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iemcy ppzegraky drugp wojne 'swiatowp,
a wraz z
wszystm
kie swe gospodarm
ik u l m
na Swiecie.
Odium faszyvnu otaczajqce
wsqxtb, CO niemieckie, W jeszcze wiekszym stopniu thunilo
mokliwosci powojennej gospodarki nii wszechobecna wow-

a

~zas
W Niemczech n-.

Ale d e
nazyfikacja i pomoc aliantow
oraz drastyczna kuracja gospe
darcla zaczely jui od 1949 roku
wyprowadzak Niemieckp Republ&e Feder&q z glebokiejz a p Sci Pojawh s& nava Deutschmarka, kttira d& szybkozaS@
na Swiecie, a przernysl
c
i
w uwlniony spod okupacyj-

nych restrykcji ruszyi z k i e n i e
mieckim impetem W prza.

Jak sq wanmki,
Niemiec potrali!
By10 lepiej. Na tyle lepiej, be
na-ejsze
(1306 W&$ nale
Qce do najbardziej obciqimnych
military.'

, 'skojamnhmi)

niemieckie firmy mobryzacyjne

zan@ wypusznac nowe mode
le. Na pocqtku lat 50. Mercedes
postanowil rozpoczac ,,nowe
otwarcie", wdraiajpc program
calej gamy aut, od popularnych
poprzez prestiiowe ai po luksusowe i ultrasportowe.
Jednym z nowych projektinv
byla nawiqzujpca do najwspanialszych tradycji marki lirnuzp-

ICE
-

go wyprzedzili. Bo np. uklad jezdny zostal tu zaadaptowany z m e
deli wyczynowych, ale wzbogacon0 go o samopoziomowanie
i automatyczny, centralny uklad
smarowania. Wyczynowe byly
tez hamulce (W rok poiniej nie
mal bez zmian pojawdy sie W wyScigowym modelu SLR),chlodzcne, wspomagane, wykonane

z materialow do niedawna obje
tych militarnymi restrykcjami.

kulturq pracy, m@kkofciq wche
dzenia na obroty i elastycznolciq
hzyczynialy sie do tego take ele
Tu bylo po prostu
menty, jak chotby automatyczny
wszystko, CO najlepsze
(!) system dostosowywania sie
S W byl poezjq sarn W sobie jednostki do oktanowoici paliwa
- skonstruowany wedle najlep- i podwojne gainiki Solexa z auszych wzorc6w i doSwiadczen tomatycznym unqdzeniem romsiegajqcych a i 25 lat wstecz, im- chowyrn. Rozwijd CO prawda &lponowd niewiarygodniewysokq ko" 115 KM, wet o j a w potez-

Wykohczenie i stylistyka kabiny (choh ta jest .tylko 8u)ferska")jednoznacmie
plasowaty auto wSr6d najbardziejekskluzywnych pojazddw na Swiecie.

nym m e nie by10 mowy (18 s
do 100 km/h), ale gdy 1,8tonowy
kolos j u i sie rozpedzil, potrafii nawet na mocno k-tej drodze zagonit W kozi r6g sarnochody czyS ~ Osportowe. s g tacy, m huierdza, ii dopier0 wykreowane
W p6inych latach 60, przez BMW
okrellenie "sportowa lirnuzyna"
oddaje W pelni jego moiliwold...

Wyposaienie specjalne wersji 300c Lang (dluiszej o 15 cm) to m.in. szyba
oddzielajqca pasaterbw od szofera.
Nawet dz1S ten pr@koSciomierz robi wraienie:
Mqd wskamnia to maksymalnie 7 proc.!
Radio Becker Niirburg z epoki, ale... stereofonicme, z pamipiiq 8 stacji i autornatycznym wyszukiwaniem najsilnlejszegosygnaiu.
Drobiaidtek: nawiew bocmy o regulowanej p m pustowoScii kierunku. W tym samochodzie mogta by6 nawet klimatyzacja!
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Podwbjna podtoga kryta zestaw naprawwy,am j r l i
kdo zapasowe jak we wszystkich bwczesnych autach staio z boku, W specjalnymwgiqbieniu.
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PO R-,

wyynm,,y yrurgaln =-w,m,rwsyste
mraudlo,pprawejcieglohamulca~ego.

Pokazano go PO raz pierwszy
na salonie samochodowym we
FrankfurcieW roku 1951.Gdy jui
zalinil pelniq swego dostojenstwa, tui obok, na stoisku BMW,
odslonieto limuzyne 501, ktora
wyraiata te same dokladnie ambicje, CO MB 300. W powietrzu
czuk by10 namacalnie napiecie,
miedzy obydwoma autami nie-

Wtedy Swiatta stopu bywaty problemem, ale tu
by& powtarzacze ,klerunkW l lampy cofania!

mal pneskakiwaty iskry...I nagle
pojawil sie goSk specjalny:

Zestaw lamp na calej karoserii impnowat:
ko, co najlepsze i najnowoczehiejsze.

i podrozowak W nim bez zdejme
wania swego slynnegokapelusza
typu .Edenn.Ten drobny szaegb
Kanclerz Federalny
lik sprawil, ie jui nazajutn zam6
Konrad Adenauer
wiono 6 sztuk MB 300 dla Urze
Oba auta zrobdy na nim wiel- du Kanclerskiego (przez 11 lat
kie wraienie, oba postanowit do- produkcji modelu lqcznie jeszne
kladnie obejrzek. I oto W tej .ry- ponad 50) - a zanirn skonczyl sie
walizacji" Mercedes wygral, bo... ow salon frankfurcki, Mercedes
Bo kanclerz m6gl don wsiqik ten by1 pnez wszystkich okreila-

ny jako .Adenauern. Uwielbiany
szef m d u poruszal sie .trzysetkq" niemal do samego konca
wego unqlowania W 1963roku.
Ale autem tym jezdzili najwainiejsi ludzie Swiata, wlasnej,jedynej i niepowtarzalnej wersji donekai sie np. papiez Jan XXIII.
Maciej Pemskl, fot. Mikdaj Urbanski
maciej.pertynskl@bauer.pi
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