
ZDARZYŁO SIĘ... w 1997 roku 

 
Żółta inwazja Renault Megane Coupe 

 

Na początku maja 1997 roku na Torze Poznań Automobilklubu Wielkopolski, pojawiła się kolejna, bardzo 

interesująca wyścigowa rywalizacja. Po raz pierwszy do walki o Puchar Renault Megane Coupe, stanęło 

28 kierowców, a wśród nich ośmiu zawodników reprezentujących Automobilklub Wielkopolski: Zbigniew 

Szwagierczak, Sebastian Mielcarek, Jakub Golec, Marek Oczkowski, Krzysztof Gałecki, Piotr Bednarek, 

Henryk Mandera i Tomasz Jeromin. 

 

Wszystkie auta były w kolorze żółtym, a zacięta walka o końcowe zwycięstwo toczyła się przez wszystkie rundy. 

To były seryjne auta Megane Coupe o pojemności 2,0 litrów i mocy 115 koni mechanicznych. 10 maja  

w Poznaniu premierowe zwycięstwo zanotował Zbigniew Szwagierczak, którego mocno "naciskał" Marcin 

Biernacki (A. Kielecki). Za tą dwójką finiszowali następni poznaniacy – Sebastian Mielcarek i Jakub Golec. 

Jak się okazało podczas kolejnych rund rywalizacji, walkę o zwycięstwo toczyli kierowcy AW – Szwagierczak, 

Mielcarek i Golec. Najpierw wyraźną przewagę miał Szwagierczak, doświadczony kierowca, mający za sobą 

wiele lat rywalizacji. Podczas sierpniowych wyścigów w Kamieniu Śląskim Szwagierczak wygrał pierwszy  

z wyścigów, a w drugim wyścigu zajął trzecią lokatę (ten należał do Mielcarka) i zdecydowanie prowadził  

w klasyfikacji generalnej. Jednak w końcówce sezonu znakomicie radził sobie Sebastian Mielcarek, który wygrał 

trzy kolejne rundy. Ostatnia odbyła się w Miedzianej Górze koło Kielc 5 października. Drugi w klasyfikacji 

generalnej Mielcarek tutaj okazał się najlepszy, ale lider Szwagierczak uplasował się na trzeciej pozycji i mógł 

się cieszyć z sukcesu w całym sezonie. 

Krótko przed świętami Bożego Narodzenia w warszawskim hotelu Sheraton odbyło się uroczyste podsumowanie 

wyścigowego sezonu. W Pucharze Renault Megane Coupe dominowali poznaniacy. Zwyciężył Zbigniew 

Szwagierczak – 285 pkt., przed Sebastianem Mielcarkiem – 281 i Jakubem Golcem – 272 pkt. Szwagierczak 

odebrał podczas gali kluczyki do głównej nagrody – Megane Coupe. 

– Cieszę się, że powstał ten Puchar i mogliśmy się ścigać w doborowym towarzystwie. Z kolegami, którzy stoją 

na pudle trenowaliśmy bardzo dużo. Często razem, ale zdarzało się, że i w ukryciu – mówił Zbigniew 

Szwagierczak. 

– Jestem szczęśliwy, że pokonałem wielu znacznie bardziej doświadczonych ode mnie kierowców. Doceniam 

sukces Zbyszka, mojego nauczyciela i kolegi – mówił z kolei Sebastian Mielcarek. 

To był pierwszy i wcale nie ostatni sezon rywalizacji Renault Megane Coupe. Były następne, a do wyścigowej 

rywalizacji w kolejnych latach stawały następne marki samochodów. 
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