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Od Autora



użytku samochód, jest konstrukcyjnie trudniejszy do 
opracowania niż ten o dużych wymiarach zewnętrz-
nych, choćby ze względu na wymagania z zakresu bez-
pieczeństwa. Konstruktorzy muszą więc wykazać się 
wielkimi umiejętnościami.

W opisach pojazdów znajdują się informacje o mo-
tywach ich powstania: sytuacja społeczno-ekono-
miczna lub nawet polityczna. Na przykład Willys MB 
powstał na potrzeby frontowe, Volkswagen Käfer 
z politycznej inicjatywy Adolfa Hitlera, Mini w wyniku 
kryzysu sueskiego, a Fiaty 600 i 500 zastąpiły jedno-
ślady i zmotoryzowały włoskie społeczeństwo. Podob-
ną rolę we Francji odegrały Citroën 2CV i Renault 4CV, 
a nieco później w Polsce licencyjny Polski Fiat 126p. 

Zaakcentowane zostały ciekawostki z okresu po-
wstania pojazdów, m.in. o ukrywanym w czasie wojny 
francuskim Citroënie 2CV, którego prototyp chronio-
no przed Niemcami, wycofaniu Mikrusa z moskiew-
skiej wystawy i o trudnościach z wprowadzeniem do 
sprzedaży Smarta. Zainteresować może opis Citroëna 
Dyane, który był licencyjną ofertą dla Polski. Ważnym 
uzupełnieniem opisów pojazdów są ilustracje przed-
stawiające ich wygląd zewnętrzny, wnętrze użytkowe, 
a także ciekawe rozwiązania techniczne.

Z samochodami przedstawionymi w książce mia-
łem styczność, zawodowo wykonując badania drogo-
we oraz przeprowadzając tzw. testy dziennikarskie. 
W wielu przypadkach mogłem więc ocenić właś-
ciwości techniczno-eksploatacyjne tych pojazdów.

Zdzisław Podbielski

W tytule książki, zgodnie z propozycją Wydawcy, 
umieszczony został wyraz „auto” – skrót od francu-
skiego automobile, czyli „samoporuszający się”. Jako 
przedrostek rozpowszechniony obecnie w różnych 
językach oznacza „sam”. Przyjął się także w języku pol-
skim, zastępując niekiedy jego rodzimy odpowiednik 
„samo-” – wygodniej obecnie powiedzieć „auto” niż 
„samochód”. Tematem książki nie będą jednak zagad-
nienia językoznawcze, a motoryzacyjne, w wybranym 
zakresie.

Małe samochody (auta) zapoczątkowały rozwój 
światowej motoryzacji. Po opracowaniu silnika spali-
nowego, mającego niewielką moc i niewielki moment 
obrotowy, wbudowywano go do małych pojazdów 
(przypominających jeszcze konne bryczki) o niewiel-
kiej masie włas nej. Z biegiem lat wzrastały osiągi 
silników, a samochody, również te najmniejsze, sys-
tematycznie udoskonalano. Historię tych pojazdów 
w skróconym ujęciu przedstawiłem w rozdziale Po-
czątki samochodowych maluchów.

W okresie następującym po II wojnie światowej do-
tknięte biedą społeczeństwa motoryzowały się dzięki 
małym samochodom, które sprzedawano po przystęp-
nych cenach, dlatego prezentuję pojazdy wytwarzane 
w powojennym (lub wojennym) okresie. Okreś liłem je 
jako małe, gdyż ich długość całkowita nie przekraczała 
4 m, a pojemność skokowa silników wynosiła od 1000 
do 1400 cm3. Używając obecnej klasyfikacji, są to sa-
mochody segmentu A i B. Nazwałem je natomiast wiel-
kimi ze względu na ich znaczenie społeczne. I jeszcze 
jedno – mały, dobrze przygotowany do powszechnego 
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Historycy motoryzacji od dawna zastanawiają się, 
czy pierwsze samochody powstały we Francji, czy 
w Niemczech. Ich powstanie łączą z opracowaniem 
silnika. Czy był parowy, a może benzynowy? Czy za 
twórcę samochodu można uważać francuskiego inży-
niera Nicolasa Josepha Cugnota, który w 1769 r. zbu-
dował duży ciągnik artyleryjski z parowym napędem, 
a może żyjących wiek później niemieckich konstrukto-
rów Gottlieba Daimlera i Karla Benza, budujących nie-
wielkie pojazdy napędzane benzynowymi silnikami? 
Pamiętajmy jednak, że powstanie samochodu wiąże 
się nie tylko z opracowaniem źródła napędu, lecz tak-
że innych zespołów, które były tworzone przez wielu 
konstruktorów pochodzących z różnych krajów.

Na potrzeby tej książki rozwiążemy problem 
i przyznamy pierwszeństwo Amerykanom, gdyż to 

 Ford T, egzemplarz z 1917 r. W 2018 r. właściciel wycenił go na 80 000 zł

 Henry Ford przy swoim  
sławnym modelu T z 1921 r.

Ford nie był pierwszy
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oni, zwłaszcza za sprawą Henry’ego Forda, spopula-
ryzowali samochód na światową skalę. Przyczynił się 
do tego fordowski model T wytwarzany w milionach 
egzemplarzy, zaliczany do małych samochodów. 

Zasługi Forda w spopularyzowaniu samochodu są 
bezsporne. To on pierwszy w tak dużej liczbie egzem-
plarzy zaczął powielać swój model oznaczony literą T, 
nazywany Tin Lizzie – z ang. blaszana Liza. Rozpoczął 
jego produkcję w 1908 r. i zakończył w maju 1927 r. 
rekordową przed II wojną światową liczbą 15 007 033 
sztuk. Ford T miał niewielkie wymiary zewnętrzne, 
np. długość równą 3350 mm i dużą pojemność sko-
kową 4-cylindrowego silnika (2898 cm3). Model T 
wyróżniał się prostą konstrukcją, niewymagającą 
skomplikowanej obsługi. Wykonany został przy użyciu 
dobrych materiałów. Był wytrzymały, doskonale spi-
sywał się podczas jazdy po wówczas złych, nieutwar-
dzonych drogach amerykańskich i można go było ku-
pić po przystępnej cenie. 

Pierwszych Fordów nie wytwarzano na przesuwa-
jącej się taśmie montażowej, gdyż metodę tę wprowa-
dzono dopiero w 1913 r. Wcześniej inny amerykański 

konstruktor, Ransom Eli Olds, w 1902 r. zaczął monto-
wać elementy pojazdu na drewnianych wózkach, które 
przesuwano do kolejnych stanowisk. Dzięki nowej me-
todzie chciał zwiększyć liczbę produkowanych samo-
chodów. Tak powstał mały, dwuosobowy Oldsmobile, 
model Curved Dash (ang. curved dash – zagięty/za-
okrąglony fartuszek/osłona) o rozstawie osi 1676 mm, 
niewiele mniejszym od całkowitej długości pojazdu. 
Samochód zdobył wielką popularność ze względu na 
prostą konstrukcję i niską cenę, wynoszącą zaledwie 
650 dolarów. W 1901 r. wykonano tylko 425 sztuk tych 
pojazdów, ale w 1904 r. już ponad 5000. Liczba ta sta-
nowiła wtedy ponad jedną trzecią całej produkcji sa-
mochodów w Stanach Zjednoczonych. Do 1906 r., gdy 
zakończono wytwarzanie małych Oldsmobile, z zakła-
du wyjechało około 19 000 egzemplarzy tego modelu. 
Napędzał je silnik opracowany przez Henry’ego M. Le-
landa, który w 1902 r. wraz z Williamem H. Murphym 
założył firmę Cadillac, w początkowym okresie istnie-
nia wytwarzającą małe samochody, będące jednocześ-
nie pierwszymi pojazdami na świecie zmontowanymi 
z części współzamiennych w różnych egzemplarzach 
tego samego modelu. 

  Oldsmobile Curved Dash – pierwszy na świecie samochód produ-
kowany seryjnie. Powstało ok. 19 000 sztuk tego modelu. Na zdjęciu 
egzemplarz z 1902 r.

 Produkcja taśmowa amerykańskiego Forda T
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Warto też wspomnieć o zasługach braci André i Edo-
uarda Michelin, którzy w 1891 r. po raz pierwszy zasto-
sowali w samochodzie ogumowanie pneumatyczne, osa-
dzając je na wymiennej obręczy. Zdejmowało się obręcz 
razem z ogumieniem, dlatego łatwiej było je wymienić.

Liczne usprawnienia w pojazdach przyczyniły się 
do tego, że Francja stała się ich ojczyzną. Nawet silni-
ki stworzone przez niemieckich konstruktorów Da-
imlera i Benza nie zmieniły sytuacji. Francuzi szybko 
zakupili licencję na te silniki i zaczęli rozwijać wy-
twórczość napędzanych nimi samochodów. Były to 
przede wszystkim małe samochody. Jedna z pierw-
szych firm je produkujących – Panhard-Levassor – 
w 1891 r. od razu wprowadziła innowacyjne rozwią-
zanie. Licencyjny silnik Daimlera umieściła z przodu 
pojazdu (wcześ niej montowano silniki przy tylnej osi 
napędowej). Napędzał on tylną oś jezdną za pośred-
nictwem łańcucha.

Silniki benzynowe wytwarzane przez firmę Pan-
hard-Levassor od 1891 r. zaczęła też stosować firma 
prowadzona przez braci Peugeot, dotychczas wytwa-
rzająca pojazdy z silnikami parowymi. Te benzynowe 
pojazdy były niewielkie, przypominały konne bryczki.

Peugeot, Renault i…

Obecnie najbardziej znanymi markami francus-
kich samochodów są: Peugeot, Renault oraz Citroën. 
W XIX wieku obok Peugeota i Renault wymienionoby 
jeszcze inne marki pojazdów. Wspomniałem już o Cu-
gnotcie, który zbudował ciągnik artyleryjski. W 1860 r. 
Jean Joseph Etienne Lenoir, inny francuski wynalazca 
(choć belgijskiego pochodzenia), otrzymał patent na 
silnik zasilany gazem świetlnym i dwa lata później zbu-
dował trzykołowy pojazd napędzany takim silnikiem. 
Był on znacznie mniejszy od samochodu Cugnota. Prace 
obu wymienionych wynalazców kontynuowali kolejni 
konstruktorzy. Na przykład pojazdy parowe zbudowali 
w 1834 r. Charles Dietz, a w 1872 r. Amédée Bollée. Sys-
tematycznie je udoskonalali. Bollée w swoim pojeździe 
wprowadził po raz pierwszy zwrotnicowy układ kie-
rowniczy stosowany w samochodach do dzisiaj, a także 
elastyczne resory piórowe w zawieszeniu kół.

Znaczny udział w rozwoju konstrukcji samochodu 
mają i inni Francuzi. Dzięki Gastonowi Planté, twórcy 
akumulatora ołowiowego (1859 r.), w drugiej połowie 
XIX wieku rozwinęły się pojazdy z napędem elektrycz-
nym. Albert de Dion natomiast w 1894 r. skonstruował 
stosowaną do dzisiaj oś nazwaną jego nazwiskiem, od-
znaczającą się tym, że tylne koła połączone są sztywną 
osią i napędzane są za pomocą oddzielnych półosi na-
pędowych z przegubami.

De Dion wraz z Georgesem Boutonem i Charlesem 
Trépardoux założyli zakład wytwarzający parowe po-
jazdy uznane za najlepsze na świecie, a patent na lekki 
silnik parowy uzys kali już w 1883 r. Podczas zorgani-
zowanego w 1895 r. wyścigu parowe pojazdy przegrały 
jednak z tymi napędzanymi benzynowymi silnikami. 
Energiczny arystokrata de Dion podjął więc decyzję 
o budowie pojazdów z silnikami benzynowymi zamiast 
parowych. Opracowany przez niego silnik był nowocze-
śniejszy, rozwijał wyższe obroty niż silnik Daimlera.

Pierwszy trzykołowy pojazd marki de Dion-Bouton 
(Trépardoux wycofał się ze spółki) z benzynowym 
silnikiem wyprodukowano w 1896 r. W latach 1896–
1898 wykonano około 3000 sztuk takich pojazdów. 
Możemy zaliczyć je do pierwszych popularnych, chęt-
nie nabywanych pojazdów samochodowych. 

  Panhard-Levassor z 1891 r. napędzany licencyjnym  silnikiem Daimlera. 
Pojazdem jadą jego twórcy: Émile Levassor (z lewej) i René Panhard
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pojazdów należących do tej serii, napędzanych sil-
nikami 4-cylindrowymi o pojemności skokowej 667 
i 720 cm3.

Od 1929 r., a więc w ostatnim okresie produkcji Quad-
rilette, zaczęto wytwarzać nowocześniejszy od niej, mały 
model Peugeot 201 z niezależnym zawieszeniem kół. 
Sprzedawał się znakomicie i do 1937 r. wyprodukowano 
go w liczbie 142 309 egzemplarzy. Od niego zapoczątko-
wano aktualne do czasów obecnych oznaczenie pojaz-
dów osobowych marki Peugeot, zapisywane za pomocą 
trzycyfrowych liczb z zerem w środku. Zastrzeżono je 
nawet jako znak towarowy. Kontynuatorem modelu 201 
jest opisywany w dalszej części książki model 206. Serie 
oznaczone pierwszymi cyframi 1 i 2 są najmniejszymi 
pojazdami marki Peugeot, wytwarzanymi do dzisiaj.

W zakresie małych samochodów firma Peugeot  
zasłynęła m.in. dzięki modelowi Bébé opracowanemu 
przez Ettore Bugattiego z silnikiem 4-cylindrowym 
rzę dowym o pojemności skokowej 855 cm3 i mocy 
7,35 kW (10 KM). W latach 1913–1916 wykonano 
3095 egzemplarzy tego pojazdu. Jeszcze większą popu-
larność uzys kały modele nazywane Quadrilette. W la-
tach 1920–1931 wyprodukowano 94  338 egzemplarzy 

  Ogłoszenie prasowe reklamujące model Peugeot Bébé  
jako samochód tani i ekonomiczny w eksploatacji

  Mały Peugeot typ 3 z 1892 r. napędzany silnikiem 2-cylindrowym 
widlas tym o pojemności 565 cm3 i mocy 1,47 kW (2 KM) wytwarzanym 
przez firmę Panhard-Levassor na licencji Daimlera. Pojazd mógł  
jechać z prędkością do 35 km/h

  Mały dwuosobowy samochód Citroën 5CV typ C z 1923 r.  
był ze względu na kolor nadwozia nazywany „małą cytryną”

Do małych zaliczyć można też pierwszy pojazd 
skonstruowany w 1898 r. przez Louisa Renault. Był on 
dwumiejscowy, wyposażony w silnik de Dion-Bouton 
o pojemności skokowej 273 cm3 uzys kanej z jednego 
cylindra i mocy 1,3 kW (1,75 KM). Pojazd Renaulta 
miał znaczące ulepszenie – wał napędowy przekazu-
jący moment obrotowy na tylne koła z silnika umiesz-
czonego w przedniej części pojazdu. Dotychczas napęd 
przenoszono za pomocą łańcucha, a silnik był monto-
wany przy osi tylnych kół jezdnych.

Samochody marki Renault zaczęły szybko występo-
wać w klasie średniej i wyższej. Zmiana nastąpiła po 
II wojnie światowej. Zakłady Renault upaństwowiono 
i w 1946 r. ukazał się mały model 4CV. Nieco później 
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pojawiły się kolejne „maluchy” tej marki, wytwarzane 
nawet do czasów współczesnych.

Peugeot i Renault rozwinęły się i dobrze prospe-
rują do dzisiaj, podobnie jak Citroën, który również 
ma znaczące osiąg nięcia w budowie małych, popu-
larnych samochodów. Pierwszy pojazd firmy zało-
żonej przez André Citroëna (syna Polki żydowskiego 
pochodzenia, Amelii z domu Kleinmann) pojawił się 
później niż Peugeoty i Renaulty, bo dopiero w 1919 r. 
Był to model A napędzany silnikiem 4-cylindrowym 
rzędowym o pojemności skokowej 1327 cm3 i mocy 
13,2 kW (18 KM) przy 2100 obr/min. Trzy lata póź-
niej, w 1922 r., zaczęto wytwarzać mały samochód 
5CV typ C, który miał podobną konstrukcję do modelu 
A, lecz o zmniejszonych wymiarach. Miał dwuosobowe 
nadwozie malowane najczęściej na jasnożółty kolor 
(z tego powodu nazywano go „małą cytryną”). Silnik 
o pojemności skokowej 856 cm3 rozwijał moc 8 kW 
(11 KM) przy 2100 obr/min. Stał się popularny nie 

tylko we Francji, gdyż licencję na niego kupiła niemiec-
ka firma Opel. Od 1924 r. wytwarzała model Laub-
frosch – z niem. zielona żabka – ten licencyjny pojazd 
malowano bowiem wyłącznie na kolor zielony.

Prawdziwy przełom w budowie małych samocho-
dów nastąpił jednak dopiero po II wojnie światowej, 
choć innowacyjne plany powstały już w latach 30. 
XX wieku i dotyczyły modelu Citroën 2CV. 

Skrótowo omówiłem osiąg nięcia trzech wiodących 
obecnie francuskich marek produkujących małe samo-
chody. Istniały również inne zakłady wytwarzające ta-
kie pojazdy, m.in. Decauville, Darracq, Delahaye, Bollée, 
de Dietrich, Clément, Georges Richard, Hotchkiss, Mors. 
Należy dołączyć do nich jeszcze firmę Bugatti z alzac-
kiego Molsheim. Założył ją Ettore Bugatti i opracowa-
ny przez niego pierwszy pojazd był mały, z silnikiem 
4-cylindrowym o pojemności skokowej 1327 cm3 i od-
krytym nadwoziem. Był to model oznaczony liczbą 13, 
wytwarzany w latach 1910–1914.

  Louis Renault jedzie swoim pojazdem Voiturette typ A z 1899 r.,  
napędzanym silnikiem De Dion-Bouton

  Renault typ M z 1902 r., silnik 1-cylindrowy o pojemności 942 cm3, 
obudowany osłoną o kształcie charakterystycznym dla pojazdów 
marki Renault


