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– W Ursusach C–45 rozrusznikiem jest kierownica, którą montu-
jemy przy kole zamachowym. Podczas uruchamiania podgrze-
wa się gruszę żarową. Gdy ma odpowiednią temperaturę, otwie-
ramy dopływ paliwa, przepompowujemy je i energicznie prze-
kręcamy kierownicą, aby powstał samozapłon – opisuje Marek 
Kropidłowski

Co roku spotykają się w ostatni
weekend sierpnia w Wilkowi-

cach niedaleko Leszna (woj. wiel-
kopolskie). Na Festiwal Starych
Ciągników i Maszyn Rolniczych
przyjeżdżają nie tylko kolekcjone-
rzy z całej Polski. Można tam spo-
tkać również pasjonatów zabytko-
wych ciągników z zachodniej Euro-
py. W Wilkowicach mogą oni zoba-
czyć nie tylko bogate kolekcje wie-
kowych Ursusów czy Zetorów, ale
również unikatowe ciągniki Lanz
Bulldog czy Porsche. Na pewno
perełką wystawcy jest Lanz Bul-
ldog HL 12 PS z 1923 roku. Cią-
gnik znajduje się w zbiorach Sylwii
i Piotra Głaszyńskich z Pozna-
nia.

– Jest to jedyny w Polsce i
jeden z niewielu w Europie orygi-
nalnych Lanz Bulldogów z począt-
kowych lat produkcji – mówi Piotr
Głaszyński. – Ciągnik sprowadził
z Niemiec mój dziadek. Wykorzy-
stywany był do napędu młocarni
oraz do przywożenia płodów rol-
nych. Później w gospodarstwie
zastąpił go Ursus C-45. 

Rozrusznikiem
kierownica

L B lld HL i d j d

Uruchomienie ciągnika rozpo-
czyna się od podgrzania głowi-
cy. Gdy osiąga ona odpowied-
nią temperaturę, przekłada się 
koło kierownicy wraz z kolum-
ną, montując przy kole zama-
chowym. Później pozostaje tylko 
wprawienie w ruch wału korbo-
wego energicznie przekręcając 
kierownicą.

– Nie zawsze udaje się uru-
chomić go za pierwszym razem 
– dodaje z uśmiechem Piotr 
Głaszyński. – Ale odpalamy go 
nawet zimą. Niełatwo jeździ się 
takim ciągnikiem. Nie ma bie-
gów i żeby poruszać się do tyłu, 
trzeba zmieniać kierunek obro-
tów wału korbowego. Ciągnik 
ten prezentowałem nie tylko 
na wystawach krajowych, ale 
również byłem z nim w Niem-
czech, Holandii czy Danii. Wszę-
dzie wzbudzał wielkie zaintere-
sowanie, a szczególnie wśród 
wielbicieli tej uznanej niemiec-
kiej marki.

Kolekcjonerem i wielbicielem 
ciągników Lanz Bulldog jest rów-
nież Jacek Hornik z Bielska-Bia-

łej. Jego pasja stała się również
sposobem na życie, bo na co
dzień razem z synem Kamilem
remontuje stare ciągniki Ursus i
Lanz Bulldog dla kolekcjonerów
z całego świata.

– Standardowo zabytkowy cią-
gnik naprawia się rok, dwa lata –
podkreśla Jacek Hornik. – Nam
zajmuje to miesiąc. To efekt 20
lat doświadczeń. Ciągniki, które
robiliśmy, trafiły m.in. do kolekcjo-
nerów ze Stanów Zjednoczonych,
Szwajcarii, Włoch, Francji, Austrii
czy z Czech.

Jacek Hornik prywatnie posia-
da ok. 30 zabytkowych ciągników.

W kolekcji ma m.in. Lanz Bulldo-
ga z 1941 roku.

– Pierwszym właścicielem
tego ciągnika był Niemiec, który
odsprzedał go w 1941 roku rol-
nikowi z Rumunii – dodaje. – Po
zakończeniu wojny ciągnik zare-
kwirowano do rumuńskiego koł-
chozu. Wymontowano z niego
silnik, który wykorzystywano
do napędu pompy wodnej. Po

rumuńskiej rewolucji, a więc po 
1989 roku syn właściciela odebrał
z kołchozu silnik i przez kolejne 
lata napędzał nim śrutownik do 
paszy. Kilka lat temu w interne-
cie znaleźliśmy zdjęcie tego sil-
nika, ale nie mieliśmy żadnego 
kontaktu do właściciela. Dopie-
ro rok temu dostaliśmy zapyta-
nie z Rumunii, czy nie chcemy 
go kupić.

W 2008 roku Jacek Hornik
sprowadził kilka ciągników Lanz
Bulldog z Argentyny. Trafił na nie
przez internet.

– Pojechałem po cztery, przy-
wiozłem siedem – mówi. – Co cie-

kawe, dwa sprowadzone
Lanz Bulldogi z 1937 r. mają 
kolejne numery fabryczne.

Lanz z logo Ursusa
latach 90. kupiłem stary cią-
gnik z logo Ursusa, jednak
sem zaczęli się nim intere-
ć kolekcjonerzy z Niemiec 
wi Mariusz Nowak, kolek-
r i jeden z założycieli Klubu
ników Starych Ciągników i 
yn Rolniczych „Traktor i

Maszyna” – Chcieli go koniecz-
nie kupić. Oferowali coraz więcej.
Jak się okazało, był to oryginalny
Lanz Bulldog, a zmienione logo,
związane było z tym, że po woj-
nie niszczono wszelkie niemiec-
kie symbole, napisy i szyldy.

Mariusz Nowak prowa-
dzi gospodarstwo rolne we wsi 
Goraniec w powiecie gnieźnień-
skim. Swoim hobby zaraził syna 
Pawła. Razem mają już kolekcję
blisko 20 zabytkowych maszyn.
Jest wśród nich amerykański
Farmall na benzynę, niemiec-
ki Hanomag, benzynowy Fer-
guson oraz dwucylindrowy bli-
sko 30-konny Steyr z 1949 roku.
Ten ostatni ciągnik można było 
zobaczyć m.in. podczas Wielko-
polskich Targów Rolnych „Sie-
linko 2010”.

PRZEMYSŁAW STANISZEWSKIPrzez dziesiątki lat były bezużyteczne. Przeżarte rdzą popadały w 
ruinę. Dzisiaj starsze Ursusy, Zetory czy Lanz Bulldogi są towarem 
poszukiwanym. Skrupulatnie są remontowane i przywracane do 
stanu sprzed kilkudziesięciu lat. Wszystko za sprawą grupy pasjona-
tów, którzy nie szczędząc czasu i kosztów przywracają starym cią-
gnikom drugą młodość.

DRUGA młodość 

Ciągniki Lanz Bulldog to 
skonałe maszyny. Kupiłem 

edyś ciągnik, który przez 
lat stał nieużywany i po 
łgodzinnym przygotowa-
u udało się go uruchomić 

– mówi Jacek Hornik sto-
jący przy Lanz Bulldogu z 
1941 r.

Lanz Bulldog 25 PS z 1939 
roku w ekskluzywnej wersji 
szosowej. Ciągnik pocho-
dzi ze Słowacji, ale zakupio-
ny został w zeszłym roku w 
Austrii. Jak mówi właściciel 
Jacek Hornik, ciągnik był w 
fatalnym stanie. Nie było 
w nim elementów silnika, 
zbiornika, wału, błotników. 
Miał zamontowaną nieory-
ginalną oś
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– Kupiłem go 4 lata temu w 
Dominowie koło Środy Wielkopol-
skiej – mówi Paweł Nowak. – Był 
w stanie krytycznym: zardzewiały, 
miał dziury w blachach. Uszkodzo-
na była również pompa paliwowa, a 
niestety w tym modelu zamontowa-
no ją wewnątrz silnika. To nie ułatwi-
ło naprawy. Przeszła przez wiele rąk 
zanim zaczęła działać prawidłowo. 

Przecięty 
na pół

Kolekcjonerem ciągników 
Lanz Bulldog jest Marek

Kropidłowski z miejscowości 
Owieczki koło Gniezna. Dzię-
ki temu, że prowadzi firmę zaj-
mującą się skupem złomu, nie-
które zabytkowe ciągniki prak-
tycznie same przyjeżdżają do 
niego. 

– Odrestaurowałem już trzy, 
a kolejnych dziesięć czeka na 
naprawę – mówi Marek Kropi-
dłowski. – Kompletny remont jed-
nego ciągnika to wydatek 20–25 
tys. zł. Do tego dochodzą jeszcze 
koszty zakupu maszyny.

Obecnie naprawia Lanz Bull-
doga z 1942 r. Jak wspomina, cią-
gnik był w katastrofalnym stanie. 

– Nie dość, że oszabrowany, 
przecięty na pół, to jeszcze zako-
pany w ziemi – wspomina Marek 
Kropidłowski. – Na pamiątkę zrobi-
łem zdjęcia jak był przewożony. Po 
prostu, na ciężarówce były tylko 
dwie kupy gruzu i piachu.

Marek Kropidłowski wyremon-
tował już Ursusy C-45 z 1948 roku 
oraz 1958 roku. Ciągniki te zasi-
lają jednocylindrowe dwusuwowe 
silniki średnioprężne (ok. 8 – 10 
atmosfer) z zamontowaną z przo-
du gruszą żarową i…

–…nawet przy niskich tem-
peraturach i spadku ciśnienia 
można je bez problemu urucho-
mić, czego nie można powiedzieć 
o nowych traktorach – dodaje. – 
W obecnych dieslach, wystarczy, 
że przyjdzie zima i silne mrozy, 
spadnie ciśnienie sprężania, które 
wynosi w nich ponad 30 atmosfer 
i od razu pojawiają się problemy 
z uruchomieniem silnika. Odpa-
lanie Ursusa za pomocą gruszy 
i przekręcanej kierownicy monto-
wanej przy kole zamachowym ma 
jeszcze inną zaletę. Nie potrze-
ba akumulatora czy rozrusznika, 
a więc elementów podatnych na 
uszkodzenia i awarie.

Czym skorupka 
za młodu…

Ursus C-45 był wierna kopią 
Lanz Bulldoga D 9506. Two-

rzono go bazując głównie na 
pozostawionych po wojnie nie-

mieckich ciągnikach. Korzysta-
no również z części, które pozo-
stały we wrocławskiej montow-
ni Lanza Bulldoga. Produkcję 
seryjną Ursusów C-45 urucho-
miono we wrześniu 1947 roku, 
a do końca roku z linii monta-
żowej zjechało już 130 takich 
maszyn. Do 1959 roku ciągniki 
powstały w Zakładach Mecha-
nicznych w Warszawie. Wpro-
wadzenie do produkcji nowsze-
go modelu oznaczonego symbo-
lem C-325 spowodowało prze-
niesienie montowani „czterdzie-
stek piątek” do Zakładów Mecha-
nicznych w Gorzowie Wielkopol-
skim. Tam sprzęt wytwarzany 
był do 1965 roku. Ursus C-45 z 
1950 roku to najważniejszy cią-
gnik w kolekcji Andrzeja Kaź-
mierczaka, informatyka z okolic 
Bydgoszczy. Zbieraniem zabyt-
kowych ciągników zajął się kilka 
lat temu.

– Skąd taka pasja? Po prostu, 
w dzieciństwie odgłos pracujące-
go na wsi Ursusa C-45 na tyle się 
wrył w pamięć, że musiało to kie-
dyś wrócić – dodaje.

Przywrócenie Ursusa do obec-
nego stanu zajęło półtora roku.

Nowy URSUS – poznajmy si !

Zapraszamy do Bednar ko o Poznania
na XII Mi dzynarodow  Wystaw  Rolnicz

AGRO SHOW 2010
24-27 wrze nia 2010 r.

245x112_URSUS_04.indd 1 10-08-10 11:14

– W Steyrze znajduje się duże koło zamachowe. Dzięki temu 
może pracować na bardzo wolnych obrotach przy niskim zuży-
ciu paliwa – mówi Paweł Nowak

 – Ciągniki Lanz Bulldog są 
bardzo proste w obsłudze.
Kapitalny remont takiej 
maszyny można zrobić w 
pół dnia, nawet na polu – 
mówi Mariusz Nowak pre-
zentując Lanza Bulldoga 
35 z 1938 roku 

Łatwy rozruch

Kiedy nadciąga fala mrozów, pojawiają się 
problemy z odpaleniem silników wysoko-

prężnych. Już w latach 40. problem ten rozwią-
zała Skoda wprowadzając ciągniki oznaczone 
symbolem 30. Zasilały je dwucylindrowe silni-
ki diesla o mocy 30 KM. Ich rozruch odbywał 
się jednak na benzynie. W tym celu przy bloku 
silnika zamontowano aparat zapłonowy, nato-
miast w głowicy umieszczono świece. Benzyna 
podawana była ręcznie. Gdy silnik został uru-
chomiony, samoczynnie przechodził na zasi-
lanie olejem napędowym. Skoda 30 produko-
wana była od 1946 do 1951 r. Właścicielem jed-
nego z takich ciągników jest Tomasz Pawlak 
– prezes zarządu Zetor Polska. 

– Łącznie zmontowano 8 tys. takich maszyn 
– mówi Tomasz Pawlak. – Skoda 30 wykorzy-
stywana była głównie w lasach. Miała nietypo-
wy układ przedniego zawieszenia zbudowa-
ny z dwóch tłumiących drgania resorów pió-
rowych.

Tomasz Pawlak posiada również zabyt-
kowe ciągniki Zetor 15 z 1947 r., Zetor 25 z 
1948 r. oraz Zetor Super.

DOKOÑCZENIE NA STR. 10
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– Jak pierwszy raz wyjechałem 
tym ciągnikiem, to ludzie macha-
li mi, tak jakbym jechał na pocho-
dzie pierwszomajowym. Słysząc za 
dwudziestym razem stukot Ursusa 
zaczęli już zaciskać pięści – mówi z 
uśmiechem Andrzej Kaźmierczak.

W kolekcji ma również cią-
gnik rolniczo-ogrodniczy MF 70. 

Od niedawna posiada również 
trzy Zetory 25, które są obec-
nie pieczołowicie odrestaurowy-
wane. Jeden z nich z numerem 
fabrycznym 2220, który został 
wyprodukowany w 1947 roku, 
jest obecnie najstarszym zna-
nym ciągnikiem tej marki w Pol-
sce.

Zabytkowe ciągniki czeskiego 
producenta ma w swojej kolekcji 
również Kazimierz Rzeźnik. 
Oprócz remontowanego obecnie 
modelu 25K, posiada 50-konnego 
Zetora Super 50 z 1964 roku.

– Kupiłem go cztery lata temu
w okolicach Konina – wspomina
Kazimierz Rzeźnik. – Był mocno
wyeksploatowany. Trzeba było
odświeżać praktycznie każdą
śrubkę czy blachę. Koniecz-
ny był generalny remont silni-
ka. Wymieniłem również insta-
lację elektryczną i tłumik. Cią-
gnik, który kupiłem za 3 tys. zł
wyremontowałem za 6 – 7 razy
tyle.

Problem z częściami

Odbudowa i rekonstrukcja 
zabytkowych ciągników jest 

nie tylko kosztowna. Dużym pro-
blemem jest dostępność czę-
ści zamiennych, szczególnie do 
starszych i mniej popularnych 
modeli.

– Problem pojawia się wtedy, 
gdy jest uszkodzony blok silnika, 
brakuje wału korbowego, skrzy-
ni biegów czy chłodnicy – doda-
je Kazimierz Rzeźnik. – Oczywi-
ście nawet i takie elementy można 
dzisiaj dorobić, ale pytanie: jakim 
kosztem?

Henryk Warzybok z miej-
scowości Paterek koło Nakła 
nad Notecią posiada trzy zabyt-
kowe ciągniki: Zetora 25 K, Fer-
gusona z 1960 r. oraz… Porsche 
218 z 1959 r.

– Ciągnik był sprowadzony 
z Austrii – mówi Henryk Warzy-
bok. – Niestety, była to ruina. 
Aby go wyremontować i dopro-
wadzić do obecnego stanu, wiele 
części trzeba było sprowadzać 
z Niemiec.

Pierwsze ciągniki Porsche 
opracowane zostały jeszcze 
przed II wojną światową, aczkol-
wiek dopiero w latach 50. ruszy-
ła ich seryjna produkcja.

– Pod maską ma 2-cylindro-
wy chłodzony powietrzem silnik 
o mocy 25 KM – opisuje Hen-

ryk Warzybok. – Ma podnośnik
hydrauliczny, WOM, ale chyba
najciekawszym rozwiązaniem jest
układ zasilania, który wyposażony
jest w pompowtryskiwacze. To roz-
wiązanie upowszechniło się dopie-
ro kilkadziesiąt lat później. 

W latach 50. i 60. nie tylko 
kojarzona z samochodami firma
Porsche zajmowała się wytwa-
rzaniem ciągników rolniczych. 
Traktory powstawały również 
pod szyldem MAN-a – znanego
producenta silników oraz samo-
chodów ciężarowych. Jedną z 
maszyn niemieckiego produ-
centa posiada Zbigniew Janko-
wiak, właściciel kopalni żwiru i
przedsiębiorstwa transportowego
w Księginkach w gminie Dolsk.
Ciągnik MAN 2F1 z 1961 r. został

sprowadzony z Niemiec. W Pol-
sce przez kilka lat stał nieuży-
wany.

Fergusony z Danii

Był w opłakanym stanie. Wszyst-
ko zardzewiałe – wspomina 

Zbigniew Jankowiak. – Trzeba było 
go odnowić, pomalować, wymienić 
opony i całą instalację elektryczną. 
Robiłem go półtora roku. Jeszcze 
w gorszym stanie był Ursus C-45 z 
1957 r. Miał zatarty silnik. Wyglądał 
tak, jakby był nieużywany przez 20 
– 30 lat. Naprawa zajęła dwa lata. 
Traktor rozebrałem w drobny mak 
i poskładałem od nowa.

Zbigniew Jankowiak posiada rów-
nież Ursusa C-325 z 1961 roku oraz 
Fergusona TE-20 z 1952 roku, który 
został przywieziony z Danii. Ciągnik 
ten dostał od kolekcjonera w zamian 
za motocykl SHL. Fergusona z 1949 
r. dwa lata temu kupił w Danii również 
RafałMazur z Koszalina. r

– To był bardzo popularny cią-
gnik w Skandynawii, Anglii, czy Sta-
nach Zjednoczonych – opisuje ben-
zynowego Fergusona TE-20 Rafał 
Mazur. – Łącznie wyprodukowano 
ich ok. 200 tys. sztuk.

Ciągnik był w dobrym stanie i 
przeszedł niewielki remont. 

– Ten model jest na tyle popu-
larny, że części zamienne są do 
niego produkowane. Niestety, ich 
jakość jest gorsza od tych orygi-
nalnych – stwierdza.

Rafał Mazur posiada trzy zabyt-
kowe ciągniki. Oprócz Fergusona 
ma również Zetora 25 z 1949 r. 
oraz Holdera, który rozebrany jest 
obecnie na drobne części.

Fot. autor

DRUGA młodość 
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 – Nieraz odnawiając ciągnik trzeba rozkręcić każdą śrubkę, 
wyczyścić i sprawdzić każdy element – podkreśla Zbigniew 
Jankowiak, właściciel MAN-a z 1961 r.

– Ciągniki marki Porsche 
są szczególnie popularne 
w Holandii – mówi Henryk 
Warzybok


