
ZDARZYŁO SIĘ... w 1994 roku 

 
Puchar Cinquecento i prawie 500 aut 
 
Ogromne zainteresowanie towarzyszyło wyścigom samochodowym w 1994 roku.  
W tym sezonie po raz pierwszy do rywalizacji stanęli kierowcy walczący w Pucharze 
Cinquecento. Fiat Auto Poland profesjonalnie zorganizował tę rywalizację. Zawodnikom 
sprzedano 115 Fiatów Cinquecento z 40-procentowym upustem. Samochody były losowane  
w fabryce przy odbiorze i szczęście decydowało o „lepszym” lub „gorszym” egzemplarzu.  
Były to auta równe, w których pozakładano plomby np. na skrzynię biegów, silnik i komputer. 
Każdy egzemplarz został przed zabraniem dokładnie sprawdzony. Samochód kosztował około 
86 mln złotych (to było jeszcze przed denominacją polskiego złotego).  
Ustalono także regulamin dla startujących. Najlepszy kierowca po rozegraniu 5 eliminacji otrzymywał 
w nagrodę Fiata Punto, natomiast drugi w klasyfikacji – Fiata Cinquecento. Każda eliminacja była 
także premiowana nagrodami finansowymi. To sprawiło, że do walki stanęło ponad 100 kierowców! 
Pierwsza eliminacja odbyła się na torze Miedziana Góra pod Kielcami, a drugie miejsce wywalczył  
w niej Zbigniew Szwagierczak (A. Wielkopolski). 
Druga eliminacja Pucharu Cinquecento odbyła się na Torze "Poznań" w dniach 9-10 lipca 1994.  
Tak jak podczas pierwszej eliminacji, także teraz nie udało się wygrać kierowcy Automobilklubu 
Wielkopolski. Zwyciężył bowiem Włodzimierz Pawluczuk (A. Rzemieślnik), który wyprzedził na mecie 
o 3 sekundy Jakuba Golca (A. Wielkopolski) oraz Jakuba Pietruszyńskiego i Sebastiana Mielcarka 
(obaj A. Wielkopolski). Zbigniew Szwagierczak miał tym razem pecha, bo już na pierwszym wirażu 
został zepchnięty z toru i ukończył wyścig na 13. pozycji. Po dwóch eliminacjach liderem klasyfikacji 
został Jakub Golec. 
W ten weekend zawody na poznańskim torze obserwowało kilka tysięcy widzów (sporo kibiców  
z Niemiec i Czech). Obok wspomnianego Pucharu Cinquecento, odbywały się także Wyścigowe 
Mistrzostwa Polski, Niemiec i Czech w kilku klasach. Razem na poznańskim obiekcie kierowcy 
startowali prawie w 500 autach (od maluchów do bolidów formuły)?!! To były naprawdę ogromne 
zawody i wymagały od organizatorów ciężkiej pracy i dobrej, sprawnej organizacji. 
Zanim doszło do ostatniej eliminacji tego sezonu na Torze "Poznań" w dniach 8-9 października, wielu 
kierowców zostało zdyskwalifikowanych po badaniach aut w poprzednich eliminacjach. Okazało się 
bowiem, że samochody miały różne "przeróbki" niezgodne z regulaminem. Tę ostatnią eliminację  
w Poznaniu wygrał Włodzimierz Pawluczuk przed Jakubem Golcem i Maciejem Kołomyjskim  
(A. Morski).  
W klasyfikacji generalnej całego sezonu Fiata Punto wygrał Włodzimierz Pawluczuk. Z kolei 
poznaniak Jakub Golec (wtedy student 2. roku weterynarii lubelskiej Akademii Rolniczej), za drugie 
miejsce w tej klasyfikacji wygrał Cinquecento 900. Natomiast za zwycięstwo wśród kierowców do lat 
23, otrzymał Cinquecento 700. To były naprawdę bardzo cenne nagrody... 
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