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Jubileuszowy Zlot Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska StarDrive – już w ten weekend

Święto klasycznych Mercedesów w Katowicach
W najbliższy weekend do stolicy Górnego Śląska zjeżdżają miłośnicy samochodów zabytkowych
i youngtimerów z gwiazdą – od czwartku do niedzieli (9-12 września 2021 r.) będzie odbywać się tam Zlot
Klubu Zabytkowych Mercedesów StarDrive. To wyjątkowe spotkanie: w tym roku mija 20 lat od
symbolicznego założenia organizacji, a pierwsza siedziba jej stowarzyszenia mieściła się właśnie
w Katowicach. Tradycyjnie głównym punktem programu pozostaje Konkurs Elegancji, w którym załogi
wystąpią w strojach nawiązujących do czasów wyprodukowania ich Mercedesa. Pokaz jest otwarty i daje
możliwość podziwiania klasycznych „gwiazd” z bliska, a także porozmawiania z ich właścicielami. Odbędzie
się w sobotę o godzinie 14:00 w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.
To, co początkowo było inicjatywą niewielkiej grupy zapaleńców, szybko przerodziło się w profesjonalne
stowarzyszenie zrzeszające ponad 100 członków i ich unikalne pojazdy. Od 20 lat Klub Zabytkowych
Mercedesów Polska organizuje zloty, które cieszą się uznaniem zarówno krajowych, jak i zagranicznych
miłośników klasycznych aut spod znaku trójramiennej gwiazdy. I choć pojawiają się na nich coraz młodsze
generacje samochodów, jedno się nie zmienia – idea spotkań. Entuzjaści zabytkowych Mercedesów niezmiennie
wymieniają się wiedzą i doświadczeniem, nawiązują przyjaźnie i prezentują swoje „gwiazdy” szerszej
publiczności, dzieląc się historią motoryzacji, a przy okazji popularyzują zasady bezpiecznej jazdy.
Klub szybko został doceniony przez centralę Mercedes-Benz i odznaczony certyfikatem Mercedes-Benz Classic
Car Club International – międzynarodowego stowarzyszenia klubów zabytkowych Mercedesów, wspierającego
lokalne struktury w poszczególnych krajach. Klub Zabytkowych Mercedesów Polska jako jedyna polska
organizacja związana z zabytkową motoryzacją ma prawo do używania logo Mercedes-Benz w swoim znaku
klubowym.
Praktycznie od początku swojej działalności klub organizuje coroczne zloty klasycznych Mercedesów, za każdym
w innym miejscu Polski. Tym razem historia zatacza koło – jubileuszowe spotkanie odbędzie się w Katowicach,
gdzie przed 20 laty mieściła się pierwsza siedziba klubowego stowarzyszenia. Oprawa będzie adekwatna do
okrągłej rocznicy. Zlot rozpocznie się w czwartek 9 września, od śląskiej biesiady połączonej z występem
regionalnego zespołu pieśni i tańca Karlik. W piątek 10 września załogi wyruszą w punktowany rajd i odwiedzą
górnośląskie atrakcje, m.in.: zameczek myśliwski w Promnicach, rynek w Pszczynie (gdzie od około 12:30 do
13:30 będzie można oglądać Mercedesy wszystkich załóg w komplecie), a także Czechowice-Dziedzice oraz
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Nikiszowiec, gdzie uczestników przywita lokalna orkiestra dęta. Dzień zwieńczy kolacja w katowickim Muzeum
Hutnictwa Cynku Walcownia – w największej poprzemysłowej hali na Śląsku udostępnionej dla zwiedzających.
W sobotę 11 września przed południem goście zlotu będą mogli wziąć udział w jazdach testowych nowymi
modelami Mercedes-Benz, zorganizowanymi przez dealera Mercedes-Benz Duda-Cars – partnera wydarzenia,
oraz zwiedzić Muzeum Śląskie, gdzie znajdują się m.in. wspaniałe kolekcje polskiego malarstwa, fotografii
i plakatu. O 14:00 w Dolinie Trzech Stawów odbędzie się Konkurs Elegancji, podczas którego zabytkowe
samochody można podziwiać z bliska, a także porozmawiać z ich właścicielami. Chętne załogi wystąpią
w strojach z epoki, z której pochodzi ich Mercedes – najbardziej staranne i pomysłowe „przebrania” oraz
najlepiej zachowane pojazdy zostaną uhonorowane nagrodami.
Jak zawsze w sobotni wieczór uczestnicy spotkają się na Balu Komandorskim, połączonym z rozdaniem nagród
dla najlepszych załóg w rajdzie i zwycięzców Konkursu Elegancji.
Na zlocie „wystąpią” Mercedesy w 5 klasach wiekowych – granicą wieku jest 31 grudnia 1989 r. Widzowie mogą
spodziewać się zarówno youngtimerów z serii 201 i 126, jak i wiekowych modeli przedwojennych oraz
powojennych limuzyn, w tym „Adenauera”. Nie zabraknie też kultowych roadsterów z serii SL, która już
niebawem zadebiutuje w najnowszej odsłonie. Łącznie na imprezie pojawi się ponad 90 załóg, nie tylko z Polski,
ale i z zagranicy.
– Bardzo nam zależało, by Zlot Klubu Zabytkowych Mercedesów Polska w Katowicach był wyjątkowy. Z jednej

strony Górny Śląsk od zawsze był „silny Mercedesami” – w Katowicach mieścił się na przykład przedwojenny
salon i serwis aut z gwiazdą, stąd pochodzi wielu naszych członków i tu klub miał swoją pierwszą „bazę”.
Z drugiej strony lokalne tereny obfitują w atrakcje, które chcemy pokazać gościom, począwszy od rynku i zamku
w Pszczynie po klimatyczne muzeum Walcownia. Tradycyjnie chcemy dzielić się naszą pasją, więc w programie
nie mogło zabraknąć Konkursu Elegancji. Cieszymy się, że nasze starania jako organizatorów zostały docenione
przez uczestników – na zlocie spodziewamy się ponad 90 załóg. To niemały tłum samochodów, ale mamy
świadomość, że za każdym z nich stoi unikalna, pasjonująca historia, tworzona przez ich właścicieli. Pozostaje
nam tylko… trzymać kciuki za dobrą pogodę – powiedział Łukasz Twardowski, I vice Prezydent Klubu
Zabytkowych Mercedesów oraz Komandor zlotu StarDrive 2021.
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Mercedes-Benz AG w skrócie
Mercedes-Benz AG odpowiada za globalną działalność biznesową Mercedes-Benz Cars i Mercedes-Benz Vans, zatrudniając na całym świecie ponad 170
000 pracowników. Prezesem Zarządu Mercedes-Benz AG jest Ola Källenius. Firma koncentruje się na rozwoju, produkcji i sprzedaży samochodów
osobowych i dostawczych oraz związanych z pojazdami usług. Ponadto, dzięki swoim pionierskim innowacjom, aspiruje do miana lidera w dziedzinie
łączności, zautomatyzowanej jazdy oraz alternatywnych układów napędowych. Gama produktów obejmuje markę Mercedes-Benz wraz z submarkami
Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach, Mercedes-EQ, Klasą G oraz markę smart. Mercedes-Benz AG jest jednym z największych producentów osobowych
aut premium. W 2020 r. sprzedał blisko 2,1 miliona samochodów osobowych i ponad 375 tysięcy pojazdów dostawczych. W swoich dwóch segmentach
biznesowych stale rozwija światową sieć produkcyjną, liczącą około 35 zakładów na czterech kontynentach, a jednocześnie przygotowuje się do
spełnienia wymogów w zakresie elektromobilności. W tym samym czasie, na trzech kontynentach, firma buduje globalną sieć produkcji akumulatorów.
Decydującą rolę w obu segmentach odgrywa zrównoważony rozwój. Dla Mercedes-Benz AG oznacza to generowanie wartości trwałej dla wszystkich
interesariuszy: klientów, pracowników, inwestorów, partnerów biznesowych oraz całego społeczeństwa. Podstawę stanowi tu zrównoważona strategia
biznesowa Daimlera, w ramach której firma bierze odpowiedzialność za ekonomiczne, ekologiczne i społeczne skutki swojej działalności biznesowej z
uwzględnieniem całego łańcucha wartości.
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