roku, bracia 
Allgaier, zdecydowali, że nad-
szedł czas na powrót do bar-
dzo intratnej branży tłoczni-
ków stalowych i zrezygnowali 
z produkcji ciągników. Dział 
traktorów został sprzedany 
spółce „Porsche-Diesel-Moto-
renbau”, która kontynuowała 
program produkcyjny Allga-
iera. 

dokończenie na stronie 18

Allgaier A-111 został zaprojektowany przede wszystkim, jako pół-nośnik 
narzędzi. Wydłużony korpus, posiadał grupę otworów, przeznaczonych 
do montowania urządzeń międzyosiowych. Warto wspomnieć, że w tym 
miejscu prześwit wynosił 53 cm. 

Po przejęciu programu produkcyjnego przez Porsche, ciągnik A-111 dalej 
wytwarzano, jako model P-111. Po podniesieniu mocy do 16KM, otrzymał 
on nazwę Junior 108, który był wytwarzany w kilku wariantach. Następnie 
po modernizacji, jako Junior 109.

Standard 218, był najchętniej kupowanym modelem ciągnika marki Po-
rsche. Od 1957 roku do wszystkich modeli montowano podnośnik hydrau-
liczny. W jego podstawowym wyposażeniu znajdował się przesuwny zaczep 
transportowy oraz dolny polowy.

Porsche Junior K (krótki) stanowił odmianę zaprojektowaną, jako maszyna 
z międzyosiowym przekaźnikiem do napędu kosiarki listwowej.



było zamawiać, jako P 111K- 
krótki, P 111L –długi, lub P 
111S – mały (sadowniczy). 

Wszystkie te działania miały 
na celu stworzenie spójnej 
palety traktorów. 

Ostatnie modernizacje  

W 1957 roku, dokonano 
kilka zmian konstrukcyjnych. 
Wszystkie modele otrzyma-
ły podnośniki hydrauliczne. 
Najważniejsza moderniza-
cja obejmowała zwiększenie 
skoku tłoka z 108 do 116mm, 
dzięki czemu poszczegól-

ne silniki zyskały na mocy i 
przyroście momentu obro-
towego. Przy trzycyfrowym 
oznaczeniu typu ciągnika, 
zaczęto stosować dodatko-
wą nazwę wyróżniającą dany 
model. Czas pokazał, że de-
cyzja Allgaiera była trafiona, 
gdyż firma ta rozwija się do 
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Mannesmann inwestuje w traktory

W tym momencie, Po-
rsche bardzo potrzebował 
inwestora i producenta swo-
ich wyrobów.  Na szczęście 

pojawił się koncern Manne-
smann, który cały czas po-
szukiwał nowych rynków 
dla wytwarzanej przez siebie 
stali. W wyniku tych po-
trzeb, powstała spółka Po-
rsche-Diesel-Motorenbau. 

Produkcja traktorów zosta-
ła przeniesiona do Manzell. 
Zmiany nastąpiły również w 
oznaczeniach typów. Litera 

„P” zastąpiła dotychczasową 
„A”, natomiast od tego mo-
mentu, każdy ciągnik ma-
lowano wyłącznie na czer-
wono. Podstawowe modele 
miały kilka wariantów. Dla 
przykładu „P 111”, można 

Na zdjęciu Allgaier AP-22 Super, wraz z ciągnikiem AP-18, jako rozwinię-
cie pierwszego modelu AP-17.

Przez trzy lata model Porsche Super, jako następca P-133, znajdował się  
w ofercie producenta. Dysponując mocą 38 KM, w 1960 roku zaliczany był 
do średnich traktorów o szerokim zastosowaniu.

Dane techniczne wybranych ciągników Porsche (Allgaier)



dziś. Natomiast spółka Po-
rsche-Diesel-Motorenbau 
przeoczyła nasycenie rynku. 
Zainwestowano w ogromny 
zakład nad Jeziorem Bodeń-
skim, który mógł produkować 
20 tysięcy traktorów rocznie. 

Błędne planowanie dopro-
wadziło do zakończenia w 
1963 roku działalności spółki 
Porsche-Diesel-Motorenbau  
w branży traktorów.

www.traktorimaszyna.pl
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Master (na zdjęciu pierwszy od lewej) to najmocniejszy traktor Porsche w 
tamtym czasie. Pod jego maską znajdował się 50 konny silnik chłodzony 
powietrzem. Przekładnia marki ZF zapewniała mu osiem biegów do jazdy 
w przód i cztery wstecz. Do specjalnego wyposażenia należało sprzęgło hy-
drokinetyczne, które umożliwiało płynne ruszanie, bez szarpnięcia- nawet 
pod obciążeniem.

Nazwa imprezy

Bieszczadzka Rajza
XII Zlot i Wystawa Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego
V Zlot Starych Traktorów na Mazowszu
XVIII Biesiada dla Przyjaciół

III Old Rol 
Brama bieszczadzka 
Konkurs Orki
XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn  
Rolniczych im. Jerzego Samelczaka
Zakończenie lata
Wystawa Pojazdów Zabytkowych „Retro Moto”
W domu i zagrodzie. Retro Show.
II Zlot Zabytkowych Traktorów w Ursusie
Zlot starych ciągników i maszyn rolniczych
International Historisch Festival
Retro Motor Show

Termin

28-30.05.2021 
19-20.06.2021

26-27.06.2021
26.06.2021

26-27.06.2021
17-16.07.2021
7-8.08.2021
21-22.08.2021

28-29.08.2021
28.08.2021
12.09.2021
12.09.2021
25.09.2021
25-26.09.2021
5-7.11.2021

Miejsce

Bieszczady
Golub-Dobrzyń

Wola Rasztowska
Redecz Krukowy

Solec/Gostomia

Lubecko
Wilkowice

Rudawka Ryman.
Oborniki Śląskie
Szreniawa
Ursus/Warszawa
Kalno
Panningen
Poznań

Organizator

Stary Traktor Bieszczady
CGD Retro Traktor” 

Stowarzyszenie „Sagan”
Kujawskie Muzeum Orę-
ża, Nauki i Techniki
Strzoda Maszyny Rol.
Stary Traktor Bieszczady

Klub „Traktor i Maszyna”

Stary Traktor Bieszczady
RetroTraktor
MRiPRS w Szreniawie

Stow. „Kalinów” w Kalnie

MTP Poznań

Kalendarz zlotów, wystaw i pokazów zabytkowych ciągników i maszyn rolniczych w 2021 roku

Janusz Chodorowski z Lipna.

Wojciech Gramsch z Chludowa.Henryk Robaszewski z Łochowa.

Beata Dryja z Prochowic.

W 2020 roku zmarło pięciu 
członków Klubu „Traktor i Maszy-
na”: Beata Dryja, Janusz Chodorow-
ski, Henryk Robaszewski, Wojciech 
Gramsch i Józef Buchenfeld. 

W naszych sercach i pamięci 
będą żyć wiecznie jako szczerzy, 
życzliwi i uczynni przyjaciele.

Klub „Traktor i Maszyna”    

Odeszli na wieczną wartę

Bibliografia:
1. E. Neubauer:  Schlepper-Jahr-
buch, Schneider&Weber KG, 
Kassel 1950 r. 
2. A. Sołtysiński: Ciągniki trans-
portowe, Wydawnictwa Komu-
nikacyjne, Warszawa 1960 r.
3. Henryk Dajniak:  Budowa cią-
gników; Wydawnictwo Komu-
nikacji i Łączności, Warszawa, 

1967 r. 
4. Klaus Herman” Traktoren 
in Deutschland 1907 bis heute, 
DLG-Verlag, Frankfurt, 1987 r.
5. M. Williams : Traktory świata, 
Paragon Books Ltd, Bath Wielka 
Brytania 2007 r.

Rafał Mazur

Józef Buchenfeld z Babienicy.
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W Polsce pojawił się dość 
późno

U naszych południowych 
sąsiadów narodził się pomysł 
zabudowania uniwersalne-
go ładowacza hydrauliczne-
go na popularnym ciągniku 
rolniczym Zetor 25K / A. 
W 1952 roku w zakładach 
„Humpolecké Strojírny” po-
wstał prototyp NuJN-100. 
Skonstruowano go z myślą 
o załadunku obornika, ale 
po dobraniu odpowiedniego 
chwytaka, stawał się bardzo 
pomocny przy ładowaniu 
wszelkich materiałów syp-
kich lub okopowych. Mimo, 
że u nas takie urządzenia 
były niezmiernie potrzebne, 
to do Polski NuJN-100 tra-
fił późno, bo dopiero w 1959 
roku, gdy zaprezentowano go 
podczas Międzynarodowych 
Targów Poznańskich. 

Ograniczenia pierwszej 
wersji  

Mankamentem w przy-
padku NuJN-100, był kło-
potliwy proces adaptacji 
ciągnika celem sprzęgnięcia 
go z ładowaczem. Oprócz 
ustawiania kół, błotników, 
ręcznej przeróbki siedzenia, 
w starszych wersjach Zeto-
rów należało wiercić otwo-
ry we wsporniku przedniej 
osi.  Ten czasochłonny pro-
ces powodował, że często-
kroć Zetory 25 wraz NuJN-
-em, na stałe pełniły rolę 
samobieżnego ładowacza  
i przez lata eksploatacji nie 
były rozłączane. Dodatko-
wym problemem stojącym  
w eksporcie do innych krajów 

RWPG- było to, że NuJN-100 
pasował w zasadzie tylko do 
jednego modelu ciągnika. 
Odpowiedź na szersze po-
trzeby

Ale tymczasem w 1959 
roku Zetor, zaczął wprowa-
dzać nową serię traktorów 
UR I, zaczynając od mo-

delu 3011 Major. Tak, więc 
należało coś z tym zrobić. 
W odpowiedzi na to, kon-
struktorzy z Humpoleca 
posadowili NuJNa-100 na 
podwoziu jednoosiowym. 
Tak narodził się doczepiany 
ładowacz chwytakowy, któ-
rego można było sprzęgać  
w zasadzie z każdym mo-
delem ciągnika. Dodatko-

Czechosłowacki ładowacz 
Do niedawna ładowacze wysięgnikowe, pełniły bardzo ważną rolę w procesach załadunko-

wych większości gospodarstw rolnych. A zwłaszcza tych o profilu hodowlanym. Obecnie są one 
wypierane przez ładowacze czołowe i ładowarki samojezdne. Do lat pięćdziesiątych w naszym 
kraju proces załadunku obornika odbywał się w większości ręcznymi metodami. Wprawdzie ist-
niały już różnego rodzaju systemy oczyszczania budynków inwentarskich typu szufle, przeno-
śniki zgarniające czy chwytaki podwieszone, to sam wyładunek na zewnątrz odbywał się ręcznie, 
bądź przy użyciu stacjonarnych podnośników chwytakowych, uruchamianych siłą rąk. Problem 
istniał w szerszym zastosowaniu takiego urządzenia. Wyładunek materiałów sypkich, płodów ob-
jętościowych jak ziemniaki zwłaszcza na polu w oddaleniu od gospodarstwa stanowił nie lada 
utrudnienie. 

NuJN-100 skonstruowany w 1952 roku, został pomyślany, jako urządzenie do montażu wyłącznie na ciągniku Zetor 25K.

wą zaletą tego rozwiązania 
było to, że siły przenoszone 
przez ramię ładowacza nie 
były przekazywane na kon-
strukcję ciągnika. Parametry 
pracy nie uległy zasadni-
czym zmianom. Natomiast 
sprzęganie z ciągnikiem od-
bywało się prozaicznie łatwo. 
Wystarczyło tylko podpiąć 

dyszel podwozia NuJNa do 
dolnego zaczepu ciągnika  
i założyć na końcówki prze-
kaźnikowe wałek przegubo-
wo teleskopowy.  

Obsługa ładowacza NuJN-
100

Do pracy ładowaczem 
służyły dwa rozdzielacze 
suwakowe, umieszczone 

przed siedzeniem operato-
ra. Prawa dźwignia służyła 
do podnoszenia i opusz-
czenia wysięgnika, lewa 
zaś do sterowania chwyta-
kiem, ustawianiu podpór  
i obracaniu wysięgni-
kiem. Stateczność po-
przeczną ciągnika z ła-
dowaczem zapewniały 
opuszczane hydraulicznie, 
które w położeniu roboczym 
zabezpieczano wspornikami.  
W prawym cylindrze roz-
dzielacza znajdował się za-
wór zabezpieczający, który 
utrzymywał stałe ciśnienie 
robocze i chronił pompę 
przed przeciążeniem. Pod-
noszenie wysięgnika nastę-
powało przez przechylenie 
prawej dźwigni w prawo,  
a potem pociągniecie jej ku 

sobie, aż do oporu. Obra-
canie wysięgnika uzyskiwa-
no przez przesunięcie lewej 
dźwigni w prawo i pchnięcie 
jej lekko do siebie. Chwytak 
otwierał się przez przechyle-
nie lewej dźwigni do przodu  
i przesunięcie jej od siebie. 
W przeciwieństwie do za-
wieszanego NuJNa-100, od-
padała konieczność przykrę-



Rozwój konstrukcji 
NuJN-100 w wersji do-

czepianej był u nas bardziej 
rozpowszechniony, niż jego 
zawieszany poprzednik. 

Przypuszczalnie okres im-
portu do Polski, zawieszane-
go NuJNa przypadał na lata 
1959-61, a liczba sprowa-
dzonych sztuk była stosun-
kowo niewielka. NuJN-100 
doczepiany, podlegał mo-
dernizacjom. Ewoluując, dał 
początek w 1968 roku bezpo-
średniemu następcy UNHZ-

500. Natomiast na bazie 
zmodyfikowanego NuJN-100 
powstał w 1970 roku, ciężki 
ładowacz UNHZ-750. Od 
1969 roku krajowym konku-

rentem dla ładowacza NuJN-
100 stał się produkowany 
przez Warmińską Fabrykę 
Maszyn T-214 Cyklop. 

Rafał Mazur
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Popularne urządzenia chwytakowe lat czterdziestych i pięćdziesiątych, były 
konstruowane, jako stacjonarne lub przesuwne. Ale w większości napędza-
ne siłą rąk lub, co najwyżej małym silniczkiem elektrycznym.

Łatwość sprzęgania doczepianego NuJN-100 z dowolnym typem ciągnika to 
najważniejsze usprawnienie w stosunku do wcześniejszej wersji.

Budowa ładowacza NuJN-100 w wersji doczepianej: 
1-pompa olejowa z przewodami, 2-kolumna obrotowa, 3-wysięgnik, 
4-chwytak, 5-podpory boczne, 6-porzeczny cylinder poruszający zębatkę 
obrotu wysięgnika, 7-rozdzielacz olejowy, 8-wysuwany teleskop, 9-cylindry 
podnoszące wysięgnik, 10-skrzynia balastowa.

Następca z 1968 roku o nazwie UNHZ-500, to już zupełnie inna maszyna. 
Osiągał udźwig 500kg, przy wydłużonym w porównaniu z NuJN-100 wy-
sięgnikiem.

cania pompy hydraulicznej 
na końcówkę przekaźnika 
ciągnika. Gdyż była ona na 
stałe zamontowana do ramy 
i odbierała napęd za pomocą 

wałka. Pojemność zbiorni-
ka oleju, nie uległa zmianie. 
Natomiast operator zajmo-
wał znacznie wygodniejszą 
pozycję. 
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Konkurs „Kolekcjoner roku 2021”
Regulamin
1. Konkurs „Kolekcjoner roku 2021” ma na celu popularyzację idei od-
nawiania i kolekcjonowania starych maszyn rolniczych i promowanie 
tych kolekcjonerów, którzy w istotny sposób przyczyniają się do zacho-
wania dziedzictwa kulturowego zabytkowej mechanizacji rolnictwa.
2. Organizatorami konkursu są: Zarząd Klubu Miłośników Starych Cią-
gników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna” i  Wójt Gminy Lipno
3. Współorganizatorem konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi, które funduje dyplomy i statuetki.   
4. Zgłoszenia rozpatruje i tytuły przyznaje siedmioosobowa kapituła:
4.1. Kapituła składa się z 5 członków Klubu „Traktor i Maszyna” wy-
bieranych przez Walne Zebranie Członków Klubu „Traktor i Maszyna” 
oraz po 1 osobie wyznaczonej przez Wójta Gminy Lipno i Prezesa Klubu 
„Traktor i Maszyna”. 
4.2.  Kadencja 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Klu-
bu „Traktor i Maszyna” trwa 2 lata. W przypadku rezygnacji któregoś  
z członków w czasie pomiędzy Walnym Zebraniem Klubu, a edycją fe-
stiwalu przypadająca w danym roku, organizatorzy mają prawo jednora-

XIX Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka

COVID19 obowiązujących w czasie. 
5. Organizator nie ponosi żadnych zobowiązań w stosunku do wystaw-
ców, którzy w terminie do 31 lipca 2021 roku pisemnie nie zgłosili swo-
jego udziału w Festiwalu.
6. Wystawca jest zobowiązany do udziału w odprawie technicznej  
w dniu 21.08.2021 o godzinie 9:15 w miejscu otwarcia festiwalu.
STOISKO
1. Stoisko wybiera wystawca, a w szczególnych sytuacjach organizator.
2. Stoiska są numerowane. Numer eksponatu musy być identyczny z nu-
merem stoiska.
3. Umieszczanie reklamy na terenie Festiwalu wymagają zgody Orga-
nizatora. Przy braku takiej zgody reklamy zostaną usunięte na koszt  
i ryzyko Wystawcy.
4. Wystawca ma prawo używania stoiska:
a/ w okresie montażu (20.08.21) w godz. 8.00 – 20.00
b/ w czasie trwania Festiwalu w godz. 7.00 – 18.00 (sobota) i 8:00-16:00 
(niedziela)
5. Po godzinie 21.00 w dniu montażu obowiązuje zakaz przebywania ja-
kichkolwiek osób na terenie Festiwalu. Ochrona ma prawo przymusowo 
usunąć z terenu Festiwalu osoby naruszające zakaz.
6. Sposób zagospodarowania oraz użytkowania stoiska musi być zgodny 
z obowiązującymi przepisami, w szczególności b.h.p. i p.poż., nie może 
stwarzać zagrożenia dla osób lub mienia.
7. Bez zgody Organizatora w czasie Festiwalu nie wolno demontować 
stoiska ani wywozić wyposażenia i eksponatów. Wywiezienie ekspona-
tów ze stoiska przed godz. 16:00 w dniu 22.08.2021 r. skutkuje pomniej-
szeniem zwrotu kosztów paliwa o 25%.
8. Przedmioty pozostawione przez Wystawcę na stoisku po upływie 
okresu demontażu mogą zostać usunięte na koszt Wystawcy. Organi-
zator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody ponie-
sione przez Wystawcę.
OCHRONA
1. Teren Festiwalu w okresie 21-22.08.2021 jest chroniony przez odpo-
wiednie służby zabezpieczenia.
2. Wywożący maszyny i sprzęt z terenu Festiwalu zobowiązany jest pod-
dać się kontroli dokonywanej przez służby ochrony. W ramach kontroli 
służby ochrony rejestrują również dane osobowe kierowcy i dane po-
jazdu.
POKAZY I OBSŁUGA ZABYTKOWYCH CIĄGNIKÓW I MASZYN
1. Pojazdy zabytkowe poruszają się po terenie festiwalu z zachowa-
niem nadzwyczajnych zasad bezpieczeństwa z maksymalną prędkością  
5 km/h, a na terenie placu manewrowego 10 km/h (z wyjątkiem udziału 
w konkurencjach).
2. Pojazdami zabytkowymi mogą kierować wyłącznie zarejestrowani 
wystawcy posiadający odpowiednie uprawnienia oraz posiadający na 
ręce opaskę wystawcy.
3. Wystawcy nie mogą obsługiwać ciągników i maszyn pod wpływem 
alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
4. Pojazdy zabytkowe poruszające się po terenie wystawy oraz w koro-
wodzie muszą posiadać w miejscu widocznym (z przodu pojazdu) ta-
bliczkę numeryczną i identyfikacyjną.
5. Przestrzeganie zasad związanych z ruchem drogowym będą nadzoro-
wać funkcjonariusze Policji.
6. Prezentacja pracy pojazdów i maszyn dozwolona jest wyłącznie:
- na stoisku pod stałym nadzorem wystawcy i na jego odpowiedzialność
- poza stoiskiem wyłącznie na placu manewrowym i placu pokazów po-
lowych.
7. Nie wolno pozostawiać bez nadzoru uruchomionych maszyn.

8. Uruchamiana maszyna musi być skutecznie zabezpieczona przed 
kontaktem z osobami zwiedzającymi.
ZASADY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA
1. Podczas Festiwalu obowiązuje całkowity zakaz ruchu pojazdów me-
chanicznych za wyjątkiem pojazdów uprzywilejowanych, zarejestro-
wanych na festiwalu zabytkowych pojazdów i maszyn rolniczych oraz 
pojazdów upoważnionych przez organizatora.
2. Parkowanie na terenie Festiwalu dozwolone jest wyłącznie w miej-
scach wyznaczonych przez organizatora.
3. Na teren Festiwalu nie mogą wjeżdżać bryczki, jeźdźcy konno oraz nie 
wolno wprowadzać żywych zwierząt.
4. Osobom nie uprawnionym nie wolno wchodzić na plac manewrowy 
oraz na oznaczony teren pokazów w polu.
5. Dzieci mogą przebywać na terenie wystawy wyłącznie pod stałą opie-
ką osób dorosłych.
6. Zasady zwiedzania Festiwalu reguluje „Regulamin zwiedzających”.
ODPOWIEDZIALNOŚC I REKLAMACJE
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzone lub utraco-
ne mienie Wystawców, w szczególności w wyniku kradzieży lub zagu-
bienia, jak również za szkody wyrządzone przez Zwiedzających.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu wy-
stawców, spowodowane siłą wyższą np. pożarem, eksplozją, uderzeniem 
pioruna, wichurą, zalaniem wodą itp.
3. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z powyższych przy-
czyn nie mają wpływu podejmowane przez Organizatora szczególne 
środki zabezpieczenia terenu Festiwalu.
4. O wystąpieniu szkody uczestnik Festiwalu zobowiązany jest pisemnie 
powiadomić Organizatora niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
5. Wystawcy zobowiązani są samodzielnie ubezpieczyć swoje mienie 
(eksponaty, sprzęt i urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposa-
żenia stoisk, mienie prywatne, pojazdy służbowe itp.) zarówno na okres 
trwania Wystawy, jak i na okres montażu i demontażu stoisk oraz ubez-
pieczyć się z tytułu odpowiedzialności cywilnej.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania, skrócenia, zmiany ter-
minu, a także ograniczenia jej zakresu bez prawa do odszkodowania.
7. Wszelkie reklamacje Wystawcy zobowiązani są zgłaszać w czasie trwa-
nia Festiwalu. Po zakończeniu Festiwalu reklamacje nie będą uwzględ-
niane i rozpatrywane. 
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1. Zwrot kosztów paliwa otrzymują wyłącznie członkowie Klubu „Traktor i Ma-
szyna” mający uregulowane składki.
2. Zwrot kosztów paliwa przysługuje wyłącznie na środek transportu ekspona-
tów a nie na samochód wiozący członków na festiwal.
3. Zwrot kosztów paliwa przysługuje tylko wtedy, gdy członek Klubu zgłosił 
transport sprzętu na odpowiednim formularzu (zał. do niniejszego regulaminu) 
i we właściwym terminie określonym w Regulaminie festiwalu.
4. Zwrot kosztów paliwa odbywa się w formie bonu paliwowego realizowanego 
w Stacji Paliw Płynnych w Lipnie.
5. Odległość czyli przejechane kilometry wylicza organizator na podstawie opty-
malnie najkrótszej trasy dla danego pojazdu. 
6. Zwrot kosztów paliwa oblicza się według następującego wzoru: 
                                          kilometr x zużycie paliwa/100
7. Do wyliczenia wysokości zwrotu paliwa przyjmuje się następujące zużycie 
paliwa dla poszczególnych środków transportu:
a) dla ciężarówki typu TIR przewożącej trzy lub więcej ciągników to 35 l/100 
km,
b) dla ciężarówki przewożącej dwa lub więcej ciągników to 25 l/100 km,
c) dla ciężarówki przewożącej jeden ciągnik to 18 l/100 km,
d) dla samochodu z lawetą (bus, jeep) to 12 l/100 km,
e) dla samochodu z przyczepką to 10 l/100 km.
8. Zwrot kosztów paliwa uzależniony jest od ilości przewożonego sprzętu.

9. Jeżeli w przykładzie z pkt. 8 w jednym transporcie będą przywiezione więcej 
niż 3 ciągniki to po uzgodnieniu z organizatorem można otrzymać dodatkowy 
zwrot kosztów paliwa.
11. Każdy rodzaj sprzętu na który otrzyma się zwrot kosztów paliwa musi być 
sprawny i prezentowany w ruchu podczas trwania festiwalu.
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zowo powołać innego członka w wakujące miejsce. W następnym roku 
kalendarzowym nowego członka kapituły wybiera Walne Zebranie.  
4.3.  Kapituła wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza. 
4.4. Obrady Kapituły zwołuje jej Przewodniczący. Zwołanie kapituły 
odbywa się w formie pisemnej na 14 dni przed rozpoczęciem kolejnej 
edycji Festiwalu. 
4.5. Obrady kapituły są ważne przy obecności minimum 5 z 7 członków, 
przy czym jeden z członków musi być przedstawicielem organizatorów. 
4.6.  Wyboru laureatów dokonuje się w trybie głosowania jawnego.
4.7.  Kapituła przyznaje trzy równorzędne tytuły.
4.8. Po wyborze laureatów sekretarz Kapituły sporządza protokół z uza-
sadnieniem dokonanego wyboru, które zostanie opublikowane. Ogło-
szenia protokołu dokonuje Przewodniczący lub inny członek Kapituły 
wyznaczony przez Przewodniczącego. 
4.9.  Członkowie kapituły
- nie mogą być zgłaszani do konkursu (oraz ich bliscy krewni) w trakcie 
trwania ich kadencji,
- zobowiązani są do akceptacji zapisów niniejszego regulaminu,
- są zobowiązani do zachowania tajemnicy obrad Kapituły.   
5. Kryteria wyboru:
a) Ilość posiadanych eksponatów (kandydat musi być prawnym właścicie-
lem minimum 5 eksponatów, eksponaty muszą być sprawne i odrestauro-
wane zgodnie z pierwowzorem, dopuszczalne jest odnawianie ciągników  
i maszyn wykorzystując współczesne lakiery, niedopuszczalne jest mie-
szanie podzespołów różnych ciągników i maszyn),
b) Ilość imprez w których kandydat wystawiał własne eksponaty (kan-
dydat musi uczestniczyć z własnymi eksponatami w minimum dwóch 
wystawach lub pokazach starych maszyn rolniczych w ostatnich 12 mie-
siącach poprzedzających zgłoszenie kandydata do konkursu. Za pokaz 
uznawany jest także udział w dożynkach, festynach itp. wydarzeniach.),
c) Ilość odrestaurowanych eksponatów w ostatnich trzech latach (kandy-
dat musi udokumentować odrestaurowanie minimum jednego ciągnika 
lub trzech innych eksponatów rolniczych w ostatnich trzech latach) .
6. Kandydat do tytułu „Kolekcjoner roku 2021” musi być zgłoszony 
przez minimum 3 członków Klubu „Traktor i Maszyna” na karcie będą-
cej załącznikiem do regulaminu (zał. Nr 1). Osobą zgłaszającą nie może 
być osoba kandydująca.
7. O tytuł „Kolekcjonera roku 2021” nie mogą ubiegać się osoby, które 
otrzymały tytuł w ostatnich trzech edycjach Konkursu (2018 - 2020).
8. Wymienione w zgłoszeniu eksponaty należy udokumentować zdję-
ciami stanowiącymi załącznik do karty zgłoszenia. Zdjęcia mogą być w 
formacie cyfrowym na płycie CD lub nośniku Pendrive.   
9. Kandydat musi złożyć oświadczenie, że jest prawnym właścicielem 
eksponatów wymienionych w zgłoszeniu do Konkursu (zał. Nr 2).    
10. W niniejszym regulaminie za eksponat jest uważany:
- ciągnik rolniczy,
- silnik stacjonarny wykorzystywany w rolnictwie, 
- maszyna rolnicza.
11. Eksponaty muszą być wyprodukowane fabrycznie do 1980 roku. Za 
eksponat nie uznaje się samoróbki. 
12. Konkurs nie jest plebiscytem i o wyborze laureatów nie decyduje 
ilość zgłoszeń lub ilość osób go popierających.  
13. Nagrodą w konkursie są statuetki ufundowane przez Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi wręczone podczas uroczystości otwarcia XIX 
Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych  
w Wilkowicach w dniu 21 sierpnia 2021 roku o godzinie 10.00 na pod-

stawie protokołu z obrad Kapituły konkursu odczytanej przez jej prze-
wodniczącego lub innego członka Kapituły. 
14. W przypadku stwierdzenia nieprawdy w składanym zgłoszeniu  
i oświadczeniu Kapituła ma prawo odebrać tytuł Kolekcjonera Roku. 
15. Zarząd Klubu oraz Wójt Gminy Lipno mogą unieważnić wybór Ka-
pituły w przypadku niespełnienia wymogów formalnych przez kandy-
datów.  
16.  Dokumentacja konkursu (zgłoszenia i protokoły) jest przechowy-
wana w siedzibie Klubu „Traktor i Maszyna“.
17. Termin zgłoszenia do 31.07.2021 r. (decyduje data stempla poczto-
wego). Nie będą przyjmowane zgłoszenia nadsyłane drogą elektronicz-
ną. 
18. Zgłoszenie należy przesłać na adres: Klubu „Traktor i Maszyna”, ul. 
Powst. Wlkp 7, 64-111 Lipno. Zgłoszenia można złożyć osobiście lub 
przesłać pocztą. Na kopercie należy dopisać „Kolekcjoner Roku 2021”.   
Zgłoszenie oraz Oświadczenie są do pobrania na www.traktorimaszyna.
pl 
Do oceny formalnej wniosek musi zwierać: Zgłoszenie Kandydata 
(może być ich kilka) – zał. 1, Oświadczenie Kandydata – zał. 2, Doku-
mentację zdjęciową (zdjęcia, wydruki ksero - kolor, płyta CD lub DVD, 
Pendrive). 

Czasopismo „Traktor i Maszyna”.   
Wydawca: Klub Miłośników Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych „Traktor i Maszyna”, ul. Powst. Wlkp. 7, 64-111 Lipno.
Nakład: 2500 rgz. Druk: „Drukomat”, Sp. z o.o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła.

Regulamin zwrotu kosztów paliwa podczas XIX 
Ogólnopolskiego Festiwalu Starych Ciągników 
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