
ZDARZYŁO SIĘ... w 1976 roku 

 
„Tarpaniada” po raz pierwszy 

 

W drugiej połowie lat 70-tych XX wieku, wśród kierowców Automobilklubu Wielkopolski, popularne stały 

się rajdy samochodów terenowych pod nazwą „Tarpaniada”. Za pierwszy taki rajd uznano 

międzynarodowy rajd samochodów terenowych "IV Polskie Safari", jaki odbył się w sobotę 26 czerwca 

1976 roku na trudnych trasach wokół Radojewa. 

 

Rajd przebiegał w iście afrykańskiej scenerii, przy 30-stopniowym upale, bezchmurnym niebie i po piaszczystych 

bezdrożach. Uczestnicy startowali w ponad 30 pojazdach: Willysach, Tarpanach, GAZ-ach, KDF-ach,  

czy Fordach. Zaciętą walkę toczyli przez kilka godzin na trudnych trasach. 

Pierwszą konkurencją była terenowa jazda na czas. Rozpoczęła ją prasowa załoga Zbigniew Kubiak  

i Zbigniew Staszyszyn w Tarpanie 223 w wersji greckiej. W tumanach kurzu i pyłu, trochę jadąc, trochę lecąc  

w powietrzu, przejechali trasę w 3 minuty i 8 sekund. Później na wyboisty szlak wyruszyły następne samochody. 

Najlepiej pojechał Wojciech Szczygłowicz na Willysie z Warszawy w znakomitym czasie 2 minuty i 40 sekund. 

Doskonale spisała się także jedyna żeńska załoga Danuta Kuć i Ewa Wolińska na Willysie, które osiągnęły czas 

2 minuty i 54 sekundy. 

Po "czasówce" samochody ruszyły do niełatwej konkurencji jazdy na itinerer według podanych znaków 

orientacyjnych. Rajd zakończyła próba sprawności i zwrotności terenowej. Było wiele emocji i niespodzianek, 

jakie przygotowali organizatorzy. Impreza udała się i była wysoko oceniona przez wszystkich uczestników. 

W klasie 1 zwyciężyła załoga Jadwiga i Wojciech Szczygłowiczowie (Willys-Jeep), drugie miejsce zajęła załoga 

Pawła Tetery, a trzecie Paweł i Piotr Łysakowie (obie załogi Willys-Jeep). W klasie 3 z napędem na jedną oś, 

triumfowali Teresa i Wojciech Markowscy (KDF Sahara), przed Jakubem Wyrzykowskim i Wincentym Sokołem 

(Tarpan) oraz Jerzym Żelewskim i Stanisławem Szelichowskim (Tarpan). W autach z napędem na dwie osie 

zwyciężyli Ewa i Andrzej Napierałowie z Automobilklubu Wielkopolski (KDF Amfibia). W klasie GAZ-ów 

najlepszy był Władysław Mirecki z Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Pancernych w Poznaniu (GAZ 69). 

Największymi pechowcami byli Marek Uszyński i Marek Stachowiak, bowiem zerwali oni tylny wał napędu  

i nie ukończyli zawodów. 

W sumie w imprezie wystartowało 90 zawodników w 32 pojazdach. Organizatorami tych interesujących 

zawodów były: Automobilklub Wielkopolski, Fabryka Samochodów Rolniczych „Polmo”, Wyższa Oficerska 

Szkoła Wojsk Pancernych, Polski Związek Motorowy i redakcja Expressu Poznańskiego. Tak rozpoczęła się 

kilkunastoletnia historia rajdu samochodów terenowych „Tarpaniada”. 
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