


Jest mi niezmiernie miło, jako nowemu Prezydentowi 
Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska, napisać parę 
słów wstępu do naszego klubowego magazynu.

Miniony rok 2022 przyniósł wiele zmian. Wielu 
z nas liczyło, że po pandemii Covid-19 powrócimy do 
w miarę normalnego życia. Zmęczeniu obostrzeniami, 
spragnieni towarzystwa i bez ograniczeń klubowych 
spotkań stanęliśmy w obliczu kolejnego zagrożenia 
jakim jest wojna w Ukrainie.

Każdy z nas przeżywa wydarzenia za naszą wschod-
nią granicą inaczej, ale jesteśmy przekonani, że należy 
wspierać walczących Ukraińców. Nasz Klub dzięki 
ofiarności swoich członków zebrał kwotę 7000 zł, którą 
przekazaliśmy na pomoc Ukrainie. Mam nadzieję, że ta 
forma pomocy nie jest ostatnią jaką wyświadczymy jako 
KZMP naszym sąsiadom.

Pomimo tych okrutnych wydarzeń na Ukrainie o 
odpuszczającej pandemii w dniu 9.04.2022 roku odbyło 
się Walne Zebranie Członków Klubu Zabytkowych 
Mercedesów Polska. Ponieważ było to zebranie wybor-
cze, członkowie wybrali nowy Zarząd w składzie:

Łukasz Twardoch – Prezydent, 
Marek Górecki – 1-Viceprezydent, 
Mateusz Cieślak – 2-Viceprezydent, 
Adam Świeczko – skarbnik,
Roman Bączyk – sekretarz.
Za oddane głosy na nowy Zarząd serdecznie dzięku-

jemy. Mam nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwa-
niom.

W kolejnych miesiącach roku 2022 aktywność 
Klubowiczów była nie mała. Jeszcze w kwietniu w 
dniach 22-23.04.2022 nasi Klubowicze wystawili swoje 
samochody na AutoNostalgii. W ramach spotkań na 
mniejszych wydarzeniach, rajdach Klubowicze godnie 
reprezentowali nasz Klub. Należy wspomnieć o wystawie 
w Krakowie zorganizowanej przez Bogusława Sajdaka 
i Jasia Sentysza. Spotkanie w Warszawie przygoto-
wane przez Piotra Stasiaka, na które przyjechało kilka 
samochodów klubowiczów. Dzięki uprzejmości i gości-

nie Pawła Molgo odbyło się spotkanie z Sobiesławem 
Zasadą w dniu 10.06.2022 roku w Pałacu Rozalin.

Oczywiście najważniejszym wydarzeniem KZMP 
była nasza cykliczna, a w roku 2022 jubileuszowa 
impreza Star Drive w Toruniu. Komandorami byli 
Paweł Góras i Marek Pietruszewski, którzy zadbali o to, 
żebyśmy zapamiętali ten Star Drive na długo. W końcu 
XX-lecie takich rajdów zobowiązuje.

W sierpniu miałem okazję osobiście podziwiać 
nasze Klubowiczki za kierownicami ich samochodów 
w Lidzbarku Warmińskim na She’s Mercedes. Ten 
wyróżniła największa liczba uczestniczek w historii tych 
spotkań Pań członkiń KZMP.

W październiku 2022 r. Oskar Rzeszot przygo-
tował stoisko KZMP na targach Retro Motor Show 
w Poznaniu. Motywem przewodnim były kabriole-
ty. Za tak transparentne stoisko dostaliśmy i nagrodę. 
Dodatkowym atutem było substoisko butiku Maybacha, 
którego przedstawiciele zobowiązali się do stałej współ-
pracy z Klubem.

Pod koniec roku odbyło się spotkanie w siedzibie 
MB Polska z władzami MBP, na którym prezes pan 
Wolfgang Karl Bremm von Kleinsorgen przyjął pro-
pozycję wstąpienia do naszego Klubu jako członek 
honorowy. Zostałem także zapewniony, że MBP nadal 
chce pozostać naszym partnerem i sponsorem. Wiążemy 
z tym plany rozwoju Klubu na lata następne. Liczę, że 
będziemy godnie reprezentować markę Mercedes-Benz.

Wydarzeniem bezprecedensowym było przyjęcie 
członkostwa honorowego KZMP przez pana Sobiesława 
Zasadę – wielokrotnego Mistrza Polski i pierwszego 
przedstawiciela Mercedes-Benz w Polsce.

Szanowni Państwo – mam nadzieję, że rok 2023 
będzie lepszy i nasze towarzyskie spotkania będą pełne 
uśmiechów i szczerej radości.

Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości w dążeniu 
do realizacji planów.
Łukasz Twardoch
Prezydent Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska

Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo!

Prezydent – Łukasz Twardoch

Urodzony 2.04.1976 r. W Rybniku na Śląsku. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie motoryzacji. 
Mając to szczęście, że mieszkał w sąsiedztwie warsztatu mechanika samochodowego nie raz udało mu się 
przeskoczyć przez płot, by usiąść za kierownicą jakiegoś samochodu. Dzięki uprzejmości rodziny za zachodnią 
granicą kupił Mercedesa W201 190 E i po powrocie sprzedał zarabiając na wakacje w Chorwacji. Wszystkie 
środki przeznaczył jednak na zakup kolejnych samochodów za granicą. Tak powstała firma „auto-Doktor” 
zajmująca się handlem i pośrednictwem w sprzedaży samochodów.W 2002 roku zakupił pierwszego, już zabyt-
kowego Mercedesa, po to by urzeczywistnić marzenia z dzieciństwa. W2008 roku został przyjęty do KZMP, 
a w roku 2018 został jego 1-Viceprezydentem. 
Obok zabytkowej motoryzacji przejawia zainteresowanie historią, muzyką (gra na organach), żeglarstwem. 
Stroni od tłumów, lubi podróże i zwierzęta. Zimowe wieczory uwielbia spędzać z koniaczkiem przy kominku.

I-Viceprezydent – Marek Górecki  (ze względu na skromność pisze o sobie w trzeciej osobie)

Marek Górecki urodził się w Tychach w roku zakończenia produkcji pierwszej wersji Mercedesa W111 220 Sb 
(limuzyna). Wskazanie daty dla wielu może być nieoczywiste, jednak nie dla Marka. Oldtimery Mercedes to nie 
tylko jego pasja, a przede wszystkim styl życia i specjalizacja zawodowa. Na co dzień bowiem zajmuje się renowacją 
zabytkowych Mercedesów, a także prowadzi sklep z częściami zamiennymi do oldtimerów mercedesa. Marek lubi 
opowiadać o swoich motoryzacyjnych początkach: „Samochody od dziecka budziły we mnie niesamowite emocje, 
szczególnie oldtimery. W roku 1968/1969 ojciec kupił pierwsze auto, które mnie absolutnie zachwyciło. Była to 
Skoda Tudor, potem była Warszawa, następnie Opel Rekord 1900 i Mercedes W108. Już wtedy wiedziałem, że 
oldtimery zajmą szczególne miejsce w moim sercu. W roku 1987 kupiłem mojego pierwszego Mercedesa 190 230E, 
następnie 190 2500D oraz kilka W124, z których jeden c124 300 coupe jest ze mną do dziś, a życiowa przygoda 
z Mercedesem nadal trwa”. Z ogromną dumą i niebywałym zaszczytem od roku 2022 reprezentuję nasz prestiżowy 
Klub Zabytkowych Mercedesów Polska jako jego vice-prezydent.

II-Viceprezydent – Mateusz Cieślak
Osoba pełna sprzeczności.
Z jednej strony od 17 lat wdraża najnowsze technologie cyfrowe w branży telekomunikacyjnej, z drugiej 
pasjonat analogowej motoryzacji. Fan muzyki elektronicznej, ale odtwarzanej z winyli. Pasjonat cyfrowych 
gadżetów, ale czujący się najlepiej w towarzystwie znajomych, bez wideokonferencji.
Przez ostatnie przeszło 10 lat promuje polską myśl technologiczną poza granicami kraju. Między innymi przez 
kilka lat odpowiedzialny za rozwój biznesu na rynkach północnoamerykańskich. Związany silnie z regionem 
konińskim, gdzie angażuje się lokalnie w organizacje imprez promujących drugie życie starych rzeczy, ręko-
dzieło czy zabytkową motoryzację.

Skarbnik – Adam Świeczko

Od 2014 roku Skarbnik Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska i Skarbnik sekcji balonowej Aeroklubu 
Warszawskiego - współorganizuje i wspiera finansowo Białobrzeskie Fiesty Balonowe oraz lokalne zloty 
samochodów zabytkowych.
Radny miasta Białobrzegi VI kadencji, a od wielu lat Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy (w tym 
były Zastępca Przewodniczącego). Współzałożyciel Fundacji „Koalicja dla Młodych” oraz członek Rady 
Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Wsparł realizację pomysłu Medalu „Bene Agendi” i zasiada 
w jego Kapitule. 
Członek białobrzeskiego Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców (były Członek Zarządu) i członek 
WOPR.

Sekretarz – Roman Bączyk

54 lata, z wykształcenia geodeta, pracuje od 12 lat w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
W Klubie od kilkunastu lat. Sekretarz Klubu w latach ubiegłych. Interesuje się piłką nożną, historią i moto-
ryzacją. Z racji zainteresowań, w GDDKiA zajmuje się między innymi – w formie pasji – ochroną zabytków 
drogownictwa.

Zarząd Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska
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Podczas corocznych spotkań redaktorów magazynów klu-
bów Mercedesa z całej Europy bierzemy udział w  kon-
ferencji, gdzie organizatorzy sugerują nam główne tema-
ty, na których powinniśmy skoncentrować się w ramach 
klubowych publikacji.

I tu właśnie pojawia się problem. Nie bardzo wia-
domo o czym pisać. Nie chodzi wcale o brak tematów. 
Wręcz odwrotnie. Baza jest tak obszerna, że jako redak-
tor stoję przed trudnym wyborem: z czego zrezygnować,  
czyj ukochany model pominąć, czy pisać o rajdach, czy 
technice itp. itd. 

Proszę rzucić okiem na poniższą listę dotyczącą rocz-
nic przypadających w roku 2023:

40 lat temu, w dniach 1 do 20 stycznia 1983 Jacky 
Ickx i Claude Brasseur wygrali Rajd Paryż-Dakar 
w Mercedes-Benz 280 GE.

60 lat temu, 20 do 26 stycznia 1963:  zespół Ewa 
Rosqvist / Ursula Wirth wygrał klasyfikację kobiet Rajdu 
Monte Carlo w samochodzie rajdowym Mercedes-Benz 
220 SE.

85 lat temu, 28 stycznia 1938  Rudolf Caracciola 
ustanowił rekord świata na autostradzie Frankfurt-
Darmstadt jadąc z prędkością 432,7 km/h. Rekord ten 
nie został pobity przez 79 lat!

60 lat temu, w dniach od 14 do 24 marca 1963 
Mercedes-Benz zaprezentował model 230 SL (W 113). 
„Pagoda” była pierwszym na świecie samochodem spor-
towym z bezpiecznym nadwoziem.

130 lat temu, w dniach 1 maja do 31 października 
1893 roku, na Światowych Targach w Chicago Daimler-
Motoren-Gesellschaft zaprezentował pierwszy działają-
cy samochód.

120 lat temu, 2 lipca 1903 Camille Jenatzy wygrała 
wyścig Gordona Bennetta w prywatnym Mercedesie-
Simplex o mocy 60 KM – zamiast uszkodzonego przez 
pożar nowego fabrycznego samochodu wyścigowego 
o mocy 90 KM.

40 lat temu, w dniach 13-21 sierpnia 1983 Mercedes-
Benz 190 E 2.3-16 (W 201) ustanowił w Nardo trzy 
rekordy świata i dziewięć rekordów w swojej klasie.

60 lat temu, w dniach 27 do 31 sierpnia 1963 Eugen 
Böhringer i Klaus Kaiser wygrali w Mercedesie 230 SL 
(W 113) rajd Spa–Sofia–Liege. 

70 lat temu, 8 września 1953 Mercedes-Benz zapre-
zentował prasie model 180 (W 120).

100 lat temu, 9 września 1923 samochód wyścigo-
wy Benz ( pierwszy na świecie samochód wyścigowy 
z silnikiem umieszczonym centralnie) odniósł sukces na 
torze Monza.

60 lat temu, w dniach 12-22 września 1963 na 
Międzynarodowym Salonie Samochodowym (IAA) we 
Frankfurcie nad Menem miał swój debiut Mercedes-
Benz 600 (W 100).

95 lat temu, w dniach 4-14 października 1928 
w Paryżu odbyła się światowa premiera Mercedesa-
Benz 18/80 KM Nürburg 460 (W 02) – pierwszego 
samochodu osobowego marki z ośmiocylindrowym sil-
nikiem rzędowym.

55 lat temu, 19 listopada 1968 Mercedes-Benz zapre-
zentował w Hockenheim coupé serii 114 („Strich/8”).

70 lat temu, 23 grudnia 1953 do gamy produktów 
wszedł Mercedes-Benz 220 Coupé (W 187), rozpoczy-
nając tradycję luksusowych coupé.

Jak widać, jest z czego wybierać, a pojemność maga-
zynu jest ograniczona. A przecież jest życie klubowe 
i niestrudzony Roman Zaczek ze swoją pasją do wywia-
dów. Mam jednak nadzieję, że wybór tematów jest zło-
tym środkiem i każdy znajdzie dla siebie coś ciekawego.

Życząc miłej lektury serdecznie pozdrawiam.

Marcin Gosk
Redaktor naczelny

Drodzy Czytelnicy!
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Spotkanie z autorem książki o Antonim Patku
W lutym 2022 r. Klub Zabytkowych Mercedesów Polska wraz z zaprzyjaźnionym Klubem Miłośników 
Zegarów i Zegarków był jednym ze współorganizatorów spotkania pt.: „Spotkanie z Autorem”. Podczas 
spotkania została zaprezentowana książka pt. „Antoni Patek Zegarmistrz Królów” wydawnictwa Iskry. Autor 
książki Beniamin Czapla wystąpił z przygotowaną obszerną prelekcją o powstawaniu książki oraz zdobywaniu 
materiałów do niej. Na spotkaniu bardzo dużo dowiedzieliśmy się o życiu Antoniego Patka, jego zegarmi-
strzowskiej drodze do sukcesu w politycznie skomplikowanej otoczce tamtych czasów. Autor rozwiał także 
wiele mitów dotyczących Antoniego Patka. W ramach cyklu „Spotkań z Autorem” w przyszłości planujmy 
zapraszać do prelekcji nie tylko autorów książek, ale też podróżników, aktorów, muzyków, naukowców oraz 
kolekcjonerów.

Kalendarium klubowe 2022

KWIECIEŃ. Walne Zebranie Członków Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska
9 kwietnia, w jak zawsze przyjaznemu Klubowi Hotelu Kolumna Park, odbyło się Walne Zebranie członków. 
Miało ono charakter wyborczy. Odchodzący Zarząd zdał relację ze swojej 4-letniej działalności pozostawiając 
na nadchodzącą kadencję Klub w dobrej kondycji. Wybory wyłoniły nowy zarząd w składzie: Łukasz Twardoch 
– Prezydent, Marek Górecki – 1-Viceprezydent, Mateusz Cieślak – 2-Viceprezydent, Adam Świeczko – skarb-
nik, Roman Bączyk – sekretarz. Trzymamy kciuki.
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Rodzinna majówka na Służewie
W maju 2022 roku Klub był jednym ze współorganizatorów corocznego pikniku rodzinnego „Rodzinna 
Majówka na Służewie” organizowanego przez jedną  z największych i najbardziej zielonych Spółdzielni miesz-
kaniowych w Warszawie, Spółdzielnię mieszkaniową Służew nad Dolinką. W imprezie wzięło udział wiele 
klubowych załóg, a klubowicze mogli zaprezentować oglądającym swoje „gwiazdy” i oczywiście opowiadać 
ich historię. Udział Klubu został oznaczony przez organizatorów przez zamieszczenie Naszego Klubowego 
logotypu na plakacie promującym imprezę.
Po zakończeniu pokazu naszymi Mercedesami  przejechaliśmy do oddalonego o kilkanaście  kilometrów od 
Warszawy malowniczego Konstancina-Jeziorny, gdzie przy kawie i ciastku  mogliśmy kontynuować nasze 
spotkanie.

Kwiecień. Autonostalgia 2022
Spragnieni wystaw i zmęczni zimą z wielka radością przyjęliśmy zaproszenie na odbywającą się w Warszawie 
w dniach 22-23 kwietynia 2022 r. wystawę AutoNostalgia. Zróżnicowany przedział wiekowy samochodów 
marki Mercedes-Benz na jednym stoisku robił wrażenie. Gustowne ustawienie samochodów, odpowiednie 
podświetlenie i dbałość o ich czystość spowodowało oddanie największej ilości głosów osób odwiedzających 
nasze stoisko na wystawie. W tym miejscu dziękuję Aleksandrowi Goskowi, Romanowi Zaczkowi, Michałowi 
Ungurianowi, Pawłowi Uzarowiczowi, Markowi Przeździakowi, Piotrowi Małuszynskiemu, Imadowi Zeinowi 
i Pawłowi Molgo za udostepnienie swoich samochodów. Szczególne podziękowania należą się Oskarowi 
Rzeszotowi i Michałowi Ungurianowi za zorganizowanie wystawy. 
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       Czerwiec. Spotkanie z Sobiesławem Zasadą
11 czerwca w gościnnych progach podwarszawskiego Pałacu Rozalin odbyło się niezwykłe spotkanie człon-
ków Klubu z legendą kierownicy – Sobiesławem Zasadą. Obecni mogli wysłuchać niezwykłych historii wprost 
z ust mistrza zarówno podczas części oficjalnej, jak i podczas luźnych, przyjacielskich pogawędek. Jeszcze 
jednym owocem tego spotkania jest wywiad przeprowadzony z panem Sobiesławem przez Romana Zaczka, 
którego pierwszą część można przeczytać w dalszej części numeru SD.

Czerwiec. StardriVe Toruń 2022
Jak zwykle w okresie święta Bożego Ciała, które przypadało na 16 czerwca 2022 r., odbyła się sztandarowa 
impreza Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska. Tym razem, po zatoczeniu swoistej pętli, zlot odbył się w 
Toruniu, podobnie tak jak pierwszy, 20 lat wcześniej. Obszerna relacja jest oczywiście w bieżącym numerze.

5KaleNdarium klubowe 2022
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Wrzesień. Klubowy WYJAZD do Kołbieli
We wrześniu 2022 r. klubowe załogi zostały zaproszone do podwarszawskiej miejscowości Kołbiel, w której 
na rynku mogliśmy pochwalić się swoimi „gwiazdami”. Następnie pojechaliśmy  zwiedzać lokalne atrakcje 
turystyczne. Na zakończenie odwiedziliśmy gospodarstwo ekologiczne, gdzie dowiedzieliśmy się wielu taj-
ników uprawy warzyw, owoców oraz produkcji miodu. Na zakończenie integrowaliśmy się przy ognisku i 
ustalaliśmy terminy i miejsca naszych kolejnych spotkań. 

SIERPIEŃ. She’s Mercedes Lidzbark Warmiński 
7 to cyfra przynosząca szczęście. Szczęścia nie potrzebowała VII już edycja zlotu SHE’S Mercedes. Jak zwykle 
doskonale zorganizowany i gromadzący pozytywne charaktery odbył się w tym razem na Warmii, w Lidzbarku 
Warmińskim i okolicach. Zapraszamy do zapoznania się z szerszą relacją na następnych stronach.
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W dniach 28-30.10.2022 roku odbyły się legendarne już targi zabytkowej motoryzacji – Retro Motor Show 
w Poznaniu. Być może okres pandemii miał wpływ na tak dużą frekwencję, albo zainteresowanie klasykami 
wciąż rośnie. Dzięki działaniom Oskara Rzeszota uzyskaliśmy jako KZMP bardzo dobre miejsce na stoisko 
naszego Klubu. Czerwona wykładzina, oświetlenie, a przede wszystkim samochody zrobiły swoje.

Oglądających nasze stoisko było wielu! To jak i  jury targów zdecydowało o wyróżnieniu stoiska. Na uro-
czystej kolacji Oskar Rzeszot odebrał I nagrodę dla naszego ekspozycji. 

W pierwszej kolejności podziękowań pragnę wymienić naszego nowego kolegę Stefana Medeńskiego, który 
nie tylko wzbogacił nasze stoisko przepięknymi samochodami, ale także był głównym sponsorem! Dziękuję 
także właścicielom Maybach Boutique Kraków – Jackowi Mkrtchyan i Michaelowi Mrowcowi za wystawienie 
i zaprezentowanie swoich towarów na naszym stoisku. Jak to brzmi: Klub Zabytkowych Mercedesów Polska 
i Maybach. Jesteśmy dumni i wdzięczni.

Ponadto dziękuję Piotrowi Małuszyńskiemu, Markowi Góreckiemu, Michałowi Ungurianowi, Januszowi 
Sebzdzie, Sylwii, Hubertowi i tacie Oskara za przygotowanie tak pięknej wystawy.

7KaleNdarium klubowe 2022
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Grudzień. Warszawskie Spotkanie Świąteczno-Wigilijne
W grudniu 2022r w jednym z warszawskich Klubów tańca Klubowicze zorganizowali wraz z Klubem 
Miłośników i Zegarków Spotkaniem pełne atrakcji spotkanie Świąteczno-Noworoczne 2022/2023. Było 
ono trochę zegarkowe, trochę motoryzacyjne, a przede wszystkim towarzysko-klubowe. Przedsylwestrowo 
uczyliśmy się kilku kroków tanecznych. A potem już tylko słodkości, rozmowy, zabawa, życzenia. Był quiz 
z nagrodami. Wysłuchaliśmy opowieści o obchodach Świąt Bożego Narodzenia w Portugalii oraz opowieści 
naszego kolegi o wyprawie Klubowiczów Pagodami do Francji. Na spotkaniu został także po raz pierwszy 
zaprezentowany nasz Klubowy kalendarz na 2023rok.
Gwiazdami wieczoru byli muzycy i tancerze przedstawili swoje mini recitale. Wszędzie  unosił się zapach 
świątecznej choinki, prezentów oraz noworocznego szampana.

LISTOPAD. Klubowicze na starym mieście w Warszawie
W listopadzie 2022 roku warszawscy Klubowicze odbyli planowaną od dawna wycieczkę do miejsc 
w Warszawie, które są niedostępne na co dzień. Odwiedzili Cech Złotników, Zegarmistrzów, Optyków, 
Grawerów i Brązowników m.st. Warszawy i w jego muzeum mogli zapoznać się ze zgromadzonymi tam eks-
ponatami. 
Wysłuchali także prelekcji na temat historii Cechu i jego Muzeum oraz bardzo ciekawej historii drugiej atrakcji 
wycieczki, tj. zegara na wieży Zamku Królewskiego w Warszawie. Po jej wysłuchaniu wspięli się po wielu 
stopniach i przyglądali się jego pracy. 
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StarDrive Toruń 2022

Historia zatoczyła koło i dwudziesty – jubileuszowy 
Zlot Zabytkowych Mercedesów celebrowaliśmy tam, 
gdzie wszystko się zaczęło. Pisząc wszystko mam 
na myśli start karuzeli kręcącej się nieprzerwanie od 
2002 roku, czyli spotkanie miłośników zabytkowych 
mercedesów.

Tradycji stało się zadość także w tegoroczny 
długi czerwcowy weekend i tak w dniu 16 czerwca 
2022 (a w niektórych przypadkach dzień wcześniej) 
do hotelu Copernicus w Toruniu zawitało swoimi 
wspaniałymi mercedesami 75 załóg z Polski, Litwy 
i Niemiec. Hotelowy garaż oraz parking, wypełnione 
po brzegi mercedesami prezentowały się imponująco. 

TEKST: Paweł Góras
ZdjęciA: Tomasz Iwańczuk
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Uczestnicy długo spacerowali między autami studiu-
jąc uważnie każde z nich, żeby wieczorem pojawić 
się na Biesiadzie z Mercedesem, podczas której 
Prezydent Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska 
-Łukasz Twardoch oficjalnie i uroczyście otworzył 
XX-sty StarDrive Poland Toruń 2022. Następnego 
dnia, punktualnie o 10.00 na trasę liczącego nieco 
ponad 100 km rajdu wystartowała pierwsza załoga 
swoim Mercedesem 200 Cabrio B Lang. Po niej, 
w odstępach jednominutowych ruszały następne aż 
do najmłodszego na zlocie SL 500 z 1991 roku. 
Pierwszym punktem na trasie było Obserwatorium 
Astronomiczne w Piwnicach, gdzie załogi podjechały 
pod sam teleskop, a przesympatyczna Pani Agnieszka 
oraz jej nie mniej sympatyczny mąż Pan Rafał 
opowiadali o interesujących aspektach związanych 
z obserwacją nieba. Przy wyjeździe załogi musiały 
zweryfikować swoją wiedzę z zakresu przepisów 
ruchu drogowego odpowiadając na pytania w ograni-
czonym do jednej minuty czasie.

Następne miejsce postoju na trasie, celem reali-
zacji zadania był pobliski PGR, gdzie każda załoga 
deklarowała wagę brutto swojego pojazdu (czyli tak 
jak przyjechała, łącznie z pilotem i osobami towarzy-
szącymi w środku) a potem wjeżdżała na wagę gdzie 
sprawdzano jak biska (albo daleka) rzeczywistości 
była deklaracja kierowcyJ z PGR-u, realizując po 
drodze zadania związane z wyszukiwaniem infor-
macji w mijanych po drodze Kościołach oraz na 
stacji kolejowej uczestnicy docierali sukcesywnie do 

Osady Karbówko w Elgiszewie, gdzie w uroczych 
okolicznościach przyrody mogli zjeść obiad i chwilę 
odpocząć przed następnym etapem rajdu. Oczywiście 
skrzętnie wykorzystaliśmy ten postój i zanim uczest-
nicy ruszyli w dalszą trasę, musieli odpowiedzieć na 
pytania z historii Mercedesa, oczywiście także w cza-
sie nie dłuższym niż jedna minuta. W drodze powrot-
nej do hotelu czekała jeszcze jedna niespodzianka 
w lesie, a konkretnie zadanie związane z rozpozna-
waniem płynów samochodowych (czasem nie tylko 
samochodowychJ). Po powrocie do hotelu, na Rynku 
Staromiejskim można było zauważyć, podobnie jak 
dzień wcześniej mnóstwo uśmiechniętych i zadowo-
lonych zlotowiczów. W ogóle Rynek Staromiejski 
przez te wszystkie dni zlotowe był opanowany przez 
uczestników StarDrive, co w znaczący sposób uła-
twione było przez bardzo dogodne położenie hotelu, 
z którego spacer na Rynek zajmował kilka minut. 
Wieczorem, podobnie jak 20 lat temu w Dworze 
Artusa, odbyła się kolacja połączona z koncertem 
kwartetu jazzowego, złożonego z bardzo utalento-
wanych, profesjonalnych muzyków pod przewodnic-
twem Szymona Łukowskiego.

Następnego dnia w sobotę, punktualnie o godzi-
nie 10.00 na Rynku Staromiejskim rozpoczął 
się Konkurs Elegancji, który przeprowadziliśmy 
w formie prezentacji przed publicznością oraz 
Jury w składzie: Iwona Stefańska – znawczymi 
mody mieszkająca na stałe w Monachium, Jerzy 
Kossowski z miesięcznika Automobilista, Leszek 

StarDrivE toruñ 2022
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Jamiński – znawca i miłośnik zabytkowej motory-
zacji oraz Rafał Zawierucha – wybitny polski aktor. 
Wspaniałą atmosferę zapewniła prowadząca tego-
roczny Konkurs Elegancji Dagmara Kowalska – zna-
komita, pełna pasji i życzliwości redaktorka moto-
ryzacyjna znana m.in. z programu Bryki Dagmary 
w radiu chillizet. Bezpośrednio po prezentacji załogi 
wyjeżdżały do pobliskiego Ciechocinka, aby w spo-
koju, po wszystkich emocjach zjeść obiad oraz zwie-
dzić pobliskie Muzeum Warzelni Soli, gdzie można 
było znaleźć także zabytkowe urządzenia i sprzęty 
do rehabilitacji. Większość uczestników skorzystała 
ze sposobności i udała się na spacer po słynnym cie-
chocińskim deptaku docierając do niemniej słynnej 
fontanny Grzybek. Po tych przyjemnie spędzonych 
chwilach w Ciechocinku nadszedł czas na powrót do 
hotelu i odpoczynek przed Balem Komandorskim, 
choć nie wszyscy poświęcili ten czas na regenerację. 
Znów późnym popołudniem można było dostrzec 
na Rynku Staromiejskim uśmiechniętych uczestni-
ków. Podczas Balu Komandorskiego nagrodzone 
zostały po trzy najlepsze załogi z poszczególnych 
grup wiekowych (oczywiście pojazdów, nie kie-
rowców) w rajdzie oraz w Konkursie Elegancji. To 
nie był jednak koniec wyróżnień. z rąk Prezydenta 

Klubu – Łukasza Twardocha specjalne Puchary za 
uczestnictwo we wszystkich dwudziestu zlotach 
otrzymali: Danuta Szczublewska oraz Franciszek 
Wałach. Pamiątkowymi dyplomami uhonorowani 
zostali także wszyscy dotychczasowi komandorowie, 
którzy nieprzerwanie od dwudziestu lat organizowali 
nasze coroczne spotkania. Ci obecni na Zlocie ode-
brali swoje dyplomy osobiście, natomiast pozostali 
otrzymają je w inny dogodny sposób. Natychmiast 
po zejściu ze sceny nagrodzonych i nagradzających 
parkiet zapełnił się stęsknionymi za tańcem gośćmi 
i nie pustoszał do późnych godzin nocnych (tudzież 
wczesnych godzin porannych). W tym miejscu wypa-
da mi zakończyć tę relację…

Pozwolę sobie jeszcze nadmienić, że o sprawną orga-
nizację i dobrą energię tegorocznego StarDrive dbali: 
Paweł Góras – Komandor Zlotu, Marek Pietruszewski 
– vice Komandor Zlotu, Joanna Karczmarek-Góras, 
Marzena Stefańska i Adam Świeczko. Jako, że mam 
przywilej pisania tego tekstu podzielę się osobistą 
refleksją. To był duży zaszczyt i ogromna przyjem-
ność pracować w tak znakomitym, profesjonalnym, 
sumiennym i pełnym dobrej energii zespole. Każdemu 
następnemu Komandorowi życzę tak życzliwych 
i chętnych do pomocy ludzi wokół siebie.
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Mercedes, to nie tylko
samochody osobowe

Większość z nas ma jeszcze w pamięci zakończone 
nie tak dawno mistrzostwa świata w piłce nożnej 
w Katarze. Słodko-gorzki „sukces” naszej repre-
zentacji ma się jednak nijak do wyniku drużyny 
Kazimierza Górskiego na turnieju w roku 1974 roku, 
kiedy to Polacy zajęli III miejsce. 

Zawody trwały od 13 czerwca do 7 lipca 
1974 roku w Niemczech Zachodnich i Berlinie 
Zachodnim. Wzięło w nich udział szesnaście kra-
jów, a każdy z nich miał do dyspozycji auto-
kar Mercedes-Benz O 302 w swoich narodowych 
barwach. Na dachu powiewały oczywiście flagi 
poszczególnych drużyn.

TEKST: Marcin Gosk/Mercedes-Benz
Zdjęcia: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz o 302. Replika autokaru reprezentacji RFN w piłce nożnej z mistrzostw świata w 1974 roku.
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rozpowszechniło się znacznie później, a palenie było 
nadal społecznie akceptowane, nawet dla sportowców 
wyczynowych.

Również kierowca autokaru spod znaku trójramien-
nej gwiazdy dysponował komfortowym miejscem 
pracy. Na dobrze amortyzowanym siedzeniu kierowca 
bez trudu operował dużą czarną kierownicą, a trasę 
obserwował kierując wzrok na drogę przez duże pano-
ramiczną przednią szybę. Na siedzeniu obok siedział 
zapewne trener lub jego asystent, a każdy zawodnik 
miał swoje przydzielone miejsce. Na stereofonicznym 
radioodtwarzaczu kasetowym firmy Blaupunkt odtwa-

Mercedes-Benz O 302 13

Dzisiaj odwiedzający muzeum Mercedesa w Stutt-
garcie mogą, obok samochodów osobowych, zapoznać 
się z pojazdami z innego sektora, np. właśnie z auto-
karem Mercedes-Benz O 302 z Mistrzostw Świata 
w Piłce Nożnej 1974.

Spacer po autobusie jest jak podróż w czasie, do 
rozwiązań i komfortu autobusu z lat 70. Na każdym 
fotelu znajduje czerwono-pomarańczowa tkanina, 
a na zagłówku biały pokrowiec. Wyposażenie obej-
muje również popielniczki przy każdym siedzeniu, 
pokładową toaletę, a nawet kranik do świeżego piwa. 
Tak, czasy były inne – bezalkoholowe „nibypiwo” 

Stereofoniczny radioodtwarzacz kasetowy Blaupunkt będący standardowym wyposażeniem autokaru.

Pamiątka z czasów gdy palenie tytoniu było modne, a dym z papie-
rosów nie szkodził.

Nie. To nie pokładowa klimatyzacja, a tylko wentylator tuż przy 
drzwiach wejściowych.
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Mercedes-Benz o 302

rzano nie tylko piosenkę Mistrzostw Świata „Fußball 
ist unser Leben”.

Produkcję autobusu O 302 rozpoczęto wiosną 1965 
roku. Dzięki niemu Mercedes-Benz gwarantował naj-
wyższe, na tamte czasy, wymagania w zakresie pręd-
kości, komfortu podróżowania i łatwości obsługi. Po 
raz pierwszy pojawiła się również, jako opcja wypo-
sażenia, klimatyzacja. Był to system „Thermo King” 
montowany w tylnej części dachu.

 Do 1976 roku Mercedes-Benz wyprodukował 
ponad 32 000 pojazdów modelu O 302. Zawieszenie 
pneumatyczne, początkowo jako wyposażenie specjal-
ne, było montowane seryjnie od 1971 roku. Autobus 
był dostępny z czterema sześciocylindrowymi rzę-
dowymi wolnossącymi silnikami wysokoprężnymi 
o mocy od 93 kW do 176 kW (126 KM do 240 KM). 
Kolejna generacja, O 303, weszła do produkcji już 
w 1974 roku, podnosząc poprzeczkę w zakresie kom-
fortu podróżowania na jeszcze wyższy poziom.

Przez trzy i pół tygodnia piłkarze podróżowa-
li „swoim” O 302 na mecze po całych Niemczech 
Zachodnich. W finale, który odbył się 7 lipca 1974 r. 
w Monachium, niemieccy reprezentanci zmierzyli się 
z Holendrami. 25 minut po rozpoczęciu meczu było 
1:1. Gerd Müller strzelił gola na 2:1 i takim wynikiem 
zakończył się mecz. Niemcy świętowali zdobycie 
mistrzostwa świata po raz drugi. Czy z kranu w auto-
busie w drodze powrotnej do hotelu drużyny popły-
nęło mnóstwo świątecznego piwa? O tym kronikarze 
dyskretnie milczą.

Na tylnej szybie autokaru maskotki mistrzostw: Tip i Tap. Luksusowe wnętrze autobusu.

Szesnaście krajów uczestniczących w mistrzostwach otrzymało do 
dyspozycji autobusy w swoich barwach narodowych, chociaż zdję-
cie czarno-białe. A Argentyna znowu na czele. Przypadek?

Po mistrzostwach świata autokary szesnastu drużyn 
były trafiły do normalnego użytkowania. Pozbawione 
zostały tylko specjalnych oznaczeń i malowań. 
W pewnym momencie zniknął po nich ślad, a wysta-
wiony w Muzeum Mercedes-Benz jest ich wierną 
repliką i jednym z najpopularniejszych eksponatów.
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She’s Mercedes 2022

Unikatowe Mercedesy z lat 50. i późniejszych, pie-
czołowicie odrestaurowane roadstery i piękne kobiety 
– tak, w atmosferze blichtru i elegancji, upłynęła 7. 
edycja Zlotu Miłośniczek Zabytkowych M ercedesów 
– She’s Mercedes – w Lidzbarku Warmińskim.

Czternaście załóg i 24. niezwykłych pań, z których 
każda jest odrębnym materiałem na artykuł, spotka-
ło się w piątkowe popołudnie w urokliwych murach 
Hotelu Krasicki – historycznego przedzamcza rezy-
dencji Biskupów Warmińskich, aby wspólnym zwie-
dzaniem rozpocząć 7. zlot Miłośniczek Zabytkowych 
Mercedesów. Partnerami wydarzenia był Mercedes-
Benz Polska, Auto Idea oraz Maybach Boutique Kraków.

TEKST: Katarzyna Frendl
Zdjęcia: Michał Pawłowski Collab Studio 
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She’s Mercedes 2022

ze Stuttgartu, chętnie zintegrują się bez męskiego 
towarzystwa, przemierzając wspólnie malownicze 
trasy i zwiedzając ciekawe miejsca. To był strzał 
w dziesiątkę! Uczestniczek wydarzenia z roku na 
rok przybywa, a przyjaźnie zawiązane podczas 
rajdu trwają latami.

Inicjatywę spotkań She’s Mercedes – wyłącznie 
w kobiecym gronie – zapoczątkowała wielolet-
nia Prezydent Klubu Zabytkowych Mercedesów 
i jednocześnie właścicielka 300 SL z 1989 (R 
107), Małgorzata Przebindowska. Uznała, że wła-
ścicielki lub użytkowniczki old- i youngtimerów 
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ła ogromne zainteresowanie wszystkich odwiedzają-
cych zamek. Wydarzenie uświetnił swoją obecnością 
zarówno Burmistrz Miasta Lidzbarka Warmińskiego, 
Jacek Wiśniowski, jak i Prezydent Klubu Zabytkowych 
Mercedesów Polska, Łukasz Twardoch.

Po południu uczestniczki rajdu, zabytkowym 
orszakiem, przejechały do Folwarku Galiny, gdzie 
zostały uraczone typowym, warmiński m obiadem, 
mogły odpocząć w pełnym fauny i flory romantycz-
nym ogrodzie, skorzystać z warsztatów zielarskich 
w Pałacu oraz odbyć lot balonem. Nazajutrz, zmysło-
wym koncertem Ewy Łuszcz na wydającym orygi-
nalne dźwięki handpanie oraz zwiedzaniem Muzeum 
Warmii i Mazur w Lidzbarku, panie zakończyły 
swoje siódme spotkanie, które upłynęło w atmosfe-
rze integracji i niekończących się rozmów o zabyt-
kowej motoryzacji.

Tegoroczna komandorka rajdu – Ewa Łuszcz oraz 
vice komandor – Monika Dzierżko, które przyby-
ły na rajd niezwykłym W 180 z 1957 roku (typ 
220 S) – dołożyły wszelkich starań, aby dopiąć 
organizację, atrakcje i logistykę na ostatni guzik. 
Niektóre z pań przywiozły swoje unikatowe egzem-
plarze Mercedesów lawetami, inne przyjechały „na 
kołach” – wszystkie mogły liczyć na wsparcie serwisu 
Zbyszka Brolera z Warszawy. Spotkały się podczas 
uroczystej kolacji na hotelowym moście, gdzie w oto-
czeniu średniowiecznych murów zamku kosztowały 
specjałów hotelowej, regionalnej kuchni. Rozmowom 
o samochodach – i nie tylko – nie było końca.

Blichtru nadała obowiązująca podczas spotkania 
kolorystyka ubioru i dodatków do stroju, każdego 
roku inna. Tym razem zlotowymi barwami były biel 
i złoto, idealnie podkreślające zestawienie świeżości 
z luksusem i elegancją.

W sobotni poranek, na dziedzińcu Hotelu Krasicki 
w Lidzbarku Warmińskim, rozpoczęła się prezentacja 
załóg i ich oryginalnych egzemplarzy, prowadzona 
przez dziennikarkę motoryzacyjną, Katarzynę Frendl. 
Najstarszym pojazdem, z 1952 roku, był W 191 (170 
DS), którym przyjechała załoga w składzie Edyta 
Kopaczewska i Agata Rurarz. Konkurs na najpiękniejsze 
auto zlotu wygrał jednak Mercedes-Benz 300 SE z 1964 
(W 112), prowadzony przez Joannę Szczublewską, 
a pilotowany przez jej mamę, Danutę Szczublewską. 
Silna reprezentacja aut z nadwoziem SL wzbudza-

17She’s Mercedes 2022
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Komary w oczach i piach w zębach

Na przełomie XIX i XX wieku Lazurowe Wybrzeże 
było idealnym miejscem do zaprezentowania publicz-
ności nowego Mercedesa Simplex 40PS. Piękni, 
bogaci i potężni z całego świata spotykali się tutaj, 
w łagodnym klimacie południa Europy, aby uciec od 
np. ponurej zimy. W środku tego blichtru i przepychu 
biznesmen Emil Jellinek od kilku lat z powodzeniem 
sprzedawał pojazdy Daimler-Motoren-Gesellschaft 
(DMG) w Nicei. 

To właśnie Jelinek zagwarantował firmie sprzedaż 
36 samochodów pod warunkiem, że Daimler wypro-
dukuje nowe auto dokładnie według jego specyfika-
cji, zdolne do wygrania wyścigu z konkurencyjnymi 

TEKST: Marcin Gosk
Zdjęcia: Marcin Gosk/Mercedes-Benz
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autami francuskim. Daimler skonstruował wówczas 
model Mercedes 35PS. Samochód został przetesto-
wany 22 listopada 1900 roku i pierwszy egzemplarz 
w wersji sportowej został dostarczony Jellinkowi 
miesiąc później. W marcu 1901 roku Jellinek wygrał 
wyścig w Nicei, a samochód szybko zyskał popular-
ność. Wśród pierwszych prominentnych kupców byli 
m.in. John D. Rockefeller (1839–1937), John Pierpont 
Morgan (1837–1913). 

Rozwijając model z 1901 roku, będąc otwartymi na 
sugestie Jelinka, projektanci kierowani przez Wilhelma 
Maybacha skupili się na szeregu ulepszeń, które przy-
czyniły się m.in. do łatwiejszej obsługi auta. Znalazło 
to również odzwierciedlenie w nazwach nowych 
modeli, które otrzymały wspólne miano „Mercedes-
Simplex”. Równocześnie poszerzyła się gama modeli: 
w 1902 roku firma DMG wprowadziła na rynek trzy 
modele, Mercedes-Simplex o mocy 20 KM (4084 cm3 
pojemności skokowej), 28 KM (5322 cm3 pojemności 
skokowej) i 40 KM (6785 cm3 pojemności skokowej). 
W tamtym czasie w gamie modeli nie było jeszcze 
rozróżnienia między pojazdami codziennymi i spor-
towymi. Przykładowo, przy stosunkowo niewielkiej 
liczbie modyfikacji czteromiejscowy samochód typu 
„dostawczak” zmienia się w dwumiejscowy samochód 
rajdowy, który następnie wysyłany jest na wyścigi 
z autami innych zamożnych klientów.

Modyfikacje w porównaniu do Mercedesa 35PS 
były bardzo duże. Silnik 40PS jest powiększony pod 
względem średnicy i skoku tłoka. Pierwszy pojazd 
ma pojemność skokową 6562 centymetrów sześcien-
nych, którą następnie zwiększa się ponownie do 
6785 centymetrów sześciennych. Dwa dolne wałki 
rozrządu były osłonięte. W celu wydajnego chło-
dzenia silnika, który był całkowicie zakryty od dołu, 
koło zamachowe było zaprojektowane również jako 
koło wentylatora i dzięki efektowi ssącemu wzmac-
niał strumień powietrza przepływającego przez 
chłodnicę. Siła hamowania była regulowana w ten 
sposób, że dodatkowe hamulce taśmowe działały na 
wały napędowe kół zębatych i jednocześnie osiągały 
efekt blokady mechanizmu różnicowego poprzez 
indywidualne uruchamianie z prawej i lewej strony 
pojazdu. Cztery hamulce były chłodzone wodą, która 
kapała ze zbiornika zasilającego na powierzchnie 
cierne podczas zwalniania. Rozstaw osi, w porówna-
niu z poprzednim modelem, zwiększono z 2245 mm 
do 2450 mm.

Istotnym czynnikiem było również zmniejszenie 
masy całkowitej Mercedesa-Simplex 40PS do 943 
kilogramów. Dla porównania, w 1900 roku 23-konny 
samochód wyścigowy firmy Phoenix nadal ważył 
1400 kilogramów, a w 1901 roku 35-konny Mercedes 
ważył już tylko 1112 kilogramów. Sam silnik waży 
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o 46 kilogramów mniej (40 KM: 185 kilogramów; 35 
KM: 231 kilogramów).

Po sukcesach w „Nice Week” Mercedes-Simplex 
40PS wygrywa także w innych konkursach. Wilhelm 
Werner wygrał wyścig Semmering we wrześniu 
1902 roku, wyprzedzając ubiegłorocznego zwycięz-
cę, dr. Richarda Rittera von Sterna. Topowy model 
DMG udowodnił również swoją wyższość w rekor-
dowych przejazdach po drogach publicznych, których 
nawierzchnia nie była wówczas idealna. Amerykański 
miliarder William K. Vanderbilt II zorganizował próbę 
bicia rekordu swoim Mercedesem-Simplex 40PS na 
drodze z Ablis do Chartres w maju 1902 roku, osiągając 

prędkość 111,8 km/h, a w lipcowym wyścigu na kilo-
metr w Ostendzie Baron Pierre de Caters osiąga nawet 
120,8 km/h na Mercedesie-Simplex 40PS.

Pamietać trzeba, że samochody z początków moto-
ryzacji nie były tym czym są dzisiaj. Obsługa wyma-
gała niejednokrotnie ciężkiej pracy dwóch osób i nie 
chodzi tu wcale o pilotowanie. Wystarczy wspomnieć, 
że do zadań pasażera w Simplex’ie należała obsługa 
bardzo skomplikowanego ręcznego (tak, tak – ręcz-
nego) systemu smarowania silnika. W takiej sytuacji 
gnanie prawie na oślep samochodem na drewnianych 
kołach, ze szczątkowym układem hamulcowym było 
naprawdę aktem odwagi, a nawet wręcz szaleństwa.

„Przejrzysty” i „bardzo łatwy” w obsłudze zespół tłoczków do ręcznego smarowania silnika Simplex 45PS. ;D))”
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Wycieczka do Stuttgartu

Z
 Mówi się, że nie ma ludzi niezastąpionych, ale 
powiedzieć, a coś zrobić to jednak różnica. Kolejny 
raz nasz kolega Oskar Rzeszot wraz ze swoją rodziną 
postarał się zorganizować członkom KZMP wyciecz-
kę do kolebki naszej ulubionej marki. Taka inicjatywa 
mobilizuje nas do spotkań i daje możliwość poznania 
się nawzajem.

Spotkaliśmy się już w czwartek na trasie, każdy 
z uczestników miał dojechać na własną rękę. 
Niektórzy połączyli siły i pojechali w kilka osób jed-
nym samochodem.

W piątek pogoda była iście letnia. Pierwszy punkt 
wycieczki to fabryka Mercedes Benz w Sindelfingen. 

TEKST: ŁUkasz twardoch
zdjęcia: ŁUkasz twardoch



 

22

STARDRIVE  nr  10 z lutego 2023

Wycieczka do Stuttgartu

Ja nie zwiedziłem wszystkich pokazanych nam hal 
produkcyjnych, ponieważ wysiadło mi kolano. Grupa 
jednak dzielnie przeszła wszystkie pomimo niesamo-
witego upału.

Fabryka jest tak duża, że zwiedzanie tego „mia-
steczka” odbywa się autobusem. Ze względów bez-
pieczeństwa jest bardzo ściśle przestrzegany zakaz 
robienia zdjęć na terenie fabryki. Choć nieraz kusi-
ło nas wyciągnięcie telefonu i zrobienie fotki, to 
powstrzymaliśmy się dzielnie i przejechaliśmy z prze-
wodnikiem całą trasę, a nie wszystkim zwiedzającym 
to się udało.

Zwiedzanie fabryki od czasu pandemii Covid-19 
jest utrudnione i niekiedy nie można przewidzieć 
scenariusza zwiedzania. To przewodnik danej grupy 
decyduje w danej chwili jak dalej i co będziemy zwie-
dzali. Może też zakończyć w każdej chwili zwiedza-
nie i grupa jest odwieziona do wyjścia. 

Trudno jest sobie wyobrazić linię produkcyjną 
z lat np. 30-tych XX wieku w obecnym miejscu. 
To roboty, maszyny wyparły pracę ludzi. Obsługa 
maszyn jest znikoma, momentami to więcej osób na 
hali było zwiedzającymi niż pracownikami. Jak cze-
kałem w autobusie na naszą grupę to pozazdrościłem 
pracy panu kierowcy naszego busa. Działał na mnie 
uspakajająco!

Po zwiedzeniu fabryki zrobiliśmy kilka pamiątko-
wych zdjęć naszej grupy przed wejściem głównym 
przy charakterystycznej gwieździe, symbolu marki.

Osobiście jestem dumny, że mój Mercedes CLK 
też znalazł się w pamiątkowym kadrze. Można powie-
dzieć, że powrócił do swojej „kolebki”.

Zmęczeni i spragnieni zjedliśmy w MotoWorld 

posiłek i wypiliśmy kojące nasze gardło zimne piwo. 
Pili wszyscy!!!!

To miejsce niedaleko fabryki warto zwiedzić, 
można pooglądać ciekawe samochody a nawet kupić. 

Około godziny 16-tej spotkaliśmy się w Classic 
Centrum w Fellbach. Ja się oczywiście spóźniłem, 
ale pan przewodnik był tak miły, że zaczekał i razem 
weszliśmy zwiedzić halę i warsztaty Classic Centrum.

Mieliśmy to szczęście, że byliśmy jedynymi zwie-
dzającymi w tym czasie i już po godzinach otwarcia. 
Ci, którzy śmiali się ze mnie, że odpadłem w fabry-
ce teraz po całym dniu padali z nóg i z pragnienia. 
Piliśmy już wszystko co było mokre, przede wszyst-
kim „tk” z kranówką w małym barze w hali wystawo-
wej. Wszyscy byli zadowoleni !!!!

Po zwiedzeniu wszystkiego , pamiątkowe zdjęcie 
przed Classic Centrum i powrót do hotelu. Wieczór 
spędziliśmy w grupach w miejscowych restauracjach 
i klubikach.

Każdy znalazł coś dla siebie. Następnego dnia rano 
grupa wyjechała zwiedzać Muzeum Mercedes Benz. 

Ja niestety opuściłem naszą grupę i nie pojecha-
łem do muzeum, w którym byłem już parę razy. 
Postanowiłem kontynuować mój urlop i pojechałem 
na zaplanowaną dalszą część w trasę po Alpach. 

Zdjęcia, które dostałem z muzeum świadczyły 
o zadowoleniu i ciekawostkach, które przekazał prze-
wodnik po muzeum. Mam nadzieję, że każdy uczest-
nik wspomina tak dobrze ten czas jak ja. 

Kolejny raz przekonałem się, że samochody, pasje 
są powodem do tworzenia dobrych i koleżeńskich 
relacji, wspomnień, tym samym historii klubu, w któ-
rym najistotniejszą rolę odgrywa człowiek. 
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Baby-Benz – mały wielki Mercedes 

K
Kiedy model W201 został po raz pierwszy zaprezen-
towany w grudniu 1982 roku, nie wyglądał szczegól-
nie rewolucyjnie. Jednak ten średniej wielkości sedan 
stał się kamieniem milowym dla przyszłego rozwoju 
portfolio modeli Mercedes-Benz. Dzięki wyraźnie 
zarysowanemu kształtowi klina i precyzyjnie wyrzeź-
bionym, przyciągającym oko konturom, nowa seria 
modelowa nie miała w sobie nic skromnego czy wsty-
dliwego. Dumnie reprezentowała rodzinę Mercedesa. 
Człowiekiem odpowiedzialnym za nową linię był 
przede wszystkim projektant Bruno Sacco. Pierwsze 
modele z serii w 201, o oznaczeniu 190 i 190 E, 
szybko odniosły duży sukces i stały się wzorem do 

TEKST: Marcin Gosk/Mercedes-Benz
zdjęcia: Mercedes-Benz
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były skutecznie równoważone w niemalże każdej 
sytuacji drogowej. Poprawiło to precyzję kierowania 
i zapewniło bardzo dobre właściwości jezdne. Nowa 
konstrukcja tylnej osi była również lżejsza i bardziej 
kompaktowa niż w poprzednich modelach. Co do 
przedniej osi, to została zaproajektowana od nowa 
z wykorzystaniem trójkatnych wahaczy zapobiega-
jącym nurkowaniu auta podczas hamowania. Dało 
to W 201 doskonałą stabilność w jeździe na wprost, 
a jednocześnie pozostawiło również dużo miejsca pod 
maską, co przydało się w przyszłości.

Powyższe innowacje przyniosły oczywiście korzy-
ści podczas prowadzenia samochodu, ale na kierow-
ców nowego Mercedesa, przyzwyczajonych do aut 
z wyższej półki, czekało jednak jeszcze kilka nie-
spodzianek. Zamiast nożnego hamulca postojowego, 
stosowanego we wszystkich osobowych modelach 
Mercedesa produkowanych w Stuttgarcie od 1968 
roku, seria w 201 posiadała konwencjonalny ręczny 
hamulec postojowy, obsługiwany za pomocą dźwigni 
między przednimi fotelami. Dzięki temu wygospoda-
rowano więcej miejsca na nogi dla kierowcy, a zacią-
gnięcie hamulca ręcznego w samochodzie klasy 
kompaktowej, ze względu na mniejszą masę auta, 
wymagało niewielkiego wysiłku.

W201 był budowany w dwóch fabrykach: 
w Sindelfingen i w Bremie. Produkcja rozpoczęła 

naśladowania. Pogardliwie, przez złośliwców, nowy 
modcel nazywanym był „Mercedesem dla ubogich”, 
jednak jego prawdziwe oblicze ukrywa się pod piesz-
czotliwym określeniem Baby-Benz i jest pełnopraw-
nym członkiem rodziny z gwiazdą na masce.

Klasa kompaktowa Mercedes-Benz – lub Klasa C, 
jak została nazwana od późniejszej serii W 202 – 
wyraźnie miała na celu powielenie zalet swoich więk-
szych krewniaków w zakresie prowadzenia, bezpie-
czeństwa biernego oraz legendarnej niezawodności. 
Oprócz mniejszych gabarytów nowy Mercedes-Benz 
był oczywiście lżejszy, a przez to bardziej ekono-
miczny. Aby zmniejszyć zużycie paliwa, inżynierowie 
Mercedesa zoptymalizowali aerodynamikę nadwozia, 
a także zastosowali blachę stalową o wysokiej wytrzy-
małości oraz inne innowacyjne na temte czasy mate-
riały. Wszystko to miało na celu zmniejszenie masy 
samochodu. W rezultacie model 190 ważył zaledwie 
1180 kilogramów i to bez żadnego uszczerbku dla 
bezpieczeństwa biernego. Jednym z elementów chro-
niących pasażerów, była zaczerpnięta z serii W 126 
konstrukcja przedniej, wzmocnionej części nadwozia. 

190 miał również rewolucyjną, nową, opracowaną 
specjalnie dla tego modelu konstrukcję podwozia.
Główną cechą było niezależne tylne zawieszenie wielo- 
wahaczowe. To rozwiązanie zapewniało optymalną 
kontrolę podczas jazdy, a siły poprzeczne i wzdłużne 
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się w Sindelfingen, a linia montażowa w fabryce 
w Bremie została uruchomiona później, w listopadzie 
1983 roku. Do produkcji kompaktowego Mercedesa 
zakład został zmodernizowany astronomicznym kosz-
tem 1,4 milarda DM. Do tej pory w Bremie rodukowa-
na była wersja kombi modelu 123 (S 123).

Proces produkcyjny wymagał zorganizowania 
współpracy między dwiema lokalizacjami – po raz 
pierwszy w historii firmy aż w takim stopniu. Jednym 
z rutynowych wymogów tej współpracy na odle-
głość kilkuset kilometrów była wymiana elementów 
karoserii. Brema produkowała na przykład maski, 
zespoły podłogowe, zbiorniki paliwa i drzwi, podczas 
gdy wszystkie inne elementy z blachy pochodziły 
z Sindelfingen. Wraz z wymianą komponentów między 
dwoma lokalizacjami, silniki, skrzynie biegów i osie 
były wysłane do obu fabryk z Untertürkheim, a zespo-
ły przekładni kierowniczej pochodziły z Düsseldorfu.

Mercedes-Benz rozpoczął produkcję modeli 190 
i 190 E w 1982 roku. Były one wyposażone w benzy-
nowe czterocylindrowe silniki o pojemności skokowej 
1997 cm3 i mocy odpowiednio 90 KM (66 kW) i 122 
KM (90 kW). Jednostki z rodziny silników M 102 
bazowały na silniku zastosowanym we wprowadzonym 
w 1980 roku modelu W 123 200. Moc silnika została 
zmniejszona ze 109 KM (80 kW) do 90 KM (66 kW) 
poprzez zmniejszenie rozmiaru kanałów dolotowych 
i wydechowych oraz zamontowanie zmodyfikowanego 
wałka rozrządu i mniejszych zaworów. Silnik 190 E 
o mocy 122 KM (90 kW) zapewniał znacznie więk-

szą moc dzięki wtryskowi benzyny. Po raz pierwszy 
inżynierowie Mercedes-Benz zastosowali sterowany 
elektronicznie mechaniczny układ wtryskowy Bosch 
KE-Jetronic. Dzięki czemu kompaktowa 190 E mogła 
osiągnąć prędkość maksymalną do 195 km/h.

Zaledwie rok później pojawił się 190 D z całkowi-
cie nowo opracowanym czterocylindrowym silnikiem 
wysokoprężnym o pojemności skokowej 1997 cm3. 
Silnik ten, znany jako „szeptany diesel”, emitował 
o połowę mniej hałasu niż porównywalne silniki 
konkurencji. Przy niewielkiej masie auta miał rów-
nież wystarczającą moc 72 KM (53 kW) oraz niskie 
zużycie paliwa. To był przepis na sukces. W ciągu 
dziesięciu lat produkcji 190 D zbudowano łącznie 
452 806 egzemplarzy.

W 1984 roku w serii modelowej zadebiutował 
nowy 190 E 2.3-16. Nawet z wyglądu nowy model 
był zupełnie inny, z wyraźnym profilem kompakto-
wego samochodu sportowego, podkreślonym przez 
takie elementy, jak np. tylny spojler. W przypadku 
silnika inżynierowie firmy ponownie wrócili do serii 
W 123. Czterocylindrowy silnik o pojemności skoko-
wej 2299 cm3, stosowany w modelu 190 E 2.3-16, miał 
nowo zaprojektowaną głowicę z dwoma zaworami 
dolotowymi i dwoma zaworami wydechowymi. Dzięki 
tym i innym modyfikacjom moc silnika wzrosła ze 
136 KM (100 kW) do 185 KM (136 kW), przyspie-
szenie od zera do 100 km/h wynosiło zaledwie 7,5 
sekundy, a maksymalna prędkość samochodu wynosiła 
230 km/h.

Cztery tygodnie przed premierą, na Międzyna-
rodowym Salonie Samochodowym we Frankfurcie 
w 1983 roku, trzy prototypy 190 E 2.3-16 ustanowiły 
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w Nardo, w południowych Włoszech, kilka świa-
towych rekordów długodystansowych na dystansie 
25 000 mil i 50 000 kilometrów, ze średnią prędkością 
prawie 250 km/h. Wyniki te były przedsmakiem póź-
niejszej sportowej kariery samochodu. Nowy wyści-
gowy Mercedes-Benz zadebiutował 12 maja 1984 r. 
w oficjalnym wyścigu ot wierającym tor Nürburgring. 
Szosowa wersja 16-zaworowego modelu weszła do 
produkcji we wrześniu 1984 r. w dwóch metalizowa-
nych lakierach: 199 blue-black (blauschwarz) i 702 
smoke silver (rauchsilber).

Dwi kolejne jednostki silnikowe pojawiły się 
w 1983 roku i trafiły wyłącznie na eksport do Ameryki 
Północnej. Ze względu na wprowadzoną przez 
Kongres Stanów Zjednoczonych w 1975 r. „Ustawę 
o czystym powietrzu” miały one dość zmodyfikowa-
ne, czytaj zdławione jednostki silnikowe. Te wersje to 
190 D 2.2 z silnikiem Diesla i 190 E 2.3 z silnikiem 
benzynowym. W przypadku wersji z silnikiem Diesla 
pojemność skokową zwiększono do 2197 cm3 poprzez 
wydłużenie skoku. Zrekompensowało to utratę mocy 
wynikającą z zamontowania układu recyrkulacji spa-
lin (EGR). Tak zmodyfikowany silnik wysokoprężny 
zapewniał moc 73 KM (54 kW), czyli praktycznie 
taką samą jak w wersji standardowej.

System kontroli emisji spalin w obiegu zamknię-
tym początkowo sprawił, że silnik benzynowy 190 E 
2.3 charakteryzował się znacznie mniejszą mocą niż 
ten montowany w  modelu W 123 230 E, a moc 113 
KM (83 kW) zamiast 136 KM (100 kW) to było nawet 
mniej niż w standardowym 190 E o mniejszej pojem-
ności. Problem ten został rozwiązany w 1984 r. Dzięki 
zmodyfikowanemu kolektorowi dolotowemu, prze-
projektowanemu wałkowi rozrządu i nowo dostro-
jonemu układ wtryskowemu 190 E 2.3 dysponował 
teraz moca 122 KM (90 kW).

Dwa lata po wprowadzeniu na rynek popra-
wiono wydajność silników zasilanych gaźnikiem. 
Podstawowy model serii, znany wewnętrznie jako 
190/1, dysponował teraz 105 KM (77 kW), co ozna-
czało wzrost o 15 KM (11 kW). Jednak skuteczniejszy 
układ wydechowy nadal nie pozwalał silnikowi na 
dorównanie mocą jego odpowiednikowi z W 123.

Zmiany w silnikach dla 190 i 190 E obejmowały 
m.in napęd osprzętu jednym paskiem czy hydrau-
liczną regulację luzu zaworowego .Gdy w 1984 
roku wprowadzono ostatecznie nową klasę średnią 
o oznaczeniu W 124, specyfikacja „Baby-Benz” 
została rozszerzona o 15-calowe koła, elektrycznie 
podgrzewane dysze wycieraczek szyby przedniej 
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oraz mimośrodową wycieraczkę szyby przedniej 
zapewniającą znacznie większy obszar czyszcze-
nia. Od września 1985 roku we wszystkich mode-
lach seryjnie montowano wspomaganie kierownicy 
i elektrycznie podgrzewane lusterka zewnętrzne. 
Ciekawostką jest to, że ogrzewanie lusterek włączało 
się samoczynnie poniżej temperatury zewnetrznej 
oscylującej w okolicacch 4°C  

W 1985 roku Mercedes-Benz dodał do serii dwie  
nowe jednostki. Pierwsza to 190 D 2.5 pięciocylin-
drowy silniki wysokoprężny o pojemności skokowej 
2497 cm3 i mocy 90 KM (66 kW). Nowa jednostka 
napędowa zapewniała nie tylko oszczędność paliwa, 
ale także bardzo przyzwoite osiągi i prędkość maksy-
malną 174 km/h.

Druga z nowinek to wersja 190 E 2.6 zaprezento-
wana na Międzynarodowym Salonie Samochodowym 
we Frankfurcie we wrześniu 1985 r. W połączeniu 
z pięciobiegową manualną skrzynią biegów, benzy-
nowy silnik ten o pojemności 2566 cm3 rozwijał moc 
166 KM (122 kW) i rozpędzał samochód od zera 
do 100 km/h w zaledwie 8,2 sekundy. Maksymalna 
prędkość wynosiła aż 215 km/h. Odwiedzający targi 
motoryzacyjne byli pod wrażeniem umiejętności inży-
nierów, którym udało się zmieścić duży sześciocylin-
drowy silnik w ograniczonej przestrzeni dostępnej pod 
maską 190. 

Zaledwie kilka tygodni po debiucie 190 E 2.6 
z linii montażowej zjechał 500-tysięczny egzemplarz 
190, jednak seryjna produkcja wersji 190 E 2.6 rozpo-
częła się dopiero w kwietniu 1986 r., a nowy model 
został ostatecznie wprowadzony na rynek w paździer-
niku 1986 r. wraz z 190 E 2.3. 

Od tego czasu wszystkie modele z silnikiem ben-
zynowym były oferowane z opcjonalnym układem 
kontroli emisji w pętli zamkniętej z trójdrożnym 
katalizatorem. Wyjątkiem była wersja 190 z gaź-
nikiem. Jako alternatywę Mercedes-Benz oferował 
również samochody przygotowane do doposażenia, 
z wielofunkcyjnym układem przygotowania mie-
szanki i zapłonu, ale bez katalizatora i sondy lamb-
da. Starsze samochody można było również łatwo 
doposażyć w katalizator. Te alternatywy dały wła-
ścicielom pojazdów elastyczność w decydowaniu, 
kiedy przejść na system kontroli emisji. Takie to były 
czasy. Od września 1986 roku model gaźnikowy był 
również dostępny z układem kontroli emisji, a kata-
lizator stał się standardowym wyposażeniem wszyst-
kich modeli samochodów osobowych Mercedes-
Benz z silnikiem benzynowym.

We wrześniu 1987 na Międzynarodowym Salonie 
Samochodowym we Frankfurcie roku Mercedes-Benz 
zaprezentował 190 D 2.5 Turbo o prawie sportowych 
osiągach. Pięciocylindrowy turbodoładowany silnik 
wysokoprężny o mocy 122 KM (90 kW) wywo-
dził się ze sprawdzonego już silnika wolnossące-
go. Turbosprężarka napędzana spalinami zwiększyła 
moc auta o 32 KM (24 kW), zapewniając prędkość 
maksymalną 192 km/h i przyspieszenie od zera do 
100 km/h w 11,5 sekundy. Wizualnym znakiem 
rozpoznawczym nowego modelu, eksportowanego 
do USA już od jesieni 1986 roku, było sześć żaluzji 
w prawym przednim błotniku, między kierunkowska-
zami a kołem. Nie były to elementy dekoracyjne, ale 
modyfikacje konieczne do dostarczania turbosprężar-
ce odpowiedniej ilości powietrza.
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W marcu 1988 roku z linii montażowej w Bremie 
zjechał milionowy W 201. Nowa klasa kompak-
towa miała już ugruntowaną pozycję jako trzecia 
główna seria modeli Mercedes-Benz. W tym samym 
roku model został poddany gruntownym mody-
fikacjom. Prezentacja miała miejsce na Salonie 
Samochodowym w Paryżu we wrześniu 1988 r. 
Główny nacisk położono na zmianę stylizacji nad-
wozia i nowy wygląd wnętrza. Najbardziej rzucającą 
się w oczy cechą były ochronne listwy boczne ze 
zintegrowanymi panelami bocznymi, podobnymi 
do tych z odświeżonego modelu W 124. Przednie 
i tylne spojlery sięgały niżej i zostały zintegrowane 
z większymi zderzakami. Modyfikacjom poddano 
również zawieszenie. Nowy front został przejęty 
z 190 E 2.6 i był teraz stosowany we wszystkich 
modelach. Odświeżone wnętrze sprawiło, że 190-
ka stała się bardziej przestronna i wygodniejsza 
zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów, z większą 
przestrzenią na kolana, nad głową z tyłu oraz ulep-
szonymi siedzeniami z przodu i z tyłu.

Równolegle z udoskonalaniem Mercedes-Benz 
wprowadził również nowy, topowy model – 190 E 
2.5-16, który po czterech latach produkcji zastąpił 
pierwszy 16-zaworowy silnik o pojemności 2,3 litra. 
Silnik oparty był właściwie na swoim poprzedni-
ku. Główną modyfikacją była dłuższy skok tłoka. 
Z katalizatorem rozwijał moc 195 KM – o 10 KM 
więcej niż jego poprzednik i nawet wówczas osią-
gi nowego modelu dorównywały 190 E 2.3-16 bez 
układu kontroli emisji spalin. Stylizacyjnie również 

nawiązano do wersji z Nardo. Auta dostępne były 
w kolorach: niebiesko-czarny, przydymiony srebrny 
oraz w dwóch nowych: almadinrot i astralsilber.

Model 190 E 2.5-16 stał się także bazą dla samo-
chodów sportowych zgłoszonych w 1985 roku do 
Grupy A Mistrzostw Niemiec Samochodów Turystycz-
nych (DTM). Homologowanym podstawowym mode-
lem, dodatkowo zmodyfikowanym do wyścigów, był 
Mercedes-Benz 190 E 2.5-16 Evolution z silnikiem 
M 102 E 25/2. Kolejny etap rozwoju nastąpił rok 
później wraz z modelem 190 E 2.5-16 Evolution II. 
W wersji produkcyjnej ten samochód został zaprezen-
towany po raz pierwszy na Salonie Samochodowym 
w Genewie. Rozwijał on moc 235 KM (173 kW).

Od lutego 1989 roku, w ramach inicjatywy 
„Diesel 89”, Mercedes-Benz zaczął wyposażać wszyst-
kie modele samochodów osobowych z silnikami wyso-
koprężnymi w zmodyfikowane jednostki, których emi-
sja cząstek stałych została zmniejszona o 40 procent. 
Zoptymalizowane modele z silnikiem Diesla były 
praktycznie wolne od dymu i spełniały surowe normy 
emisji cząstek stałych obowiązujące w USA. Było 
to możliwe dzięki nowo zaprojektowanemu spalaniu 
w komorze wstępnej ze skośnym wtryskiem paliwa. 
Pompy wtryskowe we wszystkich wolnossących silni-
kach wysokoprężnych miały teraz również jednostkę 
korekcji wysokości (ogniwo próżniowe), aby ogra-
niczyć emisje spalin nawet podczas jazdy na dużych 
wysokościach. Korzystnym skutkiem ubocznym nowej 
technologii diesla był wzrost mocy o 3 KM (2 kW) 
w 190 D i o 4 KM (3 kW) w 190 D 2.5.

29Baby-Benz – mały wielki mercedes
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Nowy, bardziej zaawansowany system kontroli 
emisji wprowadzony w 1990 r. ponownie obniżył 
poziomy emisji zanieczyszczeń. Aby to osiągnąć, 
Mercedes-Benz zdecydował się na katalizator utle-
niający opracowany specjalnie dla silników Diesla 
i połączony z układem recyrkulacji spalin. Ten wyso-
ce wydajny system był dostępny jako wyposażenie 
opcjonalne od października 1990 roku. Początkowo 
tylko w samochodach z wolnossącymi silnikami 
wysokoprężnymi, a sześć miesięcy później także 
w modelach z turbodoładowaniem.

W czerwcu 1989 roku na rynku pojawił się nowy 
wariant wyposażenia dla W 201 – pakiet SPORTLINE. 
Był on dostępny dla wszystkich modeli i obejmował 
zawieszenie obniżone o 21 mm, sztywniejsze spręży-
ny, amortyzatory, felgi aluminiowe 7Jx15 z szerokimi 
oponami w rozmiarze 205/55 R 15, a także sportowe 
fotele, podobnie jak w wersjach z silnikiem 16-zawo-
rowym. Nie dotyczyło to oczywiście modelu 190 E 
2.5-16, który już w swojej standardowej wersji mógł 
pochwalić się sportowym wyposażeniem.

Era silników benzynowych z gaźnikami w Mer-
cedes-Benz zakończyła się ostatecznie w 1990 roku. 
W ofercie pojawił się wówczas nowy silnik o pojem-
ności skokowej 1797 cm3 i mocy 109 KM (80 kW). 
Była to zmodyfikowana wersja dwulitrowego silnika 
ze zmniejszonym skokiem tłoka i zasilana układem 
wtryskowym Bosch KE-Jetronic.

Ostatnie modyfikacje i udoskonalenia zostały 
wprowadzone w 1991 roku. Między innymi wszystkie 
modele zostały wyposażone w układ ABS

W 1992 roku, ostatnim pełnym roku produkcji 
serii, Mercedes-Benz zaprezentował kolejne specjalne 
modele W 201. Te wersje to AVANTGARDE Rosso 
190 E 1.8, Azurro 190 E 2.3 i Verde 190 D 2.5 i Prima 
Vera. Ponadto na rynek amerykański przygotowano 
wersje Finale i Limited Edition. Zostały one zaprezen-
towane w mocnych zdecydowanych kolorach, zarów-
no wewnątrz jak i na zewnątrz auta. Zabieg ten miał 
na na celu poprawić spadającą sprzedaż i przyciagnąć 
niceo młodszą klientlę.

Koncern nigdy nie zdecydował się na inne wersje 
nadwozia niż sedan. Zbudowano tylko dwa egzempla-
rze wersji cabrio z miękkim dachem. Wersja kombi 
nigdy nie powstała, a szkoda. Zapewne byłby to hit. 
Koncern dojrzał jednak do tej decyzji i kolejna odsło-
na kompaktowego Mercedesa miała już w swoim por-
toflio wersję kombi. Przymierzano się do nadwozia 
hatchback, lecz tu nie mamy czego żałować. Wersja 
prototypowa była potworkiem przypominająca swym 
wyglądem Austina Metro lub Opla Corsę.

Produkcja modelu 190 zakończyła się w Sindel-
fingen w lutym 1993 r., a w Bremie w sierpniu tego 
samego roku. Łącznie wyprodukowano 1 879 629 
pojazdów. To podkreśla sukces i słuszność decyzji 
o rozszerzeniu gamy produktów marki Mercedes-
Benz na niższe segmenty rynku. Dzisiaj, po 30 latach 
od zakończenia produkcji, dobrzez zachowane egzem-
plarze model W 201 są poszukiwane. Ze względu 
na swoje zalety mogą być świetnym początkiem do 
rozpoczęcia przygody z klasyczną motoryzacją lub 
solidnym autem w wersji „daily driving”.  
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Powabna emerytka, czyli 60 lat
Mercedesa W113 230 SL

Salon Samochodowy w Genewie w marcu 1963 roku 
był tym miejscem gdzie Daimler-Benz zaprezentował 
nowy samochód sportowy: Mercedes-Benz 230 SL. 
Miał on zastąpić dwa dotychczasowe modele, mniej-
szy 190 SL (W 121) i będący już żywą legendą 
300 SL (W 198).

Nowy model plasujący się pomiędzy koncepcjami 
190 SL i 300 SL, oznaczony jako seria W 113, zawie-
rał w sobie sportowy charakter klasycznego roadstera, 
ale jednocześnie zapewniał komfort i poziom bezpie-
czeństwa tak ważne dla auta z gwiazdą na masce.

Dostępny już od pod koniec lata 1963 roku model 
230 SL można było zamówić w trzech wersjach: 

TEKST: Marcin Gosk
Zdjęcia: Marcin Gosk, Mercedes-Benz
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kabriolet z otwieranym, składanym i dość łatwo cho-
wanym w nadwoziu miękkim dachem (co było na 
tamte czasy nie lada sensacją), kabriolet jak wyżej 
z dodatkowym twardym dachem i wreszcie jako 
coupé z twardym dachem. Ta wersja miała tylko zdej-
mowany twardy dach, a w miejscu kasety na soft top 
było więcej miejsca na bagaż. Jako opcja dodatkowa 
dostępne było tylne siedzenie poprzeczne, podobnie 
zresztą jak w modelu 190 SL.

Wygląd zewnętrzny 230 SL charakteryzował się 
wyraźnymi, prostymi liniami i  dużą, centralnie umiesz-
czoną na grillu gwiazdą Mercedesa. Ponadto pokrywa 
silnika miała wyraźne przetłoczenie mające zapewnić 
dość miejsca dla sześciocylindrowego silnika. Hardtop 
z wysokimi szybami i dachem wspartym jedynie na 
smukłych słupkach sprawiał wrażenie lekkości, która 
po prostu nie pasowała do stereotypu samochodu spor-
towego. Swoją skierowaną do wewnątrz krzywizną 
przypominała świątynie Dalekiego Wschodu. Dało to 
przyczynek do nadania nowemu roadsterowi przydom-
ku „Pagoda” i to jeszcze zanim trafił do sprzedaży. 
Zarówno kształt jak i podniesienie linii dachu o 6 cm 
od pierwotnie planowanego poziomu, spowodowały że 
wsiadanie i wysiadanie przy założonym hardtopie nie 
sprawia nikomu problemu.

Oprócz rozstawu osi (magiczna liczba 2400 mili-
metrów została wzięta bez zmian z modeli 190 SL 

i 300 SL) nowy SL nie miał praktycznie nic wspólne-
go ze swoimi dwoma poprzednikami. Mimo to seria 
W 113 nie była całkowicie nową konstrukcją. Jej kon-
cepcja techniczna była w dużej mierze zgodna z kon-
cepcją 220 SE (W 111/3). SL wykorzystywał zespół 
ramy-podłogi „skrzydlaka”, choć znacznie skróconej 
i wzmocnionej.

Oprócz standardowej czterobiegowej manualnej 
skrzyni biegów po raz pierwszy w SL, jako opcję, 
zaoferowano automatyczną czterobiegową skrzynię 
biegów. Pięciobiegowa manualna skrzynia biegów 
wyprodukowana przez Zahnradfabrik Friedrichshafen 
(ZF) została dodana jako trzeci wariant w maju 1966 
roku i jest to dzisiaj prawdziwy rarytas.

Gdy w 1963 roku Mercedes-Benz SL serii W 113 
został wprowadzony na rynek, był pierwszym na 
świecie samochodem sportowym z nadwoziem z kon-
trolowanymi strefami zgniotu. Zaprojektowano je 
w taki sposób, aby zdeformowany obszar – zarówno 
z przodu, jak i z tyłu auta – odkształcał się w sposób 
zmniejszający lub całkowicie rozpraszający energię 
kinetyczną zderzenia. Z drugiej strony wnętrze pojaz-
du, a właściwie kabina pasażerska, została zaprojekto-
wana jako bardzo sztywna przestrzeń, pełniącą funk-
cję klatki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera. 
„Nadwozie bezpieczeństwa” przyczyniało się również 
do ochrony innych użytkowników dróg absorbując 
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podczas kolizji część energii kinetycznej drugiego 
uczestnika wypadku.

Kwestia poprawy bezpieczeństwa biernego spę-
dzała konstruktorom sen z powiek już od dłuższego 
czasu. W Mercedes-Benz promował ją inżynier Béla 
Barényi, uważany za ojca nadwozia bezpieczeństwa 
pojazdu. Pisaliśmy o tym w jednym z poprzednich 
numerów SD. Pierwszy symulowany test zderzeniowy 
z udziałem samochodu testowego serii W 110/4 z nie-
ruchomą przeszkodą przeprowadzono w Sindelfingen 
10 września 1959 r. Nie mniej już miesiąc wcześniej 
na rynku pojawił się pojazd zbudowany według nowej 
koncepcji nadwozia. Była to seria W 111 zaprezento-
wana prasie 1 sierpnia 1959 r. wraz z sześciocylindro-
wymi modelami 220, 220 S i 220 SE.

Trzeba pamiętać, iż pomysły Barényi zawar-
te w patencie nie były dotychczas ani sprawdzo-
ne, ani poparte testami zderzeniowymi. W 1959 
roku jedyną próbą pozostała wspomniana wyżej. 
W 1960 roku testy zostały jednak rozszerzone i obję-
ły również próby dachowania. Dzięki nim możliwe 
było doświadczalne sprawdznie założeń i obliczeń 
w przypadku uderzenia samochodu z dowolnego 
kierunku oraz przypisanie właściwej sztywności czę-
ści przedniej i tylnej karoserii w celu zmniejszenia 
efektów uderzenia poprzez planową, energochłonną 
deformację elementów.

Jak juz wspomniano, zmodyfikowana po serii 
testów płyta podłogowa serii W 110 i W 112/3 została 
wykorzystana przy projektowaniu modelu W 113 SL. 
Ponadto przekładnia kierownicza została przesunięta 

do przedniej ściany grodziowej. Kolumna kierow-
nicza ulegała podczas kolizji ściskaniu osiowemu 
i dodatkowo posiadała przegub zapobiegający budzą-
cemu strach efektowi lancy. Na kole kierownicy poja-
wiła się miękka płyta uderzeniowa, a wprowadzony 
na rynek w 1966 roku model 250 SL, był wyposażony 
w amortyzator. Tych zabezpieczeń nie oferował żaden 
inny pojazd tej kategorii na świecie. To samo dotyczy-
ło wyeliminowania twardych narożników, krawędzi 
przycisków sterujących i pokręteł na desce rozdziel-
czej, z wyściełanymi górnymi i dolnymi krawędziami 
oraz zagłębionymi klamkami drzwi.

Nie rozwiązano jednak wówczas kwestii bezpie-
czeństwa pasażerów samochodu podczas dachowa-
nia. Górna część ciała i głowy osób przebywających 
wewnątrz auta nie były w żaden sposób chronione. 
W pewien sposób rozwiązano ten problem oferując 
hardtop, który z kabrioletu tworzył nadwozie coupe. 
Wówczas jednak nie można było cieszyć się z uroków 
jazdy bez dachu. Dopiero ponad 25 lat później, w serii 
R 129, zastosowano nowatorską koncepcje bezpie-
czeństwa samochodu sportowego z otwartym dachem 
montując ochronny pałąk, który w celu ochrony 
pasażerów, w przypadku bezpośredniego zagrożenia 
wywróceniem się pojazdu, rozkładał się w ciągu zale-
dwie 0,3 sekundy.

Ponadto auto wyposażono we wspomaganie ukła-
du kierowniczego, dwuobwodowy układ hamulcowy 
i hamulce tarczowe na przednich kołach. Zawieszenie 
było sztywne, ale jak na samochód sportowy zaskaku-
jąco wygodne. Amortyzację zapewniały amortyzatory 
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gazowe, a Mercedes-Benz po raz pierwszy zastosował 
w samochodzie osobowym opony radialne.

Sześciocylindrowy silnik, który również pocho-
dził z sedana, przeszedł kilka poważnych zmian. 
Najważniejszą było zrezygnowanie z dwusekcyj-
nej pompy wtryskowej na rzecz sześciosekcyjnej. 
Umożliwiło to „wtryskiwanie” paliwa bezpośrednio 
przez podgrzany otwór dolotowy i otwarte zawory 
dolotowe do komór spalania poszczególnych cylin-
drów, a nie tylko do przewodu dolotowego, jak było 
to dotychczas. Silnik M 127 II, którego pojemność 

skokowa została powiększona do 2,3 litra, rozwijał 
moc 150 KM (110 kW) przy 5500 obr./min i charak-
teryzował się momentem obrotowym 196 Nm przy 
4200 obr./min. Ta bardzo sportowo zaprojektowana 
jednostka napędowa do dziś zachwyca wysoką kultu-
rą pracy przy wysokich obrotach, lecz nie znosi zbyt 
niskich obrotów.

Czterobiegowa skrzynia biegów, podobnie jak 
w przypadku sedana, została zaprojektowana z nieco 
niższym przełożeniem na 1. biegu, aby uzyskać bar-
dziej sportowe przyspieszenie. Od 0 do 100 km/h 
samochód rozpedzał się w 9,7 sekundy. Maksymalna 
prędkość modelu 230 SL z dachem z tkaniny wyno-
siła 200 km/h, a wersja z twardym dachem była tylko 
nieznacznie niższa i wynosiła 196 km/h. Zapewne 
z powodu różnicy w masach obu wersji. Wariant 
z opcjonalną automatyczną skrzynią biegów osiągał 
prędkość maksymalną 195 km/h. W oczach purystów 
tamtych czasów „automat” w samochodzie sportowym 
był niemalże niemoralny. Ale historia uczy nas czegoś 
innego: do czasu zaprzestania produkcji „Pagody” 
udział automatycznej skrzyni biegów wynosił około 
77 % produkcji. Podobnie było ze wspomaganiem 
kierownicy, które oferowano za dodatkową opłatą. 
Łącznie zbudowano 19831 egzemplarzy 230 SL, a na 
realizację pierwszych zamównień  trzeba było niekie-
dy czekać nawet kilkanaście miesięcy.

27 lutego 1967 roku Mercedes-Benz zaprezentował 
model 250 SL, który miał zastąpć produkowany przez 
cztery lata model 230 SL. Z zewnątrz nowy samochód, 
którego seryjna produkcja rozpoczęła się już w grudniu 
1966 roku, był prawie nie do odróżnienia od swojego 
poprzednika. Zmiany dotyczyły głównie silnika i ukła-
du hamulcowego. Po niewielkich modyfikacjach oba 
zostały wykorzystane z modelu 250 SE (W 108 III). 
Silnik M 129 III, którego pojemność skokowa została 
zwiększona o 200 centymetrów sześciennych, miał taką 
samą moc jak 230 SL, 150 KM (110 kW) przy 5500 
obr./min, ale o 10 procent wyższy moment obrotowy 
i bardziej płaską krzywą momentu obrotowego. Został 
on teraz wyposażony w siedem łożysk wału korbowe-
go dla płynniejszej pracy, a także w wymiennik ciepła 
olej/woda. Dopiero w mającej pojawić się wersji 280 
SL pojawiła się dodatkowa chłodnica oleju. Dzięki tym 
zmianom 250 SL był bardziej elastyczny w przyśpie-
szaniu, ale ze względu na większą masę nie osiągnął 
maksymalnej prędkości poprzedniej wersji. Z czte-
robiegową manualną skrzynią biegów wynosiła ona 
195 km/h lub 200 km/h w zależności od przełożenia 
końcowego (standard: 1:3,92; opcja: 1:3,69), a  z auto-
matyczną skrzynią biegów odpowiednio 190 km/h lub 
195 km/h). Z pięciobiegową manualną skrzynią biegów 
SL był dostępny tylko w jednym wariancie (1:4,08), 
który osiągał prędkość 200 km/h.
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KM (7,4 kW) więcej niż podstawowa wersja 280 SE, 
rozwijając moc 170 KM (125 kW) przy 5750 obr./
min. W porównaniu z 250 SL moc wzrosła o około 
20 KM (15 kW), a moment obrotowy o 10 procent. 
Po raz pierwszy wentylator chłodnicy został wyposa-
żony w sprzęgło wiskotyczne, które ograniczało pręd-
kość obrotową wiatraka. Przyspieszenie od 0 do 100 
km/h oscylowało w okolicach 9 sekund, a prędkość 
maksymalna ponownie zbliżyła się do poziomu 230 
SL, czyli 200 km/h w wersji z dachem tekstylnym. 
Zawieszenie, przeprojektowane z myślą o jeszcze 
większym komforcie, było bardziej miękkie. Okresy 
międzyobsługowe wynosiły teraz 10 000 kilometrów 
zamiast 3000.

Z linii montażowej zjechało 23 885 egzemplarzy 
Mercedesa 280 SL. W sumie od 1963 do 1971 roku 
wyprodukowano łącznie 48 912 „Pagód”, co jest 
wartością niezwykłą jak na samochód sportowy o tak 
wyśrubowanych na ówczesne czasy standardach. Dziś 
jej wysoka jakość, elegancja i ponadczasowe linie 
nadwozia sprawiają, że seria W 113 jest pożądanym 
przedmiotem wśród kolekcjonerów. 

W numerze 6 z 1964 roku w magazynie moto-
ryzacyjnym tak scharakteryzowano model 230 SL: 
„Samochód sportowy, który rozpędza się do 200 
km/h, przyspiesza od 0 do 100 km/h w mniej niż dzie-
sięć sekund, a jednocześnie charakteryzuje się płynną 
pracą silnika i komfortem samochodu turystycznego”.

Szczegółowy raport z testów w „auto motor und 
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Zmiany w układzie hamulcowym obejmowały 
montaż hamulcy tarczowych na tylnej osi, większe 
tarcze hamulcowe z przodu oraz zamontowanie regu-
latora siły hamowania, tak aby zapobiec nadmierne-
mu hamowaniu tylnych kół. Jako opcja dodatkowa 
dostępna była teraz blokada mechanizmu różnicowe-
go. Pojemność zbiornika paliwa wynosząca 82 litry, 
zamiast poprzednich 65, pozwoliła na wydłużenie 
zasięgu samochodu. Oprócz trzech wersji nadwozia 
znanych z 230 SL, 250 SL dostępny był w czwartej 
wersji wyposażenia, a jednocześnie drugiej coupé 
– z tylną kanapą. Została ona pokazana po raz pierw-
szy w marcu 1967 roku na Salonie Samochodowym 
w Genewie. Ponieważ tzw. wersji California Coupe 
nie można było doposażyć w miękki dach, nadawała 
się ona praktycznie do jazdy w suchych regionach 
świata lub z zamontowanym hardtop’em.

Niecały rok po prezentacji 250 SL i po wyprodu-
kowaniu tylko 5196 egzemplarzy, zostało przedsta-
wione ostatnie, najbardziej dojrzałe oblicze Pagody 
– wersja 280 SL. I znowu, poza tabliczką znamiono-
wą można ją było odróżnić od dwóch poprzednich 
modeli jedynie po innych kołpakach kół lub alumi-
niowych felgach i subtelnych zmianach wnętrza.

W związku z wprowadzeniem na rynek modeli 
klasy średniej serii 114/115, nie tylko luksusowe seda-
ny, coupé i kabriolety, ale także SL otrzymały silniki 
o pojemności 2,8 litra. Dzięki zmianom konstrukcyj-
nym jednostka o oznaczeniu M 130 dysponowała o 10 
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sport” nr 21 z 1963 r. reasumuje: „Rezultat: 230 SL 
to jeden z najbardziej wyrafinowanych samochodów 
sportowych w historii. Mimo wszystko zasługuje na 
to, by być zaliczanym do prawdziwie sportowych 
pojazdów, ponieważ nie tylko zapewnia sportowe 
osiągi, ale jest tak kompaktowy i bezpieczny w pro-
wadzeniu, jak można oczekiwać od samochodu spor-
towego. [...] i wreszcie, jeśli chcesz, możesz jechać 
230 SL bardzo szybko, ale możesz też utrzymać pręd-
kość powolnego autokaru, które tak często wymuszają 
na nas tempo podróżowania”.

„Road & Track” napisał o 280 SL w numerze 
z sierpnia 1968 roku: „Jazda po wszelkiego rodzaju 
drogach jest fantastyczna. Nadwozie jest absolutnie 
sztywne i bez grzechotania, niezależnie od tego, który 
dach jest zamontowany, a elastyczne zawieszenie po 
prostu działa doskonale nie zakłócając wspaniałej 
równowagi SL”.

Jest oczywiste, że przy powstawaniu modelu 

W 113 brał udział zespół projektantów i inżynierów. 
Nie mniej za osobę, która natchnęła ten zbiór metalu, 
gumy i tworzyw sztucznych lekkością, stylem a nawet 
życiem, uznaje się francuza Paula Bracq’a. To on 
odcisnął na „Pagodzie”najwieksze piętno nadając jej 
ponadczasowy sznyt. Jednak nie wszystkie pomysły 
udało mu się przeforsować. Jak sam wspomniał pod-
czas naszego spotkania najbardziej razi go, burzący 
tylną linię nadwozia, widoczny wlew paliwa. Można 
to też podsumować tak, że piękności żadne znamię nie 
oszpeci, a jedynie doda jej uroku.

Dane dotyczące produkcji modelu W 113:
oznaczenie wersji okres prod. liczba sztuk
230 SL W 113  1963-1967  19 831
250 SL W 113 a  1966-1968  5196
280 SL W 113 E 28  1967-1971  23 885
Produkcja razem    48 912
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Moc i elegancja. Pierwsze seryjne 
silniki V8 w Mercedes-Benz

W
W połowie lat 60. w gamie modeli Mercedes-Benz 
nie było nadmiaru mocnych silników. W kategorii 
silników sześciocylindrowych znalazł się 2,5-litrowy 
silnik M 129 o mocy 150 KM (110 kW), będący kon-
tynuacją wcześniejszego 2,2-litrowego silnika M 180 
z modelu 220, oraz 3-litrowy M 189 z aluminiową 
skrzynią korbową w 300 SE o mocy 170 KM (125 
kW), wywodzący się z 3-litrowego M 186 z modelu 
300. Tylko prestiżowa limuzyna Mercedes-Benz 600 
(W 100) była wyposażona w 6,3-litrowy silnik V8 
o mocy 250 KM (184 kW) i momencie obrotowym 
500 Nm. W teście magazynu „auto motor und sport” 
nr 14 z 1967 roku, porównującego 250 SE z 300 SE, 

TEKST: Marcin Gosk/Mercedes-Benz
zdjęcia: Mercedes-Benz
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pisano: „W przeciwieństwie do Opla, Daimler-Benz nie 
ma w USA starszego brata, który produkuje masowo 
silniki ośmiocylindrowe i który dzięki temu może je 
odpowiednio dostarczać. Daimler-Benz ma najnowo-
cześniejszą ośmiocylindrową konstrukcję, która prowa-
dzi przyzwoite życie w 600 za zamkniętymi drzwiami, 
ale trudno zrozumieć, dlaczego wersja tego silnika 
o mniejszej pojemności nie została jeszcze zainstalowa-
na w sedanie klasy średniej. 3-litrowy sześciocylindro-
wy silnik to tylko jeden desperacki krok na drodze do 
stworzenia bardziej elastycznych i cichszych silników. 
Można przypuszczać, że wkrótce pojawi się ośmiocy-
lindrowy silnik. To nie powinno wymagać zbyt wiele 
od najbardziej renomowanych niemieckich producen-
tów samochodów w czasie, gdy Ford wraca do domu 
zwycięsko z Le Mans, korzystając z prostych, ośmiocy-
lindrowych silników produkowanych masowo”.

Ponadto w rozmowie z szefem działu rozwo-
ju samochodów osobowych Rudolfem Uhlenhautem 
i inżynierem ds. testów Erichem Waxenbergerem 
redaktor naczelny pisma Heinz-Ulrich Wieselmann 
skrytykował brak mocy silników ówczesnych samo-
chodów osobowych Mercedes-Benz. Ten komentarz, 
który nie pozwolił Waxenbergerowi spokojnie spać. 
Wysłał on swojego mechanika Hermanna Egera do 
Sindelfingen na poszukiwanie odpowiedniej karoserii 

do testów. Wrócił on z karoserią W 111 coupé i w niej 
właśnie postanowiono zainstalować 6,3-litrowy silnik 
V8 M 100. Tego samego wieczoru, gdy tylko zakoń-
czono prace montażowe, Waxenberger z niemalże 
dziecięcą radością zasiadł za kierownicą nowej kon-
strukcji. Następnego ranka został jednak wezwany na 
dywanik do Uhlenhauta, aby wyjaśnił swojemu sze-
fowi, co to był za bolid, który poprzedniego wieczoru 
przejechał obok okna jego biura z takim niesamowi-
tym dźwiękiem silnika. Tak narodził się legendarny 
Mercedes-Benz 300 SEL 6.3 (W 109). Produkcja 
ruszyła w 1967 roku i był to wówczas najmocniejszy 
seryjnie produkowany sedan na świecie.

Waxenberger zamontował, a właściwie wcisnął 
silnik V8 w również do serii W 113. Zadanie oka-
zało się jednak trudniejsze niż w przypadku montaż 
silnika w sedanie. Komora silnika SL była znacznie 
mniejsza. Aby dopasować długość i szerokość ośmio-
cylindrowego silnika do samochodu, konieczne było 
wykonanie szeroko zakrojonych prac spawalniczych. 
Z zewnątrz tę wyjątkową „Pagodę” można było roz-
poznać jedynie po jeszcze szerszym przetłoczeniu 
na masce. Tzw. „kopułka mocy” w tym przypadku 
naprawdę zasługiwała na swoją nazwę.

W dniach 3-5 lipca 1967 roku, pod nadzorem 
Ericha Waxenbergera, konwój trzech samochodów 
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V8 pojechał na tor Nürburgring w celu przeprowadze-
nia testów drogowych. Trio składało się z dwóch seda-
nów z serii W 108 i jednego W 113. Oba sedany miały 
pilotażowe silniki produkcyjne M 100, nadal o pojem-
ności skokowej 6 litrów; jeden z nich miał moc silnika 
zwiększoną do 350 KM (257 kW) i pneumatyczne 
zawieszenie. Oba posiadały również pięciobiegowe 
skrzynie biegów firmy Zahnradfabrik Friedrichshafen 
(ZF). Pagoda posiadała silnik M 100 o standardowej 
pojemności skokowej 6,3 litra, także automatyczną 
skrzynię biegów i wzmocnione stalowe sprężyny.

Waxenberger osiągnął najlepsze czasy okrążeń 
prowadząc SL. Wynosiły one od 10 minut 40 sekund 
do 11 minut 6 sekund i zostały osiągnięte dzięki 
zastosowaniu opon wyścigowych 5,50 M 14 Dunlop 
oraz utwardzonych amortyzatorów. Jednak pomimo 
dużego pochylenia tylnego koła (minus 4 stopnie 30 
minut do minus 5 stopni, w zależności od regula-

cji) skrytykował on poważną niestabilność podczas 
hamowania przed zakrętami, którą opisał jako efekt 
wirowania. Problem znany był również z seryjnych 
samochodów 250 SL i 280 SL. Aby rozwiązać 
ten problem, planowano zainstalować wspomaganie 
momentu hamowania na tylnej osi, ale nigdy nie 
zostało to zrealizowane.

Po dziewięciu okrążeniach na północnej pętli 
przednie opony były zużyte. Tylne opony „przeżyły” 
aż 16 kółek. Raport z testu zwięźle stwierdza, że dane 
te są nieważne, ponieważ w międzyczasie wielokrot-
nie przeprowadzano strojenie i regulacje pojazdu.

Pomimo tego obiecującego debiutu, rozwój potęż-
nego SL nie był doprowadzony do etapu produkcyjne-
go. Prototyp testowy został złomowany przez fabrykę. 
Pierwszy SL sprzedawany z ośmiocylindrowymi sil-
nikami miał czekać aż do pojawienia się następnego 
Mercedesa-Benz SL, serii R 107, wiosną 1971 roku.
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Nieudany mariaż: 
Mercedes-Benz i silnik Wankla

P
Pierwszy silnik, a właściwie maszynę parową z wiru-
jącym tłokiem zaprojektował James Watts już w 1782 
roku, ale pierwszą znaną jednostką tego typu był sil-
nik parowy E. Gallowaya z 1846 roku. Nie posiadał 
on uszczelnień, a stosowano go napędzania statków 
parowych gdzie osiagał moc 12 kW przy 400-480  
obr./min. Później powstało wiele podbnych konstruk-
cji, ale jedyną produkowaną seryjnie, a przez to naj-
bardziej znaną jest wynalazek niemieckiego wynalazcy 
Feliksa Wankla. Pierwszy patent w tym zakresie uzy-
skał on w roku 1929, a kolejny w roku 1936. 

Po II Wojnie Światowej, ze względu na bardzo ści-
słą współpracę z hitlerowcami, Wankel był więziony 

TEKST: Marcin Gosk
zdjęcia: Mercedes-Benz
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przez kilka miesięcy przez aliantów, jego laborato-
rium zostało zamknięte, a wszystkie prace skonfisko-
wane. Dopiero w latach 60-tych przypomniano sobie 
o jego pracach. 

Również w firmie Daimler-Benz AG zastanawiano 
się nad użyciem silników z obrotowym tłokiem. Ze 
względu na ich zalety, do których należy zaliczyć 
małe rozmiary, małą masę oraz bardzo spokojną 
pracę, uważane były za alternatywę dla tradycyjnego 
silnika tłokowego. Orędownikiem tego pomysłu w był 
Wolf-Dieter Bensinger, wówczas szef działu rozwoju 
silników. Najbardziej znanym jest pojazd badawczy 
C 111, który pojawił się w 1969 roku, początkowo 
z silnikiem trójwirnikowym, później z czterowirniko-
wym zespołem napędowym.

Również klasa SL brała udział była w testach. 
Pierwszymi pojazdami wyposażonymi w silniki z tło-
kiem obrotowym, które pod koniec lat 60-tych jeździły 
po torach testowych, wydając charakterystyczny brzę-
czący dźwięk, były modele serii W 113 SL. W ekspe-
rymentalnym SL zainstalowano trójwirnikowy silnik 
model M 50 F o oznaczeniu w 33-29. Miał całkowitą 
pojemność komory 3,36 litra, wytwarzał moc 203 KM 
(149 kW) przy 5600 obr./min. Między 18 czerwca a 23 
października 1968 r. auto przejechał około 69 000 kilo-
metrów. Przy maksymalnej prędkości 205 km/h pojazd 
był prawie o 10 km/h szybszy od produkowanych wów-
czas seryjnie wersji 280 SL.

Te początkowe testy nigdy nie miały zakończyć 
się seryjnym instalowaniem silników z tłokiem obro-

towym serii W 113. Zupełnie inaczej rzecz się miała 
z kolejną serią SL o oznaczeniu R 107. Od samego 
początku jego skrzynia biegów i tunel wału napę-
dowego zostały zaprojektowane tak, aby pomieścić 
większą wysokość silnika z tłokiem obrotowym 
i wysoko położoną centralną przystawką odbioru 
mocy.

Przewidywano silniki trzy- i czterowirnikowe. 
Z  protokołów testów można dowiedzieć się na przy-
kład, że w 1971 roku montaż eksperymentalnego 
czterowirnikowego silnika KE 413 w R 107 serii SL, 
wewnętrznie oznaczonym jako 48-33, trwał dwa mie-
siące i cztery dni. Generował on 277 KM (204 kW), co 
czyni go mocniejszym niż używane wówczas silniki 
tłokowe.

Jednak Hans Scherenberg, szef projektu technicz-
nego, i Kurt Obländer, jego ekspert w kwestiach spa-
lania i redukcji zanieczyszczeń, od samego początku 
byli sceptyczni co do perspektyw użycia jednostki 
tego typu. Oczywiste zalety silnika z tłokiem obroto-
wym były bezdyskusyjne, ale w świetle wiedzy zdo-
bytej na eksperymentalnych pojazdach dostrzeżono 
również jego wady.

Obländer był głęboko przekonany, że komora spa-
lania jest główną cechą każdego silnika spalinowego. 
Priorytetem było wykonanie konstrukcji tak, aby uzy-
skać jak najbardziej korzystną sprawność termodyna-
miczną, czyli jak najpełniejsze spalanie paliwa. To, że 
w przypadku silnika Wankla tak się nie stało, a wręcz 
nie mogło, objawiło się początkowo dużym zużyciem 
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paliwa, a później oficjalnie potwierdzonymi trudno-
ściami w otrzymaniu spalin spełniających obowiązu-
jące w latach 70-tych, z naszej perspektywy, niezbyt 
wygórowane normy emisji. To właśnie ta wrodzona 
wada silnika Wankla, czyli brak optymalnej komory 
spalania, była odpowiedzialna za jego szybki upadek, 
a nie ciągle powtarzające się poprawki konstrukcyjne 
mające rozwiązać problemy mechaniczne.

Ponadto mówi się, że zainteresowanie Daimler-
Benz w tamtym czasie silnikiem z tłokiem obroto-
wym miało niekorzystnie wpłynąć na rozwój bardziej 
zaawansowanego technologicznie silnika o tradycyj-
nej konstrukcji. 

Żaden z oryginalnych eksperymentalnych SL 
z obrotowymi silnikami tłokowymi nie zachował się 
do naszych czasów. Jest jednak jeden R 107 z tym 
silnikiem – własny SL Felixa Wankla. Prosił on wów-
czas Scherenberga o czterowirnikowy silnik M 950/4 
i zainstalował go w SL zakupionym do swojego 
instytutu badawczego w Lindau. W listopadzie 1979 
roku czasopismo branżowe „auto motor und sport” 
opublikowało raport na temat tego wyjątkowego 
pojazdu, w którym przyspieszenie od 0 do 200 km/h 
wynosiło 25,9 sekundy, a prędkość maksymalna 240 
km/h – imponujące liczby świadczące o potencjale 
mocy silnika .
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Duma polskiej motoryzacji.
Wywiad z Sobiesławem Zasadą

P
Panie Sobiesławie nie zastanawiałem się zbyt długo 
nad tym jak mam Pana przedstawić, ponieważ jest 
Pan wspaniałym rajdowcem, żeglarzem atlantyc-
kim, biegaczem, oszczepnikiem, dyskobolem, skocz-
kiem w dal, przemysłowcem, handlowcem, pisarzem 
wreszcie ojcem i dziadkiem. Jest Pan cały czas we 
doskonałej formie. Jak Pan to robi?

Sobiesław Zasada: Jako urodzony sportowiec 
dbam o sprawność fizyczną. Przed rajdami, na prze-
łomie lat 40-tych i 50-tych próbowałem swoich sił 
w różnych dyscyplinach. Byłem nawet dwukrotnym 
mistrzem Polski w pięcioboju. Do tej pory staram się 
codziennie ćwiczyć. Teraz głównie chodzę. Każdego 

TEKST: Roman Zaczek
zdjęcia: Waldemar Grzybowski, Mercedes-Benz
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dnia staram się przejść dystans 5 kilometrów. Nie 
wyobrażam sobie życia bez sportu. Wychowała mnie 
nie tylko lekkoatletyka, ale i harcerstwo. To ono wpo-
iło mi dyscyplinę.

RZ: Panie Sobiesławie był Pan w latach 60-tych 
i 70-tych jednym z najlepszych kierowców rajdowych 
na świecie. Zdobył Pan trzykrotnie puchar rajdowego 
Mistrza Europy, wielokrotnego Mistrza Polski i zwy-
ciężył Pan w wielu rajdach na wszystkich kontynen-
tach. Proszę naszym członkom Klubu Zabytkowych 
Mercedesów powiedzieć jak to się zaczęło?

SZ: Urodziłem się w roku 1930 w Dąbrowie 
Górniczej. Gdy miałem 15 lat przeprowadziliśmy się 
z rodzicami do Bielska-Białej. Zapisałem się na kurs 
nauki jazdy do Mariana Riperra, brata słynnego Jana 
Riperra, przedwojennego mistrza kierownicy, uczest-
nika Rajdu Monte Carlo. Marian Riper uczył mnie jeź-
dzić „gazikiem” zbudowanym na bazie przedwojenne-
go polskiego Fiata. Ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, 
że to będzie moja pasja. W 1946 r. na krajowych 
mistrzostwach Harcerstwa Polskiego w Krakowie 
zostałem najlepszym zawodnikiem w biegu na 100 
metrów, rzucie oszczepem, skoku w dal. Byłem zafa-
scynowany lekkoatletyką i cały czas wolny poświęca-
łem na treningi. Po wyjeździe z Bielska do Krakowa 
od razu zapisałem się do klubu „Cracovia”. Tak 
jak mówiłem, mój największy sukces to dwukrot-
ne mistrzostwo Polski w pięcioboju. W roku 1949 
zostałem członkiem polskiej kadry narodowej. Byłem 
w niej przez cztery lata.

RZ: A od kiedy zainteresował się Pan samochoda-
mi?

SZ: Mój ojciec przed wojną był przedstawicielem 
fabryki czekolady „ Goplana”, po wojnie miał fabrycz-
kę tkanin w Bielsku oraz był właścicielem samochodu 
DKW zwanej „dykta, klej, woda” z silnikiem dwucy-
lindrowym, dwusuwowym. Stale nim jeździłem i pod-
nosiłem swoje umiejętności. W roku 1951 z pomocą ze 
strony ojca, stałem się właścicielem samochodu BMW 
320. Na tym samochodzie w lutym 1952 r. w czasie 
ostrej zimy, wystartowałem w rajdzie Ojców – Kraków. 
W rajdzie tym startowali najlepsi polscy kierowcy: 
Franciszek Postawka, Kazimierz Osiński, Mieczysław 
Sochacki. Rajd przebiegał w bardzo trudnych warun-
kach. Oprócz kilku prób zręcznościowych do klasyfi-
kacji zaliczano również odcinek górski, rozgrywany 
na serpentynach w zalegającym śniegu. Pojechałem 
z moją narzeczoną Ewą Goworowską, z którą w grud-
niu 1952 r. wziąłem ślub. Ten rajd niespodziewanie 
wygraliśmy. Od tego momentu na poważnie zaintere-
sowałem się sportem samochodowym.

RZ: W jakich okolicznościach poznał Pan swoją 
przyszłą żonę. Czy to była miłość od pierwszego wej-
rzenia?

SZ: Byliśmy uczniami Gimnazjum i Liceum im. 
A. Asnyka w Bielsku – Białej. Gdy poznałem Ewę 
miałem 16 lat, byliśmy uczniami tej samej klasy i tak 
zaczęła się nasza miłość. Oświadczyłem się Ewie 
po trzech latach. Ewa od początku wspierała mnie. 
Od naszej pierwszej imprezy sportowej w 1952 r. 
przez całą karierę zwyciężyliśmy z Ewą w roli pilota 
w ponad 50 rajdach.

RZ: Panie Sobiesławie wróćmy do Pana kariery 
kierowcy rajdowego. 

SZ: Dla mnie rok 1952 był przełomowy. Razem 
z Ewą wygraliśmy wyścig o Błękitną Wstęgę Ojcowa. 
Dzięki pomocy ojca kupiłem od kolekcjonera, miło-
śnika samochodów Tadeusza Tąbeckiego pierwszy 
samochód sportowy z prawdziwego zdarzenia BMW 
328 z 1938 r. Na tym wozie wystartowałem w trzech 
ogólnopolskich wyścigach ulicznych. W Pucharze 
Grodu Podwawelskiego, po awarii auta musiałem się 
wycofać. W Warszawie wykręciłem najlepszy czas 
okrążenia ale usterka techniczna pozbawiła mnie zwy-
cięstwa. Ostatni wyścig uliczny odbył się w Lublinie. 
Na starcie stanęło 24 kierowców, stanowiących czo-
łówkę kierowców w Polsce na wspaniałych przed-
wojennych maszynach: BMW 328, Bugatti, Lancia 
Aprila, Jaguar SS 100. Odniosłem wielki sukces. Była 
to moja pierwsza ogólnopolska impreza. którą wygra-
łem. Otrzymałem najwspanialsze trofeum, mały srebr-
ny pucharek którym często się chwaliłem. W biurze 
mam gablotę w której trzymam większość sportowych 
trofeów. Wśród nich: 3 za tytuł rajdowego Mistrza 
Europy, 11 za Mistrzostwo Polski, 148 za zwycięstwa 
w różnych rajdach oraz medale i puchary za odniesio-
ne sukcesy w zawodach lekkoatletycznych i narciar-
skich. Jednakże dla mnie najważniejszy jest ten mały 
srebrny pucharek zdobyty za zwycięstwo w wyścigu 
ulicznym w Lublinie.

RZ: Ale mało brakowało a Pana kariera samocho-
dowa skończyłaby się w roku 1953.

SZ: Tak to prawda. Byłem dobrym narciarzem, 
jeżdżącym odważnie i zbyt szybko. W styczniu 1953 
r. złamałem nogę na trasie FIS-2 w Zakopanem. Kość 
miałem niemal zmiażdżoną. Lekarze długo się zasta-
nawiali nad amputacją prawej nogi i dopiero dzięki 
zdobytej penicylinie zacząłem wracać do zdrowia. 
Nogę w gipsie miałem prawie przez rok.

RZ: Ale kusił Pan los, ponieważ z nogą w gipsie 
wystartował Pan w wyścigu ulicznym w Bielsku.

SZ: Wystartowałem, chociaż Ewa była przeciw-
na. Bała się o moje zdrowie. Miałem bardzo groź-
nych rywali: Franka Postawkę, Józefa Sucharda 
i Michała Nahorskiego. Przez długi czas jechałem 
za Suchardem, nie mogłem go wyprzedzić. Gdy go 
w końcu wyprzedziłem, w ferworze walki, za szybko 
wszedłem w zakręt. Samochód wyskoczył w powie-
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trze, przekoziołkował i stanął do góry kołami na masce 
a ja leżałem obok. Oczywiście było już po wyścigu. 
Ewa, która stała na mecie bardzo się zmartwiła gdy 
usłyszała, że miałem wypadek. Gdy mnie zobaczyła, 
całego, jedynie lekko kuśtykającego była przeszczę-
śliwa. To była dla mnie przestroga. Największą sztuką 
jest trafne przewidzenie niebezpiecznych sytuacji na 
drodze i wyrobienie sobie odpowiednich odruchów 
bezwarunkowych. 

RZ: Do roku 1964 jeździł Pan różnymi markami 
samochodów z różnym powodzeniem.

SZ: Moim utrapieniem były ciągłe defekty samo-
chodów. W roku 1958 do Polski zaczęto sprowadzać 
Simki Aronde. Na Simce zacząłem odnosić pierwsze 
sukcesy. W tamtych latach najlepszym zawodnikiem 
był Franek Postawka. W czasie Rajdu Wisły, przed 
próbą górską zapytałem go: Franek powiedz mi, jak 
można najszybciej pokonać zakręt? Odpowiedział, że 
najważniejsze jest pokonać strach. Jak go już poko-
nasz, wówczas będziesz jeździł bardzo szybko. Czyli 
trzeba mieć przekonanie iż jest to już ostatni zakręt 
w życiu i że się z niego wypadnie. Gdy wejdziesz 
już w ten zakręt, musisz robić wszystko, aby z niego 
wyjść. To była teoria Franka. Potem z Frankiem 
Postawką wystartowaliśmy na Fiacie 600 D w Rajdzie 
1000 Jezior. Rajd ukończyliśmy w połowie stawki ale 
tam nauczyłem się jeździć po nawierzchniach szutro-
wych. Uczyliśmy się również stosować opisy trasy. 
Zacząłem się zastanawiać, co zrobić, aby osiągnąć 
jak najszybszy czas, jaką stosować technikę jazdy, jak 
powinna wyglądać harmonia ruchów. Franek był dla 
mnie niedoścignionym wzorem. Dużo się od niego 
nauczyłem. W roku 1960 po raz pierwszy wypuszczo-
no mnie za granicę jako pilota Grzegorza Timoszka na 
Rajd Monte Carlo na Simce Aronde. W trakcie rajdu 
zamieniliśmy się rolami. Grześ został pilotem a ja kie-
rowcą. Rajd ukończyliśmy na 80 miejscu jak na nasze 
możliwości całkiem dobre miejsce. Później jeździłem 
na BMW 700 i startowałem w Rajdzie Akropolu, 
który ukończyłem na dobrym miejscu. W roku 1963 
wróciłam do Fiata 600 D podrasowanego częściami 
Abartha.

RZ: Panie Sobiesławie w jakich okolicznościach 
został Pan kierowcą fabrycznym Steyr Pucha?

SZ: W roku 1964 na podrasowanym Fiacie 600 
D z Longinem Bielakiem ponownie wystartowałem 
w Rajdzie Monte Carlo. W rajdzie jechali fabryczni 
kierowcy Steyr Pucha, było to 5 załóg. Widywaliśmy 
się na trasie i punktach serwisowych. Na mecie pod-
szedł do mnie Johann Puch, szef działu sportu, poto-
mek założyciela fabryki. Stwierdził, że obserwował 
moją jazdę na trasie i że bardzo mu się ona podobała. 
Zaprosił mnie do fabryki w Grazu na przetestowa-
nie samochodów. W maju wybrałem się do fabryki 

i dostałem Steyr Pucha. Po tygodniu treningów odbył 
się wyścig górski, który wygrałem z kierowcami 
fabrycznymi Steyr Pucha i innymi kierowcami któ-
rzy jechali na Volvo i BMW. Po tym wyścigu razem 
z moim pilotem Kaziem Osińskim wystartowaliśmy na 
Steyr Puchu w silnie obsadzonym Wajdzie Wełtawy. 
Nieoczekiwanie wygraliśmy. To było pierwsze zwy-
cięstwo Steyr Pucha w międzynarodowym rajdzie. 
Z rozpędu wygraliśmy Rajd Pneumant w NRD oraz 
Rajd Adriatyku. Po trzech zwycięstwach otrzymałem 
propozycję, aby zostać kierowcą fabrycznym. Tak 
rozpoczęła się moja przygoda ze Steyr Puchem.

RZ: Panie Sobiesławie, marzeniem każdego spor-
towca jest zdobycie najwyższego tytułu, zwycięstwo. 
W dyscyplinie rajdów samochodowych w tamtych 
czasach, najbardziej liczył się tytuł Mistrza Europy. 
Jak do tego doszło, że został Pan w roku 1966 najlep-
szym kierowcą Europy?

SZ: Steyr Puch wystawił tylko jeden samochód 
fabryczny. Johann Puch oświadczył, że tylko ja mam 
szansę na zajęcie dobrego miejsca w mistrzostwach 
Europy. Fabryka zapewniła mi serwis fabryczny 
i pokrycie wszystkich kosztów. Zawsze na rajd wyjeż-
dżał ze mną jeden samochód techniczny z mechanika-
mi fabrycznymi, którzy opiekowali się samochodem 
w czasie raju. Start do mistrzostw Europy rozpoczę-
liśmy od Rajdu Kwiatów we Włoszech. San Remo, 
mamy połowę lutego, ciepło, w oddali podziwiam 
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       zbocza gór pokryte łanami goździków. Stąd nazwa 
Rajd Kwiatów. Wystartowało 140 samochodów, 
a rajd ukończyło tylko 35 załóg. Wygraliśmy ten rajd 
i zdobyliśmy pierwsze 16 punktów. Następnie startu-
ję w Rajdzie Tulipanów i zajmuję pierwsze miejsce 
w swojej klasie i otrzymuję 7 punktów. W maju startu-
ję w rajdzie który najbardziej lubię, Rajdzie Akropolu. 
Jest to moim zdaniem najcięższy rajd w Europie. 
Trasa wynosi ponad 3000 km, którą trzeba przeje-
chać non stop w czasie 44 godzin. Przejechaliśmy 
trasę bez spóźnień. Takich wozów było tylko cztery. 
Startowałem na samochodzie najmniejszym, najsłab-
szym i to budziło ogromny podziw. Ale to jeszcze nie 
konie rajdu, przed nami był jeszcze wyścig górski oraz 
wyścig na lotnisku Tatoi. Uzyskujemy w obu wyści-
gach dobre czasy i ostatecznie zajmujemy piąte miej-
sce i zdobywamy 7 punktów do mistrzostw Europy. 

RZ: Panie Sobiesławie w tym samym rajdzie 
w roku 1965 zajął Pan siódme miejsce i miał aż 13 
przebitych opon.

SZ: Sprawa ogumienia w rajdach samochodowych 
to osobny temat. Opona w normalnej eksploatacji 
wytrzymuje około 50 tysięcy kilometrów, podczas 
gdy na rajdzie wytrzymuje niecałe 1000 kilometrów. 
Po rajdzie opona nie ma protektora, więc nie ma na 
czym jeździć. W Rajdzie Akropolu w 1965 r. jecha-
łem na oponach Pirelli, które mają cienkie ściany 
zewnętrzne i łatwo ulegają przecięciu ostrymi kamie-
niami. Stąd tak częste defekty opon. Rok później 
wybrałem opony Dunlopa, a na odcinki górskie na 
tył zakładałem specjalnie przygotowane Dunlopy na 
warunki terenowe i śniegowe. Muszę powiedzieć, że 
te opony w pełni zdały egzamin. Dodam jeszcze, że 
ścianka boczna w Dunlopie jest dwukrotnie grubsza 
niż w Pirelli.

RZ: Panie Sobiesławie wróćmy do Mistrzostw 
Europy. Prowadzi Pan w klasyfikacji generalnej i co 
dalej?

SZ: Na Rajd Niemiecki jadę z Kaziem Osińskim. 
Startujemy na wspaniale przygotowanym, czerwo-
nym Steyr Puchu 650 TR. Rajd jest bardzo trud-
ny. Najbardziej utkwił mi w pamięci, ostatni odci-
nek rajdu, 200-tu kilometrowy wyścig na torze 
Nurburgring. Mechanicy Steyr Pucha zmienili mi 
opony, które najlepiej nadają się na ten tor. Z przo-
du mam opony Pirelli, z tyłu francuskie Kleber 
Columbus. Przed wyścigiem zaczął padać mocny 
deszcz. Warunki się znacznie pogorszyły. Miałem 
ogromne kłopoty żeby utrzymać samochód na torze. 
Dwa razy wyleciałem poza tor na trawę. Okazało się, 
że moje opony zostały za mocno napompowane przez 
mechaników w przewidywaniu suchej nawierzchni. 
Musiałem zatrzymać samochód, spuścić powietrze 
i kontynuować wyścig. Zwyciężyłem w naszej kla-

sie i zająłem trzecie miejsce w klasyfikacji general-
nej. Zdobywam kolejne 11 punktów do mistrzostw 
Europy. W sierpniu jedziemy z Ewą moim pilotem 
w Rajdzie Polskim. Przez jedenaście dni trenujemy 
na trasie, kilkakrotnie przejeżdżamy odcinki specjal-
ne. Ewa opisuje dokładnie trasę. Opis trasy, każdy 
z odcinków specjalnych powinien być stuprocentowo 
pewny. Trzeba mieć absolutne zaufanie do pilota, bo 
jak mówią zawodnicy – pilot myli się tylko raz. Do 
mety dojechało tylko 11 samochodów. W klasyfikacji 
generalnej zajmujemy trzecie miejsce i zdobywamy 
9 punktów. Następnego Rajdu Alpejskiego nie ukoń-
czyłem z powodu awarii układu hamulcowego. Był to 
błąd fabryczny niezawiniony przeze mnie. Ale wciąż 
mam 50 punktów do mistrzostw Europy. Na początku 
października wystartowałem do Rajdu Monachium 
– Wiedeń – Budapeszt. Trasa rajdu nie jest trudna, 
przeciętne szybkości niskie. Rajd rozgrywa się wła-
ściwie na odcinkach wyścigowych. Natomiast ja lubię 
rajdy trudne, męczące, wymagające wysiłku, pełnej 
koncentracji od startu do mety. Niestety rajdu nie 
ukończyłem. Z mojej winy przy prędkości 120 km/h 
uderzyłem o wystający występ skalny. Samochód 
obrócił się o 180 stopni i uderzył w pobocze. O dal-
szej jeździe nie było mowy. Na ostatni Rajd Angielski 
już nie pojechałem, gdyż żaden z konkurentów nie 
mógł mnie punktowo dogonić. W ten sposób zdo-
byłem tytuł Mistrza Europy w roku 1966. Ogromny 
sukces dla mnie jak i dla wszystkich fanów moto-
ryzacji. Przypomnę tylko, że drugie miejsce zdobył 
Trana ze Szwecji a trzecie Aaltonen z Finlandii. Z tej 
okazji fabryka Steyr Puch zorganizowała w Wiedniu 
świąteczną imprezę, którą zaszczycili przedstawiciele 
austriackiego rządu, władze Wiednia, dziennikarze 
oraz przedstawiciele klubów Steyr Pucha z całej 
Austrii. Na tym przyjęciu otrzymałem propozycję 
zostania kierowcą fabrycznym marki Porsche.

RZ: Panie Sobiesławie, czy nie za bardzo Pana 
zmęczyłem pytaniami? Czy mamy jeszcze trochę 
czasu?

SZ: Bardzo się miło z Panem rozmawia. Mam jesz-
cze godzinę, później idę na spotkanie. Ale chętnie się 
z Panem jeszcze raz spotkam na dalszy ciąg wywiadu. 
Widzę, że bardzo szczegółowe Pan mnie przepytuje. 

RZ: Wynika to z fascynacji Pana osobą, rajdowe-
go kierowcy, człowieka. Panie Sobiesławie, trzy lata 
startował Pan na Steyr Puchu. Odniósł Pan na nim 
ogromne sportowe sukcesy. W roku 1967 został Pan 
kierowcą Porsche i ponownie wystartował w elimina-
cjach do mistrzostw Europy. Proszę w skrócie opowie-
dzieć o przebiegu walki na trasie rajdów.

SZ: Pierwszy raz startowałem na Porsche w Rajdzie 
Niemiec. Moim pilotem był Eugeniusz Pach, dzienni-
karz z TVP. Pomimo defektu elektrycznej pompy pali-
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wowej zajmujemy trzecie miejsce w klasyfikacji gene-
ralnej. Potem startowałem w Rajdzie Alpejskim. Trasa 
liczyła ponad trzy tysiące kilometrów w tym połowa 
na drogach szutrowych, takich jakie lubię. Zgodnie 
z moją dewizą, im trudniej tym lepiej dla mnie. 
Samochód i ja spisujemy się doskonale, bo odnoszę 
zwycięstwo w klasyfikacji generalnej. Wygrałem 
kolejno Rajd Genewy, Rajd Wełtawy razem z pilotem 
Jurkiem Dobrzańskim. W lipcu startowałem w Rajdzie 
Castrolu. Start w Pradze, meta w Mamai w Rumunii. 
Wygrałem rajd z pilotem Ryśkiem Nowickim i obją-
łem prowadzenie w Mistrzostwach Europy. W Rajdzie 
Polskim jak zwykle moim pilotem była Ewa, z którą 
rozumiemy się idealnie na trasie. Wygrywamy i zdo-
bywamy kolejne punkty, razem zebraliśmy 64. W ten 
sposób ponownie drugi rok z rzędu zdobywam tytuł 
Mistrza Europy na rok 1967. Jest co wspominać.

RZ: Panie Sobiesławie muszę się do czegoś 
przyznać. Mój ojciec był wiernym czytelnikiem „ 
Przekroju” – posiadał prenumeratę – i razem czyta-
liśmy Pana teksty zamieszczane w tym tygodniku. 
Jak to stało, że został Pan dziennikarzem rajdowym, 
piszącym relacje z rajdów?

SZ: Dziennikarzem to za duże słowo. Relacje 
z rajdów nagrywałem na taśmę magnetofonową, 
a potem pisałem tekst na maszynie. Do „Przekroju” 
wprowadził mnie znajomy, który przeczytał tekst o 
rajdach i obiecał pokazać tekst naczelnemu wydawcy, 
Marianowi Eilemu. Na spotkaniu Eile pokazał mi 
mój tekst cały popisany poprawkami. Ale musiało 
coś w nim być interesującego, bo zaproponował 
współpracę. Prosił tylko abym pisał krótkimi zda-
niami. Napisałem około 80 tekstów, które ukazały 
się w „Przekroju”. Zaprzyjaźniliśmy się, odwiedza-
liśmy się w domach. W latach 70-tych prowadziłem 
w „Przekroju” wyższą szkołę jazdy samochodem 
„Jeździec doskonały”. Razem jeździliśmy na narty 
do Zakopanego. Jak Marian kupił sobie wymarzony 
samochód Fiat 600 to przyjeżdżał do mojego warszta-
tu na ul. Retoryka w Krakowie. Bardzo dużo zawdzię-
czam Marianowi.

RZ: Panie Sobiesławie, a jak to było z tą szaleńcza 
jazdą do Warszawy po nagrodę?

SZ: Przed godziną 15.00 odebrałem telefon, dzwo-
nił prezes PZMot z informacją, że minister spraw 
zagranicznych Adam Rapacki chce mi wręczyć nagro-
dę. O godzinie 17.00 miałem stawić się w Warszawie. 
Szybko z Ewą się przebraliśmy, wskoczyliśmy do 
Porsche i po 1 godzinie i 32 minutach byliśmy na 
miejscu. Czułem się jakbym jechał odcinek specjal-
ny na rajdzie. Na szczęście trasę znałem doskonale, 
ponadto wtedy nie było dużego ruchu. Ewa nie musia-
ła mi dyktować opisu trasy. Ale zawsze pamiętałem, 
że umowny zapis trasy rajdowej to jeden z elementów 
moich sukcesów rajdowych. Później wszystko jest 
w rękach pilota.

RZ: Panie Sobiesławie na zakończenie naszego 
miłego spotkania, mała zagadka. Kto to powiedział?  
„Zasada posiada wszystkie cechy rasowego kierow-
cy rajdowego: technika jazdy, błyskawiczny refleks, 
wielka rutyna, no a przede wszystkim rajdowa głowa. 
Co to jest? Rozmaite wiedze i zdolności: orientacja, 
współżycie z mapą, terenem, zegarkiem i stoperami, 
a nawet zdolności matematyczne są przydatne. Węch 
i dar natychmiastowego odkrycia defektu, a zaraz 
potem mechaniczny spryt do naprawienia go”.

SZ: Znam tą opinię. To znakomity kierowca, rajdo-
wy mistrz Polski Krzysztof Komornicki.

RZ: Panie Sobiesławie, jeszcze raz serdecznie 
dziękuję za ciekawe, miłe spotkanie oraz poświęco-
ny czas. Wszyscy członkowie Klubu Zabytkowych 
Mercedesów są Pana wiernymi sympatykami. Mam 
nadzieję, że wkrótce spotkamy się na kolejny wywiad, 
gdyż pozostało nam do omówienia wiele tematów na 
które zabrakło czasu. Życzę dużo zdrowia i spełnienia 
Pana planów w kolejnych startach rajdowych.
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       Leszek Ficenes – wspomnienie 

R
Rok 2022 zostanie zapamiętany jako ten, w któ-
rym pożegnaliśmy wielu wspaniałych ludzi. Odeszli 
ludzie kultury, sztuki i sportu. Wspaniali polscy akto-
rzy, a nawet 265 papież Benedykt XVI.

Niestety nasz Klub tez dotknęła strata kogoś bli-
skiego. W dniu 7.12.2022 odszedł nasz kolega Leszek 
Ficenes.

Leszka poznałem jako bardzo zaangażowanego 
w pełnieniu funkcji komandora Star Drive w Rynie. 
Biegający wysoki mężczyzna w krawacie, z papiero-
sem w ustach sprawiał wrażenie prawdziwego kierow-
nika tego miejsca. Uśmiechnięty, pomocny stawiał na 
swoim. Właściciel imponującego Mercedesa kabrio-

TEKST: Łukasz Twardzoch, Jerzy KossOwski
zdjęcia: Archiwum KZMP
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letu z pluszowym pieskiem Bernardynem w środku. 
Tak zapamiętywali go widzowie pokazów elegancji 
zlotów, na których się pojawiał.

Po Star Drive w Rynie rozmawiałem z Leszkiem 
przez telefon i dziękowałem za ten rajd. Wtedy, 
w czasie tej prywatnej rozmowy poznaliśmy się lepiej. 

Nigdy nie zapomnę jego grzeczności i uprzejmości, 
kiedy to on był uczestnikiem, a ja komandorem Star 
Drive w Jastrzębiu-Zdroju w 2020 roku. Na zakoń-
czenie rajdu, w miejscu założenia KZMP, Leszek jako 
doświadczony kilkukrotny komandor Star Drive’ów, 
wygłosił podziękowania i wyrazy uznania dla mnie.

Leszku dziękuję!
Myślę, że każdy z nas zapamięta Leszka na swój 

sposób. Jednym z jego wieloletnich kolegów jest Jerzy 
Kossowski i tak wspomina ich znajomość:

Leszka poznałem zanim jeszcze powstała myśl 
o założeniu Klubu Zabytkowych Mercedesów. 
Kończył ostatnie prace przy swoim Mercedesie 200 
w warsztacie naszego wspólnego przyjaciela Daniela 
Miłoszewskiego, który przez następne lata również 
opiekował się samochodem. Myśl o powstaniu klubu 
powstała na jednej z pierwszych wystaw na Pikniku 
Lotniczym w Góraszce, gdzie Leszek, również wysta-
wiał swoją „Niunię”. Moderatorem powstania Klubu 

w pierwszych okresie był Eduard Lamprecht, ale 
bardzo szybko została zorganizowana grupa inicja-
tywna głównie składająca się z kolegów ze Śląska 
i Zagłębia. Wśród kolegów z Warszawy natychmiast 
znalazł się Leszek, który mimo prowadzenia własnej 
firmy budowlanej znajdował czas na bardzo inten-
sywne prace organizacyjne. Trzeba było utworzyć 
grupę założycielską napisać projekt statutu i wykonać 
mnóstwo innych spraw organizacyjnych – Leszek 
wziął bardzo wiele z nich na siebie. Lista tych spraw 
była bardzo długa, ale udało się! Klub bez wspólnych 
imprez byłby papierowy więc pierwszy zlot w Toruniu 
także odbył się z Nim jako komandorem, nie tylko 
ten, ale i kilka kolejnych bez Jego udziału nie byłyby 
tym czym się stały. Potem zaczęły narastać proble-
my, o których wszyscy wiemy i niestety stan zdrowia 
Leszka pogorszył się na tyle, że musiał zrezygnować 
z organizacji jubileuszowego zlotu w roku 2022, także 
w Toruniu. Odszedł za wcześnie, ale zostawił synów, 
którym zaszczepił entuzjazm do zabytkowej motoryza-
cji z gwiazdą na masce. Takim go zapamiętamy, bo 
tym którzy odeszli możemy dać już tylko pamięć.

Leszek Ficenes został pochowany na Cmentarzu 
Powązkowskim w dniu 14.12.2022 roku.
Cześć Jego Pamięci.



Jest mi niezmiernie miło, jako nowemu Prezydentowi 
Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska, napisać parę 
słów wstępu do naszego klubowego magazynu.

Miniony rok 2022 przyniósł wiele zmian. Wielu 
z nas liczyło, że po pandemii Covid-19 powrócimy do 
w miarę normalnego życia. Zmęczeniu obostrzeniami, 
spragnieni towarzystwa i bez ograniczeń klubowych 
spotkań stanęliśmy w obliczu kolejnego zagrożenia 
jakim jest wojna w Ukrainie.

Każdy z nas przeżywa wydarzenia za naszą wschod-
nią granicą inaczej, ale jesteśmy przekonani, że należy 
wspierać walczących Ukraińców. Nasz Klub dzięki 
ofiarności swoich członków zebrał kwotę 7000 zł, którą 
przekazaliśmy na pomoc Ukrainie. Mam nadzieję, że ta 
forma pomocy nie jest ostatnią jaką wyświadczymy jako 
KZMP naszym sąsiadom.

Pomimo tych okrutnych wydarzeń na Ukrainie o 
odpuszczającej pandemii w dniu 9.04.2022 roku odbyło 
się Walne Zebranie Członków Klubu Zabytkowych 
Mercedesów Polska. Ponieważ było to zebranie wybor-
cze, członkowie wybrali nowy Zarząd w składzie:

Łukasz Twardoch – Prezydent, 
Marek Górecki – 1-Viceprezydent, 
Mateusz Cieślak – 2-Viceprezydent, 
Adam Świeczko – skarbnik,
Roman Bączyk – sekretarz.
Za oddane głosy na nowy Zarząd serdecznie dzięku-

jemy. Mam nadzieję, że sprostamy Państwa oczekiwa-
niom.

W kolejnych miesiącach roku 2022 aktywność 
Klubowiczów była nie mała. Jeszcze w kwietniu w 
dniach 22-23.04.2022 nasi Klubowicze wystawili swoje 
samochody na AutoNostalgii. W ramach spotkań na 
mniejszych wydarzeniach, rajdach Klubowicze godnie 
reprezentowali nasz Klub. Należy wspomnieć o wystawie 
w Krakowie zorganizowanej przez Bogusława Sajdaka 
i Jasia Sentysza. Spotkanie w Warszawie przygoto-
wane przez Piotra Stasiaka, na które przyjechało kilka 
samochodów klubowiczów. Dzięki uprzejmości i gości-

nie Pawła Molgo odbyło się spotkanie z Sobiesławem 
Zasadą w dniu 10.06.2022 roku w Pałacu Rozalin.

Oczywiście najważniejszym wydarzeniem KZMP 
była nasza cykliczna, a w roku 2022 jubileuszowa 
impreza Star Drive w Toruniu. Komandorami byli 
Paweł Góras i Marek Pietruszewski, którzy zadbali o to, 
żebyśmy zapamiętali ten Star Drive na długo. W końcu 
XX-lecie takich rajdów zobowiązuje.

W sierpniu miałem okazję osobiście podziwiać 
nasze Klubowiczki za kierownicami ich samochodów 
w Lidzbarku Warmińskim na She’s Mercedes. Ten 
wyróżniła największa liczba uczestniczek w historii tych 
spotkań Pań członkiń KZMP.

W październiku 2022 r. Oskar Rzeszot przygo-
tował stoisko KZMP na targach Retro Motor Show 
w Poznaniu. Motywem przewodnim były kabriole-
ty. Za tak transparentne stoisko dostaliśmy i nagrodę. 
Dodatkowym atutem było substoisko butiku Maybacha, 
którego przedstawiciele zobowiązali się do stałej współ-
pracy z Klubem.

Pod koniec roku odbyło się spotkanie w siedzibie 
MB Polska z władzami MBP, na którym prezes pan 
Wolfgang Karl Bremm von Kleinsorgen przyjął pro-
pozycję wstąpienia do naszego Klubu jako członek 
honorowy. Zostałem także zapewniony, że MBP nadal 
chce pozostać naszym partnerem i sponsorem. Wiążemy 
z tym plany rozwoju Klubu na lata następne. Liczę, że 
będziemy godnie reprezentować markę Mercedes-Benz.

Wydarzeniem bezprecedensowym było przyjęcie 
członkostwa honorowego KZMP przez pana Sobiesława 
Zasadę – wielokrotnego Mistrza Polski i pierwszego 
przedstawiciela Mercedes-Benz w Polsce.

Szanowni Państwo – mam nadzieję, że rok 2023 
będzie lepszy i nasze towarzyskie spotkania będą pełne 
uśmiechów i szczerej radości.

Życzę wszystkim zdrowia i wytrwałości w dążeniu 
do realizacji planów.
Łukasz Twardoch
Prezydent Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska

Koleżanki, Koledzy, Szanowni Państwo!

Prezydent – Łukasz Twardoch

Urodzony 2.04.1976 r. W Rybniku na Śląsku. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie motoryzacji. 
Mając to szczęście, że mieszkał w sąsiedztwie warsztatu mechanika samochodowego nie raz udało mu się 
przeskoczyć przez płot, by usiąść za kierownicą jakiegoś samochodu. Dzięki uprzejmości rodziny za zachodnią 
granicą kupił Mercedesa W201 190 E i po powrocie sprzedał zarabiając na wakacje w Chorwacji. Wszystkie 
środki przeznaczył jednak na zakup kolejnych samochodów za granicą. Tak powstała firma „auto-Doktor” 
zajmująca się handlem i pośrednictwem w sprzedaży samochodów.W 2002 roku zakupił pierwszego, już zabyt-
kowego Mercedesa, po to by urzeczywistnić marzenia z dzieciństwa. W2008 roku został przyjęty do KZMP, 
a w roku 2018 został jego 1-Viceprezydentem. 
Obok zabytkowej motoryzacji przejawia zainteresowanie historią, muzyką (gra na organach), żeglarstwem. 
Stroni od tłumów, lubi podróże i zwierzęta. Zimowe wieczory uwielbia spędzać z koniaczkiem przy kominku.

I-Viceprezydent – Marek Górecki  (ze względu na skromność pisze o sobie w trzeciej osobie)

Marek Górecki urodził się w Tychach w roku zakończenia produkcji pierwszej wersji Mercedesa W111 220 Sb 
(limuzyna). Wskazanie daty dla wielu może być nieoczywiste, jednak nie dla Marka. Oldtimery Mercedes to nie 
tylko jego pasja, a przede wszystkim styl życia i specjalizacja zawodowa. Na co dzień bowiem zajmuje się renowacją 
zabytkowych Mercedesów, a także prowadzi sklep z częściami zamiennymi do oldtimerów mercedesa. Marek lubi 
opowiadać o swoich motoryzacyjnych początkach: „Samochody od dziecka budziły we mnie niesamowite emocje, 
szczególnie oldtimery. W roku 1968/1969 ojciec kupił pierwsze auto, które mnie absolutnie zachwyciło. Była to 
Skoda Tudor, potem była Warszawa, następnie Opel Rekord 1900 i Mercedes W108. Już wtedy wiedziałem, że 
oldtimery zajmą szczególne miejsce w moim sercu. W roku 1987 kupiłem mojego pierwszego Mercedesa 190 230E, 
następnie 190 2500D oraz kilka W124, z których jeden c124 300 coupe jest ze mną do dziś, a życiowa przygoda 
z Mercedesem nadal trwa”. Z ogromną dumą i niebywałym zaszczytem od roku 2022 reprezentuję nasz prestiżowy 
Klub Zabytkowych Mercedesów Polska jako jego vice-prezydent.

II-Viceprezydent – Mateusz Cieślak
Osoba pełna sprzeczności.
Z jednej strony od 17 lat wdraża najnowsze technologie cyfrowe w branży telekomunikacyjnej, z drugiej 
pasjonat analogowej motoryzacji. Fan muzyki elektronicznej, ale odtwarzanej z winyli. Pasjonat cyfrowych 
gadżetów, ale czujący się najlepiej w towarzystwie znajomych, bez wideokonferencji.
Przez ostatnie przeszło 10 lat promuje polską myśl technologiczną poza granicami kraju. Między innymi przez 
kilka lat odpowiedzialny za rozwój biznesu na rynkach północnoamerykańskich. Związany silnie z regionem 
konińskim, gdzie angażuje się lokalnie w organizacje imprez promujących drugie życie starych rzeczy, ręko-
dzieło czy zabytkową motoryzację.

Skarbnik – Adam Świeczko

Od 2014 roku Skarbnik Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska i Skarbnik sekcji balonowej Aeroklubu 
Warszawskiego - współorganizuje i wspiera finansowo Białobrzeskie Fiesty Balonowe oraz lokalne zloty 
samochodów zabytkowych.
Radny miasta Białobrzegi VI kadencji, a od wielu lat Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy (w tym 
były Zastępca Przewodniczącego). Współzałożyciel Fundacji „Koalicja dla Młodych” oraz członek Rady 
Decyzyjnej Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze”. Wsparł realizację pomysłu Medalu „Bene Agendi” i zasiada 
w jego Kapitule. 
Członek białobrzeskiego Cechu Rzemieślników i Małych Przedsiębiorców (były Członek Zarządu) i członek 
WOPR.

Sekretarz – Roman Bączyk

54 lata, z wykształcenia geodeta, pracuje od 12 lat w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 
W Klubie od kilkunastu lat. Sekretarz Klubu w latach ubiegłych. Interesuje się piłką nożną, historią i moto-
ryzacją. Z racji zainteresowań, w GDDKiA zajmuje się między innymi – w formie pasji – ochroną zabytków 
drogownictwa.

Zarząd Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska




