
ZDARZYŁO SIĘ... w 1997 roku 

 
Motocyklowa "Polonia Cup" 
 
Spora rzesza motocyklistów doczekał się pierwszych, poważnych zawodów sportowych.  
Polski Związek Motorowy, Automobilklub Wielkopolski oraz spółka Polonia Cup, zorganizowały 
w 1997 roku zawody motocykli szosowych "Polonia Cup". Inauguracyjna eliminacja Pucharu 
PZMot, odbyła się na Torze "Poznań" w sobotę 31 maja 1997 roku. Do udziału w tej imprezie 
zgłosiło się prawie 100 zawodników. 
 
Pierwsze zawody, mimo niesprzyjających warunków (porywisty wiatr i przelotny deszcz), oglądały 
setki kibiców, zakochanych w jednośladach. Same wyścigi finałowe dostarczyły sporych emocji.  
Po treningach czasowych, motocykliści stanęli na starcie decydujących rozgrywek. Pasjonującą walkę 
o zwycięstwo stoczyli w klasie do 600 ccm Janusz Oskaldowicz i Artur Wajda. Obaj posiadający nieco 
"mocniejsze" maszyny od pozostałych rywali, od początku uzyskali zdecydowaną przewagę. Przez 
praktycznie cały dystans prowadził Wajda, ale dosłownie na ostatnich metrach przed metą, 
Oskaldowicz wyprzedził przeciwnika o "pół koła". Trzecią lokatę wywalczył Wojciech Sławiński  
z Automobilklubu Wielkopolski, który później z dużym powodzeniem poczynał sobie w klasie powyżej 
600 ccm. Poznański motocyklista, mimo że miał gorszy czas treningu od Tomasza Kędziora, po 
starcie znalazł się tuż za plecami rywala. Kędzior czujący "oddech" Sławińskiego, w połowie dystansu 
popełnił błąd, co przeciwnik skrzętnie wykorzystał. Potem Sławińskiemu pozostało już tylko skutecznie 
bronić pierwszej pozycji. Reprezentant Automobilklubu Wielkopolski był z pewnością bohaterem 
zawodów, bo jako jedyny dwukrotnie stanął na podium. 
 
Pecha miał z kolei Grzegorz Wala, startujący w klasie sport. Zawodnik przewrócił się na trudnym 
zakręcie przy parkingu. Przez dłuższy czas motocyklista był oszołomiony i został zwieziony z toru 
karetką. Na szczęście nic poważnego mu się nie stało. Był to jedyny wypadek podczas tych zawodów.  
Wszyscy uczestnicy imprezy cieszyli się, że wreszcie zainaugurowano w naszym kraju motocyklowe 
wyścigi. Przed zawodnikami były jeszcze następne imprezy na Torze "Poznań" w 1997 roku: 20-21 
czerwca, 1-3 sierpnia (plus Polonia Cup International) oraz 29-30 sierpnia.  
 
Warto jeszcze przypomnieć podium tych pierwszych zawodów "Polonia Cup" w poszczególnych 
klasach – do 600 ccm: 1. Janusz Oskaldowicz (Łódź), 2. Artur Wajda (W-wa), 3. Wojciech Sławiński 
(A. Wielkopolski); powyżej 600 ccm: 1. W. Sławiński (A. Wielkopolski), 2. Tomasz Kędzior, 3. Andrzej 
Lewandowski; wyścigowa 125 ccm: 1. Robert Binert (A. Wielkopolski), 2. Przemysław Binert  
(A. Wielkopolski), 3. Marek Nyga; do 400 ccm: 1. Artur Cymerman, 2. Krzysztof Supel, 3. Grzegorz 
Drela; sport: Mariusz Karolczuk, 2. Piotr Kaczor, 3. Teodor Myszkowski. 
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