Trzecie spotkanie She's Mercedes

Zlot zabytkowych Mercedesów tylko dla kobiet
Warszawa/Mierzęcin. W weekend na przełomie sierpnia i września odbył
się trzeci zlot She's Mercedes, czyli spotkanie miłośniczek zabytkowych
Mercedesów. Tym razem klasyczne modele oraz ich właścicielki wraz ze
swoimi pilotkami odwiedziły XIX-wieczny pałac w Mierzęcinie, skąd
wyruszyły na rajd wiodący malowniczymi drogami ziemi lubuskiej.
Klub Zabytkowych Mercedesów kontynuował w tym roku tradycję organizacji
zlotu tylko dla pań z cyklu She's Mercedes. Bazą tegorocznej, trzeciej edycji
imprezy był neogotycki pałac w Mierzęcinie, położony na lubuskim szlaku wina
i miodu.
Jak co roku, spotkaniu towarzyszyła wspólna wycieczka i zwiedzanie
lokalnych atrakcji. Trasa tegorocznego rajdu liczyła ponad 100 km, a jego
motto to: „jedziesz, zwiedzasz, cieszysz się chwilą”. Na szlaku znalazł się
m.in. Dobiegniew, z największym niemieckim oflagiem z II wojny światowej
i znajdującym się tam Muzeum Woldenberczyków, a także Strzelce Krajeńskie
z Basztą Czarownic i towarzyszącą jej legendą o duchach zaczepiających
przechodniów. Na strzeleckim rynku odbył się konkurs na najpiękniejszego
Mercedesa, w którym swoje głosy oddało blisko 100 mieszkańców miasta.
Najwięcej z nich zdobył najstarszy samochód biorący udział w zlocie – W 180
„Ponton” (rocznik 1957). Burmistrz Strzelec uhonorował go specjalnym
pucharem, a wszystkim uczestniczkom wręczył czerwone róże.
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Później załogi udały się do Tuczna, gdzie znajduje się gotycki zamek
wzniesiony w XIV wieku przez Ludka von Wedela.
Pełen wrażeń dzień zakończył się kawalkadą zabytkowych Mercedesów
i degustacją win z mierzęcińskiej winnicy. Bogata historia regionu
przeplatająca się z bogatą historią zabytkowych aut oraz barwny bukiet
miejscowych win sprzyjały wieczornym rozmowom. Kreacje pań, wszystkie
w kolorze białym i czerwonym, stanowiły nie tylko manifestację siły kobiet i ich
niezwykłej energii, ale były też symbolem wolności – 100 lat temu Polska
odzyskała niepodległość, a Polki po raz pierwszy uzyskały prawa wyborcze.
Na spotkaniu stawiło się 8 zabytkowych Mercedesów – od W 180 „Pontona”
przez W 113 „Pagodę”, limuzyny W 109 oraz W 114 i roadstery R 107 aż po
młodsze Mercedesy W 124 i W 201 Cosworth. Wszystkie okazale
prezentowały się na tle XIX-wiecznego pałacu, w sąsiedztwie ogrodu
japońskiego i angielskiego parku.
„She’s Mercedes” to inicjatywa Mercedes-Benz mająca na celu wspieranie
dążenia kobiet do realizacji własnych ambicji i przyciągnięcie uwagi damskiej
części klienteli. Centrum komunikacji „She’s Mercedes” stanowi serwis
internetowy tworzony przy współudziale kobiet z całego świata – kobiet, które
wzajemnie się inspirują i dzielą swoimi spostrzeżeniami na temat pracy, życia
prywatnego oraz pasji (adres: mercedes-benz.com/en/mercedesme/inspiration/she/).
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