
Modnie i motocyklowo na imieninach „Bartka” 
 
Gymkhana motocyklowa, specjalnie przygotowane zawody sportowe, a wszystko w 
niesamowity sposób splecione z fascynującymi pokazami mody, tańcem, śpiewem i 
doskonałą zabawą – tak będą wyglądały tegoroczne imieniny Dębu Bartek połączone z 
jubileuszem 80-lecia istnienia motocyklu SHL. Organizatorami niezwykłej inicjatywy są 
Gmina Zagnańsk, Gminna Biblioteka Publiczna w Samsonowie, Klub Modnej Babeczki 
oraz Stowarzyszenie „SHL – Historia i Fakty”. 
 

- To bardzo ciekawa inicjatywa, która mam nadzieje przyciągnie wielu pasjonatów SHL-ki.  
Będą oni mogli odkrywać walory turystyczne naszego regionu i zakochać się w pięknych 
Górach Świętokrzyskich – zachęca Wójt Gminy Zagnańsk Szczepan Skorupski. Impreza 
rozpocznie się 24 sierpnia o godz. 16 na parkingu w pobliżu Dębu Bartek w Zagnańsku. Na 
miejsce przybędą motocykliści, którzy w trakcie wydarzenia zaprezentują swoje maszyny 
oraz wezmą udział w zawodach. Po oficjalnym powitaniu uczestników rozstrzygnięte zostaną 
konkursy ogłoszone przez organizatorów - „Fotoretro” oraz „Motocyklowe retro we 
współczesnych czasach”. W pierwszym z nich wyróżnione zostaną zdjęcia z dawnych lat, z 
motocyklem SHL w roli głównej, w drugim zaś zdjęcia rekonstrukcji, zlotów, wyścigów itp. 
Następnie wszyscy chętni zmierzą się w zawodach sportowych. Na uczestników czeka m.in. 
familiada sportowa, a w tym przeciąganie liny, konkurs strzałów do dmuchanej bramki oraz 
gra w kręgle i rzutki. Wszystko specjalnie przygotowane przez Gminny Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Zagnańsku. Następnie zorganizowana zostanie gymkhana motocyklowa czyli 
próba przejazdu sztucznymi przeszkodami mająca wykazać walory zawodników i pojazdów. -
 Z inicjatywy wójta Szczepana Skorupskiego tegoroczne imieniny Bartka łączymy z 80. 
urodzinami motocykla SHL. A dlaczego? Wielu, bardzo wielu mieszkańców Zagnańska i 
okolic pracowało w Hucie Ludwików, a po zmianie nazwy w KZWM i później w PolMo-SHL. 
Prawie w każdym domu była pralka „Frania”, stosunkowo często na drogach widziano SHL-
ki, lasami i bezdrożami przebiegały trasy motocyklowych Rajdów Świętokrzyskich. No i 
wreszcie „BARTEK”, który z konieczności stał się „Gazelą”, ale dla nas świętokrzyskich 
górali niech „BARTKIEM” pozostanie, oczywiście w cieniu swego pra, pra przodka – 
zaznacza Ryszard Mikurda, nestor świętokrzyskiej motoryzacji, znawca i wielbiciel 
motocykli SHL.  

Równolegle z zawodami uczestnicy imprezy będą mogli podziwiać niezwykłe kreacje 
podczas magicznych pokazów mody. W pierwszym z nich zaprezentowane zostaną stroje 
RADO motorworks, doskonałe połączenie mody i fascynacji motocyklami. Za organizacje 
tego pokazu odpowiada znana projektantka Marzena Chełmińska. Drugi pokaz to świeży 
powiew prosto z Paryża – jednym słowem piękne modelki w świetnych kreacjach pod okiem 
kreatora Bogumiła Wtorkiewicza.  
 
O doskonałą atmosferę podczas wydarzenia zadbają natomiast artyści ze Studia Piosenki 
Koliber, a tańcem zachwyci Dominika Jędrzejczyk. W międzyczasie zostanie również 
rozstrzygnięty konkurs „Mój piękny ogród”. Wszyscy będą mieli także okazję do 
odwiedzenia regionalnych stoisk Kół Gospodyń Wiejskich, Zespołów Ludowych Jaworzanki 
oraz Florianki, Sense of Poland, każdy będzie miał również możliwość spróbowania 
lokalnych przysmaków. Na dzieci czekać będzie natomiast kącik artystyczno-zabawowy oraz 
konkurs rysunkowy dla dzieci i młodzieży pt.: „SHL-ka moich marzeń”. Koniec imprezy 
przewidziano około godz. 19. 



Partnerami wydarzenia są: Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa 
Świętokrzyskiego, Wodociągi Kieleckie, Uzdrowisko Buskowianka Zdrój S.A., Bank 
Spółdzielczy w Samsonowie, Sense of Poland oraz RADO motorworks. 
 
Patronat medialny nad imprezą objęły: Polskie Radio Kielce, Echo Dnia, Portal Informacji 
Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego, Radio Fama, Telewizja Świętokrzyska oraz 
Gazeta Zagnańska. Opiekę medialną zapewni TVP 3 Kielce. 
 

 


