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Po kilku e-mailach wysłanych do organizatora, czyli
Bartłomieja Jackiewicza wiem już wszystko: „…Chlewiska są
koło Szydłowca (na granicy województwa mazowieckiego
i świętokrzyskiego). Rajd ten jest motocyklowo-samochodowy,
dotychczas większość stanowiły motocykle. Impreza ma cha-
rakter turystyczno-koleżeński, długość trasy wynosi ok. 80
km. Koszt uczestnictwa wynosi 0 zł. Miejsce pod namiot jest
darmowe na terenie muzealnym – Baza Rajdu będzie na tere-
nie zabytkowej huty, jest to oddział warszawskiego Muzeum
Techniki. Domki są nieopodal, w cenie ok. 25 zł/osobodoba.
Parking strzeżony na terenie. Wyżywienie we własnym zakre-
sie, na trasie Rajdu wojskowa grochówka, fundowana przez
Starostwo Starachowickie. Spotykamy się przy ognisku i ra-
zem jedziemy zwiedzać, muzea zapewniają nam bezpłatny
wstęp i przewodnika. Impreza kończy się
nietypowo, ok. 14.00 w niedzielę. Więk-
szość z nas zostaje do poniedziałku…”

Krótka analiza: przecież to niecałe
130 km od Stalowej Woli, organizuje Bar-
tłomiej Jackiewicz, właściciel Sokoła 1000
– więc coś w tym musi być. Teraz pozostaje
mi tylko najtrudniejsze zadanie, czyli na-
mówienie innych kolegów na wyjazd. Nie-
stety, jedyną osobą, jaką udaje mi się zwer-
bować jest Michał Dadej z Lublina na M-72
z koszem.

Wyjechałem bardzo wcześnie
w sobotę – przed 4:00, więc wschód słońca
oglądam z siodła motocykla. Nawet nie
zauważyłem, kiedy zrobiło się całkiem
widno, gdy dojechałem do Annopola,
w którym o 5:00 umówiłem się z Michałem.

Już razem prujemy na Ożarów – Ostrowiec Świętokrzyski –
Starachowice – Skarżysko Kamienną. Przed Skarżyskiem na
świeżo zrobionej przez drogowców zdrapce łapię Awiakiem
kapcia. Szczerze mówiąc, to należało mi się: na tych Barum-
kach przez pięć lat nawinąłem już 35 000 km (jak na weterana
to chyba dużo?) i prawie są już łyse. Jest po ósmej, więc trosz-
kę się denerwuję, że nie zdążymy na rajd. Ale poganiany tą
myślą rozbieram tylne koło, a że jesteśmy blisko miasta, Mi-
chał zawozi koło do wulkanizacji (chociaż w AWO miałem
komplet łyżek, pompkę, dętki i łatki). Przed 9:00 jest „już po
balu, pannu Lalu”, więc możemy zasuwać dalej. Jeszcze kilka-
naście kilometrów i dojeżdżamy do bazy rajdu w Chlewiskach.
Naszym oczom ukazuje się ogromny transparent : „Festiwal
Żelaza i Stali”. Na miejscu wita nas komandor rajdu - Bartek

Pewnej lipcowej niedzieli, przeglądając najnowszego „Automobilistę”,
natknąłem się w kalendarzu imprez na imprezę dla zabytków w Chlewiskach.
Pierwsza myśl jaka przeszła mi przez głowę,  to,  gdzie to jest?

Guma pod Skarżyskiem.

Zespół trzech 19-wiecznych
Wielkich Pieców

Ten reportaż miał pójść w numerze
6/2006, ale został wycofany – ze względu
na opublikowanie przez autora prawie

identycznego tekstu w „Automobiliście”.
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Jackiewicz. Udało nam się, bo wyjazd na rajd opóźnił się
z powodu awarii w Viagro.

Nie będę pisał ile motocykli przyjechało, bo nie to jest
tu najważniejsze. Najważniejsza jest atmosfera i piknikowy
klimat jaki tu panuje – bardzo sprzyja relaksowi i wypoczyn-

kowi na terenie przedwojennej huty stali.
Zabytkowe budynki, zabytkowe motocykle,
ognisko, rajd – czego chcieć więcej? Na
świeżo skoszonej trawie, osłonięci z jednej
strony przez drzewa, a z drugiej przez stary
budynek huty, rozbijamy namiot. Zosta-
wiamy wszystkie manele i koło 10:00 ru-
szamy na rajd.

Prowadzi Bartek na niebieskim So-
kole 1000 z koszem (momentami poganiał
nawet 70 km/h), a w koszu jedzie pies
Kroll. Jedziemy bocznymi drogami do Sta-
rachowic, do tamtejszego Muzeum Techniki
i Przyrody im. Jana Pazdura. Tam witają nas
przedstawiciele gminy Starachowice i tegoż
Muzeum. Ponieważ byliśmy zaproszonymi
gośćmi dostajemy przewodnika i idziemy
zwiedzać. W międzyczasie pracownicy
muzeum pilnuję naszych pojazdów.

Główną ekspozycją są obiekty prze-
mysłu hutniczego i górniczego obrazujące
bogatą historię tego regionu. Tradycje wy-
dobywania rud żelaza sięgają czasów staro-

żytnych, kiedy to na tych terenach znajdowało się około 2000
dymarek świętokrzyskich. Do dnia dzisiejszego na terenie
Muzeum zachowały się obiekty należące do Staropolskiego
Okręgu Przemysłowego. Zachowane fundamenty trzech Wiel-
kich Pieców na węgiel drzewny oraz tarasowy układ technolo-
giczny huty z 1841 r. obrazuje wielkość zakładu działającego
tutaj. Najcenniejszym zabytkiem w Muzeum jest unikalny
w skali europejskiej Wielki Piec z 1899 r. z doskonale zacho-
wanym, hutniczym ciągiem technologicznym oraz maszyna

Zlotowy parking w zabytkowej
hucie w Chlewiskach

Sokół 1000 Bartłomieja Jackiewicza
i Zündapp KS750 Miłosza Sobolewskiego

Wielki Piec w Starachowicach
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parowa, jedna z największych na świecie,
która trafiła do Starachowic ze Światowej
Wystawy Przemysłowej w Paryżu w 1889r.

Następnie przewodnik prowadzi nas
do hali z samochodami Star produkowany-
mi w byłej FSC Starachowice. Oglądamy
pierwszy samochód ciężarowy wyproduko-
wany po wojnie czyli Stara 20. W hali stoi
też niedawno zakupione od jakiegoś rolnika

podwozie Stara
660 M2 – czyli
Stara który woził
Papieża podczas

jego pierwszej pielgrzymki do Polski w 1979. Największy
podziw budzi Star 266, który uczestniczył w X jubileuszowym
Rajdzie Paryż – Dakar.

Po zwiedzeniu zostajemy zaproszeni przez władze sa-
morządowe Starachowic na bezpłatny posiłek. Do wyboru były

flaczki, żurek i grillowana kiełbaska. Sam zjadłem z trzy porcje
flaczków i dwie kiełbaski i tak się najadłem, aż rozbolał mnie
brzuch – było pyyyycha!

Dalej, pilotowani przez policję, jedziemy paradą przez
miasto, na plac koncertowy w centrum Starachowic, gdzie
odbyły się konkurencje sprawnościowe: slalom z jakiem dla
motocyklistów i jazda z miską wody dla automobilistów. Dla
dwóch zabytkowych Starów: 20 i 266 odbyły się jazdy na czas
wokół placu. Wygrali najlepsi. Rozdano nagrody i Komandor

poprowadził nas dalej do Wąchocka.
Zwiedziliśmy Klasztor Cystersów z XII

wieku i znajdujące się tu muzeum z pamiątkami
z okresu powstań narodowych i II Wojny
Światowej. Po zwiedzeniu klasztoru idziemy
zobaczyć pomnik słynnego sołtysa z Wąchocka,
który to zwinął asfalt przed swoim domem,
żeby mu córka z domu nie uciekła, gdzie robi-
my sobie grupowe zdjęcie. Po chwili odpo-
czynku Komandor zarządza powrót do bazy w
Chlewiskach. Ja troszkę się opóźniam, gdyż od
jednego z przechodniów dostaję namiar na
M-72 do sprzedania i do bazy wracam już sam.
Po drodze jadę już z kolegą na Gazeli, któremu
przytykał się kranik. W Szydłowcu doganiamy
Michała na Emie i razem robimy jeszcze zaku-
py. Pół kilo kiełbasy, przyprawa do grilla
i piwko powinny nam wystarczyć.

Do bazy dojeżdżamy po 18:00. Teraz
czas na relaks. Wszyscy siadamy przy ognisku

Maszyna parowa z 1889 r.

Estakada doprowadzająca węgiel
drzewny do Wielkiego Pieca

Kolekcja zabytkowych Starów

Klasztor w Wąchocku
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popijamy piwka, smażymy kiełbaski i gadamy
o wszystkim i o niczym. Atmosfera rodzinnego pikni-
ku i chociaż nie znamy dobrze obecnych (ze słyszenia
znałem tylko Marka Harasimiuka i Janusza Jusisa
z redakcji „MMH”), czujemy się jak wśród swoich.
Ukojony kilkoma strongami, dużym pętem kiełbasy
smażonej na ogniu i kilkoma baniaczkami nalewki
usypiam….Cisza, spokój, nikt nie wrzeszczy, nie od-
pala w nocy silników, ani nie jeździ po pijaku.

Wyspani i rześcy wstajemy koło 9:00 i po kon-
sumpcji paru jogurtów, idziemy zwiedzać miejsce
w którym jesteśmy. Znajduje się tu wielki piec opalany
węglem drzewnym, w którym wytapiano rudę żelaza
z pobliskich wzgórz. Działał on od około 1890 r.,
a wygasł w 1939r. Zachował się w bardzo dobrym
stanie i zrobił na nas ogromne wrażenie. Obok wiel-
kiego pieca znajduje się jedyna w Polsce winda wodna,
którą dostarczano na górę pieca rudę i węgiel drzewny.

Tej niedzieli odbywa się tu też lokalny festyn
czyli „Festiwal żelaza i stali”. Na terenach wokół bu-
dynków muzeum rozłożone były stragany z cepeliami
i wyrobami gastronomicznymi. Był też starożytny
hutnik, który wymurował z gliny i słomy (tak jak
w starożytności) dymarkę i opowiadał jak wytapiano
rudę żelaza, co mnie – jako inżyniera – bardzo zacie-

kawiło. Ludzi przybywało i robiło się coraz
bardziej ciekawie. Ponieważ nie możemy
zostać do poniedziałku, a co to za zabawa
na festynie bez możliwości wypicia choćby
piwka, więc powoli pakujemy się i koło
14:00 wyjeżdżamy.

Bocznymi drogami lecimy w kierun-
ku Solca nad Wisłą, gdzie pchanym przez
motorówkę promem przeprawiamy się na
prawy brzeg rzeki. Po drodze wjechaliśmy
w ciemną chmurę i ostro nas zmoczyło – ale
za to jak fajnie chłodziły nam się silniki
w naszych weteranach!. Za Solcem żegnam
się z Michałem, który jedzie na Lublin, a ja
obieram kierunek na Annopol i przed 18:00
docieram do Stalowej Woli.

Impreza podobała mi się bardzo,
przede wszystkim odpocząłem i fajnie spę-

dziłem czas w zabytkowym miejscu,
które kojąco działa na nerwy. Pojadłem,
popiłem, pojeździłem na Awiaczku
z podobnymi pasjonatami jak ja i zwie-
dziłem ciekawe miejsca, za co bardzo
dziękuję Komandorowi IV Rajdu Szla-
kiem Staropolskiego Żelaza – Bartło-
miejowi Jackiewiczowi. Mam nadzieją,
że w przyszłym roku w sierpniu będę
mógł znów poturlać się na moich szpry-
chowych kołach w gościnne Chlewiska.

Tekst i zdjęcia (sorry,
 że nie najlepszej jakości)

Bogusław Paterek
Automobilklub Stalowa Wola

bogus-paterek@o2.pl

Wspólne zdjęcie ze słynnym
Sołtysem z Wąchocka

Dymarka świętokrzyska

Niedziela. Pakujemy
się już, niestety...


