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Jubileuszowa, X edycja Jesiennego Rajd Motocykli Klasycznych i Zabytkowych „POLSKA B” przesz a do

historii 1 pa dziernika 2017 roku. Uczestników nie odstraszy a formu a z trzema bazami i pojawili si

w liczbie, której naprawd  nikt si  nie spodziewa  – prawie 70 motocykli! Popularyzuj c wi tokrzyskie

zakamarki, przez poprzednie 9 lat rajd nigdy nie zawita  do samych Kielc. Tym razem jednak

rajdowcy wjechali do stolicy województwa, a temat przewodni zwiedzania miasta zwi zany by  z osob

Marsza ka Józefa Pi sudskiego. W 2017 r. przypada a 150. rocznica jego urodzin a Kielce by y celem

pierwszej akcji bojowej I Kompanii Kadrowej Legionów w 1914 roku. Tam i wtedy odradza a si  Polska.

Tak po krótce: Na czwartkowe wie-

czorne spotkanie na Karczówce przy ognisku

po czonym ze slajdowiskiem – wieczorem

wspomnieniowym z poprzednich dziewi ciu

edycji „Polski B” – przyby o ponad 30 osób

(na Karczówce nocowa o dok adnie 26 osób).

Przebrn li my przez prawie pó tora tysi ca

posortowanych zdj  autorstwa Magdy „Sie-

dlczanki” Denejko i autora tego tekstu. Przed

ka d  parti  zdj  na dany rok mogli my

sobie przypomnie  stron  tytu ow  zaprosze-

nia oraz map  trasy. Potem by o du o mie-

chu i rado ci przy identyfikacji poszczegól-

nych uczestników i sytuacji rajdowych, które

szczególnie zapad y w pami ci.

W pi tkowy poranek wszyscy zjawili si  w refekta-

rzu Klasztoru Pallotynów na Karczówce na niadaniu

w formie bufetu szwedzkiego. Punktualnie o godzinie 10:30

przywita a nas Przewodniczka wi tokrzyska Iwona Baran

i opowiedzia a o samej Karczówce, jak i wprowadzi a

w temat pi t-

kowego rajdu,

w g ównej cz -

ci po wi cone-

go Marsza kowi

Józefowi Pi sudskiemu. Par  minut po godzinie 11. sfor-

mowali my kolumn  i udali my si  na Wzgórze Zamkowe

w Kielcach. Na pocz tku zwiedzili my ekspozycj  sta

O rodka My li Patriotycznej i Obywatelskiej (OMPiO),

m.in. eksponaty zwi zane z osob  Marsza ka, a tak e samo

Wi zienie Kieleckie, w którym mia o miejsce s ynne rozbi-

cie tego  przez Antoniego Hed  „Szarego” w nocy z 4 na

5 sierpnia 1945 r. Na uwag  zas uguje wietne przygotowa-

nie pracownika muzeum oprowadzaj cego nas po obiekcie,

jak równie  naszej Przewodniczki, która z wielk  pasj

opowiedzia a o samej akcji rozbicia wi zienia.

    „Wspomnienia, wi ce
mnie z waszym miastem
si gaj  tych czasów, gdy
by em, tak jak moi koledzy
strzelcy, szarym o nie-
rzem. Wspomnienia z po-
bytu u  was  w  roku  1914
pozosta y dla mnie i dla
moich podkomendnych
jednym z najmilszych. Ile-
kro  razy w czasie ca ej
wojny  wspominano  Kiel-
ce,  u miech rozja nia
twarze  moich  o nierzy,
nawet w chwilach ci kich
i pe nych walk. By  to
u miech wdzi czno ci za
przyj cie, jakiego my tu
doznali”.

Fragment przemówienia Marsza ka w czasie pobytu
w Kielcach w 1921 r. po otrzymaniu tytu u

Honorowego Obywatela Kielc.

Dnia 12 sierpnia 1914 batalion strzelecki wkroczy
do  Kielc.  Przed  po udniem, uprzedzaj c wojsko au-
striackie dotar  tu oddzia   konny  W adys awa  „Beliny”
Pra mowskiego wraz z grupa zajmuj c  si  intendentu-
r ,  której zadaniem by o logistyczne przygotowanie
miasta   do przyj cia, zaopatrzenia i zakwaterowania od-
dzia u. Grupa ta, zapewni a swojemu Komendantowi
pierwsze stwo wst pu i zakwaterowania w najbardziej
reprezentacyjnym obiekcie kieleckim – w dawnym Pa a-
cu Biskupów Krakowskich.
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Spacer po Kielcach ladami Marsza ka zacz li my

od Pa acu Biskupów, gdzie zwiedzili my pomieszczenia,

które w sierpniu i wrze niu 1914 r. sta-

nowi y kwater  g ówn  Józefa Pi sud-

skiego. Potem przechodz c obok Kate-

dry udali my si  do Pomnika Czynu

Legionowego w Kielcach (tzw.

„Czwórki”), a nast pnie z powrotem do

cis ego centrum Kielc, aby zobaczy

tablic  pami tkow  po wi con  An-

drzejowi Brzuchalowi - kapelmistrzowi

orkiestry I Brygady Legionów Polskich

Józefa Pi sudskiego, pierwszego wyko-

nawcy i aran era „Marsza I Brygady”.

Spacer zako czyli my na ulicy Sien-

kiewicza pod Hotelem Bristol, gdzie 14

sierpnia 1914 r. mia a miejsce potyczka s ynnej grupy

zwiadowczej „siódemka Beliny” z patrolem rosyjskim.

Po obiedzie wrócili my z powrotem na Karczów-

k , gdzie zje d ali si  pozostali uczestnicy rajdu, którzy z

ró nych przyczyn nie mogli dojecha  wcze niej. Par

minut po godzinie 19. wyjechali my ju  ca  grup  na

etap nocny do drugiej bazy „w rodku nico ci” pod Mie-

dziank . Najtrudniejszym odcinkiem okaza  si  zjazd z

Pasma Ch ci skiego (min a chyba godzina, zanim

wszystkim uda o si  znale  na dole). Na baz  uda o nam

si  jednak dotrze  jeszcze przed 22-g . Cz  osób przy-

jecha o tam ju  wcze niej, wi c pali o si  ognisko i sa-

mozwa cze „nocne patrole” torowa y drog  g ównej

kolumnie.

Kolejnego dnia, w sobot , o godzinie 10-tej rozpo-

cz li my rajd g ówny. Zacz li my od zwiedzenia Góry

Miedzianki – starej kopalni rudy miedzi, dzia aj cej od

XV do po . XX w. z pozosta o ciami ladów eksploatacji.

Weszli my na szczyt Miedzianki (354 m), poszukiwali-
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my azurytów i malachitów, a niektórzy zwiedzili star

sztolni .

Stamt d przez malownicze Grz by Bolmi skie

udali my si  do dworu obronnego w Bolminie. Ró ne

ród a historyczne datuj  go w przedziale XIV-XVII w.

By  mo e jest przebudowanym zamkiem gotyckim, a by

mo e pó norenesansow  rezydencj  szlacheck . Bu-

dowla by a zamieszkana do I wojny wiatowej, kiedy to

zbombardowali j  Austriacy. Dwór posiada  wtedy wy-

gl d barokowo-klasycystyczny, a baszta od frontu przy-

pomina a nieco naro n  bastej . Obecnie obiekt jest

w op akanym stanie, otwory okienne zosta y zamurowane

ceg , a mury zasklepiono betonem.

Kolej-

nym przystan-

kiem na trasie

rajdu by  histo-

ryczny bród na

Wiernej Rzece,

znany niegdy

jako „bród na

Boche cu”, przez który ci gn  trakt od Ma ogoszcza na

Bolmin, ku Ch cinom i do J drzejowa. Nim szli skrwa-

wieni o nierze po ma ogoskiej kl sce.

Bitwa pod Ma ogoszczem 24 lutego 1863 r. by a

jedn  z najwi kszych bitew powstania styczniowego.

Genera  Marian Langiewicz, b d cy dowódc  woje-

wództwa sandomierskiego, przeprowadzi  w Górach

wi tokrzyskich udan  koncentracj  si  maj cych i  na

Warszaw . W klasztorze w W chocku zgromadzi  1400

ludzi, formuj c z nich odzia y jazdy, piechoty i s u b.

Za o y  tam kancelari  sztabow , ambulans, drukarni

i fabryczk  broni. Rosjanie rozpocz li za nim po cig,

uderzaj c w kilku miejscach jednocze nie. 11 lutego

pobi  Rosjan w bitwie pod S upi , zdobywaj c 1000 ka-

rabinów i 8 dzia . Jego si y stale ros y. W Ma ogoszczu

Langiewicz po czy  swoje si y z odzia em id cym

z Mazowsza. Mia  ju  teraz 2600 o nierzy. Tu te  wyda

bitw  przewa aj cym liczebnie Rosjanom pod dowódz-

twem pu kownika Dobrowolskiego. Jego oddzia  zosta
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zdziesi tkowany przez ostrza  6-ciu ci kich dzia  rosyj-

skich. Langiewicz zachowa  jednak przytomno  umys u

i kontratakiem kawalerii uratowa  reszt  ludzi przed ma-

sakr . Dzi ki sprawnemu dowodzeniu wyrwa  si  z okr -

enia z umiarkowanymi stratami, trac c 300 ludzi i dwie

armaty. Bitwa ta sta a si  tematem opowiadania Stefana

eromskiego „Wierna Rzeka”.

Wró my do naszego rajdu. Bród uda o si  pokona

tylko kilku motocyklistom, gdy  poziom wody na Wier-

nej Rzece okaza  si  w tym dniu wyj tkowo wysoki.

Pierwszy zaprz g obieraj c troch  niew a ciw  drog

optymalnego pokonania wodnej przeszkody zaleg  po-

rodku brodu. Do akcji ruszy  UAZ Piotra Zocha z Buska

i wyci gn mia ka na linie z opresji. Najbardziej wido-

wiskowym przejazdem móg  si  pochwali  kolega Grze-

gorz „Doktor” Mazur ze l ska, który pokona  bród Ga-

zel , ci gn c jeszcze za sob  jednoko ow  przyczepk .

Do tej pory nie wiem, jak on tego dokona  przy tak wy-

sokim stanie wody. Zdecydowana wi kszo  uczestni-

ków rajdu objecha a bród pobliskim mostem drogowym.

Doko czenie na str. 67.
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Stamt d udali my si  na po udnie przekraczaj c

most na Bia ej Nidzie w Jac owie i poruszaj c si  g ów-

nie drogami le nymi i polnymi dotarli my do Mnichowa

(drewniany ko ció  z XVII w.). Jest to jedyny w Europie

ko ció  drewniany, z ocala ym wystrojem rokokowym.

Obieraj c dalej kierunek wschodni, przekroczyli-

my Nid  w miejscowo ci Mokrsko i dalej jad c przez

Wzgórza Sobkowsko-Korytnickie i Wzgórza Pierzchnic-

kie dotarli my na rynek Pierzchnicy. Tam mia a miejsce

przerwa na posi ek oraz zakupy.

Ostatni odcinek przebiega  w du ej cz ci przez

kompleksy le ne po udniowej cz ci otuliny Cisowsko-

Doko czenie ze str. 40
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Or owi skiego Parku Krajobrazowego, aby w ko cu

dojecha  do rzeki Czarnej w pobli u wsi Korzenno.

eby dotrze  do urokliwego miejsca biwakowego

nale a o jeszcze „tylko” pokona  dwa brody. Poziom

wody mo e nie by  tu problemem, jednak same podjazdy

z koryta brodu w gór  da y si  niektórym we znaki.

W ko cu wszyscy szcz liwie dotarli do trzeciej bazy,

po o onej na skraju lasu nad sam  rzek  Czarn . Zgro-

madzona ju  wcze niej du a ilo  drewna pozwala a na

rozpalenie kilku ognisk.

Niektórzy zachowali na tyle si , e byli jeszcze

ch tni do udzia u w nocnym wy cigu na czas. Zawodnicy

startowali pojedynczo, a start i meta znajdowa y si  na

bazie rajdu. Kilku „dywersantów- artownisiów” robi o

ró ne psikusy zawodnikom, w stylu zdejmowania fajek

ze wiec, zakr cania kraników itp. S dzia by  jednak

do  tolerancyjny i pozwala  na powtórny start.

Przy ogniskach mo e nie by o czu  zimna, ale po

pó nocy, udaj c si  do namiotów, mo na by a zauwa y ,

e tropiki jako  dziwnie zesztywnia y. Ale to przecie

jest jesienna POLSKA B i przymrozki s  ju  wpisane

w formu  rajdu.

W niedziel  ok. godz. 10 rozdano pami tkowe dy-

plomy i zako czono oficjalnie rajd. Oto lista nagrodzo-

nych osób:

- Najd u sza trasa: Ula i Przemek Grzybczy scy,

URAL z wózkiem bocznym (z Suwa k do Kielc ok.

460 km w jedn  stron ).

- Najstarszy motocykl produkcji zagranicznej:

Krzysztof Pa ga, I  49 z wózkiem bocznym, 1956 r.

- Najstarszy motocykl produkcji polskiej: Mariusz

Maciejewski, JUNAK M10, 1962 r.

- Terenowy Mistrz Napraw: Andrzej Siemi tkowski,

MW 750, 1971 r.

- Przejechanie trasy rajdu w „kozackim stylu”:

Grzegorz Mazur, SHL M17 Gazela z przyczepk  tyl-

n , 1969 r.

- Najstarszy kierowca Albin Tkacz, K750, 1968 r.

- Najm odszy kierowca: Artur Tkacz, Yamaha PW80,

1995 r.

- Najm odszy uczestnik - pasa er: Wiktor Tkacz.

Dodatkowe wyró nienia:

- Za determinacj  w doje dzie do mety rajdu: Basia

i Marcin Lisowscy (porzucenie wózka Junaka na tra-

sie rajdu z powodów problemów technicznych

i kontynuowanie rajdu motocyklem solo).

- Pomoc organizacyjna na trasie rajdu: Pawe  Wa-

dowiec (Awo 425t, 1956 r.) i Bogus aw Bartczak

(MZ 250/1, 1962 r.).

- Nocny wy cig terenowy: Micha  Zawadzki, K750,

1961 (I miejsce), Piotr Krzesaj, K750, 1972 (II miej-

sce), Adam Grzegorzewski, UralM63, 1967 r. (III

miejsce).

Nale y jeszcze zaznaczy , e podczas rajdu prze-

prowadzili my oddoln  akcj  charytatywn  na rzecz po-

mocy rodzinie w Szeszorach na Ukrainie, u której kilka-

krotnie nocowali my w czasie naszych wyjazdów moto-

cyklowych na wschód. Inicjatorem akcji by ukasz Ma-

zur, wielokrotny uczestnik naszych rajdów i innych

wspólnych wyjazdów. Zebrali my kwot  3100 z , co dla

rodziny chorej dziewczynki (b d lekarzy podczas poro-

du) stanowi niebagateln  kwot . Bardzo dzi kujemy

wszystkim darczy com!

Na ko cowej odprawie wida  by o zadowolenie

uczestników, mimo do  wymagaj cej formu y rajdu

z trzema bazami. Przewija y si  g osy, e tak w a nie ma

pozosta  w kolejnych latach! Ostateczne podsumowanie

X Rajdu „Polska B” oraz wszystkich poprzednich edycji

pozostawiamy ju  uczestnikom. Sami nie wiemy, kiedy

to zlecia o…

Dzi kujemy Wam wszystkim za Wasz trud i za-

ufanie, którym nas obdarzali cie od samego pocz tku

organizowania rajdu!

Tekst i zdj cia: Adam Grzegorzewski

Niekomercyjny biuletyn motocyklowy

„Motocykl Moje Hobby”
ul. Starogardzka 13/2, 93-491 ód ,

e-mail: besa@tlen.pl

www.mmh.org.pl

Istnieje od 1987 roku.

Wspierany przez Zarz d G ówny

Polskiego Zwi zku Motorowego


