
CZESŁAW MATUSZEK  przez
dwadzieścia lat pracował w redakcji tygo
dnika Fabryki Samochodów Ciężarowych
w Lublinie „Głos FSC", którego w latach
19741981 (do 13 grudnia) był redaktorem
naczelnym.

Kierował też uczuciami kibiców, jako
spiker, podczas występów piłkarzy Motoru
w ekstraklasie.

Ze sportem związana jest też jego ro
dzina: żona Teodozja, długoletnia planistka
w Dziale Eksportu FSC, była siatkarką II li
gowego Motoru, a syn Mariusz startował
w barwach lubelskiego Startu. Po „odwilży"
w 1988 roku Czesław Matuszek został sze
fem fabrycznego Biura Promocji Sprzedaży,
zalążka późniejszego Departamentu Marke
tingu Daewoo Motor Polska, organizując stoiska fabryki na różnego
rodzaju imprezach handlowych  targach, wystawach, pokazach, gieł
dach  promując wszystkie wyroby FSC. Jest autorem książki Od Lu
blinado Lublina. Historia Fabryki Samochodów.

Niniejszą książkę Autor poświęca tym wszystkim, dla których Mo
tor Lublin to więcej niż klub sportowy i którzy chcą poznać jego histo
rię opisaną w sposób prosty z dbałością o najdrobniejsze szczegóły.
Książka bowiem obfituje w nazwiska, daty, punkty, gole oraz jest za
pisem wszystkich emocji i przeżyć, które towarzyszyły kibicom Moto
ru od chwili jego powstania.
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 Motor, Motor my czekamy na
strzelenie pierwszej bramy  tak na try
bunach skandowali kibice Motoru. Tra
westując to hasło chciałoby się zawołać:
 Motor, Motor, my czekamy, kiedy na
wiążesz do pięknych, chlubnych trady
cji klubu.

Sportowcy Motoru reprezentowa
li nasz kraj w wielu dyscyplinach: Jacek
Bąk i WładysławŻmuda  w piłce noż
nej, Andrzej Mazur, Andrzej Jendrej,
Zbigniew Studziński, Tadeusz Berej,
Marek Kępa w sporcie żużlowym, Edward
Kurek i Janusz Kotliński  w lekkiej atle
tyce, Anna Nowacka  w tenisie stołowym.

Motor święcił sukcesy i w krajo
wych rozgrywkach: piłkarze potrafili wy
grywać z najlepszymi drużynami i to w
meczach wyjazdowych (np. z Legią  w
Warszawie), a ich młodsi koledzy  ju
niorzy w 1971 roku sięgnęli nawet po ty
tułMistrza Polski; żużlowcy w 1991 ro
ku zajęli II miejsce w rozgrywkach eks
traklasy zdobywając tytuł vce Mistrza
Polski; tenisistki stołowe, aż trzykrotnie
(w latach 1978, 1979 i 1981) zdobywały
tytułdrużynowego Mistrza Polski, a za
wodniczka Anna NowackaMaruszczak
w 1979 r została indywidualnąMistrzy
niąPolski.

Znaczne osiągnięcia (choć nie na
miarę tych wymienionych) notowały II
 ligowe zespoły siatkarek i siatkarzy, ko
szykarzy, pięściarzy, lekkoatletów, a tak
że spadochroniarze, piloci szybowcowi
i samolotowi, strzelcy, żeglarze, gimna
stycy i brydżyści.

Minęło 66 lat od chwili powołania
Robotniczego Klubu Sportowego Mo
tor Lublin i choć jego potęga należy już
do przeszłości, nie można przemilczeć
tak pięknego jubileuszu tego wielce za
służonego dla polskiego sportu klubu.

Każdy jubileusz skłania do reflek
sji. Obserwując zmagania zawodników
Motoru w minionych latach przeżywa
liśmy i radość zwycięstwa i gorycz po
rażki. Zdarzało się, że po przegranym
meczu przyrzekaliśmy sobie solennie,
że jużnigdy, nigdy więcej nie przyjdzie
my na mecz, by po tygodniu znów za
siąśćna trybunach z nadzieją, że dziśbę
dzie lepiej, że dziśna pewno wygramy.
Wyniku sportowych zmagańnigdy nie
można przewidzieć.

Na tym właśnie polega urok spor
tu, wielkiego widowiska, jego wielkiej
dramaturgii, niespodziewanych roz
strzygnięć, radości i dramatów, jakich
nie mógłby wymyślić żaden pisarz, ani
reżyser filmowy. Widowiska, w którym
w jednej chwili zupełnie nieznani stają
się gwiazdami, a gwiazdy gasnąbezpow
rotnie. Tak może się zdarzyć tylko w spo
rcie.

Dla utrwalenia bogatego dorobku
klubu i roli, jakąodegrałw dziejach lu
belskiego sportu, wydajemy niniejszą
monografięobrazującąhistorię jego po
wstania i rozwoju, uzyskane osiągnię
cia. Prezentujemy w niej także sylwetki
i wspomnienia zasłużonych zawodni
ków, trenerów i działaczy.

Niech ta monografia będzie uko
ronowaniem wielu wspaniałych ludzi,
którzy swoim wysiłkiem i poświęceniem
pisali jego historię, niech będzie swo
istym pamiętnikiem najlepszych wspo
mnień i wzruszeń, będących dla jednych
powrotem do pięknej przeszłości, dla
innych porównaniem z dzisiejszą szarą
i smutną rzeczywistością  upadkiem lu
belskiej fabryki samochodów, która by
ła głównym patronem i oparciem dla te
go zasłużonego klubu.
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W czasie spotkania będzie można nabyć książką Czesława Matuszka Motor, Motor, my czekamy...,
Wydawnictwo POLIHYMNIA, Lublin 2016




