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W miarę upływu lat ciężar motoryzacyjnych zainteresowań
przeciętnego Polaka przesuwał się jednak w stronę samochodu
i w tym kierunku podryfował też Polski Związek Motorowy.
O ile wyczynowy sport motocyklowy dość dobrze działał
w strukturach Związku (bo innej możliwości nie miał
ze względu na regulacje międzynarodowe),
to cały motocyklizm poza-sportowy nie bardzo mógł
i nie bardzo chciał wpasować się w ramy PZM.

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 CZWARTA – POLSKI RUCH MOTOCYKLOWY
cięższych, nowoczesnych maszyn w ogóle nie było
na rynku. Młodzi ludzie, przeważnie
studenci, którzy chcieli jeździć jednośladami dla przyjemności i wyróżniać się
spośród szarego tłumu (jeżdżącego
w przysłowiowych kufajkach i gumiakach, na byle jakich motocyklach), kupowali za grosze i remontowali ciężkie,
przedwojenne i wojenne maszyny.
NA SAMEJ GÓRZE: Autor na swojej BSA 500
Sloper podczas zlotu w Wolsztynie w 1974 r.
OBOK: Pamiątkowy dyplom z tej imprezy.

Mimo,
że na przełomie lat 60-tych i 70-tych Polska
znajdowała się w światowej czołówce pod
względem ilości zarejestrowanych motocykli, Polski Związek Motorowy statutowo
zobowiązany do ochrony i automobilistów
i motocyklistów, został tak zdominowany
przez tych pierwszych, że niewiele miał do
zaoferowania zwykłym posiadaczom jednośladów. Większość motocyklistów jeździła
zresztą na jednośladach z konieczności – na
wsiach i w małych miasteczkach motocykl
był podstawowym środkiem indywidualnej
motoryzacji. Bogatsi samochodziarze patrzyli na motocyklistów jak na obywateli
drugiej kategorii. Polski przemysł motocyklowy upadał – w 1965 r. zaprzestano produkcji motocykli Junak oraz zamknięto Warszawką Fabrykę Motocykli. Porządnych,

NA DOLE: W latach 80-tych kluby H-D warszawski i wrocławski przeżywały kryzys i zaprzestały organizowania Interrally. Pałeczkę przejął łódzki „NO 1 Club”, w 1980 r. organizując
X międzynarodówkę w Rochnie k. Brzezin
zaś trzy lata później, pierwszą z szeregu
imprez o nazwie „Widlak”. Tu fotka z edycji
’85 w Pabianicach. Na „Wuelce” kol. Darek
Palmowski – dziś kontynuator „Widlaka”.
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Nonszalanccy chłopcy na odpicowanych amerykańskich czy innych zachodnich
maszynach nie byli mile widziani przez
komunistycznych
„inżynierów
dusz”.
W prasie pojawiały się tytuły w rodzaju
„Znów Czarne Anioły przejechały Nowym
Światem” a MO przeprowadzało akcje nękające. Cenzura nie dopuściła na ekrany
polskich kin filmu „Easy Rider” – aby go
obejrzeć polscy harleyowcy jeździli na Węgry (puszczono go w TVP dopiero jakieś 10
lat później). Podobnie było z pierwszym
polskim filmem o motocyklistach „5½ Bladego Józka” – debiutem fabularnym Henryka Kluby i niezwykle pięknej, młodej aktorki,
Anny
Dziadyk
(później,
z męża – Dymnej). Grali w nim też członkowie powstałego w 1968 r. warszawskiego
klubu Harley-Davidson, ale zamiast do kin,
film trafił na półkę i dopiero kilka dni temu
doczekał się on publicznej premiery telewizyjnej w kanale „Kino-Polska”.
Zaczęły powstawać kluby harleyowców i motocyklistów jeżdżących na starych i ciężkich maszynach. – początkowo nieformalne, a wkrótce pod opiekuńczymi
skrzydłami różnych organizacji: domów kultury, LOK-u, automobilklubów... W 1968-tym – HDC-Warszawa, w 1970-tym
– HDC-Wrocław, w 1972-gim „Old Noisemaker” – Łódź
(przemianowany później na „Number One Club”- Łódź)
i KKM-Kraków. W 1970 r. zorganizowano pierwszy polski
„międzynarodowy” (ale oczywiście bez zagranicznych gości)
zlot HD w Wisłoku. Słynny był dojazd na miejsce – korytem
potoku. Wszystkie Harleye (w liczbie ... siedmiu) dojechały.
Rok później II Interrally w Hańczy – 30 maszyn, w tym też
6 z Czechosłowacji... W kolejnych latach zlot w Tucholi i dwa
następne w Wolsztynie gromadziły już po kilkuset harleyowców z całej Europy.

POWYŻEJ: Kraków, 18 lutego 1989 r. Wyjazdowe zebranie Rady Koordynacyjnej jeszcze wówczas Ruchu Motocyklowego „Weteran
H-D i MC”. Od lewej: nieżyjący już Zbigniew „Kotlet” Wasiak –
wówczas Prezydent Ruchu, Piotr „Besa” Czech – sekretarz RK,
Józef Tomasz „Motyl” Motylewski – wtedy V-prezydent ds. motocykli zabytkowych i Małgorzata Czarska-Klisz – V-prezydent ds.
motocykli ciężkich.

W dniach 11 i 12 lutego 1978 r. klub „Sokół” z Kaliskiego Domu Kultury zorganizował „I Ogólnopolską Konferencję Zarządów Klubów Harley-Davidson i Sokół”. Uzgodniono wtedy, że co rok będzie organizowany taki kongres,
wybrano Prezydenta Ruchu – został nim Piotr Kaleta z Kaliskiego „Sokoła” i Radę Koordynacyjną w skład której wchodzili m.in. Alicja Sierszulska z HDC-Wrocław i Piotr Czech
z „Number One Clubu”- Łódź (dawniejszy „Old Noisemaker”).
Przyjmuje się, że na tym pierwszym kongresie narodził się ogónopolski ruch harleyowski i weterański, który po różnych kolejach losu ostatecznie przyjął nazwę Polskiego Ruchu Motocyklowego.
OBOK: Kolejne spotkanie „na szczycie” – Kutno
1995 r. Stoją od lewej: ex-Prezydent Ruchu
Czesław Frejer, Andrzej Gradomski – kolekcjoner z Konstantynowa k. Łodzi, Piotr
„Besa” Czech – sekretarz RK, Adam „Szangala” Zatoński – ówczesny Prezydent PRM,
Tomasz Motylewski „Motyl” – w tamtym
okresie V-prezydent ds. motocykli zabytkowych i Michał Krawczyński – V-prezydent
ds. motocykli ciężkich.

Mimo, że spora część lokalnych środowisk motocyklowych była kołami automobilklubów i klubów – członków zwyczajnych PZM, idee harleyowskie i ciężkomotocyklowe nie znajdowały zrozumienia
wśród działaczy PZM wyższego szczebla.
Spotkanie między delegacją Ruchu a przedstawicielem Zarządu Głównego PZM nie
miało zdrowej atmosfery i tylko dało argumenty tym, którzy nie chcieli współpracować ze Związkiem. Potrzebna była własna
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PIOTR „BESA”
CZECH

Piotr Czech, ps. „Besa”, urodził się 15 czerwca 1949
roku w Łodzi. Po uzyskaniu dyplomu technika włókiennika w PST, studiował na wydziale włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Po śmierci ojca prowadził rodzinne gospodarstwo ogrodnicze, jednocześnie zajmując się pracą
dziennikarską oraz plastyką i fotografiką. Publikował
w „Dzienniku Łódzkim”, tygodniku „Motor”, miesięcznikach: „Karburator”, „Automobil”, „Motocykl”, „Motomania”, „Świat Motocykli” i „Automobilista”. Od 1987 r. jest
redaktorem naczelnym i wydawcą dwumiesięcznika
„Motocykl Moje Hobby”. Publikuje także w internecie.
Motocyklami jeździ od 16-go roku życia a prawo jazdy
uzyskał jeszcze w liceum w 1968 r. Pierwszy własny motocykl zabytkowy kupił w 1972 r., za pieniądze zarobione
podczas wakacji. Była to BSA 500 Sloper z 1930 r. Kilka
lat później przesiadł się na wojennego Harleya 750, a od
1996 roku na co dzień jeździ Hondą Gold Wing 1100.
Obecnie odrestaurowuje kolejną BSA Sloper.
W 1972 r., wspólnie z 5-ma kolegami założył pierwszy
w Łodzi klub motocykli weteranów „Old Noisemaker”,
O
później przemianowany na „N 1 Club”. Od samego początku był w zarządzie klubu, początkowo sekretarzem
a od końca lat 70-tych prezesem. Wprowadził klub
w struktury Automobilklubu Łódzkiego i PZM. Obecnie
jest członkiem zarządu Koła i V-przewodniczącym Komisji Pojazdów Zabytkowych Automobilklubu Łódzkiego.
Jest też członkiem klubu Gold Wing Club of Poland –
prawie od samego początku jego istnienia.
Cały czas aktywnie uczestniczy w rajdach i zlotach
pojazdów zabytkowych, często jako współorganizator
tych imprez. M.in., był V-komandorem ds. trasy i sędzią
głównym wszystkich rajdów „Hubal”.
W ramach Polskiego Związku Motorowego doprowadził do powstania przy Zarządzie Okręgu w Łodzi, Okręgowej Komisji Pojazdów Zabytkowych – pierwszej takiej
w kraju. Pracami tej komisji kieruje już trzecią kadencję.
W ogólnopolskich strukturach motocyklowych aktywnie działa od samego ich początku. Już na I Krajowej
Konferencji Klubów Harley-Davidson i Sokół w Kaliszu
w 1978 r., został wybrany sekretarzem Rady Koordynacyjnej. Tę funkcję społeczną piastuje do dziś. Uczestniczył we wszystkich Kongresach Zarządów Klubów. Jest
autorem Regulaminu Polskiego Ruchu Motocyklowego
i do dziś głównym animatorem działań tego porozumienia
międzyklubowego.
Odznaczony Srebrną Odznaką Honorową PZM i odznakami Honorowymi Automobilklubu Łódzkiego.

organizacja, marzyło się reaktywowanie przedwojennego Polskiego Związku Motocyklowego – rzecz zupełnie wówczas
nierealna. Statut opracowany przez zaprzyjaźnionych prawników i Komitet Założycielski Stowarzyszenia Motocyklistów
w składzie m.in.: Grzegorz Polikowski, Dariusz Kowalski,
Bartłomiej Jackiewicz, Piotr Dudek i Piotr Czech, nie uzyskał
aprobaty sądu a w komentarzu do werdyktu wskazano, że cele
statutowe są zgodne z celami Polskiego Związku Motorowego
i nie ma potrzeby powoływania drugiej organizacji tego typu.
Typowo komunistyczna argumentacja – „Solidarności” też nie
chcieli zarejestrować bo istniała CRZZ...
W tym miejscu nie od rzeczy będzie powiedzieć, że nie
wszystkim ludziom związanym z ruchem motocyklowym zależało na unormowaniu spraw związanych z polską rzeczywistością motocyklową – zwłaszcza weterańską. Wykształciła się
spora grupa cwaniaków, którzy bogacili się na handlu częściami i eksporcie zabytków motoryzacji. Do tego dochodziły
sprawy ambicjonalne niektórych osób i Ruch Motocyklowy
„Weteran, H-D i MC” nie mógł wyjść z niekończących się
dyskusji, i polemik. Zeszyty biuletynu „Karburator”, wydawanego przez gdański Nord-Weteren-Klub pod redakcją Grzegorza Polikowskiego są dziś dokumentami tamtych czasów, mimo że wydawca zarzekał się, że „Karburator” nie jest oficjalnym organem Ruchu. Ukazywał się od 1980 do 1985 r. z przerwą w okresie stanu wojennego.
Formuła Ruchu jako umowy międzyklubowej została
przyjęta w 1988 r. i zdaje egzamin do dziś. W myśl tej formuły
Polski Ruch Motocyklowy jest dobrowolnym porozumieniem
legalnie działających klubów motocyklowych. Zarówno dobrowolność, jak i legalność są tu bardzo ważne. Kluby są traktowane jako suwerenne jednostki i nikt inny, oprócz nich samych, nie może decydować o tym, czy chcą współpracować ze
sobą w ramach Ruchu, czy też nie. Legalność natomiast jest
pewną gwarancją dojrzałości organizacyjnej a co za tym idzie,
odpowiedzialności podejmowanych decyzji, poważnego traktowania i siebie, i innych. Kluby są legalne, więc mogą się
porozumieć, zebrać na dorocznym kongresie, uchwalić sprawy
do załatwienia, wybrać swoich przedstawicieli – Radę Koordynacyjną do realizacji tych zadań i reprezentowania Ruchu jako
całości w rozmowach z władzami i innymi organizacjami –
m.in. z PZM.
W miarę upływu czasu motocykl przestał być pojazdem
użytkowym, przekazując funkcje utylitarne, coraz łatwiej dostępnym i wygodniejszym, samochodom. Stał się pojazdem
czasu wolnego, modnym i ujeżdżanym dla przyjemności, ba
nawet dla prestiżu.
Dziś także Polski Związek Motorowy to już nie ta sama,
skostniała organizacja z okresu realnego socjalizmu. Od 1989
roku Zarząd Główny pracuje pod przewodnictwem Prezesa
Zarządu Głównego, Andrzeja Witkowskiego – prawnika, wychowanka Uniwersytetu Jagielońskiego. Powstała nareszcie
Główna Komisja Pojazdów Zabytkowych, o którą od lat postulowali motocykliści z Ruchu - już podczas wspomnianego
wcześniej spotkania w Zarządzie Głównym PZM. Prawdopodobnie dojdzie wkrótce do utworzenia w jej ramach dwóch
oddzielnych podkomisji: samochodowej i motocyklowej. Nasi
ludzie – autentyczni motocykliści – weszli w skład kilku decyzyjnych gremiów w PZM, w zarządach okręgowych, komisjach i zespołach...
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CIĄG DALSZY ZE STR. 36
Współpraca Polskiego Ruchu Motocyklowego z Polskim Związkiem Motorowym układa się teraz pomyślnie.
Dzięki Ruchowi motocykliści są silniejsi, stanęli się dobrymi
partnerami do współpracy i dała ona konkretne, wymierne
rezultaty. PZM dotuje kilka najlepszych imprez motocykli
zabytkowych, podjął się oficjalnego firmowania własnym
szyldem i finansowania działalności Centralnej Kartoteki Motocykli Zabytkowych, stworzonej ongiś przez Ruch (starsi
koledzy pamiętają zapewne pierwsze karty Moto-Test). Dzięki
stałej pomocy finansowej PZM wydawany jest od 1987 roku
biuletyn „Motocykl - Moje Hobby”. To najstarsze czasopismo
motocyklowe w Polsce, dziś poświęcone głównie motocyklom
zabytkowym i sprawom Ruchu. Kluby PRM otrzymują je
w ramach składki członkowskiej. W biuletynie publikowane są
listy adresowe klubów, ogłaszane najbardziej aktualne termina-

rze imprez krajowych i zagranicznych, reprodukowane zaproszenia, drukowane regulaminy i komunikaty organizatorów.
Kluby mogą się publicznie wypowiedzieć – nawet w najbardziej wstydliwych sprawach. Bez zbytecznego rozgłosu wśród
postronnych – biuletyn rozprowadzany jest tylko w prenumeracie i na jego łamach, po prostu „motocykliści są u siebie”.
Wiele poruszanych tu tematów na próżno by szukać w komercyjnych miesięcznikach motocyklowych.
Celem Ruchu jest wspólne działanie na rzecz ochrony
motocykli zabytkowych i ciężkich, uprawianie turystyki motocyklowej, organizowanie imprez i udział w nich, ocena zlotów
i rajdów dla poprawy ich jakości, kultywowanie motocyklowej
subkultury, ułatwienie przepływu informacji między klubami,
a nade wszystko wzajemna pomoc i współpraca.
PONIŻEJ: Wyjazdowe spotkanie Rady Koordynacyjnej PRM w Kaliszu
w 1995 r. Od lewej: Prezydent Ruchu – Józef Tomasz Motylewski
vel „Motyl”; Jacek Cegielski – w tamtym okresie V-prezydent ds.
motocykli zabytkowych; Piotr „Besa” Czech – sekretarz RK;
Piotr Kaleta – postać historyczna, pierwszy Prezydent Ruchu z lat
1978-79; Iwona Siekirka – sekretarz RK; Bogdan Skonieczka –
wówczas i obecnie V-prezydent ds. motocykli ciężkich; Maciej „Maciora” Mąkowski – komandor
I Superzlotu PRM w Krzeczowie i Marek Domagalski – V-prezydent ds. motocykli zabytkowych. Do
pełnego składu Rady Koordynacyjnej brakuje tu
Pawła Piechockiego , który zapewne to zdjęcie robił.
Ta, wybrana w 1999 Rada Koordynacyjna miała
skład rozszerzony do 7 osób, co bardzo utrudniało
działalność Rady – trudno się było zebrać w składzie umożliwiającym podejmowanie pełnoprawnych
decyzji.

Jak to wygląda w praktyce? Raz do
roku reprezentanci klubów spotykają się na
Ogólnopolskim Kongresie Zarządów Klubów (kół, sekcji) Motocyklowych. To zebranie jest otwarte również dla klubów
spoza Ruchu i nieformalnych grup, ale prawo decydowania mają jedynie członkowie
PRM. Każdy klub ma jeden mandat i jest
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JÓZEF TOMASZ
MOTYLEWSKI

POWYŻEJ: Najlepszym zlotem dla motocykli zabytkowych w Polskim
Ruchu Motocyklowym jest od wielu lat impreza organizowana
przez klub „BOXER” z Iławy. Przyjeżdżają tam wszyscy, którzy
rzeczywiście kochają motocykle zabytkowe. To zdjęcie tych, którzy kochali w 2002 r.

równoprawnym uczestnikiem spotkania, niezależnie od tego
czy jest to koło automobilklubu, sekcja LOK-u, organizacja
z osobowością prawną, czy tylko tzw. stowarzyszenie zwykłe.
Pełna demokracja. Raz na cztery lata wybierana jest tzw. Rada
Koordynacyjna, czyli kilku działaczy społecznych, obdarzonych zaufaniem, realizujących konkretne zadania, koordynujących działalność, rozmawiających z władzami, sponsorami
i innymi organizacjami społecznymi. Już drugą kadencję Rada
Koordynacyjna pracuje pod przewodnictwem Józefa Tomasza
Motylewskiego – z zawodu architekta, a z zamiłowania kolekcjonera i rzeczoznawcy ds. pojazdów zabytkowych. Od początków Ruchu, od pierwszego, kaliskiego kongresu w skład
Rady Koordynacyjnej wchodzi piszący te słowa Piotr Czech.
Skład Rady w obecnej kadencji uzupełniają Bogdan Skonieczka i Sławomir Wnuk.
Co daje motocykliście przynależność do klubu należącego do Polskiego Ruchu Motocyklowego? Przede wszystkim
– poczucie przynależności do pewnego rodzaju elity. Nasze
kluby są poważnymi, legalnymi organizacjami. Legalnymi
i demokratycznymi. Ponadto, to się nawet opłaca - na nasze
imprezy członkowie PRM-u wjeżdżają za zniżkowe wpisowe
(uprawnia do tego imienna legitymacja, corocznie aktualizowana). Starsi członkowie (po 50-ce) wjeżdżają zupełnie bezpłatnie na imprezy organizowane przez PRM. Ponadto członkowie naszych klubów mają prawo noszenia pięknej, numerowanej odznaki. Aktualnie sygnatariuszami PRM jest kilkanaście klubów, zgłaszają się nowe a stare budzą z uśpienia.
Niewątpliwym osiągnięciem Polskiego Ruchu Motocyklowego jest jasny i bardzo pożyteczny system oceny imprez
motocyklowych. Pozwala on na dość jednoznaczne i porównywalne przedstawianie jakości różnych zlotów, rajdów, wystaw... Organizatorzy otrzymują szczegółowe oceny poszcze-

J.T. Motylewski, ps. „Motyl”, urodził się 30 października 1941 roku w Kaliszu. Ukończył wydział architektury
Politechniki Wrocławskiej, równolegle studiował w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Po studiach pracował w zawodzie architekta.
W latach siedemdziesiątych, wykorzystując swoje
uzdolnienia techniczne i plastyczne, zajął się restaurowaniem i ochroną pojazdów zabytkowych, szczególnie
motocykli. Wieloletnia praca w tej dziedzinie zaowocowała powstaniem kolekcji motocykli zabytkowych,
szczególnie polskich, takich jak Sokół 1000 z 1934 r.,
Sokół 600 z 1937 r., Sokół 125 z 1947 r. i motorower
Fabiański z okresu 1934-36. Odrestaurował także i zgromadził kolekcję samochodów marki Citroen, w tym najstarszy w Polsce kabriolet Citroena - B14 z 1927 roku.
Od 1979 r. jest członkiem „NO 1 Club” w Łodzi, zrzeszającego użytkowników motocykli weteranów, będącego już w tym czasie kołem Automobilklubu Łódzkiego.
Będąc też właścicielem zabytkowych samochodów jest
współzałożycielem Koła Samochodów Zab. „As” i Komisji Pojazdów Zabytkowych AŁ - jednej z pierwszych
w Polsce takich komisji. Od powstania tej komisji do
chwili obecnej pełni funkcję jej przewodniczącego.
Aktywnie uczestniczy w imprezach pojazdów zabytkowych, np. w 1993 r. zdobył tytuł Mistrza Polski Poj.
Zab. na Sokole 1000. Współorganizował wiele imprez,
m.in., w latach 1983-1987, był komandorem międzynarodowych zlotów motocykli z silnikami V-twin - „Widlak”.
W ramach Polskiego Związku Motorowego działa
w Okręgowej Komisji Poj. Zab. i przez wiele lat pracował
też społecznie w Podkomisji Pojazdów Zabytkowych
przy Zarządzie Głównym PZM w Warszawie. Był twórcą
regulaminu Podkomisji Technicznej i prowadził Centralną Kartotekę Motocykli Zabytkowych. Od 1995 r. jest
licencjonowanym rzeczoznawcą PZM w zakresie pojazdów zabytkowych.
Celem ochrony praw motocyklistów od II połowy lat
osiemdziesiątych aktywnie działa w Radzie Koordynacyjnej Polskiego Ruchu Motocyklowego. Przez kilka lat
był V-prezydentem PRM ds. motocykli zabytkowych
a obecnie, już drugą kadencję jest Prezydentem PRM.
Za swoją działalność został uhonorowany Złotą Odznaką Automobilklubu Łódzkiego oraz tytułem Honorowego Obywatela m. Łodzi za zasługi w dziedzinie ochrony zabytków motoryzacji. Posiada również wiele odznaczeń Polskiego Związku Motorowego i Urzędu Kultury
Fizycznej i Turystyki.
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gólnych składowych imprezy i w kolejnej
edycji mogą poprawić niedociągnięcia. Ten
ranking jest doskonałą reklamą dobrych
imprez i wytrawnych organizatorów. Słabsi
zaś równają w górę – dzięki czemu imprezy
Polskiego Ruchu Motocyklowego organizowane są na dobrym i bardzo dobrym poziomie, czego często nie można powiedzieć
o zlotach spoza Ruchu.
OBOK: We wrześniu 1991 r. z inicjatywy klubu
„Rotor” Olsztyn odbył się pierwszy w Polsce
wyścig motocykli zabytkowych.

Na zakończenie tego opracowania
trzeba chyba wspomnieć o wpływach grup
zagranicznych na polską „scenę motocyklową”. Powstało sporo polskich filii, „chapterów”, takich klubów jak „Steel Roses MC,
Rebels of Road MC, Gremium MC, Outlaws
MC, ... a także rdzennie polskie kluby
o podobnej orientacji np. Road Runners MC.
Kluby te walczą o wpływy, nierzadko
w sposób bardzo brutalny. Nie jestem
w stanie opisać sensownie, o co właściwie
chodzi w tych „przepychankach”, nie znam
tych środowisk i nie bardzo rozumiem ich
politykę. Jedno jest pewne, z pojawieniem
się klubów tzw. MC, doszło do bójek i ekscesów na zlotach z jednej strony, oraz –
z drugiej – do pewnego uporządkowania
kwestii barw klubowych. Dla współistnienia
tych klubów z Polskim Ruchem Motocyklowym bardzo ważne znaczenie miało spotkanie w Łodzi w styczniu 2003 roku, na które
Rada Koordynacyjna z Prezydentem PRM na
czele zaprosiła przedstawicieli klubów
z kręgu MC pod przewodnictwem kol. Mirka
Stefańczyka. Wyjaśniono stanowiska i ustalono zasady współistnienia i wzajemnego
poszanowania.
Podsumowując cały ten cykl artykułów o polskich klubach i organizacjach (federacjach, konfederacjach, związkach) pragnę podziękować wszystkim, którzy wspomogli mnie materiałami a przeprosić tych,
których ta pisanina nie usatysfakcjonowała.
Wiele faktów zapewne umknęło mojej uwadze, wiele zdarzeń pokrył mrok historii.
Jedno jest pewne – dzieje polskich motocyklistów i ich własnych, polskich organizacji
są bogate i możemy się nimi autentycznie
szczycić.

LISTA CZŁONKÓW1
RADY KOORDYNACYJNEJ
W LATACH 1978-2004

I OSÓB Z NIĄ WSPÓŁPRACUJĄCYCH
Zbigniew Adamczuk
Włodzimierz Belak
Jacek Borkowski
Jacek Cegielski
Zdzisław Chachuła
Piotr Czarnowski
Małgorzata Czarska-Klisz
Piotr „Besa” Czech
Krzysztof Dera
Marek Domagalski
Piotr Dudek
Czesław Frejer
Jacek Guzik
Jan Iglikowski
Bartłomiej „Maruda” Jackiewicz
Sławomir Jopa
Krzysztof „Dziadu” Kaczorowski
Marek Kaczorowski
Piotr Kaleta
Dariusz Kowalski
1

Michał Krawczyński
Adam Kubacki
Audrey Kwilman
Józef T. „Motyl” Motylewski
Andrzej Perczyński
Paweł Piechocki
Piotr Piszczek
Grzegorz Polikowski
Szymon Ptak
Tadeusz Rybak
Iwona Siekirka
Alicja Sierszulska
Bogdan „Marynarz” Skonieczka
Andrzej Szczepański
Aleksander Szlagowski
Ryszard Tałałas
Wojciech Wangryn
Zbigniew „Kotlet” Wasiak
Sławomir Wnuk
Adam „Szangala” Zatoński

Nie jest wykluczone, że w tym zestawieniu brakuje jakiejś osoby, ale powstało ono
w dużej mierze z pamięci, która czasem zawodzi. Jeśli kogoś pominąłem, z góry
przepraszam i proszę o uzupełnienie.

Opracował Piotr „Besa” Czech

W cyklu wykorzystano m.in. materiały z książek:
„40 lat w służbie motoryzacji” – autorstwa
m.in. Władysława Pietrzaka;
„Polski Związek Motorowy wczoraj i dziś” i in.
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