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53. Rajd Barbórka 12 grudnia 2015

WłodzimierzaMarkowskiegopoznałemw1972lub1973roku.
Urodziłsięw1922,więcwtedymiałjużpięćdziesiątkę.Spo

tkaliśmysiępodczasrajdowegoobozu,zorganizowanegowMikołajkach
przezsekcjęsamochodowąOKS„Stomil”.Nazakończenietegoobozu
odbyłsięrajdiwtedyporazpierwszypilotowałemWłodka–wspomina
Wiesław Grabarczyk, zasłużony pilot (m.in. Mariana Bublewicza). 
– Wspólnie startowaliśmy Polskim Fiatem 125p 1500 ówczesnej
grupy Iprzezdwaczy trzysezony, jeździliśmynie tylkowRSMP,ale
jakoczłonkowiekadryPZMtakżewrundachPucharuPokojuiPrzyjaźni.
MiałprzezwiskoDyzio, słynął zdoskonalejorientacjiwemgle– inni
zwalnialitempo,onjechałjakbymiałwsobieradar.Byłprzytymczło
wiekiemwyjątkowosolidnymiukładnym,wdodatkuopromienionym
sławą znakomitego motocyklisty (po wojnie z sukcesami startował 
wwyścigachirajdach,m.in.wSześciodniówceiwRajdachTatrzańskich)
orazdoświadczonegoautomobilisty–miałwrajdowymdorobkukilka
sezonówzakierownicąPorsche912,w tymstartw1968wRajdzie
MonteCarlo,brałteżudziałwwyścigachsamochodowych.Wiedziałem
oMarkowskim,żeuczestniczyłwPowstaniuWarszawskim,chociażon
sięztymspecjalnienieobnosił–dodajeWiesławGrabarczyk.

Takiekiedyśbyłyczasy–powstańczezasługiiakowskirodowód
przysparzaływięcejkłopotów,niżzaszczytów.Dopieroznacznie

później dokonania Włodzimierza Markowskiego w Powstaniu War
szawskimmogły stać się powodem do jego sławy i chwały. Jeszcze
przedwojnąbyłdoświadczonymradioamatorem-krótkofalowcemite
swojetalentywykorzystałwsierpniu1944,budującpowstańcząradio
stację„Burza”,wykorzystywanądokontaktówzLondynem.

PilotemWłodzimierzaMarkowskiegobyłparokrotnieEugeniusz
Pach–postaćniezwyklepopularnawlatach60.i70.,kiedybył

cenionym spikerem, prezenterem i dziennikarzemTelewizji Polskiej.
Ichcennym,wspólnymwynikiembyłopiątemiejsce,zajętewPorsche
912w20.RajdzieWiślańskimwewrześniu1970.EugeniuszPachstar
towałteżjakokierowcaiwtejroli jegodużymsukcesembyłtrzecie
miejsce(wspólniezeStanisławemDalkąwVolkswagenie1300)w11.
RajdzieDolnośląskimwmaju1967.W1968DalkazPachemwPorsche
911bylidrudzywRajdzie1001Jezior.PachbyłteżpilotemSobiesława
Zasadyw zagranicznych startach, wliczanych doMistrzostw Europy
(wtedynajważniejszegocyklurajdowegowświecie);w1967wspólnie
zajęli 3. miejsce w Rallye Lyon-Charbonnieres-Stuttgart Solitude
(Porsche 911). WWarszawskiej Barbórce w 1967 jechał jako pilot
KrzysztofaKomornickiego(AlfaRomeo1600),zajęli3.miejsce.

Eugeniusz Pach (rocznik 1929) dzielnie przeszedł powstańczą
drogę.Jakostrzelec„Kicia”walczyłwstołecznymśródmieściu

(placówka przy Królewskiej 16) w 9. kompanii batalionu „Kiliński”.
Na przełomie sierpnia i września odznaczony Krzyżem Walecznych
i awansowanyna starszego strzelca.28września1944 został ciężko
ranny(postrzałobunóg).Trafiłdoniewoli,poucieczcezobozujeniec
kiegoZeithainprzedostałsiędoIIKorpusuPolskiegonaZachodzie.Do
Polskipowróciłw1948.Ukończyłstudiaarcheologiczne.

Łacińskamaksyma głosi „tres faciunt collegium” – trzech tworzy
zgromadzenie. Przypomnijmy więc postać jeszcze jedne

go powstańczego bohatera – Ryszarda Nowickiego (rocznik 1926).
Jako strzelec zgrupowania „Leśnik” został zaprzysiężony 8 sierpnia
1944.Miałpseudonimy„Sokół”i„Sęp”.Jegopowstańczyszlakprowadził 
zMuranowaprzezStareMiastonaŻoliborz,awkońcudoTruskawiawPusz
czyKampinoskiej.WalczyłwrejonieDworcaGdańskiegoiwPaństwowej
WytwórniPapierówWartościowychprzyul.Sanguszki,gdzie21sierpnia

zostałranny–miałzgruchotanąlewąrękę.Nazajutrznawnio
sekmajora„Rysia”(AdolfŁojkiewicz)awansowanyzapostawę
bojowądostopniastarszegostrzelca.Ewakuowanykanała
mizPlacuKrasińskichnaŻoliborz, skądpóźniejprzedo
stałsiędoPuszczyKampinoskiej.

Po wojnie Nowicki trafił do Krakowa, tam zdał ma
turę i (z konieczności ukrywając powstańczą prze

szłość) ukończył studia na Politechnice Krakowskiej. Rajdy
zaczął uprawiać na początku lat 60. w barwach Automo
bilklubu Krakowskiego. Mimo ograniczeń ruchowych ręki
odnosił wiele sukcesów w rajdach krajowych i zagranicz
nych,uczestniczyłm.in.wRajdzieMonteCarlo.Przezpe
wienczasnależał do kadry PZM, jeździł teżwbarwach
Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Samochodów Osobo
wych.NajwiększysukcestoMistrzostwoPolskiwklasyfikacji
generalnej w sezonie 1969; startował wtedy zMarianem 
BieniemwRenault8Gordini.3sierpnia2008PrezydentRP
LechKaczyńskiodznaczyłNowickiegoKrzyżemKawalerskim 
OrderuOdrodzeniaPolski.RyszardNowickimieszkanieopodal
Krakowa.

Trzypostacie,trzyżyciorysy,wktórychwątkipowstańcze
splatająsięzdorobkiemwsporciesamochodowym.

DlawspółczesnychPolaków–ważnalekcjapatriotyzmu.

Grzegorz Chmielewski

RAJDOWE DZIEJE 

POWSTAŃCY I SPORTOWCY
XXVII Rajd Polski (1967): Włodzimierz Markowski i Marian Wangrat w Porsche 912 na trasie odcinka specjalnego Straconka.Fot.JacekSobczyk

Barbórka to najbardziej warszawski z polskich rajdów. Dlatego przypominamy postacie rajdowców, 
którzy w szczególny i wybitny sposób zasłużyli się naszej stolicy.

Ryszard Nowicki i Czesław Wodnicki (Fiat 600D) na starcie XXIV Rajdu Polski (30 lipca 1964, 
Plac Defilad w Warszawie). Fot.JacekChmielewski

Przed startem XXVI Rajdu Polski (1966): Eugeniusz Pach (z prawej) przygotowuje wywiad 
z Sobiesławem Zasadą.Fot.JacekChmielewski


