
 
IX Jesienny Rajd Motocykli Klasycznych  

i Zabytkowych „Polska B” 
 

śladami pozostałości po bitwie pancernej ze stycznia 1945 r. 
 

 

 
             Krzyż przydrożny w Lisowie zbudowany z lufy od czołgu T-34. 

            Fot. Adam G. 

 

„Nasza wiedza o przeszłości zawsze jest ułomna, nawet szczątkowa.  

Nigdy nie może być pełna, bo wśród dokumentów i zabytków wszechstronnie 

gospodarzył los i ślepy traf”. 
           Paweł Jasienica 

 

Kilka słów wstępu... 

Celem naszego rajdu jest miłe spędzenie czasu w gronie osób o podobnych zainteresowaniach, 

poznanie mało znanych zakątków regionu świętokrzyskiego ze świadomym odpuszczaniem miejsc  

z pierwszych stron przewodników oraz poruszanie się po drogach, które możemy w większości 

przypadków znaleźć dopiero na mapach topograficznych. Nazwa rajdu „Polska B” oddaje więc 

klimaty dróg wolnych od tablic i bilboardów reklamowych, gdzie zwykłe pytanie miejscowych  

o kierunek przeradza się często w dłuższą rozmowę. To te klimaty, gdzie czasami pogonią nas psy, 

dzieci machają, a lokalni pijaczkowie gotowi są postawić piwo za ostatnie drobne w kieszeni... Może 

ugrzęźniemy w błocie, tudzież będziemy zmuszeni dokręcić jakąś śrubkę w motocyklu, ale o to się 

nie martwmy – przygotujmy maszyny najlepiej jak potrafimy, a w sytuacji podbramkowej rąk do 

pomocy z pewnością nie zabraknie! 

Tak jak już wcześniej zapowiadaliśmy baza tegorocznego rajdu ulokowana będzie w tzw. „środku 

nicości”, na prywatnej działce położonej we Wzgórzach Sobkowsko-Korytnickich u podnóża Sowiej 

Góry, na północny-zachód od wsi Chomentów.  

 

Termin 

16-18 września 2016 r. 
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Baza 

Prywatna działka „w środku nicości” na północny-zachód od Chomentowa. 

N 50°41'51.1", E 20°31'28.6" (50.697539, 20.524600) 
 

 
 

Dla kogo? 

Rajd ma formułę koleżeńską i jest zaplanowany głównie dla właścicieli motocykli klasycznych  

i zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem „zaprzęgów”. 
 

Trasa 

Tegoroczna trasa rajdu będzie prowadziła ze Wzgórz Sobkowsko-Korytnickich przez zachodnią część 

Pogórza Szydłowskiego do Chmielnika, aby zatoczyć pętlę zgodnie z ruchem wskazówek zegara 

(kierując się najpierw w kierunku Pierzchnicy, a później Radomic i Chałupek). 

W czasie rajdu będziemy poruszać się po terenach, które w styczniu 1945 r. były areną największej bitwy pancernej 

podczas II wojny światowej w Polsce. Uczestniczyło w niej ponad tysiąc czołgów i dział pancernych. Naprzeciw 

niemieckiej 4 Armii Pancernej stanął I Front Ukraiński dowodzony przez marszałka Iwana Koniewa. W walkach Niemcy 

stracili ponad 180 czołgów, a do niewoli dostał się sztab 16 Dywizji Pancernej. Bitwa pochłonęła kilka tysięcy ofiar, 

a niemiecka 4 Armia Pancerna poniosła druzgocącą klęskę.  

Pamiątką po tej krwawej bitwie są znajdowane do dziś w bagnistych terenach pancerne pojazdy lub ich fragmenty. 

Okoliczni mieszkańcy wykorzystywali niektóre w gospodarstwie. Do dziś zachowały się kapliczki i przydrożne krzyże 

wykonane z elementów rozbitych czołgów i innych elementów uzbrojenia. 
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Pierwszym zwiedzanym obiektem będzie zabytkowy kościół drewniany  

z 1744 r. w Chomentowie. Fot. Adam G. 

 

 
               Przy tej kapliczce z wykorzystanymi elementami czołgów PANTERA 

                i TYGRYS II w Obicach odbędzie się wprowadzenie historyczne do tematu 

               bitwy pancernej ze stycznia 1945 r. Fot. Adam G. 

 

Z Obic udamy się w stronę Chmielnika z jednym przystankiem, który na razie pozostaje tajemnicą .  

W Chmielniku zwiedzimy niedawno otwarte muzeum w starej synagodze (Ośrodek Edukacyjno-

Muzealny Świętokrzyski Sztetl). Po zwiedzeniu obiektu przewidziano czas wolny. 

Do lat 40. XX wieku Chmielnik był jednym z większych sztetli 

(czyli żydowskich miasteczek) regionu. Zamieszkiwała go w 80 

procentach ludność żydowska. W 1941 r. w Chmielniku naziści 

stworzyli getto. Na jesieni 1942 r. około 13 tysięcy żydowskich 

mieszkańców miasta wywieziono do obozu zagłady w Treblince. 

Ideą Świętokrzyskiego Sztetla jest przywołanie pamięci o dawnych 

czasach współistnienia dwóch kultur – polskiej i żydowskiej.    

Fot. K. Bielawski (źródło: www.sztetl.org.pl) 
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Z Chmielnika pojedziemy w stronę Strojnowa wzdłuż obszaru źródłowego rzeki Wschodniej, 

a następnie w kierunku Gumienic i polami przejedziemy na południe od Pierzchnicy w stronę Górek. 

 

 
Przejazd piaszczystym duktem wzdłuż źródeł            Drogami polnymi w stronę Górek. Fot. Adam G. 

rzeki Wschodniej. Fot. Adam G. 

 

Po około 20 km jazdy w większości drogami polnymi pojedziemy do Lisowa, gdzie zatrzymamy się 

przy krzyżu zbudowanym z lufy czołgu T-34. 
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Kolejnym przystankiem będzie symboliczne zapalenie znicza i chwila zadumy przy „Krzyżu 

Pojednania” na cmentarzu w Radomicach, a następnie zobaczymy kolejną kapliczkę 

z wykorzystaniem elementów czołgu Pantera w Łabędziowie. 

 
Z inicjatywy Dietricha von Brühla, który w styczniu 1945 r. w rejonie 

Radomic stracił swój czołg, oraz innych niemieckich żołnierzy 

uczestniczących w bitwie, w dniu 4 lipca 1999 r. na miejscowym 

cmentarzu stanął Krzyż Pojednania. U podstawy krzyża ustawiono 

3 kamienne tablice z napisami w języku niemieckim, rosyjskim 

i polskim: „W styczniu 1945 r. na południe od Kielc, a szczególnie 

w okolicach Radomic, Chmielnika i Morawicy doszło do 

ciężkich walk między wojskami radzieckimi i niemieckimi, 

podczas których śmierć poniosło wielu polskich mieszkańców 

tych miejscowości oraz wielu żołnierzy niemieckich 

i radzieckich. W żałobie składamy hołd. Niech ich śmierć na 

zawsze napomina potomność do pojednania. Pomni 

ufundowany przez byłych żołnierzy niemieckich”. 
Od ponad 10 lat byli żołnierze niemieccy wraz z rodzinami przyjeżdżają 

do kościoła w Radomicach, w którym odbywa się wówczas modlitwa 

w dwóch językach. 

Fot. Janek i Ania, http://swietokrzyskiewloczegi.blogspot.com 

 

 

 

 

 
Krzyż w Łabędziowie wsparty na kole napędowym od niemieckiego 

czołgu Pantera.  

Fot. Janek i Ania, http://swietokrzyskiewloczegi.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 
 

Ostatnim przystankiem w tym dniu będzie krzyż w Chałupkach wykonany z luf od niemieckiego 

działa FLAK 36 i FLAK 43 oraz podążając już na bazę przejedziemy jeszcze obok krzyża w Dębskiej 

Woli z lufą od niemieckiego działa samobieżnego Jagdpanzer IV. 
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Program w skrócie 

 

PIĄTEK, 16.09.2016 

Spotykamy się na bazie w piątek w godzinach popołudniowo-wieczornych. O godzinie 20.30 

planujemy wyjazd na „nocny patrol” (bez wyjeżdżania na drogi asfaltowe).  

 

SOBOTA, 17.09.2016 

Zasadnicza część rajdu dziennego zaczyna się w sobotę o godz. 9.30 poranną odprawą (jedziemy 

na lekko – namioty i pozostałe „graty” zostają na miejscu). 

Planowany wyjazd o godzinie 10.00, a powrót - jeszcze za widna .  

Każdy z kierowców otrzyma kolorową mapę z zaznaczoną trasą przejazdu i miejscami postojowymi. 

W Chmielniku po zwiedzeniu synagogi przewidziano czas wolny. 

 

NIEDZIELA, 18.09.2016 

Zakończenie rajdu i rozdanie pamiątkowych dyplomów (nie wcześniej niż o 10.00).  
 

WAŻNE! 
Pamiętajmy o wcześniejszym zatankowaniu paliwa – najlepiej w czasie piątkowego dojazdu do bazy. 

Ewentualne tankowanie będzie możliwe w czasie wolnym po zwiedzeniu synagogi w Chmielniku (każdy 

dojeżdża na stację we własnym zakresie - grupa nie będzie się tam zatrzymywała!). 
Kilka odcinków rajdu dziennego będzie przebiegało drogami polnymi i leśnymi, które szczególnie w 

okresach nasilonych opadów mogą być trudne do przejazdu (grząski piach, błoto, kałuże, głębokie koleiny 

itp.). Poruszanie się takimi drogami wpisane jest w formułę rajdu i nie przyjmujemy „reklamacji” .  

Trasa powinna być przejezdna dla każdego „zaprzęgu” i solówek w stylu Simson Awo czy SHL. Cięższe 

motocykle klasy turystycznej mogą mieć jednak problemy... Jeśli masz wątpliwości czy chcesz wjeżdżać w 

błoto lub żal Ci nowo wymalowanego motocykla proszę zastanów się czy jest to rajd dla Ciebie... 

 

 
Przejazd z Lubani do Strojnowa - piaszczyste odcinki mogą być utrudnieniem dla cięższych solówek. Fot. Adam G. 

 

Informacje różne 

1. Noclegi „w środku nicości” we własnych namiotach. Każdy zabiera to, co mu jest potrzebne do 

przetrwania . Na miejscu NIE MA wody bieżącej, NIE MA sklepu, NIE MA ubikacji, NIE MA 

prysznicy. Za to będzie ognisko, a z luksusów wiatka w razie deszczowej pogody. 
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2. Warto ze sobą zabrać żywność i napoje na cały weekend, aby uniknąć ekstra wizyt w sklepach w czasie 

trwania rajdu. W trakcie sobotniego rajdu przewidziano jednak czas wolny w Chmielniku i można 

dokonać tam dodatkowych zakupów w razie konieczności.  

3. Każdy z kierowców motocykla otrzyma kolorową mapę z zaznaczoną trasą przejazdu i punktami 

przystankowymi. 

4. Plan trasy (ok. 80 km) może ulec zmianie/korekcie zależnie od warunków terenowych, 

atmosferycznych lub czasu przejazdu i postojów. 

5. Rajd, jak już wcześniej nadmieniono, ma formułę koleżeńską. Z uwagi na rosnącą ilość uczestników 

rajdu podstawą nawigacji (np. w razie przestojów spowodowanych problemami technicznymi lub 

zgubieniem kolumny) będzie mapa z zaznaczoną trasą przejazdu i punktami przystankowymi. Choć 

kolumna będzie miała swojego przewodnika, jednak każdy kierowca samodzielnie odpowiedzialny 

jest za orientowanie się w terenie, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego i bezpieczną jazdę, 

adekwatną do warunków napotkanych na trasie (zachowanie odpowiednich odstępów, szczególnej 

ostrożności przy włączaniu się do ruchu na drogach z pierwszeństwem przejazdu itp.). Podobnie jak 

w ubiegłym roku zrezygnowano ze „skoczków” i zamykającego, gdyż po prostu przy tej ilości osób 

trudno już efektywnie prowadzić całą karawanę. Wiązało się to też - szczególnie w przypadku 

„skoczków” - z wielokrotnym wyprzedzaniem grupy, co również nie należało do najbezpieczniejszych 

manewrów. Nie chcieliśmy jednak rezygnować ze wspólnego przejazdu. Liczymy więc na Waszą 

pomoc przy sprawnym i przede wszystkim bezpiecznym przeprowadzeniu rajdu. 

6. Doświadczenia nabyte w poprzednich edycjach rajdu podpowiadają nam, aby nie opóźniać znacząco 

przestojów całej grupy spowodowanych awariami motocykli. Nieszczęśnik po dokonaniu niezbędnych 

napraw we własnym zakresie dołączy do grupy (do tego celu będzie przydatna mapa). Jeśli doraźna 

naprawa okaże się niemożliwa będziemy w stanie pomóc dopiero po zakończeniu rajdu dziennego, 

kiedy cała grupa dojedzie już na miejsce biwakowe. 

7. Prosimy o napełnienie zbiornika paliwa do pełna tuż przed przyjazdem na rajd, aby uniknąć 

czasochłonnego tankowania dużej liczby motocykli w jednym miejscu podczas trwania rajdu.  

8. Impreza jest non-profit. Choć nie ma formalnego wpisowego proponujemy zrzutę do kapelusza wg 

własnego uznania. Dla jednych może to być równowartość litra paliwa albo po prostu „dziękuję”, 

a ktoś inny może przeznaczyć na ten cel dużo więcej. Sami oceńcie swoje możliwości... Źródło naszego 

zaangażowania w przygotowanie rajdu leży zupełnie po drugiej stronie bieguna coraz bardziej 

skomercjalizowanego świata .  

9. Właścicielowi terenu (spoza naszej grupy), na którym urządzimy naszą bazę będziemy chcieli wręczyć 

jakiś drobny prezent. Oczywiście zorganizujemy też drewno na ognisko, wydrukujemy mapy i może 

jakieś drobne pamiątki. Myślimy, że zrzuta do kapelusza w tym pomoże . 

10. Jeśli są jakieś opłaty za zwiedzanie podczas rajdu każdy płaci za siebie. 

11. Uczestnictwo w rajdzie POLSKA B możliwe jest tylko dla zaproszonych osób. Dalecy jesteśmy od 

„alienowania” się od środowiska, jednak chcemy uniknąć uczestnictwa w imprezie przypadkowych 

osób. Jeśli chcecie przyjechać ze swoimi znajomymi, których dobrze znacie – prosimy o informację w tej 

sprawie z podaniem danych osobowych oraz danych motocykla (marka, model, rok produkcji). 

12. Prosimy o ostateczne potwierdzenie Waszego uczestnictwa drogą mailową na adres 

polskab@wioslo.pl lub na adresy indywidualne zamieszczone poniżej.  
 
Klauzula bezpieczeństwa: 
Uczestnicy rajdu biorą na siebie całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody przez nich wyrządzone  
w czasie trwania rajdu w stosunku do nich samych, jak i osób trzecich. Przewodnicy nie biorą na siebie żadnej 
odpowiedzialności za wszelkie wypadki i szkody powstałe w czasie rajdu, a spowodowane przez jego uczestników. 
Przyjeżdżając na rajd w pełni to akceptujesz! 
 

Kontakt 
Świętokrzyska Nieformalna Grupa Motocyklowa  
Adam Grzegorzewski, kom. 603 800705, e-mail: agrzeg@wioslo.pl 

Mateusz Śmigielski, kom. 535 228182, e-mail: wmsmigielski@tu.kielce.pl 

Łukasz Smagłowski, kom. 885 242038, e-mail: luckasmaglo@wp.pl  

Michał Zawadzki, kom. 695 431662, e-mail: michal-zawadzki@wp.pl 

Tomasz Śmigielski, kom. 692 574404, e-mail: tosmig@gmail.com 

 Piotr Zoch, kom. 602 640116, e-mail: piotr68@poczta.onet.pl 

mailto:agrzeg@wioslo.pl
mailto:michal-zawadzki@wp.pl

