
A

© Copyright by Księży Młyn Dom Wydawniczy, 
Łódź 2012

KSIĘŻY MŁYN Dom Wydawniczy Michał Koliński 
90-345 Łódź, ul. Księży Młyn 14
tteell..//ffaakkss 42 632 78 61, 42 630 71 17, tel. 602 34 98 02
iinnffoolliinniiaa:: 604 600 800 (codziennie 8-22, także sms), gggg 414 79 54
wwwwww..kkssiieezzyy--mmllyynn..ccoomm..ppll;;  ee--mmaaiill::  bbiiuurroo@@kkssiieezzyy--mmllyynn..ccoomm..ppll

ŁŁóóddźź  22001122..  WWyyddaanniiee  11

Wszelkie prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Wszelkiego ro-
dzaju reprodukowanie, powielanie (łącznie z kserokopiowaniem),
przenoszenie na inne nośniki bez pisemnej zgody Wydawcy jest trak-
towane jako naruszenie praw autorskich, łącznie z konsekwencjami
przewidzianymi w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrew-
nych (Dz. U. nr 24 z 23.02.1994 r., poz. 83).

Wszystkie marki i nazwy handlowe wykorzystane w książce zostały
podane w celach informacyjnych. Są znakami towarowymi należącymi
do poszczególnych właścicieli.

ISBN 978-83-7729-093-4

KKoorreekkttaa::
JUSTYNA PORCZYK

PPrroojjeekktt  ookkłłaaddkkii,,  oopprraaccoowwaanniiee  ggrraaffiicczznnee,,  sskkłłaadd::
ALICJA PUKACZEWSKA

Książki wydawane przez Księży Młyn Dom Wydawniczy 
mają na celu ukazanie piękna, tradycji oraz historii miast i regionów 

naszego kraju. Poprzez nasze publikacje pragniemy utrwalać 
i rozbudzać zamiłowanie mieszkańców swymi „małymi ojczyznami”.

Księży Młyn Dom Wydawniczy – czołowy wydawca książek 
regionalnych i komunikacyjnych zaprasza do współpracy Autorów 

mających pomysły na książki związane z miastami, regionami 
oraz tematami komunikacyjno-transportowymi. Prosimy także 

o kontakt osoby posiadające zdjęcia, jak i różnego rodzaju pamiątki 
nawiązujące do interesujących nas tematów. 
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Z a twórców samochodu uważa się Fran-

cuzów, Niemców i Amerykanów, 

którzy przyczynili się do jego upowszech-

nienia. Samochód jest jednym z przed-

miotów najbardziej potrzebnych ludziom

i dlatego cieszy się szczególnym zaintereso-

waniem. Powstał w wyniku twórczej myśli

człowieka i był udoskonalany przez dziesię-

ciolecia.

Na przestrzeni lat samochody wytwa-

rzało tysiące mniej lub bardziej znanych

firm. Pojazdy te występowały i występują

pod wieloma markami. W książce prezen-

tuję 150 marek, które wniosły największy

wkład w rozwój konstrukcji i upowszech-

nienie samochodu na całym świecie, 

a także miały lub mają duże znaczenie re-

gionalne. Przy ich wyborze kierowałem

się wieloletnim doświadczeniem zdoby-

tym w pracy publicystycznej i badawczej

pojazdów.

Niniejsze opracowanie zawiera infor-

macje o markach samochodów osobo-

wych i użytkowych (dostawczych, cięża-

rowych i autobusów). Ze względu na

określoną objętość książki są to zwięzłe

informacje, ale obrazują działalność wy-

branych producentów samochodów.

Aby rzetelnie przygotować tę publikację,

analizowałem informacje zawarte w kil-

kuset różnych źródłach. Nie sposób je

wszystkie wymienić, dlatego w bibliogra-

fii podałem tylko wybrane.

Opisy poszczególnych marek samo-

chodów zostały uzupełnione w większo-

ści niepublikowanymi dotąd ilustracjami.

Zdzisław Podbielski

OD AUTORA
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NAJSŁYNNIEJSZE MARKI SAMOCHODÓW

K arl Albert Abarth urodził się w 1908 r. w Wiedniu. Mając
19 lat zbudował pierwszy motocykl z silnikiem Villiers

250. Brał udział w zawodach motocyklowych, pięć razy zdobył
tytuł wyścigowego mistrza Europy. Powstawanie bojówek
nazistowskich przyczyniło się do jego emigracji do Włoch;
zmienił obywatelstwo oraz pisownię imion na Carlo Alberto. 
W Turynie wraz z włoskimi partnerami w 1949 r. założył firmę
Abarth & Co., S.p.A. i montował pierwsze układy wylotowe
spalin, podnosząc moc silników samochodowych.

W połowie lat 50. ubiegłego wieku Abarth zatrudniał już 90
pracowników i wytwarzał również wyczynowe wałki rozrządu,
zestawy zaworów oraz inne części niezbędne do podnoszenia
mocy silników. Unowocześnienia te wprowadził w popularnych
samochodach włoskiego FIAT−a – modelach 600 i 500, co
przyniosło sławę jego firmie. Tuningował nie tylko silniki, ale 
i kolejne modele tego włoskiego producenta, m.in. w 1961 r.
jednostka napędowa Fiata−Abartha 850 TC1000 z jednego litra
pojemności skokowej osiągała niemal 100 KM.

Samochody ze znakiem Skorpiona (znak zodiaku Carla
Abartha) zwyciężały około 10 000 razy oraz pobiły 133 rekordy
prędkości, w tym 6 rekordów świata. Wszystkie te osiągnięcia
miały miejsce na torze Manza.

Od 1 sierpnia 1971 r. firma Abarth weszła w skład kon−
cernu FIAT, stając się działem sportowym turyńskiego gi−
ganta. Pierwszym modelem przygotowanym do rajdów był
Fiat−Abarth 124 Rally, a jego godnym następcą okazał się
Fiat−Abarth 131 Rally wprowadzony w 1976 r. W styczniu
1980 r. Walter Röhrl, jadąc tym samochodem wygrał Rajd
Monte Carlo. Kierowcy Fiata−Abartha 131 Rally w latach
1977–1980 zdobywali tytuły rajdowych mistrzów świata.

Carlo Abarth zmarł 24 października 1979 r. Dziewięć lat
później zakończono produkcję samochodów marki Abarth. 
W 2006 r. postanowiono wznowić jej działalność i rok później
ukazał się Fiat Grande Punto Abarth. W marcu 2008 r. na
genewskim salonie samochodowym zademonstrowano nowy
model – Fiat−Abarth 500. Obie wyżej wymienione wersje były
dostępne w Polsce od listopada 2008 r. Wyróżniały się
wyglądem zewnętrznym (na przednim pasie nadwozia miały
abarthowskie skorpiony zamiast znaczków FIAT−a) oraz
spoilerami (bocznymi i tylnymi), a także silnikami o dużej
mocy i wieloma zmianami wprowadzonymi w tzw. podwoziu
– układach jezdnym i sterowania.

Carlo Abarth i jego samochody 
(fot. materiały prasowe Fiat-Abarth)

Fiat-Abarth 500 napędzany silnikiem 1.4 T-Jet 
o mocy 135 KM ma świetną dynamikę, 

np. rozpędzanie 0–00 km/h trwa zaledwie 7,9 s 
(fot. materiały prasowe Fiat-Abarth)

Fiat-Abarth 131 Rally 
(fot. materiały prasowe Fiat-Abarth)

ABARTH
WŁOCHY
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AC Cobra – sportowy, dwuosobowy roadster w angielskim stylu o bardzo dobrej dynamice
(fot. Z. Podbielski)

AC
WIELKA BRYTANIA
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NAJSŁYNNIEJSZE MARKI SAMOCHODÓW

modele sportowe (m.in. Ace) i o sportowych liniach nadwozia
(Aceca i Greyhound). Oprócz 6−cylindrowych silników własnej
konstrukcji do samochodów A.C. stosowano również silniki ma−
rek Ford i Bristol.

W 1961 r. amerykański kierowca wyścigowy Carroll Shelby
zlecił firmie A.C. Cars Ltd wzmocnienie konstrukcji pojazdu
Ace i wbudowanie silnika V8 pochodzącego od Forda. Rok póź−
niej powstał wyczynowy samochód, któremu nadano nazwę ja−
dowitego węża – Cobra. Modele Cobra z powodzeniem brały
udział i zwyciężały w wielu amerykańskich wyścigach samo−
chodowych. Były stale modyfikowane, np. w 1965 r. pojawiła
się wersja Cobra 427 napędzana 7−litrowym silnikiem V8 rozwi−
jającym moc maksymalną 410 KM.

W 1987 r. Ford Motor Company kupił firmę A.C., ale nie roz−
winął produkcji samochodów tej marki i jesienią 1992 r. przeszła
ona w prywatne ręce. Zmieniali się właściciele – w grudniu 
1996 r. A.C. weszła w skład Pride Automotive Group Inc, 
a w czerwcu 2002 r. powstał A.C. Motor Holdings Ltd.

W 2011 r. produkowano modele: Ac Mk VI wytwarzany
przez A.C. Cars by Gullwing Gmbh w Heyda (Niemcy) 
i Shelby Cobra wytwarzany w Stanach Zjednoczonych
Ameryki. Zaczęto je cenić, gdyż łączyły w sobie wygląd kla−
sycznego angielskiego roadstera z otwartym nadwoziem i wy−
jątkowe zdolności dynamiczne, np. model Ac Mk VI napędza−
ny silnikiem Chevroleta V8 437 KM rozpędzał się 0–100 km/h
w 3,9 s. Cobry natomiast często wyróżniają się dwoma rów−
noległymi pasami namalowanymi wzdłuż nadwozia, na po−
krywach komory silnika i bagażnika.

D wie litery A.C. to skrót nazwy marki Auto Carrier powsta−
łej w Londynie. Założyli ją w 1904 roku dwaj wspólnicy 

– John Weller i John Portwein. Początkowo firma nazywała się
Autocars & Accessories Ltd, w 1907 r. przemianowano ją na 
Auto Carrier, a cztery lata później, gdy wytwórnię przeniesiono 
z Londynu do Thames Ditton w hrabstwie Surrey, otrzymała na−
zwę Autocarrier Ltd nawiązującą do małych samochodów do−
stawczych, które były pierwszymi wytwarzanymi przez nią po−
jazdami. W 1907 r. rozpoczęto również produkcję trzykołowych
samochodów osobowych (napędzanych jednocylindrowymi sil−
nikami) o nazwie Sociable, natomiast w 1913 r. powstał pierw−
szy czterokołowy pojazd napędzany 4−cylindrowym silnikiem.

Prawdziwym przełomem w budowie samochodów tej marki
było opracowanie nowoczesnego 6−cylindrowego silnika z wał−
kiem rozrządu umieszczonym w głowicy. Silnik ten miał pojem−
ność skokową 1991 cm3 i przez wiele lat (1922–1963) stosowa−
no go – ze zróżnicowaną mocą – w samochodach sportowych 
i luksusowych wytwarzanych pod marką A.C. Wprowadzenie
do produkcji nowej generacji pojazdów napędzanych wyżej wy−
mienionym silnikiem, przejęcie firmy przez S.F. Edge'a 
i zmiana jej nazwy na A.C. Cars Ltd – to ważne wydarzenia
1922 r. Przyszły też sukcesy, np. 1926 roku samochód Ac 
Coupe z 6−cylindrowym silnikiem zwyciężył w Rajdzie Monte
Carlo. Niestety, niedługo się nimi cieszono. W 1929 r. wraz 
z odejściem Edge'a na emeryturę zamknięto firmę.

W 1931 r. działalność przedsiębiorstwa wznowili bracia 
William i Charles Hurlock, którzy z powodzeniem wytwarza−
li samochody z różnymi nadwoziami, w tym bardzo cenione
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