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Otwarcie Toru Poznań 
 

Piątek 2 grudnia 1977 roku przeszedł do historii polskiego sportu motorowego. Tego dnia o godz. 12.00 

uroczyście otwarto wyścigowy tor samochodowy, który został zlokalizowany na terenie starych pasów 

startowych lotniska Ławica. Jego otwarcia dokonał Aleksander Kopeć, ówczesny minister przemysłu 

maszynowego, w towarzystwie Jerzego Zasady, pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkiego 

Polskiego Zjednoczonej Partii Robotniczej. Obecni również byli inni przedstawiciele władz centralnych, 

wojewódzkich, miejskich, władz sportowych, budowniczowie toru, działacze i zawodnicy. Meldunek o 

zakończeniu budowy obiektu złożył Adam Smorawiński, wielokrotny Mistrz Polski w rajdach i wyścigach 

oraz dyrektor nowego toru. 

 

A jak doszło do budowy toru? W największym skrócie: w 1974 roku Adam Smorawiński zaproponował 

zorganizowanie w Poznaniu wyścigów samochodowych, a impreza „chwyciła”. Natomiast działacze Automobilklubu 

Wielkopolski – Mieczysław Biliński, Andrzej Łunkiewicz i Roman Szczerkowski powiedzieli, że: „będziemy budowali 

tor”. Tę propozycję zaakceptowało prezydium Klubu, a Andrzej Bobiński, jego prezes i jednocześnie dyrektor 

Fabryki Samochodów Rolniczych dodał, że można połączyć interesy Klubu i przemysłu motoryzacyjnego. W maju 

1975 roku Poznańskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych rozpoczęło pierwsze prace, w grudniu inż. Roman 

Jankowski opracował kształt przyszłego toru. Wiosną 1976 roku rozpoczęto dużą akcję czynów społecznych. Pod 

koniec października przedsiębiorstwo PPRD zakończyło prace drogowe na torze. Tak w największym skrócie 

można podsumować budowę jedynego wówczas toru wyścigowego w Polsce, który ma długość 4083 metry, a 

szerokość nitki wynosi 12 metrów. 

 

Kilka minut po uroczystym otwarciu toru, na linię startu podjechało ponad 20 samochodów. Ich kierowcy rozegrali 

pierwszy wyścig z wyrównaniem czasowym. Od początku kibice sportu motorowego obserwowali ciekawą jazdę 

najlepszych polskich kierowców. Jako pierwsze wystartowały Fiaty 126p, następnie inne marki samochodów, a na 

końcu prototypowe fiaty prowadzone przez Andrzeja Jaroszewicza i Roberta Muchę oraz Porsche Carrera Adama 

Smorawińskiego. Śliski tor, niska temperatura i mokra nawierzchnia spowodowały, że najszybsze auta długo nie 

mogły dogonić uciekającego fiata Tomasza Ciecierzyńskiego. Trzeba dodać, że Smorawiński ruszył 150 sekund za 

„maluchami” i 20 sekund za prototypami. 8 okrążeń to bardzo mało, żeby odrobić dość znaczny dystans. Na 6 

okrążeniu Smorawiński wyprzedził Jaroszewicza, ale Ciecierzyński nadal jechał znakomicie i poznański kierowca, 

wydawało się, nie doścignie rywala. Na ostatnim okrążeniu przewaga prowadzącego zmalała do 5 sekund. Kilka 

dobrych wejść w łuki i ku uciesze kilkutysięcznej widowni, Adam Smorawiński wyprzedził Tomasza 

Ciecierzyńskiego, który tuż przed metą miał pecha, bo złapał gumę i musiał się zadowolić dopiero czwartym 

miejscem. Jako drugi na mecie zameldował się Jaroszewicz, a trzeci Mucha. Na kolejnych pozycjach, a więc 

piątym i szóstym uplasowali się kierowcy prowadzący Fiata 126p – Zdzisław Kałuża z Kielc i Jerzy Żelewski z 

Poznania. Ich wyniki wzbudziły spore niedowierzanie kibiców… 

 

Zwycięzca wyścigu Adama Smorawiński zdobył puchar ufundowany przez ministra przemysłu maszynowego. 

Także pozostali kierowcy zostali nagrodzeni. Ponadto triumfator został pierwszym rekordzistą toru. Średnia 

prędkość na jednym okrążeniu wynosiła 132,5 km/h. Warto jeszcze dodać, że spikerem inauguracji poznańskiego 

toru był doskonale znany polskim kibiców redaktor Jan Ciszewski. A to było 2 grudnia 1977 roku… 
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