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W 1949 r. komunistyczna władza narzuciła reorganizację
całego polskiego sportu. Arbitralnie łączono samorządne kluby
i wcielano je do nowo powstałych zrzeszeń. Przy tej okazji
zlikwidowano automobilkluby, z definicji podejrzane dla
władzy ludowej – samochód, jako dobro luksusowe,
traktowany był wrogo, w przeciwieństwie do
tańszego, bardziej dostępnego, a więc
proletariackiego motocykla. Mimo to ofiarą
owych partyjnych „inżynierów dusz” padł też
Polski Związek Motocyklowy.  

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  TRZECIA  –  POLSKI  ZWIĄZEK  MOTOROWY
Pod pozorem jedności celów i środków działania a – de

facto – dla osłabienia woli, zniewolenia umysłów i łatwiejsze-
go, odgórnego sterowania, miała powstać jedna „poprawna
ideowo” organizacja motoryzacyjna. Józef Docha, został
w tym okresie odsunięty od kierowania PZM i niewinnie

aresztowany, co poważnie nadszarpnęło jego zdrowie. Zmarł
w 1951 roku.

Pamiętnego, 29 stycznia 1950 roku obradujące równo-
legle walne zgromadzenia delegatów Automobilklubu Polski
i Polskiego Związku Motocyklowego podjęły decyzje o likwi-
dacji obu tych, tak przecież zasłużonych stowarzyszeń i po-
wołaniu jednej wspólnej organizacji. Jedni delegaci głosowali
z wiarą w słuszność tych decyzji, inni bez wewnętrznego prze-
konania, odczuwając to jako smutną konieczność a nawet jako
działanie przymusowe. Delegaci AP wyrazili nadzieję, że
„zjednoczenie zwiększy możliwości szerzenia motoryzacji na
wsi i w mieście, wzmocni kondycję fizyczną obywatela i przy-
gotuje go lepiej do zadań związanych z obronnością”. Bla,
bla, bla...

Następnego dnia powołano do życia Polski Związek
Motorowy, tak, że motocykliści przynajmniej zachowali ini-
cjały swojej starej organizacji. Pierwszym prezesem PZM
został Ryszard Gdulewski. W zarządzie znaleźli się przeważnie
mało znani w środowisku ludzie. Dla wielu zasłużonych, ale
„przedwojennych” działaczy (np. dla Józefa Dochy, czy Janu-
sza Regulskiego z AP) zabrakło miejsca, inni musieli zadowo-
lić się tylko miejscami w komisjach (m. in. Tadeusz Grabow-
ski, Witold Rychter).

OBOK:   Międzynarodowy Rajd tatrzański zawsze przyciągał ogromne
rzesze kibiców. Tu fotka z roku 1957.

NA GÓRZE STRONY:  Zbigniew Raniszewski – reprezentant Polski z lat
50-tych.

Pierwsze lata działalności PZM nie należały do łatwych.
Nowa organizacja uznawała jako swoich członków tylko zrze-
szenia sportowe, które „... mogą wykonywać swoje uprawnie-
nia członkowskie za pośrednictwem swoich motorowych sek-
cji i klubów...”. Centralne zarządzanie przez przypadkowe
osoby szybko doprowadziło do marginalizacji działaczy spo-
łecznych. Walne zgromadzenia nie odbywały się, nie sporzą-
dzano nawet sprawozdań z działalności, trwał bałagan organi-
zacyjny. Związek borykał się z problemami finansowymi.
Brakowało pieniędzy na motocykle, samochody, paliwo, ogu-
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mienie, osprzęt. W dniu 31 grudnia 1950 r., związek liczył
tylko 10.416 członków w 159 sekcjach motorowych zrzeszeń
i pionów sportowych oraz w dwóch okręgowych zespołach
samochodowych, podczas gdy jeszcze przed rokiem sam tylko
Polski Związek Motocyklowy miał 12.348 członków w 210
klubach i sekcjach.

POWYŻEJ:   Sześciodniówka FIM w Garmisch-Partenkirchen  w 1958
roku. Polska ekipa (od lewej): Jan Kubalski, Jerzy Kuroczko, Jan
Szczerbakiewicz i Roman Żurawiecki, zdobyli II miejsce
w Srebrnej Wazie (już po raz trzeci).

Jakby tego jeszcze było mało, w połowie 1954 r. władze
zdecydowały o włączeniu PZM do ówczesnej Ligi Przyjaciół
Żołnierza. W wielu państwach socjalistycznych sporty moto-
rowe podporządkowywano (na sowiecką modłę) centralnej
organizacji paramilitarnej. Dopiero interwencja prawdziwych
działaczy związku u „najwyższych czynników”, spowodowała
cofnięcie tej decyzji.

„Odwilż” 1956 roku, umożliwiająca zmiany w wielu
dziedzinach życia, nie ominęła Polskiego Związku Motorowe-
go. Przełomem okazał się burzliwy Walny Zjazd z 12 i 13 maja
1956 r. Zatwierdzono na nim nowy statut, do władz związku
weszli całkowicie nowi ludzie. Prezesem został trzydziestopię-
cioletni Roman Pijanowski – absolwent Politechniki Łódzkiej,
gospodarczy działacz motoryzacyjny (był m.in. dyrektorem
ekonomicznym Warszawskiej Fabryki Motocykli). W składzie
zarządu znaleźli się znani działacze i byli sportowcy, m. in.
Konstanty Krajewski, Zenon Sokołowski, Witold Pajewski,
Edward Niziołek, Witold Rychter, Władysław Pietrzak, Kon-
stanty Wojciechowski, Andrzej Żymirski.

Wielu członków PZM głośno mówiło o potrzebie po-
nownego istnienia dwóch niezależnych organizacji automobili-
stów i motocyklistów. Dyskusje „razem czy osobno” trwały
przez następny rok i zostały zakończone dopiero na kolejnym
Krajowym Zjeździe Delegatów PZM, który większością gło-
sów opowiedział się jednak za wspólnym związkiem. Uznano,
że jedno, silne stowarzyszenie będzie bardziej pożyteczne dla
rozwoju motoryzacji i sportów motorowych, niż dwie oddziel-
ne organizacje.

Wybierając do władz Związku Romana Pijanowskiego,
zapewne nikt na Walnym Zjeździe nie zdawał sobie sprawy, że
decyduje o przyszłości PZM na ponad trzy dekady.

Edward Niziołek i Władysław Pietrzak, uczestnicy
tamtych wydarzeń i dziejopisarze Związku wspominali: „Jeśli
tak często wracamy (...) do pierwszej kadencji Zarządu Głów-
nego PZM pod prezesurą Romana Pijanowskiego, czynimy to
z rozmysłem, gdyż niemal wszystkie podjęte wówczas kierunki
działania oparły się próbie czasu, przetrwały najtrudniejsze

ROMAN MACIEJ
PIJANOWSKI

Urodził się w 1921 roku w Warszawie. Od najmłod-
szych lat fascynował się motoryzacją, w wieku kilkuna-
stu lat potrafił prowadzić samochód a mając 16 lat po-
siadał już prawo jazdy.

Po maturze, w sierpniu 1938 roku, Roman Pijanowski
rozpoczął służbę w Wojsku Polskim. W kampanii 39 r.,
mając niespełna 19 lat, został (w stopniu podchorążego)
dowódcą plutonu ckm-ów. Działał w konspiracji – był
żołnierzem Dywizjonu Motorowego Obszaru Warszawa
Armii Krajowej. Walczył w Powstaniu Warszawskim na
terenie Śródmieścia, w batalionie „Ruczaj". Odznaczony
Krzyżem Walecznych i pięcioma innymi odznaczeniami
wojskowymi, m.in. Warszawskim Krzyżem Powstańczym.

Po wojnie ukończył studia na Politechnice Łódzkiej
i podjął pracę w przemyśle motoryzacyjnym. Pracował
przez ponad 25 lat na kierowniczych stanowiskach, m.in.
był dyrektorem „Behamotu", dyrektorem ekonomicznym
WFM, dyrektorem produkcji FSO i głównym inżynierem
w Zjednoczeniu Przemysłu Motoryzacyjnego.

Równocześnie działał społecznie. Od 1951 roku był
członkiem Komisji Sportowej Polskiego Związku Moto-
rowego, a cztery lata później wybrano go na stanowisko
społecznego prezesa związku (prezesem urzędującym
został w 1968 roku), które pełnił do 1 lipca 1989 roku.

Roman Pijanowski był inicjatorem nowych form
działalności PZM. Dzięki jego inicjatywie związek stał się
samowystarczalny finansowo, zaczął się szybko rozwijać
i zyskał wysoki prestiż na arenie międzynarodowej.

Mocna pozycja PZM-otu w Międzynarodowej Federa-
cji Samochodowej wzięła się m.in. z osobistej dzia-
łalności prezesa Pijanowskiego w tej organizacji. Od
1956 pełnił różne funkcje w kilku komisjach FIA a w 1972
roku został wiceprezydentem Federacji. Od 1985 roku
pełnił funkcję pierwszego zastępcy prezydenta i prze-
wodniczącego Komitetu Finansowego. W 1993 r. przy-
znano mu pośmiertnie godność Honorowego l Zastępcy
Prezydenta FIA.

Za swoją działalność Roman Pijanowski otrzymał po-
nad 30 odznaczeń państwowych, resortowych i sporto-
wych. Był Zasłużonym Działaczem PZM a od 1 lipca 1989
roku - Honorowym Prezesem Związku. Zmarł w 1993
roku.

Wł Pietrzak
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nawet okresy w historii PZM i niemal wszystkie zostały zwery-
fikowane przez życie. (...) filozofia działania określona już
w roku 1956, pozostała niezmienna przez 33 lata. Jest to naj-
większa zdobycz Zarządu Głównego PZM z kadencji 1956-
1957 i kamień węgielny późniejszych sukcesów PZM”.

Każda sroka swój ogon chwali, ale trzeba przyznać, że
nowy zarząd zreorganizował Związek w dobrym kierunku.
Powołano komisje: sportową-motocyklową, samochodową
i żużlową. Utworzono Radę Trenerów z przewodniczącym
Andrzejem Żymirskim – znakomitym motocyklistą wyścigo-
wym i trenerem sekcji motocyklowej CWKS „Legia”. Po-
wstała Rada Główna Rzeczoznawców. W kwietniu 1957 r.
zostało powołane Biuro Turystyki, które doskonale organizo-
wało i obsługiwało PZM-otowskie imprezy sportowe i tury-
styczne – także międzynarodowe.

Główna Komisja Sportowa Motocyklowa pracująca pod
przewodnictwem działacza Tatrzańskiego Klubu Motocyklo-
wego – Zakopane i znakomitego organizatora Rajdów Tatrzań-
skich, Jana Jasiorkowskiego, przy okazji Sześciodniówki 1956
w Garmisch-Partenkirchen, w której obok zespołów narodo-
wych PZM, brał udział zespół fabryczny Warszawskiej Fabryki
Motocykli, nawiązała rozmowy z dyrekcją wytwórni, na temat
przygotowania  WFM-ek  do  celów  sportowych.  Uzgodniono

POWYŻEJ:   Andrzej Kwiatkowski – znakomity rajdowiec lat 50-tych na
trasie jednego z Międzynarodowych Rajdów Tatrzańskich.

OBOK: Skutery WFM Osa prowadzone przez „szalonych” polskich moto-
cyklistów – Mirosława Malca, Ferdynanda Kubskiego, Macieja
Piątkowskiego, Józefa Rewerelliego i innych znakomicie radziły
sobie w rajdach enduro. Tu Józef Rewerelli na Tatrzańskim.

wykonanie w 1958 roku 500 sztuk motocykli rajdowych WFM.
Do współpracy wciągnięto też Szczecińską Fabrykę Motocykli,
która zobowiązała się do przygotowania motocykli Junak, do
potrzeb sportowych (rajdy, motocrossy i wyścigi), co zaowo-
cowało w roku 1958 złotym medalem Witolda Płużańskiego na
Junaku 500 w Sześciodniówce w RFN. Był to nie tylko bardzo
dobry wynik sportowy, lecz zarazem pierwszy sukces między-
narodowy polskiego przemysłu motocyklowego. W następnych
latach współpracę tę rozszerzono na inne wytwórnie motocy-
kli: KZWM (SHL) w Kielcach i WSK w Świdniku.

Nowo powstała Główna Komisja Sportu Żużlowego,
z przedwojennym działaczem PKM – Stefanem Pyzem jako
przewodniczącym, mogła poszczycić się zorganizowaniem
pierwszej w historii sportu żużlowego eliminacji indywidual-
nych mistrzostw świata przeprowadzonej w Warszawie w roku
1956. Polacy mogli też poszczycić się wcale niezłymi wyni-
kami – debiutując w mistrzostwach, sześciu weszło do finału
kontynentalnego. Działacze tej komisji troszczyli się też
o sprzęt i w znacznym stopniu przyczynili się do poprawy
jakości motocykli żużlowych Fis, wykonywanych wówczas
w WSK w Rzeszowie.
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POWYŻEJ:   Polski motocykl do wyścigów na żużlu, skonstruowany przez
Tadeusza Fedkę i Romualda Iżewskiego z rzeszowskiej „Stali”,
produkowany w WSK – Rzeszów od 1955 r.,  posiadał charaktery-
stykę zbliżoną do brytyjskich JAP-ów i późniejszych czechosło-
wackich Jaw. Polacy walczyli na nich skutecznie z najsłynniej-
szymi zawodnikami świata, jak równi z równymi, bez jakichkol-
wiek kompleksów niższości.

PONIŻEJ: Twórca współczesnego speedwaya – nowozelandczyk John
Hoskins (pierwszy z lewej) i reprezentacja Polski w Anglii: (stoją
od lewej) Włodzimierz Szwendrowski, Edward Kupczyński, Ta-
deusz Teodorowicz, Florian Kapała, Eugeniusz Nazimek, Mieczy-
sław Połukard (siedzący) i Marian Kaizer. Dzięki przyjaźni Joh-
niego z Bogdanem Lubińskim – jednym z czołowych zawodników
i działaczy PZM-otu, polscy żużlowcy zostali wyszkoleni i osią-
gnęli duże sukcesy w żużlu europejskim i światowym.

Mówiąc o sprzęcie dla celów sportowych trzeba też
podkreślić, że już w roku 1956 PZM sprowadził do Polski
6 wyścigowych motocykli Norton i 18 rajdówek BSA i Jawa.
W roku 1957 uzyskano przydział dewiz na sprowadzenie dal-
szych czterech Nortonów, dziesięciu najlepszych wówczas,
angielskich motocykli żużlowych z silnikami JAP-a oraz 15
rajdówek AJS, Maico i Zündapp – w tym także z wózkami
bocznymi, a dla sportu samochodowego 13 silników Royal
Meteor, Simca i Skoda.

Prace trzech głównych komisji sportowych koordyno-
wał w tych latach wiceprezes Sportowy ZG PZM, Zenon So-
kołowski, przedwojenny zawodnik motocyklowy i działacz
PKM Warszawa, szczególnie zasłużony dla sportu motocyklo-
wego, inicjator nowej polityki sportowej, do której wniósł
wiele osobistych przemyśleń i koncepcji, niestety przedwcze-
śnie zmarły w roku 1960. Ważnym dorobkiem tych komisji, do
którego przyczyniła się wielka osobowość Zenona Sokołow-
skiego, było nowe, całkowicie zmodernizowane wydanie re-
gulaminów sportu motocyklowego dostosowane do przepisów
FIM, owoc żmudnej, wielomiesięcznej pracy specjalistów
z wszystkich dyscyplin.

Również w pierwszej, dwuletniej kadencji nowych
władz Związku odnotowano ważne sukcesy Głównej Komisji
Turystyki i Propagandy, której przewodniczył niedawny jesz-
cze zawodnik samochodowy i zamiłowany turysta, Erazm
Gajewski. W tych latach istniała w Polsce prawdziwa „rzecz-
pospolita motocyklowa”. Zmotoryzowanie kraju musiało za-
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cząć się od małej motoryzacji, w której decydującą rolę od-
grywał motocykl. Nic więc dziwnego, że wiele uwagi po-
święcano w tym czasie turystyce motocyklowej.

POWYŻEJ: Jerzy Szczakiel i Andrzej Wyględa – mistrzowie świata
w parach w 1971 r.

Wiosną roku 1957 na kongresie FIM w Wenecji polscy
delegaci odważnie przyjęli zaproponowaną Polsce organizację
„Rallye FIM”. Ryzyko opłaciło się: w niebywale krótkim cza-
sie (3 miesiące!) zorganizowano w Olsztynie wielką, tury-
styczną imprezę motocyklową, która była pięknym polskim
wejściem w świat międzynarodowej turystyki motocyklowej.
Komandorem Rallye FIM był Kryspin Trych, jeden z najbar-
dziej rzutkich i pomysłowych działaczy okresu powojennego.
W późniejszych latach Rallye FIM przeprowadzono u nas
w kraju jeszcze trzy razy: w roku 1969 w Krakowie i w 1975
roku w Lublinie i w 1997 – ponownie w Krakowie. W Lublinie
padł rekord frekwencji: ok. 2000 uczestników z całej Europy,
a nawet z USA! Również i polscy turyści motocyklowi zade-
biutowali w Rallye FIM w 1958 roku zorganizowanym z okazji
światowej wystawy EXPO w Brukseli.

W tym miejscu wypada chyba nieco szerzej omówić
miejsce PZM w strukturach ponad-narodowych. Otóż jak już
wiemy Polski Związek Motocyklowy w 1927 r. został przyjęty
do międzynarodowej federacji klubów motocyklowych FICM.
W 1946 r. odnowiono przerwaną przez wojnę współpracę –
Józef Docha reprezentował Polskę na kongresie FICM w Ge-
newie. Cóż, nie na długo – zaciągnięcie „żelaznej kurtyny"
przerwało kontakty z międzynarodowymi organizacjami. Do-

ZENON
SOKOŁOWSKI

Urodził się 26 XII 1902 roku. Był jednym z czołowych
zawodników w okresie międzywojennym. Swoją karierę
sportową rozpoczął w 1925 roku w barwach Polskiego
Klubu Motocyklowego. Zwycięzca wielu imprez. Po Raj-
dzie Tatrzańskim w 1937 roku postanowił zakończyć
czynne uprawianie ulubionej dyscypliny — poświęcił się
działalności społecznej.

Po II wojnie światowej Zenon Sokołowski był jednym
ze współorganizatorów sportu motocyklowego, będąc
jednym z najwybitniejszych działaczy PZM. W roku 1949
członek zarządu Polskiego Związku Motocyklowego,
a od 1950 członek Zarządu, przewodniczący Komisji
Technicznej i członek Komisji Sportowej Polskiego
Związku Motorowego.  W 1956 roku wybrany został wi-
ceprezesem PZM, które to stanowisko piastował do
śmierci w 1960 roku, wykazując się śmiałymi inicjatywa-
mi, dynamizmem i energią działania.

Zenon Sokołowski był pierwszym Polakiem we wła-
dzach Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. W la-
tach 1957—60 był członkiem Komisji Technicznej FIM.

Z zawodu magister inżynier elektryk miał wybitny
wkład w elektryfikację kolejnictwa w Polsce. Zachorował
ciężko podczas XVIII Rajdu Tatrzańskiego w 1960 roku.
Przewieziony został samolotem do Warszawy, gdzie
zmarł 17 VII 1960 roku.

Od 1961 roku wieczyście przechodnia nagroda mię-
dzynarodowa im. Zenona Sokołowskiego przyznawana
jest zwycięzcom Rajdu Tatrzańskiego w konkurencji
klubowej. Nieprzypadkowo zresztą – właśnie inż. Soko-
łowski był uczestnikiem pierwszych, przedwojennych
Rajdów Tatrzańskich, był też kilkakrotnie ich koman-
dorem. W roku 1968 Międzynarodowa Federacja Motocy-
klowa podjęła — choć z opóźnieniem jego inicjatywę
z 1958 roku i ustalając rajdowe mistrzostwa Europy włą-
czyła do nich Rajd Tatrzański.

Zenon Sokołowski odznaczony był Złotym Krzyżem
Zasługi, Złotą Odznaką Honorową PZM, Złotą Odznaką
Francuskiej Federacji Motocyklowej i wieloma innymi
odznakami sportowymi.

Zasłużony Działacz Kultury Fizycznej.
Wł. Pietrzak
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piero w 1955 r. delegacja, już scalonego, Polskiego Związku
Motorowego wzięła udział w kongresie FIM.

Polacy aktywnie włączyli się do pracy w tej organizacji:
Zenon Sokołowski był pierwszym Polakiem we władzach FIM,
a Bogdan Matuszak – pierwszym wiceprezydentem tej organi-
zacji. W 1973 r. Władysław Pietrzak został pierwszym prezy-
dentem nowo powstałej Komisji Wyścigów Torowych FIM.
W 1977 r. Lech Baran współtworzył Komitet Medyczny FIM,
którego został wiceprezydentem. W 1983 r. wybrano go na
wiceprezydenta FIM. Rok później, po nagłej śmierci, jego
miejsce zajął Zbigniew Flasiński, dotąd członek Komisji Tech-
nicznej FIM.

POWYŻEJ:  Konrad Stabiński na Junaku na charakterystycznym odcin-
ku alpejskiej trasy sześcodniówki 1960 r, w Bad Aussee.

NA GÓRZE PO LEWEJ: Najlepszy polski rajdowiec lat 60-tych i 70-tych
– Remigiusz Jan Szczerbakiewicz na trasie XXXIII Sześciodniów-
ki w Ga-Pa.

NA DOLE: „60-lecie sportów motorowych” obchodzono szumnie w 1967 r.
choć data była umowna i kompromisowa. Tu czołowy polski za-
wodnik motocyklowy, Jerzy Brendler przekazuje prezesowi Ro-
manowi Pijanowskiemu jubileuszowy upominek od klubu „Avia”
ze świdnika.

Na kongresie FIM w Monachium w 1984 r. późniejszy
Prezes Polskiego Związku Motorowego – Andrzej Witkowski
został wybrany członkiem Komitetu Prawnego Federacji, a już

w dwa lata później (czyli w najkrótszym czasie, jaki
dopuszczają przepisy FIM) na kongresie w Palermo
wybrano go na wiceprezydenta Federacji. Funkcję tę
pełnił do 2002 r.

W Komisji Triali FIM działał również Andrzej
Jabłkowski, początkowo jako członek, a od 1983 r. – jej
wiceprzewodniczący. Obecnie w FIM działają Andrzej
Grodzki – członek Komisji Wyścigów Torowych i Mi-
rosław Malec – członek Komisji Enduro. Wojciech
Tomczyk jest natomiast członkiem Panelu Prawnego
FIM.

Wyrazem uznania dla pracy w Federacji było
wyróżnienie Władysława Pietrzaka i Romana Cheładze
medalem Zasługi dla Motocyklizmu. To najwyższe
wyróżnienie FIM.

Od 1996 r. PZM należy też do Europejskiej Unii
Motocyklowej (UEM), w której polscy działacze pełnia
odpowiedzialne funkcje w zarządzie. Od początku ist-
nienia Unii, Andrzej Witkowski jest jej wiceprezy-
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dentem, a od 2002 r. również skarbni-
kiem, członkiem biura wykonawczego
UEM. Andrzej Grodzki jest przewod-
niczącym Zespołu Roboczego Wyś-
cigów Torowych UEM, zaś Mirosław
Malec członkiem Zespołu Roboczego
Enduro, a Krzysztof Kórnicki członkiem
Zespołu Roboczego Trialu.

Ale wracajmy na nasze polskie
podwórko. Sukcesy w działalności statutowej PZM
nie byłyby możliwe bez dobrze prowadzonej działal-
ności gospodarczej, która zaczęła przynosić zyski.
Dzięki niej PZM przestał korzystać z dotacji pań-
stwowych i stał się całkowicie samowystarczalny.
Osiągnięcia na niwie społecznej, gospodarczej i spor-
towej spowodowały, że w 1967 r. (właściwie nie wia-
domo dlaczego akurat w tym roku) Związek obchodził
jubileusz 60-lecia sportów motorowych na ziemiach
polskich z poczuciem dobrze pełnionej misji.
NA GÓRZE:  Trzykrotnie Polska była organizatorem Między-

narodowych Sześciodniówek – w 1967 r. w Zakopanem
i dwa razy w Jeleniej Górze w 1987 i 1995. Kolejna pol-
ska edycja tego maratonu enduro odbędzie się we wrze-
śniu b.r. w Miedzianej Górze pod Kielcami.  Tak na
trasie XLII 6-dniówki w Zakopanem, kąpał się
w błocie H. Reutiann ze Szwajcarii.

NIŻEJ: Najlepszy polski ścigant – Ryszard Mankiewicz. Za-
wodnik poznańskiej Unii. 7-krot-ny wyścigowy mistrz
Polski w klasach 125 i 250 (1956-1963). Zdobywca „Zło-
tego Kasku" w wyścigach na trawie (1962 r.). Na wyści-
gowej MZ, zakupionej przez poznańska grę liczbowa
„Koziołki", w 1969 r. zajął niespodziewanie
7 miejsce w mistrzostwach świata w kl. 125, startując
tylko w trzech rundach. W Grand Prix Jugosławii
w Opatiji wywalczył znakomite 3 miejsce. Startował
w mistrzostwach świata w latach 1969-1978.

NA DOLE: Wyścigi motocyklowe w Polsce Ludowej nie miały
łatwego życia. Był to sport niezwykle kosztowny. Za-
chód bardzo szybko zaczął wytwarzać specjalizowane
motocykle wyścigowe, których ceny stały poza możliwo-
ściami dewizowymi PZM-otu. Ratunkiem było wpro-
wadzenie formuł z krajowymi silnikami ale wkrótce nie
miały one czego szukać na arenach wyścigowych nawet
w „demoludach”. Przez jakiś czas w Ośrodku Tech-
niczno-Zaopatrzeniowym PZM w Warszawie powsta-
wały motocykle wyścigowe Promot z silnikami MZ
i CZ. Na zdjęciu – start do wyścigu w klasie 125 o mi-
strzostwo Polski w Poznaniu. Z numerem 19 Grzegorz
Baran.

Ale prócz osiągnięć
były również trudności.
W 1962 r. wystąpił pro-
blem z klubami motocy-
klowymi Ligi Przyjaciół
Żołnierza. Po reorganizacji
LPŻ i utworzeniu Ligi
Obrony Kraju władze tej
organizacji podjęły decyzję
o rezygnacji z uprawiania
wyczynowych sportów
motorowych w swoich
klubach. Ze struktury PZM
wycofano wówczas ok.
150 klubów motocyklo-
wych, z których wiele
miało duże osiągnięcia
sportowe. Stracono dla
sportu wiele klubowych
maszyn – tylko nieliczne
przekazano do PZM. Mniej
więcej  w tym samym cza-
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POWYŻEJ: Promot w wykonaniu rajdowym zbudowany w Ośrodku
Techniczno-Zaopatrzeniowym PZM na Kickiego w Warszawie.

NA DOLE:  Czasy już prawie współczesne. Włodzimierz Kwas na wirażu
wyścigu w Stalowej Woli na Hondzie 250 w 1991 roku.

sie również Centralna Rada Związków Zawodowych przestała
dotować kluby i sekcje motorowe ze związkowych zrzeszeń
sportowych. Wiele organizacji tego typu, często bardzo zasłu-
żonych, o przedwojennych tradycjach przestało istnieć z braku
funduszy. W latach siedemdziesiątych, decyzją MON zlikwi-
dowano wszystkie wojskowe kluby i sekcje motorowe, w tym
także bardzo zasłużoną dla polskiego motocyklizmu, działającą
od lat przedwojennych Sekcję Motorową „Legii” Warszawa.
Wszystko to bardzo osłabiło sport motocyklowy a na PZM-
ocie wymusiło, prócz dotychczasowej roli koordynowania
i nadzorowania sportu motorowego, również szerokie jego
sponsorowanie.

Struktury PZM musiały się rozwijać zgodnie z bieżą-
cymi potrzebami. W 1967 r. powstała Główna Komisja Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego, zajmująca się sprawami kultu-
ry i bezpieczeństwa jazdy. W 1972 r. utworzono Komisję ds.
Budowy i Eksploatacji Torów Wyścigowych, która dostoso-
wała stan istniejących obiektów do aktualnych przepisów mię-

ANDRZEJ
WITKOWSKI

Urodzony 9 V 1949 w Zawierciu, ukończył wydział
prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z Pol-
skim Związkiem Motorowym związał się blisko w roku
1979, gdy po raz pierwszy wybrano go Wiceprezesem do
spraw Wychowawczych. Przewodnicząc równocześnie
Zespołowi do spraw Wychowawczych zerwał zupełnie
z dawnym stylem prac wychowawczych, eliminując z niej
wszelkie hasła i slogany, natomiast dostosowując ją
całkowicie do specyfiki oraz potrzeb Związku. Życzliwy
działaczom i zawodnikom, zawsze dostrzegający ludzkie
problemy i potrzeby, chętnie odwiedzający kluby i okręgi
oraz zawody różnych dyscyplin, wybierany był na oba
stanowiska jeszcze dwukrotnie.

W październiku 1988 roku Zarząd Główny PZM powie-
rzył mu funkcję I Zastępcy Prezesa. 1 lipca 1989 roku
Andrzej Witkowski został Prezesem Związku. Stanowisko
to objął w okresie niezmiernie trudnym dla kraju i dla
Związku, więc od pierwszych dni swej pracy podjął wiele
inicjatyw dla dostosowania organizacji do zupełnie no-
wych warunków i zapewnienia PZM-otowi zdrowych
podstaw ekonomicznych. Przez dyplomatyczne postę-
powanie w trudnych sprawach konfliktów wewnątrz or-
ganizacji, zdołał zapobiec ich negatywnym skutkom
i doprowadzić do porozumień. Jego niezmiernie cenną
inicjatywą było zwołanie w końcu roku 1989 krajowej
narady aktywu PZM. która omówiła najtrudniejsze i naj-
boleśniejsze problemy Związku i ustaliła program działań
przygotowujących Krajowy Zjazd 1991 roku.

W ostatnich latach, równolegle do funkcji w kraju,
Andrzej Witkowski podjął ważne obowiązki międzynaro-
dowe. Na Kongresie FIM w Monachium został wybrany
członkiem Komitetu Prawnego federacji. Dzięki głębokiej
wiedzy prawniczej, dobrej znajomości francuskiego,
osobistej kulturze i wrodzonym talentom dyplo-
matycznym, tak szybko dał się poznać jako wartościowy
działacz FIM, że już po 2 latach, na Kongresie w Palermo,
wybrano go Wiceprezydentem federacji. Piastował tę
funkcję do 2002 roku.

Od 1996 r. Andrzej Witkowski jest wiceprezydentem
Europejskiej Unii Motocyklowej (UEM) a od 2002 r.  rów-
nież skarbnikiem, członkiem biura wykonawczego UEM.

Od początku istnienia naszego biuletynu jest jego
uważnym czytelnikiem i także dzięki jego poparciu MMH
jest wydatnie wspierany przez Polski Związek Motorowy.

Wł. Pietrzak i P. Czech
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POWYŻEJ: Już w 1957 r. pod auspicjami Polskiego Związku Motorowe-
go zorganizowano w Olsztynie Międzynarodowy Rajd Turystycz-
ny FIM, w którym wzięło udział 110 motocyklistów zagranicz-
nych.  Dziesięć lat później PZM zorganizował krótki turystyczny
pobyt w Polsce ekip zagranicznych biorących udział w Rallye
FIM’67 w Moskwie. Na zdjęciu zwycięska ekipa z Francji witana
w Warszawie.

PONIŻEJ: Meta Rallye FIM ’69 w Krakowie. Tę największą imprezę
turystyki motocyklowej Polska organizowała jeszcze dwukrotnie:
w 1975 w Lublinie i w 1995 r. ponownie w Krakowie.

dzynarodowych. Z inicjatywy Automobilklubu Wielkopolskie-
go i Fabryki Samochodów Rolniczych w Poznaniu, a ze środ-
ków PZM powstał tor wyścigowy w Poznaniu. Z inicjatywy
Automobilklubu Kieleckiego, przy współpracy i pomocy fi-
nansowej PZM wybudowano tor w Miedzianej Górze. Moto-
cykliści wielokrotnie korzystali i nadal korzystają z tych
obiektów.

Również aktywność gospodarcza z czasem przerosła
ramy dotychczasowej struktury. W 1973 r. powołano więc do
życia Zarząd Działalności Gospodarczej PZM. Była to dobra

decyzja – pozwoliła na optymalizację zarządzania z korzyścią
dla działalności Związku. ZDG zajmował się efektywnym
zdobywaniem środków na działalność sportową lub ogólniej –
statutową.

W lutym 1975 r. PZM uzyskał status Stowarzyszenia
Wyższej Użyteczności Publicznej a co za tym idzie konieczne
były zmiany w statucie. Członków PZM podzielono na zwy-
czajnych (wykonujących wszystkie zadania statutowe) i nad-
zwyczajnych (w ograniczonym zakresie podlegających PZM).
Prawo głosu czynnego przysługiwało tylko tym pierwszym, co
prawodawca uzasadniał faktem, że głos uprawniał do decydo-
wania w sprawach finansowych. Wzbudziło to liczne kontro-
wersje. Wiele klubów straciło bowiem prawo głosu. Kompro-
misowe rozwiązanie opracowano dopiero w 1988 r, tworząc
Radę Główną Klubów i Sekcji Członków Nadzwyczajnych,
jako ciało społeczne ZG PZM będące reprezentantem tych
klubów wobec Związku, analogicznie do działającej już Rady
Głównej Automobilklubów i Klubów Członków Zwyczajnych.

Jak cały kraj, PZM przeżył trudne chwile po wprowa-
dzeniu stanu wojennego. Pogarszająca się sytuacja ekonomicz-
na państwa, trudności w dostępie do podstawowych produk-
tów, rosnące koszty prowadzenia działalności negatywnie
wpływały na prace Związku przez całe lala osiemdziesiąte.
Utrzymanie naczelnej zasady samofinansowania pozwoliło,
pomimo wszystko, na zamknięcie okresu działania w warun-
kach realnego socjalizmu wynikiem pozytywnym, z którym
Związek w 1989 r. wszedł w nową epokę.

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.


