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Żuki z Lublina 
dosknale 
sprawdzały 
się jako auta 
dostawcze

Żuki często 
ulegały awariom
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Charakterystyczny 
emblemat na masce żuka

Symbol motoryzacyjnego  
Lublina podczas pierwszomajowego pochodu

Żuki z Lublina zawojowały świat

B
yły to najpopularniejsze samochody dostawcze 
w Polsce. Żuki, rodem z lubelskiej Fabryki Samo
chodów Ciężarowych, jeździły nawet po drogach Ka

merunu i  Kuby. Samochody produkowane w  Lublinie można 
jeszcze spotkać na drogach, ale zarówno one, jak i sama fabryka 
przeszły już do historii. 

Zaczęło się od 50 prototypów, które powstały w 1957 ro ku. Rok 
później samochód zaprezentowano na Międzynarodowych Targach 
Poznańskich. Prace nad nowym samochodem dostawczym trwały zale
dwie siedem miesięcy. Do jego budowy wykorzystano elementy popular
nej wówczas warszawy. Już wtedy była to przestarzała konstrukcja, 
zwłaszcza że początkowo wiele blach tłoczono ręcznie, a drzwi otwierały 
się nietypowo, bo „pod wiatr”, jak w  pierwszych syrenkach. Silnik 
o mocy 50 KM bardziej pasował do niewielkiego samochodu oso
bowego niż do auta dostawczego. W  pierwszych egzemplarzach 
biegi (trzy do przodu plus wsteczny) zmieniało się przy kierownicy. 
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Prezentacja nowego pojazdu odbyła się – jakżeby inaczej – podczas pierwszomajowe
go święta. Jego nazwa wzięła się stąd, że prototypy pomalowano w pasy przypominające 
nieco żuka. Jest też inna teoria na ten temat – według niej te samochody miały do speł
nienia tyle zadań, że musiały się uwijać jak pracowite owady. Pierwsze egzemplarze na
zywano też „Smutkami”, jako że ich wygląd, zwłaszcza maski, nie wywoływał bynajmniej 
uśmiechu na twarzy, a z pewnością budził politowanie.

W 1959 ro ku rozpoczęła się seryjna produkcja. Był to ogromny sukces fabryki. Krąży 
o tym nawet anegdota: kiedy dyrekcja pojechała do Warszawy z informacją, że wkrótce 
ruszy masowa produkcja żuka, jeden z partyjnych dygnitarzy miał powiedzieć, że prędzej 
mu kaktus na dłoni wyrośnie, niż w Lublinie ruszy seryjna produkcja. Kiedy tę jednak 
podjęto, załoga wręczyła swojemu dyrektorowi doniczkę z kaktusem, którą miał przeka
zać jako dar załogi dla niedowiarka ze stolicy.

Mimo wielu wad żuki miały jedną, ogromną zaletę: były proste w naprawie. Jeśli silnik 
nie chciał zimą odpalić, to na wyposażeniu samochodu znajdowała się korba i nie było 
siły, żeby nie zaskoczył. Do silnika był dobry dostęp z szoferki, a wiele napraw można 
było wykonać bez korzystania z kanału. Historia pokazała, że było to dobre rozwiązanie, 
bo te samochody wyjątkowo często się psuły. Silniki wytrzymywały przebiegi nieco ponad 
100 tys. km, skrzynie biegów zgrzytały już po ro ku eksploatacji, a po niecałym ro ku, żeby 
zamknąć auto, trzeba było mocno trzaskać drzwiami. Mało co w tym samochodzie paso
wało do siebie.

Jazda też nie należała do przyjemności. W lecie kabina rozgrzewała się tak bardzo, że 
trudno było w niej wysiedzieć, a z kolei w zimie było tak zimno, że kierowcy jeździli w ko
żuchach lub z kocem położonym na kolana, żeby było cieplej.

Badanie techniczne sprawności żukaBadanie techniczne sprawności żuka
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Był to jednak tani samochód, bo oszczędzano na wszystkim, chociażby na korbkach do 
otwierania szyb. Po prostu ich nie było. Żeby otworzyć szybę, trzeba ją było przesuwać. 
Zazwyczaj wymagało to dużej siły i nikt takiego rozwiązania nie stosował już na świecie. 
Przez wiele lat kabina żuków nie miała żadnego wyciszenia. Już po wejściu do niej dzwo
niło jeszcze w uszach po trzaśnięciu drzwiami. Do prędkości około 50–60 km/h można 
było w kabinie rozmawiać lub słuchać radia (nie instalowano ich wtedy fabrycznie, kie
rowcy sami montowali radia tranzystorowe), powyżej tych prędkości hałas był już nie do 
wytrzymania, a jadący mieli wrażenie, że samochód zaraz się rozleci. Żeby nieco wytłu
mić hałasy dochodzące z silnika, niektórzy kładli na maskę dodatkowe koce, ale niewiele 
to dawało. Nawet przy małych prędkościach boczne lusterka były bezużyteczne. Drgały 
tak, że kierowca nie widział, czy jedzie za nim jeden samochód czy cała kolumna tirów. 

Młodzi kierowcy mieliby dzisiaj spory problem z odgadnięciem, jak w żuku zmieniało 
się światła z długich na mijania i odwrotnie. Nie, nie włącznikiem przy kierownicy. To 
byłoby za proste. Konstruktorzy wymyślili duży, metalowy przycisk w podłodze – obok 
pedału sprzęgła. Światła zmieniało się nogą. Samochód nie miał oczywiście wspomaga
nia i o manewrowaniu jedną ręką nie było mowy. W starszych egzemplarzach jazda żu
kiem polegała na walce z całym układem jezdnym, żeby samochód jechał w miarę prosto. 
Nie było w zasadzie też żadnej regulacji siedzeń. Niżsi kierowcy kładli na nie poduszki, 
żeby lepiej widzieć, a ci, którzy mieli ponad 185 cm wzrostu, z trudem mieścili się za kie
rownicą. Aż do lat 90. nikt sobie nie zawracał głowy pasami bezpieczeństwa czy zagłów
kami. Tego w żuku na próżno było szukać. Wiele zastrzeżeń budziły też mało skuteczne 
hamulce. Niektórzy kierowcy w przypadku nagłego hamowania unosili się nawet z sie
dzenia, żeby mocniej nacisnąć na pedał hamulca. 
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Popularne żuki 
na ul. Filaretów

Nikt nie przejmował się również dopuszczalną ładownością, wpisywaną do dowodu 
rejestracyjnego. O tym, że żuk jest przeładowany, świadczył często fakt, że nie można 
było go otworzyć, bo rama tak się wygięła, że blokowały się drzwi. Wtedy pomagało prze
sunięcie ładunku do tyłu. W kręgach kierowców do dziś krążą opowieści, jak niektórym 
udawało się załadować na pakę żuka nawet 2,5 tony towaru i dojechać do bazy. Znany 
jest też przypadek reklamacji, który dotyczył żuka eksploatowanego w jednym z rosyj
skich przedsiębiorstw. Tamtejsi kierowcy żalili się, że szybko zużywają się mosty. Na 
miejscu komisja zważyła losowo jednego żuka, który akurat wyjeżdżał na trasę. Miał ła
dunek o wadze 4 ton. Nic dziwnego, że mosty się psuły…

Dostawczaki z Lublina korodowały na potęgę. Po kilku latach eksploatacji podłogi 
w niektórych egzemplarzach wyglądały jak ser szwajcarski. Zdarzało się, że kierowca po 
przejechaniu żukiem przez kałużę był cały mokry.

Mimo wad samochody te się sprzedawały, bo były tanie. Nie przywiązywano też wagi 
do zużycia paliwa. Większość eksploatowanych żuków jeździła w latach 60. i 70. w pań
stwowych firmach, gdzie na takie detale mało kto zwracał uwagę. A pierwsze egzempla
rze żuka paliły niemało – tyle ile dziś niewielka ciężarówka, czyli około 14–15 l/100 km.

W latach 70. Fabryka Samochodów Ciężarowych była już przestarzałym zakładem. Nie
którzy śmiali się, że nigdy nie widzieli nowego żuka, bo z taśmy zjeżdżał już jako stary. Do 
1972 ro ku wyprodukowano 110 tys. tych aut, z czego prawie co trzeci wysyłano na eksport. 
Lubelski dostawczak był znany w sumie w kilkudziesięciu państwach, w tym w Kamerunie, 
Kolumbii i Iranie. Szczególnie popularny był w Egipcie – pod marką Ramzes. Tam zresztą 
był montowany. Co ciekawe, w latach 60. egipski rząd złożył zamówienie na opracowanie 
wozu strażackiego na bazie żuka. Fabryka Samochodów Ciężarowych podołała temu zada
niu. Wkrótce po egipskich drogach mknęły strażackie furgonetki rodem z Lublina.

Historia produkcji żuka zakończyła się w  1998  ro ku. W  Lublinie wyprodukowano 
łącznie prawie 600 tys. egzemplarzy auta, które konstrukcyjnie do samego końca nawią
zywało do technologii z lat 40. XX wie ku. Nic dziwnego, że nie przetrwa
ło do dziś, ale wiele osób wspomina go wciąż z nostalgią.
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P
olowe nosze, trochę lekarstw i instrumentów chirurgicznych – z takim wypo
sażeniem zaczynało swoją pracę lubelskie pogotowie przed ponad 100 laty, 
w 1917 ro ku. To musiało wystarczyć, by ratować życie mieszkańcom osiem

dziesięciotysięcznego wówczas Lublina. Ale kto miał ratować im życie, skoro w całym 
mieście było wówczas zaledwie 29 lekarzy? Pierwsze próby powołania pogotowia 
w 1907 ro ku nie powiodły się. Polska znajdowała się wtedy pod zaborem rosyjskim i Ro
sjanie nie zgodzili się na jego utworzenie. Udało się dopiero 10 lat później podczas oku
pacji austriackiej. Z  Wiednia wysłano do Lublina potrzebny sprzęt, pieniądze oraz 
bryczkę konną do przewozu pacjentów. To nie wszystko. Austriacy zgodzili się również 
oddelegować do pracy w pogotowiu lekarzy służących w ich armii. Na początku to oni 
głównie ratowali życie i zdrowie mieszkańcom Lublina. 

Nie każdy jednak mógł liczyć na pomoc medyczną pogotowia. Konna karetka służyła 
jedynie tym, którzy mieszkali w granicach administracyjnych miasta. Pozostali byli zdani 
wyłącznie na siebie.

Z zachowanych dokumentów można się dziś dowie
dzieć, że pogotowie w Lublinie w pierwszym ro ku 
swojej działalności udzielało najczęściej pomocy pa
cjentom ze skaleczeniami, problemami żołądkowy
mi lub potłuczeniami. Były jednak także wezwania 
z  powodu ugryzienia przez psa lub konia. Kroniki 

Halo, tu pogotowie
Takie karetki konne służyły 
pogotowiu w latach 1923–1937
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zanotowały również przypadki przeje
chania przez konia i połknięcia prote
zy. Tu również ostatnią deską ratun
ku było pogotowie. Taka bezpłatna 
pomoc medyczna stanowiła ogromne 
ułatwienie zwłaszcza dla najbiedniej
szych, których nie było stać na prywat
ne wizyty lekarskie, te bowiem nie na
leżały do najtańszych.

Lubelskie gazety często i ze szcze
gółami opisywały zdarzenia i wypad
ki, w których poszkodowanym pogo
towie udzielało pomocy. Pacjenci, 

nawet ci, którzy próbowali popełnić samobójstwo, musieli liczyć się z tym, że w prasie 
pojawi się za kilka dni nie tylko ich imię i nazwisko, lecz także adres zamieszkania. Tak 
samo było przy wypadkach. Czytelnik wiedział z gazety, kto prowadził samochód, a kto 
pod niego wpadł.

Na parterze dzisiejszego budynku Ratusza mieściła się strażnica pogotowia i tu właś
nie lekarze pełnili dyżury. W nocy byli do dyspozycji przez 12, a w dzień przez 6 godzin. 
Do pomocy mieli felczerów oraz sanitariuszy. Co ciekawe, takie dyżury odbywały się 
również w gmachu teatru podczas przedstawień. Być może było to spowodowane tym, 
że w kraju doszło do kilku przypadków zasłabnięć oraz wypadków podczas spektaklu. 
Dmuchano na zimne.

Własnych koni pogotowie nie miało. To miasto zatrudniało furmana i płaciło mu pen
sję. Magistrat regulował również rachunki za śniadania, obiady i kolacje dla trzech fel
czerów (pracowali głównie podczas dziennych dyżurów, kiedy lekarze byli w  szpitalu) 
i sanitariusza. Lekarze przyjmowali pacjentów za darmo. Mogli jedynie liczyć na ich wy
razy wdzięczności, a tych nie brakowało. W prasie niemal codziennie pojawiały się płatne 
ogłoszenia, w których lublinianie dziękowali za „cudowne uratowanie życia”. Nic dziw
nego, że ta instytucja, podobnie jak straż pożarna, cieszyła się dużym uznaniem.

Żeby wezwać pogotowie, najpierw trzeba było się do niego dodzwonić. I tutaj pojawił się 
duży problem, bo pogotowie nie miało swojego własnego numeru alarmowego. Chcąc we
zwać ambulans, trzeba było najpierw zadzwonić na centralę, tam telefonistka łączyła z nu
merem wydziału kwaterunkowego i stamtąd dopiero alarmowano dyżurnego lekarza. Było 
to nie tylko uciążliwe, lecz także zabierało cenny czas. Warto jednak podkreślić, że wprowa
dzono wtedy w życie zarządzenie, na mocy którego każdy mógł – w przypadku konieczności 
wezwania pogotowia – korzystać z telefonów znajdujących się w państwowych instytucjach. 

„Wanda” – tak nazywała się druga 
konna karetka pogotowia
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W tym celu umieszczono na nich od strony ulicy specjalne tabliczki z informacjami o znaj
dującym się wewnątrz aparacie telefonicznym.

Pierwszym pacjentem, którym zajęło się pogotowie, był strażak – Władysław Ambrozie
wicz. Zdarzyło się to najprawdopodobniej 17 marca 1917 ro ku, w pierwszy dzień funkcjo
nowania pogotowia. Kroniki jednak nie zanotowały, co mu się stało. Wiadomo jedynie, że 
był zasłużonym obywatelem miasta – za swoje zasługi dla pożarnictwa został odznaczony 
medalem.

Przez kolejne lata pogotowie borykało się z coraz większymi problemami. Doszło nawet 
do tego, że w 1920 ro ku przez dwa tygodnie nie działało. Nawet jak ktoś dzwonił po ratu
nek, odchodził z  kwitkiem. Było to o  tyle dramatyczne, że w  tamtym czasie pogotowie 
wzywano średnio aż 28 razy w ciągu doby. 

Powodem zawieszonej działalności był – jak to najczęściej bywa – brak pieniędzy. Bra
kowało lekarstw i środków opatrunkowych, a kasa pogotowia świeciła pustkami. Nie było 
innego wyjścia: pacjenci musieli częściowo płacić za usługi. I tak zaczęto pobierać opłaty, 
między innymi 5 zł za transport, który zlecił lekarz. To niemało, bo za złotówkę można 
było zjeść wtedy dobry obiad. Wcześniej taka usługa była darmowa.

Mile widziane były datki od mieszkańców na rzecz pogotowia. Każdy, kto ofiarował 
pewną kwotę, otrzymywał pokwitowanie, co miało zapobiec po
dejrzeniom o ewentualnej korupcji. Mieszkańcy chętnie wspoma
gali pogotowie finansowo, zwłaszcza na imprezach organizowa
nych na jego rzecz, dzięki czemu instytucja przetrwała najgorszy 
okres. Z czasem stacja przeniosła się do budynku przy Krakow

skim Przedmieściu 3 (skrzyżowanie 
z  ulicą Świętoduską), nad 
aptekę Emila Żółtowskie
go. Zajmowała tam – do 
wybuchu II wojny światowej 
– trzy pomieszczenia.

W  międzyczasie Lublin 
doczekał się prawdziwej ka
retki. W  1937  ro ku na ulice 
miasta wyjechał pierwszy am
bulans, który nie potrzebował 
już ani koni, ani tym bardziej 
furmana. Była to karetka na 
podwoziu chevroleta zbudowa
na w rodzimej Fabryce Maszyn 
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Popularne warszawy 
jako karetki w lubelskim 
pogotowiu przy obecnej 
ul. Niecałej 5, lata 50. 
XX w.

i Narzędzi Rolniczych 
M. Wolski i Ska. Zastąpiła  
dwie wysłużone już karetki konne. Było 
to duże udogodnienie. Lekarz mógł teraz szybciej doje
chać do pacjenta; łatwiejszy i wygodniejszy był też transport 
do szpitala. Co ciekawe, na zakup karetki złożyli się sami 
mieszkańcy miasta, ta zaś służyła im aż do końca wojny. Była 
to także jedyna karetka podczas okupacji, bowiem pogotowie nie zaprzestało swojej 
działalności. Olbrzymim wyzwaniem był wrzesień 1939 ro ku, kiedy podczas bombardo
wania miasta kilkaset osób zostało rannych i  zabitych. W czasie wojny w Lublinie był 
tylko jeden sanitariusz, który codziennie pełnił dyżur w pogotowiu.

Po wojnie za karetki służyły rosyjskie gazy, a z czasem zastąpiły je warszawy, nyski i duże 
fiaty, które jednak zupełnie nie były przystosowane do przewozu chorych i rannych. Nie 
dosyć, że często nie domykały się w nich drzwi, to na wertepach włączała się samoistnie 
syrena. Ich jedynym wyposażeniem, oprócz noszy, była na początku ciężka, metalowa wa
lizka z lekarstwami: głównie przeciwbólowymi, rozkurczowymi i od duszności. 

Przez kolejne lata pogotowie było coraz lepiej wyposażane, ale pierwsza erka pojawiła 
się w mieście dopiero w latach 70.się w mieście dopiero w latach 70.
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