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Minęło wreszcie 2077 długich, wojennych dni i nocy. Straty
materialne były olbrzymie. Wielkie, nie do wyrównania były
straty ludzkie. A jednak ci z przedwojennych działaczy,
którzy ocaleli, stanowili niezwykle cenny kapitał. To dzięki
ich wiedzy i doświadczeniu, zapałowi i entuzjazmowi,
a wreszcie dzięki ich sile przetrwania, możliwa była
odbudowa Polskiego Związku Motocyklowego
oraz licznych klubów. Już jesienią 1945 roku
zaczęły wznawiać działalność przedwojenne
i powstawać nowe kluby motocyklowe.

Ten tekst jest w dużej mierze collage’em fragmentów różnych publikacji wielu 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 DRUGA – CZAS ODBUDOWY I NADZIEI
Wojna rozrzuciła polskich motocyklistów po całym
świecie. Tadeusza Rudawskiego żołnierski los zawiódł do
Anglii i tam już pozostał. Niektórzy nie mogli
zdecydować się na powrót z Zachodu do ojczyzny –
to nie była już ta Polska, za którą przelewali
krew. Tych, co odważyli się na ten krok,
często spotykały prześladowania ze
strony „nowej władzy”.
Ale wielu wracało. Z różnych
frontów i z różnych krajów ściągali działacze,
zawodnicy i zwyczajni motocykliści, spragnieni
normalności, stęsknieni za swymi pojazdami. Niewielu
ich ocalało. Niewiele też zostało z dorobku Polskiego
Związku Motocyklowego. Warszawa leżała w gruzach, nie
było śladu po lokalu PZM na Nalewkach.

w PZM, OZM-ach i w klubach na terenie całego kraju przystąpili liczni działacze i zawodnicy z okresu przedwojennego, jak
Wacław Bucelski, Mieczysław Cabaj, Czesław Ciszewski,
Jerzy Dąbrowski, Wacław Fajge, Stanisław
Grabowski, Jerzy Jankowski, Franciszek
Jarzyński, Tadeusz Klepadło, Stanisław
Kostrzewski, Włodzimierz Krasiński,
Stanisław Krusz, Władysław Łebkowski,
OBOK: Przedwojenny orzełek Polskiego Związku
Motocyklowego został okaleczony poprzez
odpiłowanie korony.

Henryk Levitoux, Robert Malinowski, Tomasz
Marciniak, Jerzy Mieloch, Michał Nahorski, Stanisław
Napierała, Wacław Otto, Adam Paczkowski, Władysław Pie-

OBOK: Nigdy przedtem, ani potem, sport motocyklowy nie był w Polsce tak popularny jak
w pierwszych latach powojennych. Jeszcze
zanim reaktywowano Polski Związek Motocyklowy, działacze organizowali pierwsze po
wojnie rajdy – tu zdjęcie z imprezy zorganizowanej jesienią 1945 roku.

W styczniu 1946 roku zebrała się
w Warszawie grupka przedwojennych
działaczy Polskiego Związku Motocyklowego, by restytuować Związek, z Józefem
Dochą, jako pierwszym, powojennym
prezesem. W skład zarządu weszli przedwojenni działacze i zawodnicy: Wacław
Kossowski, Hieronim Krupiński, Maciej
Perzyński, Zenon Sokołowski, Krzysztof
Brun, Adolf Klimkowski i inni.
W maju tegoż roku powstał na nowo, jedyny przed wojną, Okręgowy Związek Motocyklowy w Katowicach, a jego
prezesem został przedwojenny działacz,
zasłużony powstaniec śląski — Henryk
Wiosna-Rajdowicz. Powstały dalsze OZM
w Poznaniu, Łodzi i Gdańsku. Do pracy
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trzak. Stefan Pyz, Zdzisław Rożnowski,
Witalis Rynkiewicz, Władysław Wojda
i wielu, wielu innych. Teraz wszystko potoczyło się jak lawina. Każdy miesiąc, ba!
nawet każdy tydzień przynosił wiadomości
o wskrzeszanych i powstających na nowo
klubach i sekcjach motocyklowych.
OBOK: Delegaci na kongres FICM w parku maszyn wyścigu w San Remo; pierwszy z prawej
powojenny prezes Polskiego Związku Motocyklowego – Józef Docha.

W sierpniu 1946 roku ukazał się
w Warszawie pierwszy zeszyt miesięcznika
„Motoryzacja”, oficjalnego organu Automobilklubu Polski, Polskiego Związku
Motocyklowego i Związku Zawodowego
Transportowców.
„Motoryzacja”
była
wprawdzie podpisywana przez enigmatyczny „Komitet”. lecz duszą jej był redaktor
przedwojennego „Auta” i niezwykle zasłużony działacz polskiego sportu – Tadeusz
Grabowski. Przez pierwsze lata „Motoryzacja” poświęcała wiele miejsca pracom PZM i AP oraz sportom
motorowym, a na jej tamach można było znaleźć artykuły
wielu znanych działaczy AP i PZM. Zwłaszcza roczniki
1946—1949 są znakomitą kroniką działalności obu organizacji
w pierwszych latach powojennych.
Na łamach „Motoryzacji” w programowym artykule
zatytułowanym „Kierunki motocyklizmu w Polsce” Józef Docha sięgał po chwytliwe w tamtych czasach argumenty wojskowe: „Siła militarna narodu leży między innymi w przystosowaniu społeczeństwa do masowej umiejętności posługiwania się motorem we wszystkich jego postaciach. (...) Sport
motocyklowy winien posiadać tak zasadnicze cechy jak: a)
masowość uprawiania go szczególnie wśród młodszego pokolenia, b) popularność w całym przekroju społeczeństwa, powszechna znajomość budowy motoru i duża znajomość różnorodnego zastosowania motocykla”. Postulaty te długo nie
traciły nic ze swojej aktualności.
Z publikacji zamieszczonych w „Motoryzacji” można
dowiedzieć się np., że już w połowie roku 1946 w Polskim
Związku Motocyklowym było zrzeszonych 105 klubów i sekcji
motocyklowych. PZM niezwłocznie zawiadomił FTCM
o wznowieniu działalności. 13 czerwca 1946 r., Józef Docha

reprezentował organizację na Kongresie FICM w Genewie, co
pozwoliło na wprowadzenie polskich imprez motocyklowych
do międzynarodowego kalendarza sportowego na rok 1947 –
przede wszystkim Rajdu Tatrzańskiego. Niedługo potem FICM
zmieniła nazwę na Federation Internationale Motocycliste –
FIM, używaną do dziś.
Zainteresowanie motoryzacją i sportami motorowymi
było w tych latach olbrzymie, chęci też nie brakowało. Gorzej
było z pojazdami. Skromny, przedwojenny park maszyn padł
niemal w 100% ofiarą wojny. Tylko nielicznym udało się ocalić motocykle czy samochody. Na szczęście powstały Okręgowe Urzędy Likwidacyjne, w których można było starać się
o nabycie pojazdów z demobilu. Kto więc nie zdobył motocykla gdzieś na szlakach wojny, próbował teraz w OUL-ach.
Rejestracja nie była łatwa. Na szczęście PZM i AP uzyskały
w Centralnym Zarządzie Motoryzacji uprawnienia do wystawiania za niewielką opłatą specjalnych zaświadczeń, stwierdzających, że pojazd będzie używany do celów sportowych lub
do organizacji zawodów, co dawało podstawę do jego rejestracji. Dzięki temu obie organizacje i zrzeszone w nich kluby
uzyskiwały pierwsze wpływy finansowe z opłat za tak cenne
zaświadczenia.
OBOK: Prezydium zjazdu Polskiego
Związku Motocyklowego w marcu
1949 r. w Warszawie; przewodniczy
mec. Jerzy Zdankiewicz (Pogoń Kce), sprawozdanie składa ppłk. Hieronim Krupiński (V-prezes PZM).

Pierwsze powojenne lata
przyniosły niezwykle ożywioną
działalność Polskiego Związku Motocyklowego. Już począwszy od maja
1946 bardzo aktywny PKM Warszawa i sekcje motocyklowe WKS „Legia” i KS OM TUR „Okęcie” przeprowadzały w Warszawie różne
zawody motocyklowe – rajdy szosowo-terenowe, wyścigi uliczne na
przedwojennej trasie w Alei Niepodległości i na żużlu.
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OBOK: Kwiecień 1947 – pierwsza po wojnie wizyta
motocyklistów i automobilistów Czechosłowacji
w Polsce. Powitanie na rynku w Cieszynie.

W końcu czerwca OZM Katowice
zorganizował pierwsze, ogólnopolskie wyścigi żużlowe na... lekkoatletycznej bieżni
stadionu „Ruchu” w Chorzowie. Wyścigi
żużlowe odbywały się także w Bydgoszczy,
Grudziądzu, Lesznie, Rybniku, Łodzi, Częstochowie i innych miejscowościach. Motoklub „Unia” przeprowadził pierwszy Rajd
Motocyklowy po Ziemiach Odzyskanych
i VIII wyścig o „Złoty Kask” na torze trawiastym. Wyścigi drogowe organizowano
w Toruniu, nawet w małym Nowym Tomyślu. Ba! – odbyły się Grand Prix Śląska,
Bałtyku i Zakopanego, a na ich trasach
gromadziły się dziesiątki tysięcy widzów!
Nowo powstały, bardzo aktywny i pomysłowy w działaniu
Tatrzański Klub Motocyklowy przeprowadził Święto Motocyklowe w Zakopanem, którego okrasą, wśród innych imprez,
był IV Rajd Tatrzański PKM. Wystartowało w nim 96 zawodników. Wkrótce po RT odbył się Rajd Beskidzki BKM w Bielsku. Pierwszy rajd w Krakowie zorganizowała też „Cracovia”.

POWYŻEJ: Zwycięzcą IV Rajdu Tatrzańskiego w 1946 roku został Andrzej Żymirski. Zdobył jedyny złoty medal przyznany w tym rajdzie.

Jesienią 1946 roku Polski Związek Motocyklowy obchodził uroczyście swoje 20-lecie. Z imprez przeprowadzonych z tej okazji w stolicy największym zainteresowaniem
cieszyły się wyścigi żużlowe na stadionie „Legii”, o Wielką
Nagrodę Jubileuszową PZM, którą zdobyli żużlowcy śląscy.
Liczba poważnych i dobrze obsadzonych imprez w pierwszym,
powojennym sezonie była tak duża, że już w roku 1946 można
było pomyśleć o mistrzostwach Polski w wyścigach drogowych i w rajdach, a w roku następnym i w wyścigach na żużlu.
Koncepcja polskiego sportu motocyklowego, przedstawiana przez Józefa Dochę w jego publikacjach i wypowiedziach, zakładała szybki rozwój przede wszystkim wyścigów
na żużlu, stosunkowo łatwych organizacyjnie, gromadzących
wielu widzów, a więc popularyzujących motoryzację i sport
motorowy, a przy tym przynoszących dochody.

torach ligi brytyjskiej, zamówił w Anglii „Martin-JAPy” –
specjalne motocykle do wyścigów na żużlu i przywiózł plany
budowy torów żużlowych.
W roku 1948 odbył się w Rybniku pierwszy obóz treningowy kadry narodowej, a po jego zakończeniu pierwszy,
oficjalny (i zwycięski!) mecz międzypaństwowy z Czechosłowacją na nowym stadionie „Skry” w Warszawie. Później przyszły mecze z Holendrami i Szwedami i pierwsze starty za granicą. W roku 1948 zainaugurowano rozgrywki I i II ligi żużlowej. Od roku 1949 mistrzostwa Polski odbywały się jak
w Anglii, czyli bez podziału na klasy.
Stawka na żużel była trafną koncepcją, która stała się
podwaliną wielkich sukcesów polskiego sportu żużlowego
w późniejszych latach, aż do pierwszego w dziejach polskich
sportów motorowych mistrzostwa świata.
Nie zaniedbano oczywiście innych dyscyplin sportu
motocyklowego. Sprowadzono wyścigowe Nortony i Triumphy a rok później także uniwersalne BSA – głównie God Stary
oraz typowo terenowe AJS-y i Matchlessy. W roku 1948 odbyło się po 10 latach przerwy VIII Grand Prix Polski w wyścigach motocyklowych, tym razem w Poznaniu, organizowane
parokrotnie w następnych latach.
W roku 1947 PZM zakupił najnowsze modele rajdowych 250-tek Jawa. Zadebiutowały one w Międzynarodowym
V Rajdzie Tatrzańskim. W miesiąc później Polacy startujący
na tych maszynach w XXII Sześciodniówce FIM w CSRS
zajęli zespołowo III i IV miejsce w bardzo prestiżowej konku-

OBOK: Pierwszy po wojnie start polskich żużlowców za granicą – drużyna „Śląska” w Trzyńcu w CSP w 1948 r.

Zgodnie z tymi założeniami już w grudniu 1946 kapitan
sportowy PZM Adolf Klimkowski dokonał rekonesansu na
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rencji o „Srebrną Wazę”, a dwaj z nich — Stanisław Brun
i Jerzy Jankowski zdobyli złote medale. Udział polskich zespołów w Sześciodniówce to także była dobra myśl, która
zaowocowała w przyszłości. Polacy, dobrze wyszkoleni na
trasach Rajdów Tatrzańskich, w późniejszych latach odnieśli
wiele znaczących sukcesów w Sześciodniówkach FIM.

codziennego transportu i narzędziem do uprawiania turystyki –
indywidualnej oraz klubowej. Dużą popularnością cieszyły się
imprezy turystyczne, np. motocyklowe zjazdy gwiaździste.

POWYŻEJ: Jerzy Jankowski przy jednym z wyścigowych Nortonów
sprowadzonych przez Polski Związek Motocyklowy dla kadry najlepszych polskich zawodników.
NA DOLE: Andrzej Żymirski na starcie Grand Prix Polski w 1951 roku
w Poznaniu. Dwucylindrowy Triumph też był sprowadzony jeszcze
przez zlikwidowany już wówczas Polski Związek Motocyklowy.

Ale dorobek Polskiego Związku Motocyklowego to nie
tylko sport. W tych czasach o motocykl było jednak dużo łatwiej, niż o samochód, nic więc dziwnego, że nośne hasło
„Motoryzacja dla mas” oznaczała głównie popularyzację motocykla. Dla wielu właśnie jednośladowy pojazd był i środkiem

POWYŻEJ: Motokros w Warszawie w 1949 r. Jerzy Jankowski na prototypowej, rajdowej SHL-ce 125 JR-2 (JR = Jankowski Rajdowy).

Koniec lat 40-tych oznaczał jednak i koniec względnej
normalności – spadła żelazna kurtyna i nastąpiły czasy głupoty,
arogancji, komunistycznej propagandy i stalinowskiego terroru, czasy określane później mianem okresu błędów i wypaczeń.
Partyjne elity miały decydować o wszystkim, najlepiej wiedzieć czego potrzeba ludziom, co dobre a co złe, jak żyć, ... jak
uprawiać sport. Decydowały nie doświadczenie, wykształcenie
i fachowość a „chęć szczera”. Młodzi komuniści na wysokich
stanowiskach byli przekonani, że tylko oni potrafią tworzyć i
prowadzić motoryzację w Polsce, i rad starych, „przedwojennych” działaczy słuchać nie będą. Józef Docha, został w tym
okresie odsunięty od kierowania PZM i niewinnie aresztowany,
co poważnie nadszarpnęło jego zdrowie. Dwie organizacje
niezwykle zasłużone dla polskiej motoryzacji – Automobilklub
Polski i Polski Związek Motocyklowy miały być wkrótce rozwiązane.
C. d. n.

Opracował Piotr „Besa” Czech
Wykorzystano materiały z książek:
„40 lat w służbie motoryzacji” – autorstwa
m.in. Władysława Pietrzaka;
„Polski Związek Motorowy wczoraj i dziś” i in.

PO PRAWEJ: Jeden z dwóch pierwszych złotych
medali zdobytych przez Polaków
w Międzynarodowej Sześciodniówce
Motocyklowej – zdobyli je w 1947 r.
Stanisław Brun i Jerzy Jankowski.

MOTOCYKL MOJE HOBBY 4/2004

