HISTORIA TOMASZOWSKIEJ GRUPY CENTOMANIAKÓW
Opracowanie: BoChen

 Grupa oficjalnie zawiązała się w roku 2007.
 Początkowo składała się z kliku osób: Simi, Bolo, Raving, Waski, Miniu i Bochen.
 Pierwszy oficjalny spot odbył się w dniu: 8 czerwca 2007r.

Foto: Zdjęcia z pierwszego spotu – miejsce LIDL

 11 listopada 2007r. została założona strona i forum „Grupy Centomaniaków z
Tomaszowa Maz. i okolic.
 Grupa zrzesza wszystkich miłośników Fiatów Cinquecento/Seicento, ale i także
przyjaciół grupy poruszających się innymi samochodami.
 Grupa ma w swoich szeregach osoby z Tomaszowa Mazowieckiego i okolic,
Opoczna, Rawy Mazowieckiej oraz okolic Piotrkowa Trybunalskiego.
 W roku 2010 zmieniono nazwę na „Tomaszowska Grupa Centomaniaków”.
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HISTORIA OSÓB W GRUPIE
Źródło: Forum Tomaszowskiej Grupy Centomaniaków – temat: „Tworzymy historię grupy...”

SIMI
Coś koło 1995, a może i wcześniej - poznałem Bochena.
Wrzesień 1998 - poznałem Waskiego.
Jesień 2003 - poznałem SC Waskiego.
Lipiec 2005 - kupiłem CC.
Wrzesień 2005 - poznałem Danka i jego SC.
Styczeń 2006 - Przypadkowe spotkanie na mieście z Waskim. Obaj byliśmy akurat
CentoWozami i zaczęło się oglądanie, gadanie itp. Pamiętam, że staliśmy pod USC i
Waski opowiadał, że ma maskę do naprawy/wymiany.

I chyba tak to się zaczęło. Dwóch kolesi zakręconych w tym samym kierunku.
Dowiedziałem się o autokąciku, o centomanii, o centozlocie.

Wiosna 2006 - Z kolegą z pracy, Miniem, posiadaczem SC, byliśmy obserwatorami na 9
Cento Zlocie. No i po zlocie złapałem bakcyla na Cento. Na AK znalazłem Ravinga.
Zrozumiałem, że w TM są też inni centomaniacy i powoli zaczął w głowie kiełkować
pomysł stworzenia tomaszowskiej cento grupy.

I potem tak jak Waski napisał, zaczęło się spotowanie u mnie w pracy. Na ul. Browarnej
lub na drugim zakładzie na ul. Fabrycznej. Na początku tylko z Waskim i czasem z tym
kolegą od Opelka czyli JJ'em.

wiosna 2007r - CentoZlot nr 10. Udało nam się dogadać i pojechać razem. Ja, Waski,
Miniu i Danek swoimi autami, a BoChen i inni jako pasażerowie. Jak dla kogoś kto był
pierwszy raz jako uczestnik to było całkiem fajnie. Waski zgarnął puchar (chyba 3
miejsce za głośny wydech), ja udzieliłem głupiego wywiadu do jakiejś gazety, Danek
poszalał podczas KZK, zdoiłem butlę miodu ... było ok.

Foto: CentoZlot w 2007 roku.
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Nie pamiętam, dlaczego Raving wtedy z nami nie pojechał. Wieczorem tylko widziałem
jak jego auto odjeżdżało z parkingu. Przez jakiś czas miałem wyrzuty sumienia, że mu na
drogę nie wyskoczyłem by go zatrzymać, by się przysiadł do nas.
Po zlocie zacząłem poważniej myśleć nad skrzyknięciem ludzi w celu stworzenia cento
grupy TM. Byłem ja, Waski, Miniu, Danek, Raving, za jakiś czas kolega Bolo i BoChen
kupili CC, więc ludzi przybywało.

lato 2007r
Zaczęliśmy się spotykać w coraz większej grupie osób. Początkowo nie regularnie i w
różnych miejscach, głównie jak wcześniej u mnie w robocie. Zaczęliśmy obmyślać plany.
Strona, domena, naklejki ulotki itp. Wiosna/lato 2007 to chyba oficjalna data zawiązania
się grupy.

Foto: Jeden ze spotów na Polwinie

WASKI
Pierwszy zlot Centomani w 2005r, w Tomaszowie zaczęło się, no i właśnie tu jest problem
bo ja nie mam głowy do dat, ale Simi albo Bochen, bardziej Simi będzie pamiętał, nasze
pierwsze spoty pod Polwinem, tzn ja Sejem a Simi nie pamiętam nogami czy czym on
tam jeździł wtedy, jeszcze podbijał kolega takim Opelkiem ale nie pamiętam jak On na
imię ma, a później to już jakoś to szło, Simi kupił żółtego i już były dwa, dalej się
spotykaliśmy na/pod Polwinem lub na drugiej miejscówce na Fabrycznej. SIMI weź
zweryfikuj to co napisałem bo ja to dokładnie nie pamiętam, to chyba jakoś tak było.
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BOCHEN
Rok 2007.
Po uczestnictwie w CentoZlocie jako pasażer Żółtka zapragnąłem mieć swoje cento, plus
doszły do tego namowy ze strony Simiego "fajne autko, nie będziesz żałował, nie
rdzewieje, tanie części, będziemy razem grzebać przy nich itp". W czerwcu udało mi się
zakupić własne cento i oficjalnie wtedy zaczęły się spoty grupy centomaniaków z
Tomaszowa Mazowieckiego. Przez Danka został wybrany samozwańczym prezesem i tak
to się dalej toczy, aż do dziś...
GOSC
Była późna jesień 2007 i nawet padało.
Ale najpierw była próba zajawki z Dankiem w Opocznie na KZK zakończona
niepowodzeniem, jak bym odbił się od ściany "you tokin to me". Do Melonica to nawet
wtedy nie podchodziłem bo to taki gangsta był w WRC tylko szybki lekko uchylone i
wydobywający się dym. Na spot pierwszy przyjechałem też jak padało najpierw poznałem
Yelenia za chwile resztę składu.
KUBIK
Do grupy dołączyłem w grudniu 2008 roku.
Byłem zestresowanym całą sytuacją, młodym, pięknym i bogatym kierowcą.
teraz jestem tylko bogatym... teraz chyba tylko jestem
Wszystko zaczęło się od tego że g0sc wysłał mi zaproszenie na stronie o seicento.
Zarejestrowałem się i dalej powoli jakoś poszło.
W międzyczasie zgadałem się z Luisem i razem pojechaliśmy na nasz pierwszy spot, to
było zaraz po tym jak pierwszy raz śpiewana była BOGURODZICA.
Luis pomarańczowym fajnym wozem, ja odpustowo-kołpaczastym SC z wiaderkami
zamiast lusterek. Jejku kiedy to było. Simi mi wrzucał, Yeleniowi dopiero powoli
zaczynały podobać się dziwczyny, a Kondzik powoli dochodził yyyeeee dochodził do tego
jak działa głośnik. To były fajne centomaniackie czasy siedemsetek, dzięwięćsetek kiedy
nawet o jeden.dwa nie słyszeliśmy. Kawał historii i czasu dla wszystkich dawnych,
obecnych i przyszłych centomaniaków. Chociaż jak widzę po tym co teraz się dzieje na
różnych forach i kącikach, to mam wrażenie że dla nas to była Przygoda przez duże "P" i
coś co budzi więcej emocji i przywiązania, ale to już moja subiektywna ocena.
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ZEJK
Czerwiec 2008 - niejaki chrystus w seicento na peceku. Po prostu podjechałem z
ciekawości, potem była centowycieczka vol dwa, wypadek, martwy czarnuch i wreszcie
upragniona fefnastka wreszcie zagadała. Były jeszcze trzy centozloty, niezliczona ilość
spotów i innych nieformalnych spotkań.
KAZUJA
Wakacje 2009 - jakoś tu trafiłem wtedy kiedy reda nabyłem, no i piwo nie jedno na
spocie wypiłem, zadymy narobiłem.
SEBA
Ja oficjalnie pierwszy spot zaliczyłem jakoś w grudniu 2008 na PCKu, było zimno, ciemno
i do domu daleko, padał śnieg, ślisko, a ja na letnich goniłem za melonickiem z RM do
TM... Pamiętam że w stopy to mi zimno było aż do Rawy w drodze powrotnej
JUSTI
Ja dołączyłam chyba jakoś w maju 2010, bo Bochen mnie wyczaił na CC-forum, gdzie
parę miesięcy po zakupie Pika szukałam przyczyn tego, ze mnie nie lubi,.... i zaprosił tu...
no i tak zostałam.
HOSE
A ja dołączyłem do grupy w czerwcu 2011. Grupę polecił mi wujek Joshi na AK. Potem
pierwszy spot (na omedze), drugi, trzeci .... i tak zostałem i niestety łatwo się mnie nie
pozbędziecie
ROBSON
Jakoś sierpień 2011, Bochen wygrzebał mnie na cc forum i napisał pw o tym że istnieje
grupa Tomaszowska. Za jakiś czas po tej wiadomości przypadkiem na bh14 kierownik
zabarykadował mi przejazd i osobiście zaprosił na spota. Po tej akcji pojawiłem sie na
najbliższym spocie.
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