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Nie było Polski na mapach, kiedy na naszych, rozdartych
przez zaborców ziemiach, pojawiły się pierwsze pojazdy jednośladowe z własnym, mechanicznym źródłem napędu. Nie
istniała też zorganizowana ich produkcja. Ale ówcześni
„śmiałkowie” czy „nieustraszeni ryzykanci” prawie
natychmiast zainteresowali się tymi „piekielnymi
maszynami”, jeździli na nich, rywalizowali ze
sobą i ... łączyli się w kluby. Więcej powiem:
polscy motocykliści i działacze wnosili poważny
wkład do dorobku światowego motocyklizmu.

Ten tekst jest w dużej mierze collage’em fragmentów różnych publikacji różnych autorów i powstał, aby pewnym grupom,
ślepo małpującym zachodnie wzorce, unaocznić, że nasze polskie organizacje motocyklowe mają długą i bogatą historię
oraz wspaniały, godny pozazdroszczenia dorobek.

CZĘŚĆ PIERWSZA – CZAS PIONIERÓW
Za datę narodzin motocykla powszechnie uważa się rok
1885, kiedy niejaki Gottlieb Daimler wyjechał na ciche uliczki
Cannstatt w Niemczech doświadczalnym, silnikowym pojazdem jednośladowym. Rok później powstał pierwszy samochód
i można powiedzieć, że motoryzacja „została poczęta”. NiePONIŻEJ: Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, w skrócie WTC, było
jednym z pierwszych klubów na ziemiach polskich, zrzeszających
motocyklistów. Ta fotografia wg wydawnictwa okolicznościowego
„100 lat WTC” pochodzi z 1904, ale na pewno nie jest to prawdą,
bo pokazane tu trzy egzemplarze Brownów są modelami trochę
późniejszymi – zdjęcie pochodzi prawdopodobnie z lat 1910-12.

wiele jest wynalazków, które tak szybko wzbudziły powszechne zainteresowanie, zaangażowały tyle twórczej fantazji, wyzwalały tyle emocji i rozprzestrzeniały się tak szybko jak owe
... stalowe rumaki. Wielu śmiałków budowało własne pojazdy
tego typu i zmagało ze sobą w zdrowej, sportowej rywalizacji.
Produkcję „seryjną” motocykli rozpoczęto już w 1894 r., także
w Niemczech a na ziemiach polskich, rozdartych wówczas
przez zaborców, pojawiły się one nieomal natychmiast.
W latach 1886-91 istniał w Krakowie nielegalny młodzieżowy
Krakowski Klub Cyklistów, mający w swych szeregach ponoć
także dwóch cyklistów zmotoryzowanych.
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Pierwsze prasowe wzmianki na
temat warszawskich
motocyklistów
pochodzą z początku
XX wieku. W 1903
roku było już w stolicy „Prywiślinii” czyli
warszawskiej guberni, około trzydziestu
motocykli i kilku ich
właścicieli wstąpiło
do
Warszawskiego
Towarzystwa Cyklistów, słynnego WTC,
które już w czerwcu
1903 r. zorganizowało na Dynasach
pierwszy motocyklowy wyścig torowy.
Przyjmuje się, że to
właśnie ta impreza
zapoczątkowała sport
motorowy na ziemiach polskich. Dwa
miesiące później za
sprawą redaktora „Sportu” – Wacława Orłowskiego oraz
wspomnianego WTC, odbył się wyścig szosowy na dystansie
96 wiorst (l wiorsta = 1066,8 metra), przeprowadzony na drogach fortecznych w okolicy Zegrza. Jego zwycięzcą został
jeden z najsłynniejszych w tamtych latach polskich kolarzy
i motocyklistów, Julian Osiński.
Rok później odbył się pierwszy wyścig o mistrzostwo
Królestwa Polskiego, na trzykrotnie dłuższej trasie MiłosnaLublin-Miłosna (275 wiorst), w którym zwyciężył Kazimierz
Dawidowicz, mechanik z firmy „Ormonde”, jadący na motocyklu tej marki, a w roku 1905 zorganizowano drugi taki wyścig mistrzowski. Jego triumfatorem był Antoni Borawski.

OBOK: Heros betonowego toru na Dynasach w Warszawie – „Maister”
Henryk Choiński po jednym ze swoich wczesnych zwycięstw.

Sport – sportem, ale nie zapominano też o turystycznych walorach motocykla i w roku 1906 przeprowadzono
pierwszy motocyklowy konkurs turystyczny, polegający na
przejechaniu w sezonie, tj. od 15 kwietnia do 15 października,
najdłuższego dystansu we wspólnych wycieczkach klubowych.
W 1906 roku w Krakowie policja miała już dość „niesubordynowanych motorzystów” i zarządziła pierwszy urzędowy spis ich maszyn, które odtąd musiały mieć tabliczki numerowe.
Motocykliści grupowali się w tych latach przeważnie
w towarzystwach i klubach kolarskich, a imprezami sportowymi jednośladów były wyścigi drogowe i na torach kolarskich oraz wyścigi rowerowe za prowadzeniem motocyklistów,
gdzie kolarz (zwany „sztajerem”) jechał w „próżni” powietrznej, wytworzonej przez „lidera”, jadącego na specjalnym motocyklu. Wyścigi te były szczególnie popularne w Warszawie
na Dynasach.
Już od 1910 roku działało Lwowskie Towarzystwo Kolarzy i Motorzystów – do dziś zachowało się zdjęcie z otwarcia
sezonu turystycznego tego klubu w 1911 r.
W roku 1912 powstał w Krakowie Krakowski Klub Cyklistów i Motorzystów, który poza sportem kolarskim poświęcił się głównie turystyce motocyklowej.
Przetrwał on
burze dziejowe i dziś jest
znany pod nieco zmienioną
nazwą:
Krakowski
Klub
Cyklistów i Motocyklistów
„Smok”.
OBOK: Znak Polskiego Klubu
Motocyklowego –
jednego z pierwszych
klubów motocyklowych w wolnej
Polsce.

Pierwsza Wojna
Światowa zahamowała
rozwój motoryzacji na
ziemiach polskich,
ograniczyła działalność
stowarzyszeń motorowych,
przerwała turystyczne wojaże i sportową rywalizację na motocyklach. Ale motocykle wykazały sporą przydatność na polach
bitew i armie wszystkich walczących stron używały ich coraz
powszechniej. Kiedy w 1918 r. wybuchła Polska, wiele tych
wojskowych maszyn znalazło się najpierw w Wojsku Polskim
a potem i w rękach prywatnych (kupowane z demobilu). Motocyklowe kluby powstawały jeden po drugim.
OBOK: Pierwsza Wojna Światowa rozpoczęła wojskową karierę motocykla. Na ziemiach polskich, będących areną intensywnych wojennych zmagań pojawiło się sporo najrozmaitszych marek tych pojazdów, które po odzyskaniu niepodległości zasiliły Wojsko Polskie. Tu przykład NSU z uzbrojonym wózkiem bocznym, używane
w armii pruskiej.

O ile nieliczni posiadacze samochodów zrzeszyli się już
1920 roku w Automobilklubie Polski, to motocykliści nie mieli
przez wiele lat swojej ogólnopolskiej organizacji. Pewne
uprawnienia wiodące uzyskał założony w Warszawie, w roku
1923, Polski Klub Motocyklowy, blisko współpracujący
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z Automobilklubem Polski. Dzięki temu, na
początku roku 1926 mógł wespół z WTC
przystąpić do zorganizowania ogólnopolskiej federacji – Polskiego Związku Motocyklowego. PZM uzyskał zgodę Automobilklubu Polski na wydawanie motocyklistom
tryptyków i międzynarodowych świadectw
drogowych oraz z pełnym poparciem AP,
mógł wystąpić do Międzynarodowej Federacji Klubów Motocyklowych (FICM)
z prośbą o przyjęcie go do tej organizacji,
jako reprezentanta polskich klubów motocyklowych.
Mniej więcej w tym samym czasie
powstał w Poznaniu drugi, konkurencyjny
PZM, utworzony przez kluby motocyklowe
Wielkopolski, który został zgłoszony do
Związku Polskich Związków Sportowych.
Przy okazji wyścigów o mistrzostwo
Polski we wrześniu 1926 zjechali się do
Grudziądza przedstawiciele obu związków
i utworzyli jeden, wspólny Polski Związek
Motocyklowy. Rozsądek zwyciężył a 11
kwietnia 1927 roku, na kongresie w Mediolanie, PZM został przyjęty do FICM.
Siedzibą PZM została Warszawa, był
jednak krótki okres (1929), gdy Związek
pod prezesurą dr Tadeusza Saloniego mieścił się w Katowicach.
W okresie swej 13-letniej działalności w dwudziestoleciu międzywojennym,
Polski Związek Motocyklowy był związkiem bardzo dynamicznym i o wiele prężniejszym niż konserwatywny i raczej elitarny Automobilklub Polski.
Wielki, światowy kryzys ekonomiczny dotknął PZM w mniejszym stopniu, niż
AP. Przez te trudne lata liczba motocykli
w Polsce systematycznie rosła, zwiększała
się więc i liczba klubów motocyklowych
oraz ich członków. W roku 1931 działało
w Polsce 36 oficjalnych klubów a trzy lata
później – już 49, zrzeszając w swych szeregach 2453 członków. Na dzień 1 stycznia
1939 członkami PZM było 65 klubów, zrzeszających 3250 motocyklistów, co stanowiło
ponad 25 % ogółu posiadaczy motocykli
zarejestrowanych w Polsce (12601 szt.).
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POWYŻEJ: Dynasy słynęły z wyścigów kolarskich za motocyklami. Tu „sztajer”
Stanisław Lange i „lider” Jankowski
na specjalnym motocyklu do prowadzenia „sztajerów”.
OBOK: Janina Loteczkowa była najbardziej
znaną przed wojną polską zawodniczką motocyklową. Tu – podczas
zawodów o Grand Prix w Katowicach
w 1929 roku.
NA DOLE: Historyczne zdjęcie Witolda
Rychtera z 29 maja 1926 r., który na
szosie między Warszawą a Wilanowem ustanowił rekord Polski jadąc
na specjalnym super sportowym
modelu Indian Daytona. 1200, osiągając na odcinku kilometra szybkość
134,48 km/h. W tym samym dniu i na
tym samym odcinku Tadeusz Heryng
osiągnął 108,89 km/h na jednocylindrowym AJS-ie 350 ccm.
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POWYŻEJ: Polski Klub Motocyklowy zorganizował w dniach 10-11 października
1925 r. „Pierwszy Polski Rajd Motocyklowy” na trasię Warszawa-Poznań –
Warszawa. Mimo nazwy, był to w zasadzie wyścig w otwartym ruchu. Na fotografii finisz zwycięzcy w kategorii
motocykli z w.b. – Ryszarda Czaplickiego na Harleyu.
OBOK: Porucznik Michał Nahorski startując
w barwach Wojska Polskiego – Centr.
Wyszkolenia Broni Panc. na motocyklu
Rudge, zwyciężył w klasie 250 Junior
w ostatnim przedwojennym wyścigu
Grand Prix Polski w Warszawie we
wrześniu 1938 r.
NIŻEJ PO LEWEJ: Na tym samym wyścigu w
kategorii 500 Junior zwyciężył Jerzy
Brendler z łódzkiego klubu „UnionTouring” na Zündappie.
NIŻEJ PO PRAWEJ: Jeden z najlepszych
zawodników „Unii”
i triumfator wyścigu na trawie „O
złoty kask” w 1935
roku – Alfred Weyl.

Historia polskich
się, od samego początku stulecia, wyścigi na
torach kolarskich ziemnych, a później –
betonowych. Na warszawskich Dynasach
bożyszczem tłumów był Henryk Choiński
rywalizujący nie tylko z przeciwnikami
krajowymi jak: Witold Rychter, Tadeusz
Heryng, Tadeusz Rudawski i inni, lecz także
z dobrymi zawodnikami zagranicznymi.
Poznań kochał się w wyścigach trawiastych, organizowanych przez niezwykle
zasłużony Motoklub Unia, nie zapominając
jednak o klasycznych wyścigach na szosie.
Ulubieńcami widzów Wielkopolski byli
znakomici zawodnicy Alfred Weyl, Michał
Nagengast i Jerzy Mieloch.
Wyścigi drogowe o Grand Prix Polski, rozgrywane od roku 1928 na trasach
w Grudziądzu, Katowicach, Poznaniu oraz
w Warszawie, gromadziły dziesiątki tysięcy
widzów. Czołowymi zawodnikami byli
w tym czasie m.in. Jan Bathelt, Jerzy Baron,
bracia Geyerowie, a z najmłodszych – w
ostatnich latach przed wojną — Jerzy Brendler, Krzysztof Brun, Jerzy Dąbrowski
i Jerzy Jankowski. Po raz ostatni rozegrano
GP
Polski
jesienią
roku
1938
w Warszawie, na Bielanach.
Niezwykle interesujące i widowiskowe były wyścigi „Tourist Trophy”
w Wiśle, będące polskim odpowiednikiem
słynnego wyścigu rozgrywanego na wyspie
Man.
Stosunkowo późno zainteresowano
się w Polsce rajdami i motocrossami, które
zwano wówczas – bardzo trafnie! – wyścigami terenowymi. Wprawdzie Wojskowy
Klub Sportowy „Legia” organizował przez
wiele lat długodystansowe rajdy dokoła
Polski „Szlakiem Marszałka Piłsudskiego”,
ale były to rajdy drogowe.

Zainteresowania
Polskiego Związku Motocyklowego i jego
klubów koncentrowały
się przede wszystkim
na sporcie. Różne rejony kraju preferowały
przy tym różne dyscypliny sportów motocyklowych: Śląsk, Pomorze i Wielkopolska już
od 1930 r. wykazywały
duże zainteresowanie
wyścigami na żużlu,
w Krakowie i w Warszawie niezwykłą popularnością
cieszyły
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POWYŻEJ: Al. Niepodległości w Warszawie
(na Mokotowie) były najczęściej miejscem wyścigowych zmagań motocyklistów. Tu start zawodników do wyścigu
międzyklubowego, zorganizowanego
w październiku 1938 r. przez Klub
Motocyklowy Związku Strzeleckiego
W-wa.
OBOK: Wojsko popierało rozwój produkcji
motocykli i sportu motocyklowego
a wyżsi oficerowie uświetniali swą
obecnością najważniejsze zawody. Tu
międzynarodowe wyścigi motocyklowe
o „Grand Prix Polski” w Warszawie
w 1938 r., które wizytował gen. bryg.
dr Stanisław Rouppert – wówczas
prezes honorowy Polskiego Związku
Motocyklowego. Generałowi towarzyszą (od lewej): ppłk. Olczak – prezes
SM WKS „Legia”; kpt. Rybiński –
komisarz sportowy zawodów, znany
zawodnik i działacz motocyklowy; mjr
Jerzy Kulesza – redaktor naczelny
miesięcznika „Motocykl i Cyclecar”;
pan Leopold Rode – prezes „Union
Touringu” w Łodzi i znany działacz
PZM. Ostatni (po prawej) stoi inż. Zoll
– znany działacz i organizator rajdu
„Sto mil po Polsce”.

Pionierem zawodów terenowych
był Polski Klub Motocyklowy, który już
w końcu lat dwudziestych zainicjował rajdy szosowoterenowe, a w kilka lat później wyścigi terenowe w Nadliwiu k.
Warszawy, które dały początek motocrossom w Polsce.
Największym dziełem PKM, które miało olbrzymi
wpływ na rozwój sportu motorowego w Polsce i na jego międzynarodowe osiągnięcia, zwłaszcza w latach powojennych,

były Rajdy Tatrzańskie, organizowane w Zakopanem od roku
1937. Ich twórcą był czołowy rajdowiec polski i pierwszy
polski uczestnik Międzynarodowej Sześciodniówki Motocyklowej FICM (w 1934) – mecenas Kazimierz Jurkowski.
Wysoki poziom w rajdach reprezentowali m.in. Józef
Docha – pierwszy polski medalista Sześciodniówki. Stanisław
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Kostrzewski, Ignacy Lemański, Romuald Michałkiewicz,
Michał Nahorski.
Duże zainteresowanie motocyklizmem wykazywało
wojsko, doceniając znaczenie przysposobienia wojskowego
motocyklistów na wzrost obronności kraju. W ostatnich latach
przed wojną powstało wiele Klubów Motocyklowych Związku
Strzeleckiego, a na czele PZM stali przeważnie wyżsi oficerowie: płk. Tadeusz Zieleniewski (1926), ppłk. inż. Kazimierz
Meyer (1927), gen. Bronisław Sikorski (1928), gen. Stanisław
Rouppert (1930—1936) i gen. Stanisław Burhardt-Bukacki
(1936-1939). Cywile stanowili wyjątek: Wiesław Modzelewski
(1926) i dr Tadeusz Saloni (1929).
PO PRAWEJ: Rajd „Szlakiem Marszałka” zyskał miano „Polskiej Sześciodniówki” i był poważnym wyzwaniem dla wielu zawodników
i zespołów klubowych. Tu zmaganie się z kurpiowkim piachem
podczas edycji 1938 tego rajdowego maratonu.

komitym zawodnikiem i wytrawnym konstruktorem Sokołów:
600RT, 500RS a tuż przed wybuchem Drugiej Wojny Światowej – Sokoła 200, którego zdążono wyprodukować zaledwie
78 egzemplarzy. W połowie sierpnia 1939 roku Tadeusz
Rudawski wraz z kolegami z Państwowych Zakładów Inżynierii testował na trasie III Rajdu Tatrzańskiego w Zakopanem
kilka Sokołów 200. W czasie tych prób dokonał on wjazdu
Sokołem 200 na Kasprowy Wierch ścieżką dla pieszych, biegnącą ostrymi zakosami! Niesamowity ten wyczyn potwierdziło specjalnym dokumentem obserwatorium meteorologiczne
na Kasprowym.
Polski Związek Motocyklowy zwiększając w tamtych
latach liczbę swych członków, zyskał społeczne uznanie i zdy-

POWYŻEJ: Na punkcie kontrolnym w Bydgoszczy. Na pierwszym planie
zawodnik Perkowski, na drugim - oficerowie bydgoskiego batalionu pancernego. W berecie komandor rajdu ppłk. Andrzej Meyer.
NA STRONIE OBOK: Mapka trasy VIII Rajdu „Szlakiem Marszałka”.
PO PRAWEJ: Kolejnym i chyba najsłynniejszym polskim rajdem motocyklowym był Rajd Tatrzański. Tu fragment parku maszyn podczas jego przedostatniej przedwojennej edycji – w 1938 r.

Organizowano wiele imprez szkolących przyszłych kierowców wojskowych. Zawodnicy w wojskowych mundurach
odnosili wiele sukcesów sportowych.
Niemało artykułów związanych z przysposobieniem
wojskowym motocyklistów zamieszczano w organie oficjalnym PZM „Motocykl i Cyclecar”, ukazującym się od roku
1931, początkowo nieregularnie, lecz już w latach 1937-39
z wzorową punktualnością i pod skróconą nazwą „Moto”.
Wszyscy członkowie klubów zrzeszonych w PZM otrzymywali
ten miesięcznik w ramach przynależności do Związku.
Kryzys ekonomiczny minął. Do popularyzacji motocyklizmu w Polsce przyczyniło się rozpoczęcie produkcji maszyn
w naszym kraju. Polskie motocykle CWS, Sokół, Moj z polskimi silnikami, konkurowały z „setkami” SHL i innych wytwórców, napędzanymi zespołami importowanymi. Wprowadzono wreszcie duże zniżki podatkowe (do 20% ceny nabycia
pojazdu!), które zachęcały do kupowania krajowych motocykli.
Wśród działaczy i zawodników motocyklowych było wielu
pracowników polskiego przemysłu motoryzacyjnego, w tym
także konstruktorów pojazdów. Tadeusz Rudawski był i zna-
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POWYŻEJ: Scena z trasy Rajdu Tatrzańskiego’38.
OBOK: Twórca Rajdu Tatrzańskiego, znakomity motocyklista i działacz
Polskiego Klubu Motocyklowego – W-wa – mec. Kazimierz Jurkowski podczas rozmowy z dziennikarzami na Konkursie Piękności Samochodów i Motocykli w maju 1939 r.
NA DOLE: Ojczyzna wezwała! Witold Rychter (stojący przed czołgiem
TP7), wielokrotny Mistrz Polski w wyścigach motocyklowych, rekordzista Polski i rajdowiec samochodowy, walczył we wrześniu
1939 r. w sformowanej pod Łuckiem Samodzielnej Kompanii
Czołgów R-35 ...

namizował swoją działalność, i oto wtedy, gdy zdawało się. że
możemy oczekiwać coraz szybszego rozwoju polskiej motoryzacji, nad Europą zaczęły się gromadzić czarne chmury.

Pierwszego
września
wybuchła
wojna. Wielu motocyklistów znalazło się
w szeregach Wojska
Polskiego, a później,
w czasie okupacji,
w armii podziemnej
w kraju, bądź tez
w Armii Polskiej na
Wschodzie i na Zachodzie. Umiejętności
wyniesione ze sportu
motorowego, dla wielu okazały się bardzo
przydatne w trudnych
dniach wojny i okupacji.
We wrześniu
1939 r. walczył Jerzy
Mieloch. Krzysztof
i Stanisław Brunowie
jako młodzi kierowcy
- ochotnicy brali
udział w obronie
Warszawy.
Znakomity
motocyklista,
automobilista i lotnikamator – Witold
Rychter brat udział w kampanii wrześniowej 1939 r. jako porucznik broni pancernej, a później pod pseudonimem „por.
Roszkowski” działał w sztabie Obszaru Warszawskiego Armii
Krajowej. Żołnierzem Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego był Józef Docha. To przykładowo rzucone nazwiska
motocyklistów - obrońców ojczyzny. A takich osób były setki,
jeśli nie tysiące.
Poległ we wrześniu 1939, pod Gończycami jeden
z najwybitniejszych działaczy PZM – major Jerzy Kulesza,
redaktor naczelny miesięcznika „Motocykl i Cyclecar”. Więźniem obozu w Kozielsku, zamordowanym przez bolszewickich
oprawców w Katyniu, stał się twórca Rajdów Tatrzańskich –
mec. Kazimierz Jurkowski. Również w Katyniu zginął kapitan
Marian Nodzyński, uczestnik ostatniego
przed wojną Rajdu Tatrzańskiego. Znakomity
zawodnik Motoklubu „Unia” – Alfred Weyl
został zamordowany przez Niemców w poznańskim Forcie VII. W Powstaniu Warszawskim zginął zwycięzca pierwszego w Polsce
motocyklowego wyścigu drogowego i słynny
w początku stulecia kolarz, 71-letni Julian
Osiński. To tylko cząstka z setek nazwisk.
Nie sposób wymienić wszystkich...
C. d. n.

Opracował Piotr „Besa” Czech
Wykorzystano materiały z książek:
„40 lat w służbie motoryzacji” (PZM) – m.in.
Władysława Pietrzaka; „Moje dwa i cztery kółka”
– Witolda Rychtera; „Polskie Motocykle 1918-45”
– Jana Tarczyńskiego; „Polski Związek Motorowy
wczoraj i dziś” i in.
a także z czasopism: „Motocykl i Cyclecar”
i „Automobilista”.
Rysunek tytułowy: Józef Tomasz Motylewski.
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