
To byto pół wieku temu. FSO produkowało Warszawy, Syreny
i Potskie Fiaty, a w FSM wytwarzano upra9nione Ma[uchy.
Potak nie posiadat dewiz, bo prawo tego zabraniato, Media
i propaganda nakazywały śl,epą wiare w socjalizm, a rząd
dusz potskiej motoryzacji byt w rgkach tygodnika ,,Motor".

ak było oficjalnie, jednak dolar, funt, marka nie-

miecka byty nieoficjalnymi - acz wszechobecny-

mi - walutami. To była codzienność - leki, ubra-

nla, z\Nność, wszelkie dobra można było oficjalnie kupić
w ramach ,,eksportu wewnętrzne go" za dewizy. Przeciętny
Polak poszukiwał wszelkich sposobóW aby w jego życiu
pojawiła się choć odrobina luksusu. W walce o to bardzo

często nie wahał się robić rzeczy na granicy prawa, a nawet

ją przelrłaczać, Takie bvĘ ówczesne realia.

Spora grupa Polaków pragnęła także luksusów moto ryza-

cyjnycĘ a fymi bva samochody zZachodu. Nie było wów-

czas oficjalnych przedstawicielstw handlowych (w dzisiej-

szym rozumieniu) więc drogi zagtanlcznychaut do polskich
klientów bv*bardzo różne. Ten proces zintensyfikował się

w latach 70. Wprowadzono wówczas przepis, ze jeżeli ktoś

legalnie przebywałpozakrajem przez sześć miesięcy, mógł

przywieźć do Polski samochodbez konieczności wnosze-

nia opłat celnych. W tamtym okresie wielu naszych specja-

listów ( inżyni erów, te chników, |ekar zy, naukowc ow) praco -

wało na kontraktach na caĘm świecie.

Inną grupą byli,,prywaciatze" (najczęsciej rzemieślnicy,

handlowcy, rolnicy, niewielcy fabrykanci), ktorzy w kraju

dorabiali się dażychpieniędzy. Oczywiście nie wykazywa-

li wszystkich dochodów, nie mieli także legalnie dewiz na

zakup auta w Pekao czy poźniej w Peweksie. Była to grupa

Iudzi bogatych i dla nich właśnie prywatnie sprowadzano

samoch ody, aby mogli je kupić w kraju. Całe ówczesne so-

cjalistyczne prawodawstwo było przeciwko nim. Właśnie
to zetknięcie prawa i owego specyficznego popytu na sa-

mochody zagrantczne tworzyło koloryt lat 60.,70. i 80.,

swoistą grę \^r kotka i myszkę.

Co dziś o tym wiemy? Niewiele. Kilka przekazów rodzin-

nych, czasami jakieś wspomnienia w prasie czy Internecie,

ale bardzo ogólnikowe. W owym czasie bv$ to działania

balansujące na krawędzi prawa i wiele osób nadal

unika szczerych opowieści o tamtym
okresie. Tworzy to pewną lukę pomię-

dzy,,oficjalną motoryzacj{' : Syrenami,

Warszawanri, Polskimi Fiatamt, zawiĘ-
mi procedurami, aby je nabyć, a tym, co

realnie było widać na polskich drogach.

Ta luka jest tematem bardzo ciekawym

i barwnym. To zagadntenie niezwykle

obszerne, a wcią ż niezbadane i nieopisane

w rzetelny sposób. Od wielu lat poszukuję

prawdy o tym zjawisku. Duzo konkretów
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: ran iomasz 7, rnotoryzac|ą z,wlązany byl oct lat 5U. Je8o ] Poczęk §lę.
były jedną z nieticznych
oij.ji, * których poiak , stryi ścigal sięwlatach 40.Jaguarem SS100.Jego stryjecz- wizfiwSz
mó91 zobaczYć Porsche, ny brat, Zbigniew Sucharda, brał udział w wyścigach sa- : był specy6czny. Trasa odcinków specjalnych to byly nie-
BMW i Lancie
,óió*a:ł}tóa" * jednym mochodowiĄ jak również zajmowal się profesjonalaym u§tane górki i dołki. Zawodńcy szwedzry widowiskowo

ńiejscu, prrygotowaniern silników do samoehodów ryyścigowych. skakali na 8órkąch, utrąftruiąc duże prędkośei. Postawka
Czynił to w ramach spółki ,,Sucharda-Jankowski-Bielak". ba} się teg9 bo nie miał doświadczenia na tego typu tra-

Pan Tomasz cĄ czas kibicowal tym dzialaniom, ale sport sie. Zawsze pojawiala się obawa - co jest za górĘ, jak idzie
byłzjawiskiem okazjonalnym. Na co dzieńwróżnysposób trasa. Musiał jednak zaryzykować, jeżeh chciał nawiązać

związanybył z ludźmi handĘącymi samochodami zagra- rywaluację z czolówką Ędu. Szukał sposobu i go znalazl.

nicznymi, Do tego fotografował. W jego zbiorach są set- Zobaczf linię słupówiprzewodówtelefonicznychwzdłuż
ki unikatowych zdięć z tamtej epoki. IGlka lat drogi i tego się trzymał jako wyznacznlkaprze-
temuwporozumieniuzPanemTomaszem biegu drogi. Szło dobrze do momentu,

rozpoczĄem poszukiwania wydawry ł1 | , ł ,,,u"* gdy nieoczekiwanie linia telefoniczna

naksiążkęoroboczymtytu1e"RajdyWill-przecinaładrogę.Samochódwypadł
FranciszekPo.t.'k"|issamochodowewPo1scewlatachWI.&'-}.\ztraryiuległprawiecałkowitemu

wsiada do Porsche 911 . 70. i 8o_ Rozruka 
",, 

fl,,iill'_"ada do Porsche 91'| -

i4,l.,1iiil.gił:; #jl'ć"lffi**ffi' ffiT"#,ćffirtr*"#
WówczaspilotowatokolorycietamĘchczasów,Vo1voiskontaktowanosięzpol-
SobiesławaZasadg.1udziaĄktórzygotworzyli,W,,1'."}*skimubezpieczycielem(iyłato

u"ffi::;jr;1#,l; W J#*nr;;ffiil::l
nowych tematów, a z drugiej strony wę samochodu . Zgodzih się. CĄ

.,,- :,;:! ,, :|,,,łt/;ń}głśe

niemaunasteżwyspecjalizowanegoMtrmyktejsprawypo1egałnat1łn,żedo

Franciszka postawki
podczas V Rajdu
Wa rszawskiego I kwiecień
1967 roku). Pó kraksie
w Szwecji auto
zostato 9runtownie
prZebudowane
na rasowa rajdówke.

w moto ryzacji wydawni ctwa.

Opowieści Pana Tomasza Suchardy są

rzeczowe, wiarygodne i niesamowicie ciekawe.

Pozatym takich informacji nie znajdzie się w żadnejprasie

ani innym medium. lM swoim czasie było to pewnego ro-

dzaju tabu, więc wówczas niewielu o tym wiedziało, , dziś
jeszcze mniej osób o tym pamięta. ''

Tomasz Szczerbicki: Tak wiele jest wątków, że nie wiem od

czego zaczqć, czy od samochodów, czy od ludzi, czy od ów-

czesnych realiów. Może rozpocznij"ry ad ludzi - Frąnciszek
Postawka i jego Voluo.

Tomasz Sucharda: To ciekawa historia. Na przełomie iat

50. i ó0. MarekWachowski i Franek Postawka pojechali na

Rajd Szwecji. Ir{a miejscu dostali od fabryki Volvo salno-

Szwecji Postawka pojechał seryjnym

Volvq a po wypadku w fabryce odbudowa-

Po pow,J: il";ilT:::i*JJ:[ rl:l.?i,J*:
mentu, aż padczas któregoś Rajdu Warszawskiego wpadł
w stodołę i rozbił je.

TSz: Zanim przejdziemy do sąmochodów, zapytam jeszcze

o jednego bohątera sportu, ale i handlu samochodami - I{są-

werego Frąnką. To znana postać, choć owianą wieloma tajem-

nicąmi. Jako sportowiec zdobył kilkąnaście tytułów mistrzą

i wicemistrza Polski w rajdach i wyścigach samochodowyclt.

Do tego handlowął samochodami, i to często modeląmi bar-

dzo luksusowymi. IGlkakrotnie prry różrtych wywiadach py-

tąłem wiele osób o l{sąwerego Frąnka. Wszyscy powtarzali
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zawsze jedno stwierdzenie - człowiekbardzo uczciwy. |akPan
zap amiętął I{s ąw er ego F ranka?

TS: Był to wyjątkowo solidny człowiek o pięk 
"j 

kar-

cie historycznej. Pochodzlł z Kutna. W czasie Powstania

Warszawskiego j"go oddział partyzancki przebił się do

Warszawy. Jako jeden z niewielu w Polsce miał licencję na

legalny handel używanymi samochodami. Oficjalnie było

to zezwolenie na pośrednictwo w handlu. Czasami mylnie
podaje się, ze Frank miał pierwszą taką licencję w Polsce po

wojnie. Pierwszy, po 195ó roku, byŁ l{azimierz Zieliński,
ktory miał biuro wWarszawie przy ul. Lubelskiej.

Ksawery Frank zawsze dotrzymywał umów i to

sprawiło zape\^rn e, ze ludzie do dziś do-

brze go wspominają.

Dobrze jeździł na wyścigach i raj-

dach. Startował w rożnychklasach.

Pod koniec kariery duza starto-

wał Polskim Fiatem Lż6p. Kilka
razy jeźdzlł do Monte Carlo.

TSz: I{olejna postać - Adam Wę-

drychowski, zapalony sportowiec.

Powiem szczerze) znajdowanie

informacji o nim sprawią mi dużo

trudności.

TS: Tak, Adam był ciekawą posta-

cią. Jeźdz\l dużo, ze średnimi sukcesa-

mt. Zaczynal od P-70. Jechał tez z Władkiem
Paszkowskim jednym z pierwszych w Polsce NSU Prtnz
w Rajdzie Warszawskim. Startowałteż Renault Dauphine.

Byłzamożnymczłowiekiem. Mógł sobie pozwolić na upra-

wianie tego sportu. Mói brat stryjeczny ożenil się z jego

cotką,Joanną.

Warto wspomnieć, że zona i córka Adama Wędrychow-

skiego równiez próbowaĘ swoich sił w rajdach samocho-

dowych. Corka jeźdzlŁaHondą ó00, azonaFiatem XI/9.
T z: Kolejrry bohater - Longin Bieląk.

TS; Jest to rryjątkowo zasłużony człowiek dla sportu sa-

mochodo\^rego w Polsce. O j.go sukcesach możn aby opo-

wiadać godzinami. Jeźdzlł naprawdę dobrze. Dziesięć razy

wziąładziałw rajdzie Monte Carlo. Wwyścigach byłzawsze
w czołówce.Zakażdym razemmiał dobrze zrobiony samo-

chód. Zawsze też na zawodach miał dobrego mechanika.

Zaczynał starty na służbowym Citroćnie BL. Potem 1eźdzlł
prawie na ]^/szystkim, co pojawiało się u nas w sporcie.

TSz: A jak wspomina Pan Jerzego Jankowskiego? To niesa-

mowity człowiek, który konstruował samochody i budował ie,
ą także startowat nimi z duĄmi sukcesami.

TS: Jankowski jeźdzlŁznakomicie. Był niebywale odważny.

Miał juz swoje lata, a caĘ czasbył w formie. Wy-
cofał się ze startów po po\Mażnym vrrypad-

ku. Było to w Krakowie, w ptzeddzien
wyścigu, na trenirgr wpadł na skarpę

ziemną otaczającą tor. Wyrzuciło

go w powietrze, wypadł z samo-

chodu, zrobtŁ kilka kozłów. Na
szczęście samochód nie spadł na

niego. Niemniej kilka miesięcy

spędził w szpitalu. Poźniej był
wspólnikiem mojego brata stry-

jecznego Zbyszka.

Jankowski caty czas coś konstruował.

Czasami robił pe\Mne rzecz w niekon-

wencjonalny sposób, ale finalnie to się

sprawdzało w praktyce. I(onstruował samocho-

dy i motocykle, które mogty tywalizować z pojazdamL za-

grantcznymi pojawiającymi się na imprezach w Polsce.

TSz: Przejdznry do samochodów - Porsche. I{to miął pierw-

sze takie auto w polsce?

Ts: pierwsze porsche w polsce miał sobiesław zasada.
Drugie, model 9Iż, pod koniec lat 60. miał Włodzimletz
Markowski, znany miłośnikom rywalizacji motocyklowej
zprzełomu lat 40. i50., pamiętny Dyzio, na spóĘ zMa-
rianem Wangratem. Nie pamiętam, na czym to polegało.

Wangrat i Markowski mieli jakiś układ. Kłócili się okropnie

BMW 1ó00 byto
Y.dnym z baróziej

popu[arnych aut
zachodnich w PRL tat ó0
Kupione na Zachodzie
kosztowato tyLe co Duzy
Fiat w Peweksie.

_ Ksawery Frank* i Adam Wgdrychowsi-
przed sta rtem OÓ SO,
Rajdu Monte Carlo,
rok 1967,

@ Soniestaw Zasada
iAdam Wedrychowski
udzie|aja wywiadu. Chm
w po Lsce n ie b ra kowato
uta Le ntowa nych
kierowców, to przez
trudne realia wigkszości
cięzko byto sig przebić.

@ r, kierownicą
porsche wtodzimierz
Ma rkowski, na siedze n iu

obok Marian Wangrat,
ktorzy na róznych
imprezach wymienial.i
sig miejscami kierowcy
i pilota.

@ r_ongin Bietak
[trzyma rgkę na klamce]
wieLce zasŁuzony dl.a
promocji sportów
motorowych w Polsce,
przy Renaul.t 8 Gordini
podczas 13, Rajdu
DoLnośLąskie9o.
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69 0bok tepiej znanych
ł 911 na starcie rajdow
pojawiaty sie takze
Porsche 912
z 4-cyLind rowym
siLnikiem. Mode[em
tym startowa[i m.in.
sobiestaw zasada,
wtodzimierz Markowski
i Ma ria n Wa ng rat.

podczas zawodaw, bo każdy chciał ptowadzić
l autQ a nie siedzieć z boku na mieiscu pilota.
, TSz: I{olejne Porsche sprowadził do Polski chy-

i,, ba Tadeusz Tabencki. Można je było ogJqdać

",, , filmie ,,Motylem jestem, czyli romans 40-1ąt-
i kA" z 1976 roku. A jakto było zBMW? W pew-

'l; nym momencie sporo ich się pojawiło w Polsce.
1 TS: T.k, niewiele osób wie, żew drugiej po-

,, łowie lat 60. B^/tW 1600 bylo stosunkowo

1 tanim samochodem. Jeżeli ktoś kupował
', * }rTiemczech nowe BMW 1600, z listem

,:1|:|1, przewozowym do Polski, to ten samochód
kosztowal I7ż0 dolarów, tyle co w Pekao

Polski Fiat LżSp. Korzyst ali z tego ludzie, ktorzy mogli
wyjechać do Niemiec, bo gdy to BMW było już w Polsce,
j"go cena podwajała się. Mimo cła to był dobry zarobek,
dlatego sporo nowych BMW 1600 pojawiło się w Polsce
naprzełomie lat 60. i70.
TSz: W Warszawie najbardziej znanym warsztątem serwisu-

jąqm BMW był chyba zakłąd Andrzeja Zymirskiego przy ul.

Stępinskiej. Miał nawet autoryzację BMĘ co w owym czasie,

po tej stronie żelaznej kurtyny, było ewenementem. Zanim
Zymirski zajqł się naprawq sąmochodów BMW był jednym

z n ajlep s zy ch p ol ski ch m o to cykli st ów sp or tow y ch.

TS: Pośrednio z BMW wiąże się inna ciekawa historia.
Marek Wachowsl<t zaczął tunigować silniki Polskiego Fia-
ta 125p. Robił to naprawdę dobrze. Chętnych było coraz
więcej, więc zaczął szukać odpowiedniego miejsca do ta-

kiej działalności. ZnaleźIt na Woli stację obsługi, do kto-
rej zupełnie nikt nie przyjeżdżał. Był to zakład niejakiego
Ciechulskiego. Ów człowiek rozpuścił wieści , ze naprawia

BMW, a ze aut tych w Warszawie było sporo, to okolicz-
ni klien ci zaczęli do niego zjeżdżac. Szybko okazalo się

iednaĘ że naprawia samochody w ten sposób, że części
do naprawy jednego wozu bierze z aata innego klienta.
Wieść rozeszła się bĘskawicznie i nawet najgorsze graty
nie przyjeżdżaĘ do tego serwisu. Warsztat wynajął Marek

HISTORIE

Wachowski i tam zacząłrobić silniki.
TSz: Ciekawa sprawą. Na cz.ym polegał ów tuning Polskich
Fiątów 12Sp robiony przez MarkaWąchowskiego?

TS: Modyfikowana była głowica. Rozwiercane, ile się dało,

cylindry. Marek wynalazł w Niemczech specjalny walek
rczrządu. Silnik dostawał dwa gaźniki Webera i specjalny

wydech Bozato. Problem stanowi} *^a korbowe, które
często bva odlewne z wadami. W normalnej eksploatacji

było to niewyczuwalne, ale przy tuningu trzebabyło je se-

lekcjonować i wybierać najlepsze. W*ty bv} prześwietla-

ne przemysłowym urządzeniem rentgenowskim. Kolejna
sprawa to prostowanie wałów korbowych. Po zmontowa-
niu moc silnika dochodzlła do 100 KM.
TSz: Jeżeli już mowa o Mąrku Wacłtowskim, postaci nie-

zmiernie ciekawej w powojennej historii pokkiei motoryzacji,

ta warto wspomnieć Jakt, że w 1962 roku na stracie XXIL
Rajdu Polski pojawił się Mercedesem 3a0 SL. Wprawdzie

auto miato już cztery lata i ponad 120 tysięcy km po trud-

nych rajdowych trasach, niemniej był to 300 SL, auto, które

dziś fascynuje, a co dopiero mówić, jakie robiło wrażenie na

poczqtku lat 60.

TS: TaĘ fabryka dała mu tego Mercedesa, zeby wystarto-

wał w Rajdzie Polski. Bylo to auto po Bóhringerze, rajdo-
wym wicemisttzuEuropy z 1961 roku i rajdowym mistrzu
Europy 196ż roku. Rajd Polski razpoczynał się wyścigiem

na lotnisku Czyżyny.Zdarzyła się wtedy śmieszna historia.
Krzysztof Komornicki jechał wówczas Cooperem, a że

zawsze był wal eczny, to postanowil tego Mercedesa wy-
przedzić. W pewnym momencie oba samochody uderzyĘ
się dość mocno bokami, ale jechały dalej. W wyniku tego

zdaruenia uszko dzony został w Mercedesie zbiornik oleju.
Cienką strużką olej ciekł na tylną oponę Merced esa, ale za-

aferowany 1azdąWachowski tego nie zauważył. Do pierw-
szego zakętu, na którym czerwony SL zaczął obracać się
jak na lodzie.

Ow występ Mercedesa 300 SL na Rajdzie Polski był pre-
ludium do ważniejszego wydarzenia, które mogło zmienić



obraz polskiego sportu samochodowego. Po rujdzie Wa-
chowski zjawlł się na naradzie Komisji Sportowej Polskie-

go Związku Motorowego i powiedział, ze Mercedes chce
dać kilka swoich samochodów dla polskich rajdowców.
Wtedy szefem Komisji Sportowej był pułkownik Gałecki.
Na słowa Wachowskiego Gałecki dostał szału t zacząłWry-
czeć, ze nie będą brali samochodów odfaszystów, morder-
ców Polaków, rewizjonistów itd. Na to Wachowski wstał
i powiedział - ,,Pan prezes mówi taĘ jakby z drzwi Mer-
cedesów ciekła krew Polaków zamordowanych w Oświę-
cimiu, a caĘ rząd Polski jeździł Mercedesami". I na tym
skończyła się rozmowa.

TSz: Wąchowski miał rację. Podstawowym

autem rzqdowym był wówczas Mercedes

300 Adenauer. Weflocie rządowej było

ich około 20. Tu warto wspomnieć,

że rzqd Polski (konkretnie I,}rzqd

Rady Ministrów) miał w swym

posiadaniu Mercedesa 300 St.
Zostął on kupiorty z ekspozycji

Targów Poznańskich w roku 1957

i nieoficjalnie pozostawiory do dys-

pozycji premiera Józefa Qrankie-
wicza, który był pasjonątem motory-

zacji. W latąch 80. sąmochód ten został
wystawiorly na ogólnodostępnym przetargu

i sprzedany osobie prywatnej.

|eżeli jesteśmy już prq tak szczytowo ekskluzywnych autach,

to muszę Pana zapytać o Tądeusza Tabenckiego, szarq emi-

nencję tamtycLt lat. W połowie lat 70. w Europie (znalazłem

takq informację we lrancuskim piśmie hobbyłycznym) Ta-

bencki uchodził za jednego z największych kolekcjonerów eks-

kluzywrtych samochodów zabytkowych w Europie. Jego klien-

tąmi byli najbogatsi ludzie Europll ą także dwory królewskie.

P o si ad ął r ów ni eż sp o r o n ow y ch, ekskluzy w ny ch s am o ch o d ów.

Irką rolę odgrywał Tąbencki w tamtych latach?

TS: Tabencki byłzawsze na uboczu. Miał dobre samocho-

dy. Wszyscy się go bali. Czasami niektórzy robtli z nim in-
teresy, ale zaws ze z dużym dystansem. Miał opinię oszusta.

TSz: Kilka lat temu w ksiqżce ,,Mercedes a sprawa polska"
zamieściłem opowieść Andrzeja Esse o wyścigowyrn Mercede-

sie Wlfi (poprawnie nąleżałoby powiedzieć: WlS4 Mlfi),
legendarnej Srebrnej Strzale. Andrzej Esse ogJądał go w War-

szawie, na parkingu strzeżonym prry ul. Grójeckiei. Pan zna
historię tego samochodu z wcześniejszego okresu.

TS: Ten samoch ód przez pewien czas znajdował się w ga-

raża mojego stryja. Na parkingprzy ulicy Grójeckiej trafił
poźnie| Był w zasadzie kompletny, nie było tylko kół, kie-

rownicy i tapicerki. Był to wyścigouoy Mercedes

W163, Lż-cylindrowy, trzyLttrowy, z dwie-

ma spręzarkami. Było to techniczne

dzieło sztuki. Pojawiaty .ię pomysĘ,
na szczęście niezrealizowane, aby

ptzeciąć silnik na pół t zrobic
z tego 6-cylindrowkę.

W drugiej połowie lat 50., gdy

była fala budowy SAM-ow, Polski
Związek Motorowy dał ten sa-

mochód stryjowi, żeby przerobil
go na wyścigowego SAM-a. Potem

sanlochód trafił gdzieś indziej.

TS: W powojennej historii pojawiały
się w Polsce dwie mercede-

sowskie Srebrne Strzały. Kilka
ląt temu pisaliśrny o tym w Classciauto.

Jedną z nich był właśnie ten W163. Drugą
Wl2S, odnaleziony po wojnie we Wrocła-

wiu. WspóInym polskim mianownikiem tych

wyścigówek był fakt, że finąlnie trafiły w ręce

Tądeuszą Tabenckiego i zostaty sprzedane zą
granicę. Byb to wyjqtkowe auta, które do dziś
uznawane są - bez cienia przesady - za tech-

niczne dzieła sztuki.

Dziękuję bardzo za rozmowę. GEI

Biato-czerwone
Yłlpine 41 1 0

Krzysztofa Ko m o rn i cki eg o
lwsiada do auta]
i Zygmunta
Wiśniowskiego podczas
oŁsztyńskiego Rajdu 1 001
Jezior w 1969 roku.
Francuski pocisk wyszedt
z tej imprezy zwycigsko.

"} Y::ne silniki,/V soIidne podwozie
i stosunkowo niska cena
zakupu { !l spowodowaty,
że BMW 02 staty sie dość
poputarne na krajowych
odcinkach specjaInych.

Ę Adam Smorawiński
Fo i Andrzej Zembrzuski
w BMW 1ó00 ii przed
startem do odcinka
na Rajdzie PoLski
w 1 9ó9 roku.
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