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Jubileuszowa, X edycja Jesiennego Rajd Motocykli Klasycznych i Zabytkowych „POLSKA B” przeszáa do
historii 1 paĨdziernika 2017 roku. Uczestników nie odstraszyáa formuáa z trzema bazami i pojawili siĊ
w liczbie, której naprawdĊ nikt siĊ nie spodziewaá – prawie 70 motocykli! Popularyzując ĞwiĊtokrzyskie
zakamarki, przez poprzednie 9 lat rajd nigdy nie zawitaá do samych Kielc. Tym razem jednak
rajdowcy wjechali do stolicy województwa, a temat przewodni zwiedzania miasta związany byá z osobą
Marszaáka Józefa Piásudskiego. W 2017 r. przypadaáa 150. rocznica jego urodzin a Kielce byáy celem
pierwszej akcji bojowej I Kompanii Kadrowej Legionów w 1914 roku. Tam i wtedy odradzaáa siĊ Polska.

Tak po krótce: Na czwartkowe wieczorne spotkanie na Karczówce przy ognisku
poáączonym ze slajdowiskiem – wieczorem
wspomnieniowym z poprzednich dziewiĊciu
edycji „Polski B” – przybyáo ponad 30 osób
(na Karczówce nocowaáo dokáadnie 26 osób).
PrzebrnĊliĞmy przez prawie póátora tysiąca
posortowanych zdjĊü autorstwa Magdy „Siedlczanki” Denejko i autora tego tekstu. Przed
kaĪdą partią zdjĊü na dany rok mogliĞmy
sobie przypomnieü stronĊ tytuáową zaproszenia oraz mapĊ trasy. Potem byáo duĪo Ğmiechu i radoĞci przy identyfikacji poszczególnych uczestników i sytuacji rajdowych, które
szczególnie zapadáy w pamiĊci.
W piątkowy poranek wszyscy zjawili siĊ w refektarzu Klasztoru Pallotynów na Karczówce na Ğniadaniu
w formie bufetu szwedzkiego. Punktualnie o godzinie 10:30

w temat piątkowego rajdu,
w gáównej czĊĞci poĞwiĊconego Marszaákowi
Józefowi Piásudskiemu. ParĊ minut po godzinie 11. sformowaliĞmy kolumnĊ i udaliĞmy siĊ na Wzgórze Zamkowe
w Kielcach. Na początku zwiedziliĞmy ekspozycjĊ staáą
OĞrodka MyĞli Patriotycznej i Obywatelskiej (OMPiO),
m.in. eksponaty związane z osobą Marszaáka, a takĪe samo
WiĊzienie Kieleckie, w którym miaáo miejsce sáynne rozbicie tegoĪ przez Antoniego HedĊ „Szarego” w nocy z 4 na
5 sierpnia 1945 r. Na uwagĊ zasáuguje Ğwietne przygotowanie pracownika muzeum oprowadzającego nas po obiekcie,
jak równieĪ naszej Przewodniczki, która z wielką pasją
opowiedziaáa o samej akcji rozbicia wiĊzienia.

„Wspomnienia, wiąĪące
mnie z waszym miastem
siĊgają tych czasów, gdy
byáem, tak jak moi koledzy
strzelcy, szarym Īoánierzem. Wspomnienia z pobytu u was w roku 1914
pozostaáy dla mnie i dla
moich
podkomendnych
jednym z najmilszych. Ilekroü razy w czasie caáej
wojny wspominano Kielce,
uĞmiech rozjaĞniaá
twarze moich Īoánierzy,
nawet w chwilach ciĊĪkich
i peánych walk. Byá to
uĞmiech wdziĊcznoĞci za
przyjĊcie, jakiegoĞmy tu
doznali”.
Fragment przemówienia Marszaáka w czasie pobytu
w Kielcach w 1921 r. po otrzymaniu tytuáu
Honorowego Obywatela Kielc.
Dnia 12 sierpnia 1914 batalion strzelecki wkroczyá
do Kielc. Przed poáudniem, uprzedzając wojsko austriackie dotará tu oddziaá konny Wáadysáawa „Beliny”
PraĪmowskiego wraz z grupa zajmującą siĊ intendenturą, której zadaniem byáo logistyczne przygotowanie
miasta do przyjĊcia, zaopatrzenia i zakwaterowania oddziaáu. Grupa ta, zapewniáa swojemu Komendantowi
pierwszeĔstwo wstĊpu i zakwaterowania w najbardziej
reprezentacyjnym obiekcie kieleckim – w dawnym Paáacu Biskupów Krakowskich.

przywitaáa nas Przewodniczka ĝwiĊtokrzyska Iwona Baran
i opowiedziaáa o samej Karczówce, jak i wprowadziáa
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Spacer po Kielcach Ğladami Marszaáka zaczĊliĞmy
od Paáacu Biskupów, gdzie zwiedziliĞmy pomieszczenia,
które w sierpniu i wrzeĞniu 1914 r. stanowiáy kwaterĊ gáówną Józefa Piásudskiego. Potem przechodząc obok Katedry udaliĞmy siĊ do Pomnika Czynu
Legionowego w Kielcach (tzw.
„Czwórki”), a nastĊpnie z powrotem do
Ğcisáego centrum Kielc, aby zobaczyü
tablicĊ pamiątkową poĞwiĊconą Andrzejowi Brzuchalowi - kapelmistrzowi
orkiestry I Brygady Legionów Polskich
Józefa Piásudskiego, pierwszego wykonawcy i aranĪera „Marsza I Brygady”.
Spacer zakoĔczyliĞmy na ulicy Sienkiewicza pod Hotelem Bristol, gdzie 14
sierpnia 1914 r. miaáa miejsce potyczka sáynnej grupy
zwiadowczej „siódemka Beliny” z patrolem rosyjskim.

Po obiedzie wróciliĞmy z powrotem na KarczówkĊ, gdzie zjeĪdĪali siĊ pozostali uczestnicy rajdu, którzy z
róĪnych przyczyn nie mogli dojechaü wczeĞniej. ParĊ
minut po godzinie 19. wyjechaliĞmy juĪ caáą grupą na
etap nocny do drugiej bazy „w Ğrodku nicoĞci” pod Miedzianką. Najtrudniejszym odcinkiem okazaá siĊ zjazd z
Pasma ChĊciĔskiego (minĊáa chyba godzina, zanim
wszystkim udaáo siĊ znaleĨü na dole). Na bazĊ udaáo nam
siĊ jednak dotrzeü jeszcze przed 22-gą. CzĊĞü osób przyjechaáo tam juĪ wczeĞniej, wiĊc paliáo siĊ ognisko i samozwaĔcze „nocne patrole” torowaáy drogĊ gáównej
kolumnie.
Kolejnego dnia, w sobotĊ, o godzinie 10-tej rozpoczĊliĞmy rajd gáówny. ZaczĊliĞmy od zwiedzenia Góry
Miedzianki – starej kopalni rudy miedzi, dziaáającej od

XV do poá. XX w. z pozostaáoĞciami Ğladów eksploatacji.
WeszliĞmy na szczyt Miedzianki (354 m), poszukiwali-
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BocheĔcu”, przez który ciągnąá trakt od Maáogoszcza na
Bolmin, ku ChĊcinom i do JĊdrzejowa. Nim szli skrwawieni Īoánierze po maáogoskiej klĊsce.
Bitwa pod Maáogoszczem 24 lutego 1863 r. byáa
jedną z najwiĊkszych bitew powstania styczniowego.
Generaá Marian Langiewicz, bĊdący dowódcą województwa sandomierskiego, przeprowadziá w Górach
ĝwiĊtokrzyskich udaną koncentracjĊ siá mających iĞü na
WarszawĊ. W klasztorze w Wąchocku zgromadziá 1400
ludzi, formując z nich odziaáy jazdy, piechoty i sáuĪb.
ZaáoĪyá tam kancelariĊ sztabową, ambulans, drukarniĊ
i fabryczkĊ broni. Rosjanie rozpoczĊli za nim poĞcig,
uderzając w kilku miejscach jednoczeĞnie. 11 lutego
pobiá Rosjan w bitwie pod Sáupią, zdobywając 1000 ka-

Ğmy azurytów i malachitów, a niektórzy zwiedzili starą
sztolniĊ.
Stamtąd przez malownicze Grząby BolmiĔskie
udaliĞmy siĊ do dworu obronnego w Bolminie. RóĪne
Ĩródáa historyczne datują go w przedziale XIV-XVII w.
Byü moĪe jest przebudowanym zamkiem gotyckim, a byü
moĪe póĨnorenesansową rezydencją szlachecką. Budowla byáa zamieszkana do I wojny Ğwiatowej, kiedy to
zbombardowali ją Austriacy. Dwór posiadaá wtedy wygląd barokowo-klasycystyczny, a baszta od frontu przypominaáa nieco naroĪną bastejĊ. Obecnie obiekt jest
w opáakanym stanie, otwory okienne zostaáy zamurowane
cegáą, a mury zasklepiono betonem.
Kolejnym przystankiem na trasie
rajdu byá historyczny bród na
Wiernej Rzece,
znany niegdyĞ
jako „bród na

rabinów i 8 dziaá. Jego siáy stale rosáy. W Maáogoszczu
Langiewicz poáączyá swoje siáy z odziaáem idącym
z Mazowsza. Miaá juĪ teraz 2600 Īoánierzy. Tu teĪ wydaá
bitwĊ przewaĪającym liczebnie Rosjanom pod dowództwem puákownika Dobrowolskiego. Jego oddziaá zostaá
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DokoĔczenie ze str. 40

zdziesiątkowany przez ostrzaá 6-ciu ciĊĪkich dziaá rosyjskich. Langiewicz zachowaá jednak przytomnoĞü umysáu
i kontratakiem kawalerii uratowaá resztĊ ludzi przed masakrą. DziĊki sprawnemu dowodzeniu wyrwaá siĊ z okrą-

Īenia z umiarkowanymi stratami, tracąc 300 ludzi i dwie
armaty. Bitwa ta staáa siĊ tematem opowiadania Stefana
ĩeromskiego „Wierna Rzeka”.
Wróümy do naszego rajdu. Bród udaáo siĊ pokonaü
tylko kilku motocyklistom, gdyĪ poziom wody na Wiernej Rzece okazaá siĊ w tym dniu wyjątkowo wysoki.
Pierwszy zaprzĊg obierając trochĊ niewáaĞciwą drogĊ
optymalnego pokonania wodnej przeszkody zalegá poĞrodku brodu. Do akcji ruszyá UAZ Piotra Zocha z Buska
i wyciągnąá Ğmiaáka na linie z opresji. Najbardziej widowiskowym przejazdem mógá siĊ pochwaliü kolega Grzegorz „Doktor” Mazur ze ĝląska, który pokonaá bród Gazelą, ciągnąc jeszcze za sobą jednokoáową przyczepkĊ.
Do tej pory nie wiem, jak on tego dokonaá przy tak wysokim stanie wody. Zdecydowana wiĊkszoĞü uczestników rajdu objechaáa bród pobliskim mostem drogowym.

Stamtąd udaliĞmy siĊ na poáudnie przekraczając
most na Biaáej Nidzie w Jacáowie i poruszając siĊ gáównie drogami leĞnymi i polnymi dotarliĞmy do Mnichowa
(drewniany koĞcióá z XVII w.). Jest to jedyny w Europie
koĞcióá drewniany, z ocalaáym wystrojem rokokowym.
Obierając dalej kierunek wschodni, przekroczyliĞmy NidĊ w miejscowoĞci Mokrsko i dalej jadąc przez
Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie i Wzgórza Pierzchnickie dotarliĞmy na rynek Pierzchnicy. Tam miaáa miejsce
przerwa na posiáek oraz zakupy.
Ostatni odcinek przebiegaá w duĪej czĊĞci przez
kompleksy leĞne poáudniowej czĊĞci otuliny Cisowsko-

DokoĔczenie na str. 67.
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OráowiĔskiego Parku Krajobrazowego, aby w koĔcu
dojechaü do rzeki Czarnej w pobliĪu wsi Korzenno.
ĩeby dotrzeü do urokliwego miejsca biwakowego
naleĪaáo jeszcze „tylko” pokonaü dwa brody. Poziom
wody moĪe nie byá tu problemem, jednak same podjazdy
z koryta brodu w górĊ daáy siĊ niektórym we znaki.
W koĔcu wszyscy szczĊĞliwie dotarli do trzeciej bazy,
poáoĪonej na skraju lasu nad samą rzeką Czarną. Zgromadzona juĪ wczeĞniej duĪa iloĞü drewna pozwalaáa na
rozpalenie kilku ognisk.
Niektórzy zachowali na tyle siá, Īe byli jeszcze
chĊtni do udziaáu w nocnym wyĞcigu na czas. Zawodnicy
startowali pojedynczo, a start i meta znajdowaáy siĊ na
bazie rajdu. Kilku „dywersantów-Īartownisiów” robiáo
róĪne psikusy zawodnikom, w stylu zdejmowania fajek
ze Ğwiec, zakrĊcania kraników itp. SĊdzia byá jednak
doĞü tolerancyjny i pozwalaá na powtórny start.
Przy ogniskach moĪe nie byáo czuü zimna, ale po
póánocy, udając siĊ do namiotów, moĪna byáa zauwaĪyü,
Īe tropiki jakoĞ dziwnie zesztywniaáy. Ale to przecieĪ
jest jesienna POLSKA B i przymrozki są juĪ wpisane
w formuáĊ rajdu.
W niedzielĊ ok. godz. 10 rozdano pamiątkowe dyplomy i zakoĔczono oficjalnie rajd. Oto lista nagrodzonych osób:
- NajdáuĪsza trasa: Ula i Przemek GrzybczyĔscy,
URAL z wózkiem bocznym (z Suwaák do Kielc ok.
460 km w jedną stronĊ).
- Najstarszy motocykl produkcji zagranicznej:
Krzysztof PaáĊga, Iĩ 49 z wózkiem bocznym, 1956 r.
- Najstarszy motocykl produkcji polskiej: Mariusz
Maciejewski, JUNAK M10, 1962 r.
- Terenowy Mistrz Napraw: Andrzej Siemiątkowski,
MW 750, 1971 r.
- Przejechanie trasy rajdu w „kozackim stylu”:
Grzegorz Mazur, SHL M17 Gazela z przyczepką tylną, 1969 r.
- Najstarszy kierowca Albin Tkacz, K750, 1968 r.
- Najmáodszy kierowca: Artur Tkacz, Yamaha PW80,
1995 r.
- Najmáodszy uczestnik - pasaĪer: Wiktor Tkacz.
Dodatkowe wyróĪnienia:
- Za determinacjĊ w dojeĨdzie do mety rajdu: Basia
i Marcin Lisowscy (porzucenie wózka Junaka na trasie rajdu z powodów problemów technicznych
i kontynuowanie rajdu motocyklem solo).
- Pomoc organizacyjna na trasie rajdu: Paweá Wadowiec (Awo 425t, 1956 r.) i Bogusáaw Bartczak
(MZ 250/1, 1962 r.).
- Nocny wyĞcig terenowy: Michaá Zawadzki, K750,
1961 (I miejsce), Piotr Krzesaj, K750, 1972 (II miejsce), Adam Grzegorzewski, UralM63, 1967 r. (III
miejsce).

Niekomercyjny biuletyn motocyklowy
NaleĪy jeszcze zaznaczyü, Īe podczas rajdu przeprowadziliĞmy oddolną akcjĊ charytatywną na rzecz pomocy rodzinie w Szeszorach na Ukrainie, u której kilkakrotnie nocowaliĞmy w czasie naszych wyjazdów motocyklowych na wschód. Inicjatorem akcji byá àukasz Mazur, wielokrotny uczestnik naszych rajdów i innych
wspólnych wyjazdów. ZebraliĞmy kwotĊ 3100 zá, co dla
rodziny chorej dziewczynki (báąd lekarzy podczas porodu) stanowi niebagatelną kwotą. Bardzo dziĊkujemy
wszystkim darczyĔcom!
Na koĔcowej odprawie widaü byáo zadowolenie
uczestników, mimo doĞü wymagającej formuáy rajdu
z trzema bazami. Przewijaáy siĊ gáosy, Īe tak wáaĞnie ma
pozostaü w kolejnych latach! Ostateczne podsumowanie
X Rajdu „Polska B” oraz wszystkich poprzednich edycji
pozostawiamy juĪ uczestnikom. Sami nie wiemy, kiedy
to zleciaáo…
DziĊkujemy Wam wszystkim za Wasz trud i zaufanie, którym nas obdarzaliĞcie od samego początku
organizowania rajdu!
Tekst i zdjĊcia: Adam
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Istnieje od 1987 roku.
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