
 

Fryderyk SOSNOWSKI* 

Turystyka motorowa w Polsce  

w dekadzie Edwarda Gierka  

Streszczenie 

Celem niniejszego artyku u jest przedstawienie turystyki motorowej w Polsce w latach 1970–1980. 

Turystyka motorowa od swoich pocz tków mia a wszelkie cechy turystyki kwalifikowanej. 

Wymaga a okre lonych umiej tno ci w pos ugiwaniu si  pojazdami mechanicznymi. Od 1955 ro-

ku zosta a oficjalnie uznana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze za jedn   

z form turystyki kwalifikowanej. 

W dekadzie Edwarda Gierka ten rodzaj turystyki znacznie zyska  na popularno ci. Na wzrost 

zainteresowania turystyk  motorow  i jej niew tpliwy rozwój du y wp yw mia a polityka pa stwa 

w tym okresie. Zw aszcza propagowany przez Gierka tzw. program motoryzacyjny. Dzi ki du ym 

inwestycjom w infrastruktur  drogow , seryjnej produkcji fiata 126p oraz specjalnej przyczepy 

campingowej „Niewiadów N-126” turystyka motorowa rozwin a si  na bardzo du  skal .  

W latach 70. XX wieku organizacj  turystyki motorowej w Polsce zajmowa y si  g ównie trzy 

krajowe organizacje: Polski Zwi zek Motorowy, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznaw- 

cze oraz Polska Federacja Campingu. Do ich najwa niejszych zada  nale a o organizowanie imprez 

turystyki motorowej, popularyzowanie tej dyscypliny turystyki, dbanie o bezpiecze stwo turystów 

motorowych oraz docenianie ich osi gni  poprzez przyznawanie odznak turystyki motorowej. 

S owa kluczowe: turystyka motorowa, dekada Edwarda Gierka, lata 70. XX wieku, turystyka 

kwalifikowana, motoryzacja. 

Pocz tki motoryzacji oraz zorganizowanej turystyki motorowej w Polsce 

si gaj  ostatnich lat XIX wieku, kiedy to organizowano pierwsze wycieczki sa-

mochodowe. W 1909 r. zatwierdzono statut pierwszej organizacji zrzeszaj cej 

automobilistów – Towarzystwa Automobilistów Królestwa Polskiego1. By a to 

organizacja bardzo elitarna skupiaj ca przedstawicieli arystokracji2. W 1918 r. 
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stowarzyszenie zosta o przekszta cone w Automobil Klub Polski, w którym  

w 1926 r. powsta a sekcja turystyki. Rok wcze niej utworzono inne zrzeszenie 

automobilistów – Polski Touring Klub. PTK zajmowa  si  przede wszystkim tu-

rystyk  motorow . Nast pnie w 1926 r. powsta a trzecia organizacja zaanga o-

wana w sprawy turystyki motorowej – Polski Zwi zek Motocyklowy. Po II woj-

nie w. w 1950 r. wszystkie trzy organizacje zosta y po czone w jedn  – Polski 

Zwi zek Motorowy3, który jednoczy  poszczególne automobilkluby, sportow-

ców motocyklowych oraz turystów4. W tym samym roku po utworzeniu Pol-

skiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego przy Zarz dzie G ównym 

PTTK powsta a Sekcja Turystyki Motorowej5. Po II wojnie w. turystyka moto-

rowa rozwin a si  g ównie dzi ki uruchomieniu na skal  masow  produkcji 

krajowych motocykli WFM (Warszawskiej Fabryki Motocykli), WSK (Wy-

twórni Sprz tu Komunikacyjnego w widniku) oraz junaka w Szczeci skiej Fa-

bryce Motocykli6. W latach 1950–1956 dzia alno  Polskiego Zwi zku Motoro-

wego polega a jedynie na propagowaniu sportu wyczynowego. Od 1956 r. zmie-

niono jednak profil dzia alno ci i PZM zajmowa  si  równie  turystyk , wiad-

czeniem us ug dla zmotoryzowanych, szkoleniem kierowców i bezpiecze stwem 

drogowym. W 1958 r. powo ano przy Zarz dzie G ównym PZM G ówn  Komi-

sj  Turystyki, która wprowadzi a szkolenie spo ecznych instruktorów turystyki 

motorowej. W 1955 r. PTTK powo a o przy Zarz dzie G ównym Komisj  Tury-

styki Motorowej, uznaj c jednocze nie turystyk  motorow  za jedn  z form tu-

rystyki kwalifikowanej. Celem dzia alno ci KTM by o zw aszcza propagowanie 

krajoznawstwa. Utworzono system szkolenia i nadawania uprawnie  przodow-

nickich. W 1963 r. postanowienia o dzia alno ci turystycznej, w tym równie  

motorowej, znalaz y miejsce w statucie Zrzeszenia Ludowych Zespo ów Spor-

towych. W latach 60. XX wieku zacz a rozwija  si  w Polsce nowa forma tury-

styki motorowej camping i caravaning. W 1964 r. powsta a Polska Federacja 

Campingu7. 

Na wzrost zainteresowania turystyk  motorow  i jej niew tpliwy rozwój  

w latach 70. XX wieku du y wp yw mia a polityka pa stwa w tym okresie. 

Pierwsze decyzje nowej w adzy z grudnia 1970 r. i stycznia 1971 r. spowodowa-

y przeci tny wzrost p ac o 5–6 proc.8, gdy w latach 60. XX wieku wzrost ten 

wynosi  zaledwie 1–2 proc. Wy sze dochody stworzy y mo liwo ci do swobod-

niejszego wyboru w zakresie potrzeb wy szego rz du, w tym motoryzacji i ch ci 

uprawiania ró nych form turystyki9. Jednym z wa niejszych pomys ów Edwarda 
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Gierka i jego ekipy rz dz cej by  tzw. program motoryzacyjny. Za o eniem I se-

kretarza KC PZPR by o, aby Polacy mogli w jak najwi kszym stopniu korzysta  

z dobrodziejstw motoryzacji10. Samochód, co zrozumia e, by  równie  przed-

miotem szczególnego po dania przez spo ecze stwo. Pragnienie to pa stwo 

stara o si  zaspokaja 11. Zakupiono w osk  licencj  na produkcj  fiata 126p.  

W ci gu trzech lat w Bielsku-Bia ej i Tychach powsta y fabryki „Ma ego Fia-

ta”12. Od 1974 r. ruszy a seryjna produkcja tego samochodu. Miliony obywateli 

zak ada o oszcz dno ciowe ksi eczki samochodowe13. Fiat 126p (z czasem fiat 

126) kosztowa  pocz tkowo 69 tys. z . Mniej p acili ludzie, którzy kupowali auto 

na przedp aty. Op aca o si  zap aci  wcze niej, a otrzyma  samochód nieco pó -

niej14. W 1977 r. skonstruowano nowy, wi kszy samochód polonez (na bazie fia-

ta 125p)15. Jak znacznie wzros a liczba posiadaczy samochodu osobowego, 

wiadcz  liczby. W 1970 r. po polskich drogach je dzi o 453 tys. samochodów, 

natomiast pod koniec dekady Gierka by a to ju  liczba ponad 2 mln pojazdów. 

Oprócz produkcji samochodów w ramach ogólnego programu modernizacji kra-

ju tworzono infrastruktur  dla rozwoju motoryzacji. Wybudowano nowoczesn  

tras  Katowice – Warszawa, a podobn  rozpocz to budowa  w kierunku Pomo-

rza. W Warszawie zbudowano drogi przelotowe – Tras  azienkowsk  i Wis o-

strad , a wi kszo  dróg publicznych pokryto asfaltow  nawierzchni 16. Wed ug 

s ów Edwarda Gierka, na masowej motoryzacji opiera a si  jego ca a filozofia 

za o e  ekonomicznych i spo ecznych17. Dzi ki wymienionym inwestycjom  

w infrastruktur , popularnemu „Maluchowi” oraz dostosowanej do niego spe-

cjalnej przyczepie campingowej Niewiadów N-126 rozwin a si  w Polsce tury-

styka motorowa na niespotykan  dot d skal 18. 

W latach 70. XX wieku turystyk  motorow  zajmowa y si  g ównie trzy 

wspomniane wcze niej krajowe organizacje: Zwi zek Motorowy, Polskie Towa-

rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze i Polska Federacja Campingu.  

Polski Zwi zek Motorowy prowadzi  wielorak  dzia alno  spo eczn  i go-

spodarcz , zaspokajaj c w miar  mo liwo ci rosn ce potrzeby posiadaczy po-

jazdów samochodowych, w tym potrzeby turystyczne19. W ramach PZM dzia-

alno  motorow  prowadzi y automobilkluby i kluby motorowe zajmuj ce si  

organizowaniem i prowadzeniem kwalifikowanej turystyki motorowej, a tak e 
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12  J. Rolicki, Edward Gierek…, s. 86. 
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19  „Motor” 1976, nr 13, s. 14. 
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propagowaniem turystyki samochodowej i sportu20. Wed ug statutu Zwi zku je-

go celem by o: „1) popularyzowanie, organizowanie i koordynowanie sportu 

motorowego masowego i wyczynowego; 2) popularyzowanie, organizowanie, 

koordynowanie i wiadczenie us ug dla turystyki motocyklowej i samochodowej 

krajowej i zagranicznej poprzez agendy w asne i poprzez automobilkluby;  

3) krzewienie w ród spo ecze stwa kultury motoryzacyjnej”21.  

W ramach Zarz du G ównego i Okr gów PZM dzia a y Komisje Turystyki 

Motorowej, których zadaniem by o nadzorowanie dzia alno ci turystycznej au-

tomobilklubów. W 1973 r. powo any zosta  Zarz d Dzia alno ci Gospodarczej 

Polskiego Zwi zku Motorowego, który prowadzi  w zwi zku dzia alno  us u-

gow  i gospodarcz . W ramach ZDG obs ug  ruchu turystycznego zajmowa y 

si  Biuro Turystyki Zagranicznej oraz okr gowe biura turystyki22. Tematem ich 

dzia alno ci by a obs uga oraz organizacja krajowej i zagranicznej turystyki mo-

torowej. Biura zajmowa y si  organizowaniem przyjazdowego i wyjazdowego 

zagranicznego ruchu turystycznego dla indywidualnych turystów w asnymi po-

jazdami mechanicznymi. Prowadzi y tak e graniczne biura obs ugi, których za-

daniem by y m.in. sprzeda  bonów na paliwo i wy ywienie, informacja, sprze-

da  map, ubezpieczenie pojazdów czy wymiana dewiz. Biura trudni y si  rów-

nie  ustalaniem i wydawaniem mi dzynarodowych dokumentów drogowych. 

Jednymi z najcz ciej wydawanych tego typu dokumentów by y popularne w la-

tach 70. XX wieku karty kredytowe Mi dzynarodowej Pomocy Samochodo-

wej23. By  to system wiadcze  polegaj cy na sprzeda y listów kredytowych dla 

turystów wyje d aj cych za granic 24. W 1976 r. przy wyjazdach do krajów ka-

pitalistycznych ksi eczka zawiera a listy o warto ci 400 franków szwajcar-

skich, natomiast do pa stw socjalistycznych – warto ci 3000 z . Listami tymi 

mo na by o op aca  naprawy pojazdu z przyczyn eksploatacyjnych. Rozliczenie 

nast powa o po powrocie do kraju, w z otówkach i cznie z odpowiedni  op at  

turystyczn 25. Przyk adowo w 1975 r. z wycieczek organizowanych przez BTZ 

PZM skorzysta o ok. 8 tys. zmotoryzowanych. Polscy tury ci motorowi wyje -

d ali przede wszystkim do Rumunii i Bu garii. Szczególnie atrakcyjne wyjazdy 

organizowane by y dla dzia aczy spo ecznych PZM i cz onków klubów zrzeszo-

nych lub sfederowanych w PZM26. PZM zach ca  tak e zagranicznych turystów 

motorowych do przyjazdu do Polski, organizuj c – wspólnie z Polskim Komite-

tem Olimpijskim – Rajd Folkloru Polskiego. By a to impreza motorowa w for-

mie wycieczki samochodowej po czona z elementami krajoznawstwa i rywali-

                                                 
20  R. Bar, A. Doli ski, Turystyka, Wroc aw 1978, s. 43. 
21 W. Reczek, Model organizacyjny turystyki w Polsce, Warszawa 1969, s. 131. 
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23  Tam e, s. 50. 
24 W. Reczek, Model organizacyjny…, s. 131. 
25  „Motor” 1976, nr 8, s. 15. 
26  „Motor” 1976, nr 1, s. 15. 
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zacji sportowej, przygotowywana g ównie dla Polonii zagranicznej27. Wraz z ro-

dakami do Polski przybywali te  obcokrajowcy, ich cz onkowie rodzin, znajomi 

i przyjaciele. Impreza cieszy a si  za granic  dobr  renom  mimo wielu konku-

rencyjnych i atrakcyjnych imprez organizowanych przez ró ne biura podró y28. 

Wa n  rol  w przypadku turystyki motorowej odgrywa y w dekadzie Gierka 

motorowe odznaki turystyczne. PZM przyznawa  sze ciostopniow  Odznak  

Turysty Motorowego: m odzie ow  (w przypadku m odzie y do lat 16), br zo-

w , srebrn , z ot , z ot  z kompasem i z ot  z wawrzynem. Ka da osoba upra-

wiaj ca czynnie turystyk  motorow  mog a tak  odznak  uzyska , zarówno kie-

rowca, jak i pasa er29. W celu uzyskania odznaki nale a o zdoby  odpowiedni  

czn  liczb  punktów (im wy sza stopniem odznaka, tym wi ksza liczba ko-

niecznych do zdobycia punktów). Punkty otrzymywano za zwiedzanie miejsco-

wo ci lub obiektu turystycznego oraz udzia  w imprezach turystyki motorowej. 

Do otrzymania stopnia z otego z kompasem i z otego z wawrzynem dodatkowo 

wymagane by o uko czenie specjalistycznego kursu SITM I stopnia30.  

W 1978 r. GKT ZG PZM wprowadzi a now  czterostopniow  Odznak  Tu-

rysty Caravaningowego: Wilczka Karawany (dla dzieci od 7 do 16 lat), br zow , 

srebrn  oraz z ot  (wszystkie powy ej 16 lat). Ten rodzaj odznak móg  zdoby-

wa  ka dy, kto uprawia  turystyk  caravaningow . Do zdobycia OTC potrzebne 

by o wykonanie co najmniej jednego z nast puj cych zada  regulaminowych: 

udzia  w dwóch imprezach turystyki caravaningowej, opracowanie wyprawy ca-

ravaningowej, próba sprawno ci w kierowaniu zespo em caravaningowym, 

udzia  w organizowaniu imprezy turystyki caravaningowej, publikacja na temat 

caravaningu, praca spo eczna przy realizowaniu statutowych celów ko a carava-

ningu. Oprócz tego nale a o zdoby  odpowiedni  dla danego stopnia odznaki 

liczb  punktów za nast puj ce zadania: ka de przejechane 500 km, ka de pi  

dób trwania wyprawy, ka dy biwak na nowym miejscu, zwiedzanie muzeów, 

skansenów, parków narodowych i zabytków, za co najmniej kilkugodzinne 

zwiedzanie miejscowo ci, obiektów, regionów i szlaków turystycznych31. 

W dekadzie rz dów Gierka co roku odbywa y si  interesuj ce imprezy kra-

jowe i zagraniczne organizowane przez Polski Zwi zek Motorowy. Oprócz raj-

dów samochodowych rangi mistrzowskiej, du  cz  tych imprez stanowi y tu-

rystyczne wycieczki samochodowe oraz motocyklowe32. Organizatorem wiel-

kich wydarze  dla turystów motorowych by y automobilkluby, zw aszcza Au-

                                                 
27  M. Majkowski, Polska Ludowa zaprasza. Polityka turystyczna w czasach Edwarda Gierka, 

Warszawa 2008, s. 71. 
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30  R. Szepke, Vademecum…, s. 140–141. 
31  Tam e, s. 142. 
32  P. Sowi ski, Wakacje w Polsce Ludowej. Polityka w adz i ruch turystyczny (1945–1989), War-

szawa 2005, s. 183. 
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tomobilklub Warszawski. Za eventy organizowane dla turystów motorowych 

odpowiedzialna by a Komisja Turystyki AW, któr  od 1971 r. tworzyli: Jan Ci-

chy (przewodnicz cy), Halina Lewicka (sekretarz Komisji), Eugeniusz Kami -

ski (wiceprezes ds. turystyki), W odzimierz Batijewski, Antoni Bach, Witold 

Gajewski, Andrzej Gjeysztor, Teresa Kobecka, Andrzej Kopesty ski, Maria a-

b cka, Tadeusz Piskorski, Witold Prószy ski, Andrzej Roszkowski, Janina Smo-

licz, Wanda Wójcikowska, Aleksy Zawodny33.  

Przez ca y okres lat 70. XX wieku odbywa a si  cykliczna impreza pod na-

zw  „Ogólnopolski Indywidualny Konkurs Turystyczny”. Ka dego roku kon-

kurs organizowany by  pod innym has em. Przyk adowo w 1975 r. Komisja Tu-

rystyki Automobilklubu Warszawskiego zorganizowa a konkurs „Zabytki, Oby-

czaje, Legendy” polegaj cy na poznaniu legend, poda  czy obyczajów zwi za-

nych z obiektami i miejscowo ciami turystycznymi. Wymaga o to od uczestników 

wizyt w bibliotekach w poszukiwaniu róde  historycznych, oraz spotka  z miesz-

ka cami i ludowymi gaw dziarzami odwiedzanych miejsc34. W 1977 r. slogan 

imprezy brzmia  „Ze sza ca na szaniec…”. Zadaniem uczestników by o wówczas 

poznanie obiektów fortyfikacyjnych, z którymi wi za o si  wa ne wydarzenie hi-

storyczne. W 1979 r. has o imprezy brzmia o „W drówki z D ugoszem”. Bior cy 

udzia  w konkursie rozpoznawali miejsca, o których pisa  Jan D ugosz w swoich 

kronikach. Po ka dej imprezie uczestnicy otrzymywali nagrody w postaci br zo-

wych, srebrnych i z otych plakietek. Oprócz tego uczestnicy opracowywali zebra-

ne podczas konkursu materia y, które oceniane by y przez profesjonalne jury. Au-

torzy najlepszych opracowa  otrzymywali dodatkowe nagrody35.  

W pierwszej po owie dekady lat 70. XX wieku Komisja Turystyki Automo-

bilklubu Warszawskiego zorganizowa a nast puj ce imprezy: W 1970 r. Elimi-

nacja Okr gowa Turystycznych Samochodowych Mistrzostw Polski, „ ladami 

Zimy”, „Powitanie Wiosny”, „Otwarcie Sezonu”, „ ladami Polskich Tatarów”, 

„Pogo  za Dzikiem”, „Warszawski Wrzesie ”, „Uczestnicy Ogranizatorom”  

i „Wieczór Wspomnie ”36. W 1971 r. „ ladami Zimy”, „Powitanie Wiosny”, 

„Otwarcie Sezonu Motorowego”, „Do rodka Polski”, „Kwitn ce Jab onie”, 

„550 lat Mi ska Mazowieckiego”, „Warszawski Wrzesie ”, „Pogo  za Dzi-

kiem”, „Uczestnicy Ogranizatorom”. Dzia acze Komisji Turystyki ponadto brali 

udzia  w Rajdzie Folkloru Polskiego i Rajdzie „OLMO-POLMO”37. W 1972 r. 

pojawi o si  kilka nowych imprez o nazwach „ ladami Ksi cia Józefa”, „Na 

Bzy By”, „Kampinoskie Derby”, „Ku Nieznanemu Wschodowi”, „Z Biegiem 

Wis y”38. Dwa lata pó niej przeprowadzono m.in. imprezy klubowe „Znaki”, 

                                                 
33  Automobilklub Polski: 1909–2009. Monografia, red. B. Mierkowski, Warszawa 2009, s. 205. 
34  „Motor” 1976, nr 2, s. 15. 
35  R. Szepke, Vademecum…, s. 133–134. 
36  Automobilklub Polski: 1909–2009…, s. 205. 
37  Tam e, s. 206–211. 
38  Tam e, s. 212. 
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„Na Majówk ”, „ ladami Kubusia Puchatka” i „Polowanie na Lwy”, natomiast 

w kolejnych latach organizowano imprezy pod takimi has ami, jak np. „Post 

Prima Aprilis”, „Szukamy Kwiatu Paproci”, „Nie Tylko dla Kierowców” czy 

„ wi tojanka”39. 

Od po owy lat 70. XX wieku popularna sta a si  usportowiona turystyka mo-

torowa. PZM z du  cz stotliwo ci  organizowa  mistrzostwa Polski, rajdy klu-

bowe, regionalne i strefowe czy mistrzostwa okr gów. Dwie imprezy, „Rajd 

Dolno l ski” i „Rajd Wi la ski” zosta y uznane za mi dzynarodowe. W 1975 r. 

zorganizowano w Polsce najwi ksz  imprez  usportowionej turystyki motorowej 

w Europie, Motocyklowy Mi dzynarodowy Rajd FIM, w którym brali udzia  

cz onkowie PZM. Do innych du ych imprez PZM w tym okresie zaliczy  mo na 

Samochodowy Rajd Folklorystyczny oraz Turystyczny Puchar Przyja ni Krajów 

Socjalistycznych. Uczestnicy usportowionej turystyki motorowej mogli wzi  

udzia  w rajdach czy wy cigach okoliczno ciowych, podnie  umiej tno ci  

i kultur  motoryzacyjn , przyjemnie sp dzi  czas, pozna  ciekawych ludzi i po-

g bi  swoj  wiedz  krajoznawcz . Atrakcyjno  turystyki motorowej polega a 

zw aszcza na tym, e jej uczestnicy mogli zwiedzi  w tym samym czasie znacz-

nie wi cej ni  uczestnicy innych rodzajów turystyki usportowionej40.  

PZM cyklicznie organizowa  specjalnie dla turystów motocyklowych elimi-

nacje do Turystycznych Motorowych Mistrzostw Polski. By y to imprezy o naj-

wszechstronniejszym programie, obejmuj cym krajoznawstwo, bezpiecze stwo 

ruchu drogowego, kultur  jazdy i umiej tno  udzielania pierwszej pomocy41. 

Innymi popularnymi imprezami turystyki motocyklowej by y zjazdy lub rajdy 

okoliczno ciowe, „plakietowe” i „gwia dziste”. Rajdy by y imprez , w trakcie 

której wyst powa y takie elementy, jak jazda jedno- lub wieloetapowa, jazda na 

regularno  lub orientacj , jazda dzienna, nocna, terenowa lub patrolowa. Zjazd 

by  za  jazd  docelow  rozpocz t  z ró nych kierunków. Najwa niejsz  kwesti  

by y jednak krajoznawcze tre ci programowe, które musia y si  znajdowa   

w programach imprez42. Du  popularno ci  cieszy a si  zw aszcza Ogólnopol-

ska Turystyczno-Sportowa Impreza Motorowa o „Z oty Kask”. By a ona naj-

wi ksz  i najbardziej rozpowszechnion  imprez  m odzie y wiejskiej, w której 

cznie we wszystkich etapach a  do wojewódzkiego etapu bra o udzia  corocz-

nie kilkadziesi t tys. uczestników. Poza aspektami wychowawczymi, podnosze-

niem kultury jazdy i bezpiecze stwa ruchu drogowego, impreza mia a za zada-

nie zjednywanie dla turystyki motorowej nowych uczestników. Organizowano 

wiele ciekawych konkurencji, jak np. turniej pos ugiwania si  sprz tem tury-

stycznym, konkurs znajomo ci budowy motocykla i umiej tno ci naprawy uste-

rek czy znajomo ci ruchu drogowego. Fundatorem g ównej nagrody „Z otego 
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Kasku” by a redakcja „Nowej Wsi”, nagrody za drugie miejsce („Srebrnego Ka-

sku”) redakcja „Motoru”, natomiast „Br zowego Kasku” – redakcja „Zarzewia”43.  

Kwalifikowan  turystyk  motorow  w Polsce rozwija y tak e inne stowarzy-

szenia, jak np. Liga Obrony Kraju czy Zrzeszenie Ludowych Zespo ów Sporto-

wych44. Wspomaga y one PZM i automobilkluby w organizacji wielu imprez tu-

rystyki motorowej. Wspomniana LOK posiada a nawet w asn  odznak : Tury-

styczn  Odznak  Motorow  LOK45. 

W 1978 r. w imprezach turystycznych organizowanych przez PZM udzia  

wzi o ok. 123 tys. osób. Przez ca  dekad  Gierka z roku na rok dynamicznie 

ros a liczba stowarzyszonych w klubach motorowych PZM. We wspomnianym 

1978 r. przekroczy a ona 150 tys. osób46. 

Dzia alno  turystów motorowych skupia a si  w latach 70. XX wieku rów-

nie  w klubach turystyki motorowej Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajo- 

znawczego. Kluby te wypracowa y w asny system organizacyjno-popularyza- 

torski, w którym bardzo wa n  rol  odgrywa  ruch spo eczny przodowników tu-

rystyki motorowej oraz specjalistyczny system odznak turystycznych. Najak-

tywniejsi dzia acze turystyki motorowej odznaczani byli honorow  odznak  

„Z ota kierownica”47 jako szczególne wyró nienie za dokonania na polu krze-

wienia turystyki motorowej. 

Standardowymi odznakami przyznawanymi przez PTTK by y Motorowa 

Odznaka Turystyczna i Odznaka Turysty Motorowego. Od 1971 r. obowi zywa-

a pi ciostopniowa skala odznak. Trzy klasy odznak w stopniu z otym, zamiast 

dotychczasowej jednej, oraz po jednej w stopniu srebrnym i br zowym. Odznaki 

MOT mogli zdobywa  tury ci od 16 roku ycia, a odznaki OTM od lat 12. Po-

dobnie jak w przypadku odznak PZM, o przyznawaniu odznak PTTK decydowa-

y zdobyte punkty. Punkty otrzymywano za ka dy dzie  wycieczki motorowej, 

ka dy dzie  zwiedzania podczas wycieczki oraz za udzia  w imprezach i kursach 

PTTK48. 

PTTK od czasu powo ania Komisji Turystyki Motorowej zajmowa o si  sys-

tematycznym szkoleniem liderów tej formy turystyki. Stanowili oni kadr  do-

wiadczonych krzewicieli i organizatorów zorganizowanej turystyki motorowej 

w latach 70. XX wieku49. Liczba przeszkolonych liderów turystyki motorowej 

pod koniec dekady Gierka wynosi a 1508 os. w 1978 r., 1556 os. w 1979 r.  

i 1589 os. w 1980 r.50 Przodownikiem turystyki motorowej móg  zosta  turysta 
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spe niaj cy kilka warunków: musia  by  cz onkiem PTTK co najmniej od 2 lat, 

posiada  uprawnienia organizatora turystyki PTTK, odby  odpowiednie szkole-

nie zako czone sprawdzianem z teorii i praktyki oraz posiada  co najmniej 

srebrn  Motorow  Odznak  Turystyczn  PTTK lub Odznak  Turysty Motoro-

wego PTTK. Do obowi zków krzewiciela turystyki motorowej nale a o branie 

czynnego udzia u w pracach swego ogniwa PTTK, organizowanie i prowadzenie 

wycieczek oraz imprez turystyki motorowej, a tak e pog bianie wiedzy z zakre-

su krajoznawstwa i turystyki motorowej. Szkoleniem instruktorów turystyki mo-

torowej zajmowa a si  tak e Podkomisja ds. Szkolenia Aktywu Turystycznego 

GKT PZM51.  

W po owie dekady Gierka kluby turystyki motorowej kierowane przez 

G ówn  Komisj  Turystyki Motorowej zacz y zwraca  uwag  na zaktywizo-

wanie wi kszej liczby turystów zmotoryzowanych. Podczas Plenum GKT PTTK 

w 1976 r. szczególn  uwag  zwrócono na organizacj  turystyki indywidualnej 

przez kluby i oddzia y przy zak adach pracy. Dzia acze PTTK proponowali te  

nawi zanie wspó pracy z pras , zw aszcza regionaln , w celu wi kszej popula-

ryzacji turystyki motorowej w ród spo ecze stwa52. 

Oddzia y PTTK by y organizatorami wielu ciekawych imprez turystyki mo-

torowej. Warto wymieni  chocia by organizowany przez Oddzia  PTTK „ e-

ra ” FSO cykliczny, odbywaj cy si  ka dego roku lat 70. XX wieku w Pomie-

chówku ko o Warszawy nad Zalewem Zegrzy skim zlot turystyczny pracowni-

ków FSO „ era ”. W po owie dekady oddzia  zrzesza  blisko 30 klubów, komi-

sji i kó  turystyki. Najliczniejszym by  w owym okresie Klub Turystyki Moto-

rowej ITINERER53. 

Turystyka motorowa w Polsce organizowana przez PTTK cieszy a si  bardzo 

du  popularno ci  w latach 1970-1975. Wed ug danych statystycznych w 1960 r. 

liczba osób uprawiaj cych turystyk  motorow  organizowan  przez PTTK wyno-

si a zaledwie 38,2 tys., w 1965 r. 41,4 tys., natomiast w latach 70. a  119 tys. os.  

w 1970 r. i 113 tys. os. w 1975 r. W 1980 r. liczba turystów motorowych w PTTK 

zmala a do 52,9 tys. Powodami zmniejszenia liczby osób uprawiaj cych turystyk  

motorow  pod koniec dekady rz dów Gierka by  wzrost cen benzyny i eksploata-

cji samochodów w tamtym okresie oraz ogólne pogorszenie warunków yciowych 

spo ecze stwa54. Jeszcze w 1979 r. liczba osób uczestnicz cych w imprezach  

i wycieczkach motorowych organizowanych przez PTTK wynosi a 66,7 tys., za  

rok pó niej by a to liczba o prawie 14 tys. mniejsza55. 

Motorowe imprezy turystyczne zaliczane by y do najbardziej lubianych form 

turystyki, przy czym wybór by  wyra nie uzale niony od rodowiska. Wed ug 
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statystyk turystyk  motorow  wybierali najcz ciej mieszka cy ma ych i red-

nich miast56. Turystyka motorowa by a drug  co do zasi gu form  turystyki ro-

dzinnej. Du y wp yw na to mia  rozwijaj cy si  z roku na rok w Polsce, w latach 

70. XX wieku, caravaning57. 

W dalekich podró ach turystycznych zacz to wykorzystywa  specjalnie 

przygotowane do tego pojazdy campingowe, zapewniaj ce mo liwo  noclegu. 

Ten rodzaj rodka lokomocji sprawi , e powsta a odr bna forma turystyki okre-

lana mianem caravaningu, do którego obs ugi powstawa y m.in. campingi58. 

Caravaning w Polsce podlega  Polskiej Federacji Campingu, b d cej cz onkiem 

Mi dzynarodowej federacji Campingu i Caravaningu59. Polska Federacja Cam-

pingu powsta a 28 sierpnia 1964 r.60 jako stowarzyszenie skupiaj ce w roli 

cz onków zwyczajnych organizacje spo eczne i spó dzielcze, instytucje, a tak e 

inne jednostki zajmuj ce si  organizacj  i eksploatacj  campingów. By a ogól-

nopolsk  organizacj  zajmuj c  si  campingami, czyli baz  dla turystyki moto-

rowej, w tym caravaningowej. W roli cz onków nadzwyczajnych federacja sku-

pia a dzia aczy posiadaj cych bardzo du e do wiadczenie w tej dziedzinie. 

Cz onkami za o ycielami by y: PZM, PTTK, LZS, Polskie Towarzystwo Schro-

nisk M odzie owych, Polski Zwi zek Kajakowy i Polski Zwi zek W dkarski61. 

Statut Federacji okre la  cele jej dzia ania w nast puj cy sposób: „1) populary-

zowanie i rozwijanie campingu, 2) wspó dzia anie z w a ciwymi jednostkami  

w rozwoju produkcji sprz tu campingowego, 3) wspó praca z organizacjami 

campingu w innych krajach, 4) reprezentowanie polskiego campingu w kraju  

z za granic ”62. Pocz tkowo PFC by a tylko federacj  gestorów campingów.  

Z up ywem czasu sta a si  organizacj  zrzeszaj c  campingi i ich u ytkowników 

oraz turystów caravaningowych. Znalaz o to odzwierciedlenie w strukturach or-

ganizacyjnych PFC, gdzie poza w adzami naczelnymi powo ano tak e komisje 

spo eczne pe ni ce rol  doradcz , m.in. Komisj  ds. Caravaningu63. Komisja Ca-

ravaningu PFC powsta a w 1972 r. i by a nast pczyni  wcze niejszej Sekcji Ca-

ravaningu przy Komisji Sprz tu PFC oraz Podkomisji Caravaningu. Komisja or-

ganizowa a zloty caravaningowe. Pierwszy odby  si  w miejscowo ci achy nad 

Zalewem Zegrzy skim, lecz wzi y w nim udzia  zaledwie 4 przyczepy campin-

gowe. Kolejny odby  si  w Aninie pod Warszaw  i by  ju  znacznie liczniejszy 

(13 przyczep)64. PFC wspó pracowa a z takimi organizacjami, jak: PZM, PTTK, 
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GKKFiT (od 1978 r. GKT), „Orbis” oraz innymi przedsi biorstwami turystycz-

nymi i gestorami campingów65. W latach 1969–1980 funkcj  prezesa PFC pe ni  

Roman Garbaczewski. Sekretarzem generalnym PFC do roku 1972 by  Zygmunt 

Jab o ski, a w latach 1973–1980 Antoni Czajka66. W miar  up ywu lat znaczenie 

turystyki caravaningowej wzros o do tego stopnia, e w 1985 r. nast pi a zmiana 

nazwy Federacji z PFC na Polsk  Federacj  Campingu i Caravaningu67. 

W 1969 r. powsta a pierwsza w Polsce Sekcja Campingu i Caravaningu  

w ramach Klubu Motorowego PTTK przy Kopalni W gla Kamiennego „Sier-

sza”68. Klub ten po kilku latach dzia alno ci na pocz tku 1976 r. zrzesza  286 

posiadaczy samochodów i 2 motocyklistów69. Pierwsz  ogólnodost pn  w kraju 

organizacj  turystów caravaningowych by o powsta e w 1973 r. Ko o Carava-

ningu Automobilklubu Warszawskiego70. 6 kwietnia 1973 r. dzia acze PZM  

i PFC z powodu niemo liwo ci utworzenia w tamtym czasie samodzielnego 

klubu powo ali do ycia przy istniej cym ju  automobilklubie Ko o Caravanin-

gu. Przewodnicz cym pierwszego 10-osobowego zarz du ko a, wybranego przez 

21 cz onków za o ycieli, by  ówczesny minister przemys u ci kiego Zygmunt 

Ostrowski, sekretarzem zosta  Aleksander Kulik z PZM, a funkcj  szefa komisji 

imprez pe ni  Kazimierz Ignatowski z PFC. Pierwszy zlot zorganizowany przez 

warszawskie ko o odby  si  ju  w czerwcu 1973 r. w M ocinach pod Warszaw , 

pn. „Zlot Polskich Caravaningowców”. W latach 70. XX wieku w lad za Auto-

mobilklubem Warszawskim w automobilklubach i klubach PZM na terenie kraju 

powstawa y kolejne ko a lub sekcje caravaningowe. W 1974 r. powsta o ko o ca-

ravaningu przy Automobilklubie Krakowskim, w 1975 r. ko a caravaningu przy 

Automobilklubach l skim i Wielkopolskim, w 1977 r. Ko o Caravaningu „On-

draszek” przy Automobilklubie Beskidzkim, w 1979 r. sekcja caravaningu przy 

Automobilklubie Morskim oraz w 1980 r. Ko o Caravaningu „Jaga” przy Auto-

mobilklubie Kieleckim71.  

Na rozwój i wielko  caravaningu w Polsce ogromny wp yw mia  przemys , 

a ci lej produkcja samochodów campingowych i przyczep campingowych.  

W latach 1970–1972 Zak ady Precyzyjne w Niewiadowie wyprodukowa y 570 

sztuk karawany Romi-23. W 1971 r. w Fabryce Samochodów Dostawczych  

w Nysie opracowano drugi z kolei polski model samochodu campingowego na 

bazie podwy szonego mikrobusu Nysa 521. Nie mo na jednak tutaj mówi   

o masowej produkcji, a jedynie stworzeniu pewnej ilo ci prototypów72. Rok 
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pó niej du e zainteresowanie w Polsce wzbudzi  „campomobil” belgijskiej fir-

my Joseph Avonds S.A. z Antwerpii, o nazwie „Vacamobil”. Jednak e produk-

cja tego pojazdu nie rozwin a si 73. Prawdziwy rozkwit nast pi  w 1973 r.  

w zwi zku z podj ciem produkcji przez ZP Niewiadów przyczepy N-126.  

W samym roku 1973 wyprodukowano 850 przyczep, a w 1975 r. 4150 sztuk.  

W latach 1973–1977 wyprodukowano prawie 16 tys. tych przyczep. Kolejne 

modele równie  produkcji ZP Niewiadów, a wi c karawany N-132 i N-127 nie 

by y ju  tak popularne jak os awiona N-12674.  

Na pocz tku wrze nia 1976 r. odby a si  w Warszawie z inicjatywy GKT 

PZM narada klubów i kó  caravaningowych. By o to pierwsze ogólnopolskie 

spotkanie sympatyków tej odmiany turystyki motorowej. G ównymi tematami 

poruszonymi podczas narady by  szybki i znaczny rozwój caravaningu oraz 

utrudnienia w naprawie przyczep75. 

Tury ci caravaningowi bardzo cz sto brali udzia  w wielu imprezach prze-

znaczonych dla turystów motorowych. W rajdach, zlotach i z azach dla uczcze-

nia wydarze  historycznych czy ogólnopolskich konkursach turystycznych. 

Kluby i organizacje turystyczne przygotowywa y jednak tak e imprezy przezna-

czone specjalnie dla turystów campingowych i caravaningowych. By y to wy-

cieczki, konkursy, rajdy, zloty, kiermasze i obozy szkoleniowe76. Pod koniec lat 

siedemdziesi tych, od 1978 r., Górniczy Klub Caravaningowy z Bytomia orga-

nizowa  w Krakowie tzw. Inter-Krak na kempingu Krak77. By  to kilkudniowy 

zlot, najwi ksza ówcze nie impreza turystyki caravaningowej w Polsce organi-

zowana przy wspó udziale Automobilklubu Krakowskiego. Gromadzi  po kilka-

set przyczep campingowych z Polski i z zagranicy78. 

W popularyzacji turystyki motorowej zas u y  si  równie  Spo eczny Komi-

tet „Autostop”, który dzia a  na podstawie regulaminu zatwierdzonego przez 

Ministra Spaw Wewn trznych. Wielk  popularno  ta forma turystyki samocho-

dowej osi gn a w latach 60. XX wieku i a  do po owy lat 70. by a bardzo mod-

n  form  uprawiania turystyki. Polska by a jedynym krajem w Europie, w któ-

rym autostop dzia a  na zorganizowanych zasadach79 oraz w którym ten sposób 

podró owania by  aktywnie wspierany przez w adze80. Autostop by  specyficzn  

form  ruchu turystycznego. Pocz tki autostopu w Polsce przypadaj  na rok 1958 r., 

kiedy to rozpocz to ogólnopolsk  letni  akcj  Auto-stop81. Akcj  prowadzono 
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na podstawie wydawanych ksi eczek upowa niaj cych do bezp atnego podró-

owania przygodnymi samochodami. W latach 1965–1975 wydawano 30–35 

tys. ksi eczek autostopu rocznie82. Kierowcom wolno by o przewozi  tylko pa-

sa erów posiadaj cych ksi eczki, poniewa  obj ci byli oni specjalnym ubez-

pieczeniem PZU83. Prowadz cy pojazdy, którzy przewie li najwi ksz  liczb  tu-

rystów posiadaj cych ksi eczki, otrzymywali liczne nagrody84. W drugiej po-

owie lat 70. popularno  autostopu gwa townie zmala a. G ównie za spraw  

nieodpowiedzialnej m odzie y okradaj cej kierowców i wspó pasa erów oraz 

demoluj cej pojazdy85. 

Pewnym od amem turystyki motorowej w dekadzie lat 70. by a tak zwana 

Grupa Weteranów Szos. Ko a Weteranów Szos powstawa y przy automobilklu-

bach. Wraz z popularyzacj  samochodów i umasowieniem produkcji, starsze 

modele zacz to postrzega  jako historyczne i muzealne. GWS zrzesza a w a nie 

posiadaczy takich zabytkowych pojazdów u ywanych masowo w latach sze -

dziesi tych, pi dziesi tych i wcze niejszych86. Weteranów Szos wzi a pod 

swoj  opiek  GKT PZM, co znacznie podwy sza o rang  ugrupowania i stwa-

rza o du e mo liwo ci rozwoju. Cz onkowie oprócz urz dzania rajdów starych 

samochodów zajmowali si  ich wyszukiwaniem, rejestracj , opracowaniem do-

kumentacji technicznej i przeciwdzia aniem wywo eniu tych muzealnych pojaz-

dów za granic . Najczynniej dzia a o Ko o Weteranów Szos Automobilklubu 

l skiego, które w 1975 r. zorganizowa o dwa rajdy w obsadzie mi dzynarodo-

wej i wydawa o w asny biuletyn informacyjny87. 

Nale y wspomnie , e w turystyce motorowej ogromn  rol  zawsze odgry-

wa o bezpiecze stwo. Tury ci motorowi bardziej ni  tury ci uprawiaj cy inne 

formy turystyki nara eni byli na wypadki. Pomijaj c niebezpiecze stwo na dro-

gach tury ci bior cy udzia  w imprezach motorowych nara eni te  byli na mo -

liwo  zatrucia organizmu tlenkiem w gla, wyst puj cym w ilo ci od 1 do 11% 

w gazach spalinowych pojazdów mechanicznych88. W turystyce motorowej  

i sportach motorowych mog o te  doj  do zatrucia zwi zkiem chemicznym do-

dawanym do paliwa dla polepszenia pracy silnika. By  nim czteroetylek o owiu, 

dodawany w latach 70. do benzyny jako rodek przeciwstukowy89. 

Reasumuj c, nale y stwierdzi , e w latach 70. XX wieku turystyka moto-

rowa by a atrakcyjn  i popularn  dyscyplin  turystyki. Tury ci motorowi dyspo-

                                                 
82  B. Lijewski, Geografia turystyki…, s. 241. 
83  „Motor” 1976, nr 20, s. 15. 
84  A. Druzic, Historia autostopu w Polsce Ludowej, [w:] Autostop polski, red. J. Czupry ski, Kra-

ków 2005, s. 162. 
85  J. Czerwi ski, Podstawy turystyki…, s. 70. 
86  P. Sowi ski, Wakacje w Polsce Ludowej…, s. 183. 
87  „Motor” 1976, nr 16, s. 15. 
88  T. obo ewicz, Bezpiecze stwo, higiena i ochrona zdrowia w sporcie, wychowaniu fizycznym  

i turystyce, s. 219. 
89 Tam e, s. 221. 
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nuj c pojazdami, mieli mo liwo  zwiedzenia w ci gu tego samego czasu 

znacznie wi cej ni  uczestnicy innych form turystyki. Turystyk  motorow  po-

czon  z mo liwo ci  uzyskiwania odznak mog y uprawia  osoby towarzysz -

ce, ju  od 12 roku ycia, nie by o te  górnej granicy wiekowej. Organizacje zaj-

muj ce si  turystyk  motorow  w dekadzie Gierka przygotowywa y corocznie 

wiele ciekawych imprez specjalnie dla turystów motorowych. Inwestycje w in-

frastruktur , coraz wi ksza dost pno  samochodów (m.in. fiata 126p) i moto-

cykli, a nast pnie przyczep campingowych (m.in. N-126), po czone z ch ci  

podró owania, poznawania nowych miejsc i wspó zawodnictwa, sprawi o, e tu-

rystyka motorowa by a jedn  z najpopularniejszych form uprawiania turystyki  

w dekadzie Edwarda Gierka. 
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Summary 

Automotive Tourism in Poland in the Decade of Edward Gierek  

The essential goal of this article is to present automotive tourism in Poland in years 1970–1980. 

From the beginning, the automotive tourism had all the features significant for adventure tour-

ism. It required specific skills concerning the use of motor vehicles. In 1955 Polish Tourist and 

Sightseeing officially recognized it as a form of qualified tourism. 

In the decade of Edward Gierek this type of tourism has gained tremendous popularity. Within 

this period, the State policy was responsible for the increase of interest in automotive tourism. In 

addition, it was monitoring its development. In particular, the automotive program promoted by 

Gierek. Thanks to the large investments in road infrastructure, serial production of Fiat 126p, spe-

cial camper Niewiadów N-126, the automotive tourism had developed on a very large scale.  

During the ‘70s the organization of the automotive tourism in Poland was established mainly 

by three national organizations: The Polish Automotive Union, Polish Tourist and Sightseeing So-

ciety and the Polish Federation of Camping. These institutions were responsible for: organization 

of the automotive tourism events in Poland, promotion of this tourism type and taking care of the 

safety of motor tourists. They were also assigning special awards for the best automotive tourists 

(the automotive tourist badge) in order to appreciate their achievements and contribution.  

Keywords: automotive tourism, the decade of Edward Gierek, 1970s, qualified tourism, motorization. 


