
  
XI Jesienny Rajd Motocykli Klasycznych  

i Zabytkowych „Polska B” 
 

 

 

 „Motocykl to znak, że jego użytkownik 

  nie utonął w szarości życia…” 

    
Kilka słów wstępu... 

Podczas bieżącej edycji rajdu kontynuujemy jego pierwotną formułę, a więc lokalizację baz 

w różnych miejscach. Wróciliśmy pamięcią do roku 2009, kiedy Tomek Śmigielski zaplanował trasę 

w kierunku Pilicy, ale liczne awarie nie pozwoliły nam wtedy na realizację tych zamierzeń. W tym 

roku musi się udać, a co więcej – założymy jedną z baz poza województwem świętokrzyskim! Wszak 

rajd „Polska B” nie kończy się przecież na świętokrzyskich zakamarkach... 

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

poznanie mało znanych zakątków naszej Ojczyzny 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! 

 

Termin 

28 września - 30 września 2018 r. 
 

Dla kogo? 

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

i zabytkowych ze szczególnym uwzględnieniem „zaprzęgów”. 

 

  Przyjeżdżając na rajd prosimy 

o przeczytanie całości opisu! 
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Trasa 

Tegoroczna trasa rajdu będzie prowadziła wzdłuż Pasma Przedborsko-Małogoskiego z rejonu 

Grząbów Bolmińskich na północny-zachód w stronę rzeki Pilicy, którą dwukrotnie przekroczymy 

lokalnymi mostami. Obierzemy później kierunek północny przekraczając Góry Przedborskie z Bożej 

Woli do Józefowa, a następnie przetniemy prostopadle drogę krajową nr 42 (Przedbórz - Fałków). 

Jadąc wzdłuż rzeki Pilicy dojedziemy do Skotnik, a potem już na terenie Sulejowskiego Parku 

Krajobrazowego do miejsca biwakowego w „środku nicości” nieopodal ujścia Czarnej Koneckiej. 

 

Baza nr 1 (piątek, 28 września) 

Prywatna działka w „środku nicości” na południe od Zajączkowa. 
https://goo.gl/maps/hk5kq38Kr9y 

50°50'07.9"N 20°20'38.2"E, 50.83554, 20.34394 
 

Baza nr 2 (sobota, 29 września) 

Nie zdradzamy dokładnej pozycji drugiej bazy po sobotnim rajdzie. Możemy tylko napisać, że będzie 

to miejsce w „środku nicości” ok. 2 km od ujścia rzeki Czarnej Koneckiej do Pilicy w województwie 

łódzkim. Bywalcy Zimowego Święta Kosza powinni wiedzieć, o które miejsce chodzi .  

 

Program w skrócie 

 

 PIĄTEK, 28.09.2018 

Spotykamy się w godzinach 18.00-20.00 na historycznym brodzie na Wiernej Rzece w Bocheńcu 

(most na drodze nr 762): 

https://goo.gl/maps/G8kRi5qGYYr 

50°47'51.2"N 20°19'06.9"E, 50.797542, 20.318595  
 

Z tego miejsca punktualnie o godzinie 20.00 ruszymy zwartą grupą na bazę nr 1 (nie wyjeżdżając 

w ogóle na drogi asfaltowe). Planowany przyjazd na miejsce ok. godziny 21.00. Osoby, które nie będą 

mogły wziąć udział w tym przejeździe mogą oczywiście od razu przyjechać na bazę. 

Uwaga - aktualnie trwa remont drogi nr 762 z Chęcin do Bocheńca, więc warto rozważyć przybycie 

na miejsce od strony Małogoszczy. Kierując się objazdami jest jednak możliwość dojazdu od strony 

Chęcin, aczkolwiek należy się liczyć z utrudnieniami w ruchu. 
 

Bród na Wiernej Rzece, znany niegdyś jako „bród na Bocheńcu”, przez który ciągnął trakt od Małogoszcza na Bolmin ku Chęcinom i do 

Jędrzejowa. Nim szli skrwawieni żołnierze po małogoskiej klęsce - jednej z największych bitew powstania styczniowego, która miała 

miejsce 24 lutego 1863 r. Bitwa ta stała się tematem opowiadania Stefana Żeromskiego „Wierna Rzeka”. 

 
Historyczny bród na Wiernej Rzece, zdjęcie po lewej z 2008 r, po prawej z X POLSKI B. Nie obawiajcie się - w tym roku nie 

planujemy forsowania tego brodu! (fot. Adam Grzegorzewski) 
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 SOBOTA, 29.09.2018 

Rajd przejazdowy rozpoczynamy odprawą o godzinie 9.00 i punktualnie o godzinie 9.30 startujemy. 

Każdy wstaje o tej godzinie, aby się wyrobić na czas. Zdajemy sobie sprawę z uniedogodnień, jakie 

niesie za sobą przemieszczenie się z wszystkimi gratami na motocyklu. Ale tak to właśnie 

zaplanowaliśmy i każdy przyjeżdżając na rajd ma tego świadomość (reklamacji więc nie 

przyjmujemy ). 

Pod spodem zamieszczamy kilka zdjęć obiektów, które będziemy zwiedzać; m.in. zbór ariański, 

zagubiony cmentarz z I Wojny Światowej, powozownia i kilka innych smaczków... 

Przewidziano dłuższy postój i czas wolny w Kluczewsku (mniej więcej w połowie trasy). Cała trasa 

rajdu dziennego będzie liczyła ponad 100 km. Osoby, które się niedostatecznie wyjeździły i będą 

czuły niedosyt na bazie nr 2 będą mogły uczestniczyć w tzw. „motocyklowych dożynkach” na 

specjalnie przygotowanym terenowym torze. 

 

Cmentarz z I Wojny Światowej Powozownia w Kluczewsku 

 

Ruiny zboru ariańskiego w Łapczynej Woli XVIII-wieczny dwór w Skotnikach 

 

 NIEDZIELA, 30.09.2018 

Około godziny 10.00 planujemy zakończenie rajdu i rozdanie pamiątkowych dyplomów. Nosimy się 

później z zamiarem zorganizowania wspólnego przejazdu (ok. 35 km) do Skansenu Rzeki Pilicy 

w Tomaszowie Mazowieckim (oczywiście tylko dla chętnych, którym taki kierunek jest po drodze).  
 

WAŻNE! 
Pamiętajmy o wcześniejszym zatankowaniu paliwa – najlepiej tuż przed dojazdem na start rajdu.  

Pewna część odcinków rajdu 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... 
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Informacje różne 

1. Noclegi na bazie nr 1 i 2 „w środku nicości” we własnych namiotach. Każdy zabiera to, co mu jest potrzebne do 

przetrwania. Nie ma wody, łazienki, prysznica, papieru toaletowego, ręczniczka, mydełka i innych udogodnień.  

2. Warto ze sobą zabrać żywność i napoje na cały weekend, aby uniknąć ekstra wizyt w sklepach w czasie trwania 

rajdu. W trakcie sobotniego przejazdu przewidziano jednak czas wolny w Kluczewsku i można dokonać tam 

dodatkowych zakupów w razie konieczności. Z kolei na bazie nr 2. być może pojawi się klimatyczny FOOD-

TRUCK z zimnym piwem . 

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

4. Plan sobotniej trasy (ponad 100 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.). Liczymy 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. 

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.  

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

10. 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). 

11. Prosimy o zgłoszenie chęci Waszego przyjazdu na rajd drogą mailową na adres sngm@sngm.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! 
 

                 Kilkukilometrowy odcinek leśny do wioski Taras (fot. Adam Grzegorzewski) 
Kontakt 

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

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

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

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

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

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

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

