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– PRZEWODNIK PO KOLEKCJI –



T e nierzucające się w oczy pojazdy, często 
wykorzystywane tylko do zadań rozpo-
znawczych lub łącznikowych, uczestni-
czyły we wszystkich ważnych bitwach na 
wszystkich teatrach wojny. 

Mówimy oczywiście o samochodach i  lekkich pojaz-
dach terenowych. Choć w skali działań II wojny świa-
towej pełniły rolę pomocniczą, udowodniły swoją 
przydatność na polu walki, zarówno w trakcie trwania 
konfliktu, jak i po jego zakończeniu.

Podobnie jak broń pancerna, lotnictwo wojskowe 
i  artyleria, których ogromny rozwój techniczny 
był napędzany dążeniem do uzyskania większej 

skuteczności i  przewagi na polu bitwy, samochody 
i  pojazdy musiały być dostosowywane do potrzeb 
różnych frontów. Tak pojawiały się nowe modele. Nie-
które z nich stały się prawdziwymi legendami.

Z DRÓG NA LINIĘ FRONTU
Używane na początku wojny jako zwykłe środki trans-
portu dla oficerów i żołnierzy czy nawet jako improwi-
zowane „konie pociągowe”, te pojazdy zostały szybko 
uznane za ważny element wyposażenia wojskowego 
większości armii uczestniczących w konflikcie. Stały 
się niezbędne dla wszystkich rodzajów sił zbrojnych 
walczących na terenie Europy, Pacyfiku i Afryki.

SAMOCHODY WOJSKOWE     II WOJNY ŚWIATOWEJ

Od legendarnego Jeepa Willysa, którego gene-
rał George C. Marshall określił jako „największy 
wkład Ameryki w nowoczesną sztukę wojenną”, po 
rewolucyjny samochód Citroën Traction Avant  – 
w wyścigu wzięło udział wielu producentów, którzy 
adaptowali swoje modele do potrzeb militarnych. 
W  licznych przypadkach technologie stosowane 

w  projektach nowych pojazdów zostały później 
wykorzystane w autach cywilnych. 

Ciesz się tą unikatową kolekcją najbardziej 
niezwykłych, spektakularnych i  legendarnych 
samochodów, które tworzyły historię II wojny 
światowej.

CITROEN TRACTION AVANT 11 BL
Ten elegancki francuski samochód  

 

SAMOCHODY WOJSKOWE     II WOJNY ŚWIATOWEJ



  

  

1:43
SKALA



MODELE 1:43
SKALA

FRANCJA, 1940
W-31 TYP G4-540

NIEMCY, 1945
CADILLAC SERIES 75 FLEETWOOD V8

 

USA, 1942
BUICK SPECIAL SERIES 40

 
 

FRANCJA, 1944
CITROËN TRACTION AVANT 11 BL

KOLEKCJA

JEEP WILLYS MB

POLSKA, 1944
KUBUS

SAMOCHODY NA WOJNIE

 

Horror wojny nikogo nie ominął, dotknął każdego bez względu na wiek  
i płeć. Kobiety, pozostawione z dziećmi, bez mężczyzn, na których w tamtych 
czasach spoczywał ciężar utrzymania rodziny, znajdowały zatrudnienie  
w fabrykach produkujących amunicję i sprzęt przeznaczony dla wojska.  
Tym samym w równym stopniu co mężczyźni brały udział w wojnie.
Kiedy wybuchła II wojna światowa, kobiety – mimo że w wielu krajach 
otrzymały już prawa wyborcze – odgrywały marginalną rolę w  tym 
konflikcie. Gdy działania wojenne przybrały światowy zasięg, wszyst-
ko zaczęło się zmieniać. Niektóre kobiety z własnej woli trafiły na front, 
gdzie pracowały nie tylko jako sanitariuszki, lecz także jako żołnierki.  
Inne – i tych w krajach zaangażowanych w konflikt było tysiące – zostały 
zmuszone do odegrania bardziej aktywnej roli w obliczu krwawej rzeczy-
wistości. Z braku mężczyzn fabryki, które dostarczały materiały wojenne, 
masowo zaczęły zatrudniać kobiety. Dotychczasowe żony i matki otrzy-
mywały szansę na utrzymanie rodziny i  możliwość zaangażowania się 
w  obronę ojczyzny, czym wreszcie uzyskały podmiotowość. Ówczesne 
media bardzo się przyczyniły do powszechnego uznania tej nowej, 
istotnej roli kobiet. W Stanach Zjednoczonych aktywność kobiet 
w przemyśle  symbolizowały plakaty zwane „Rosie the Riveter”  
(Rózia Nitowaczka), przedstawiające pracownicę fabryki 
z podwiniętymi rękawami, która  pokazywała zaciśniętą 
pięść z okrzykiem  „Możemy to zrobić!”. Zmiany, które 
zaszły  w  tamtym czasie, okazały się nieodwra-
calne  i legły u podłoża zmiany pozycji kobiety  
w społeczeństwie.
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WAŻNA PRACA
Podczas wojny przemysł zbrojeniowy w krajach 
sprzymierzonych nie mógłby osiągnąć swoich 
celów bez zaangażowania kobiet.

RÓZIA NITOWACZKA
Bohaterka jednego 
z najsłynniejszych 

amerykańskich 
plakatów 

propagandowych 
podczas wojny. Siła 

i determinacja 
emanujące  

z jej wizerunku 
doskonale 

odzwierciedlały 
ciężką pracę  
wykonywaną 
przez tysiące 

kobiet.

W-31 TYP G4-540

w Madrycie. Samochód ten jest jed-
nym z trzech zachowanych do dziś 
egzemplarzy tego modelu. Drugi 
znajduje się w Hollywood i był uży-
wany podczas kręcenia kilku fil-
mów i seriali, takich jak „Noc gene-
rałów” (1967 rok), „Hogan's Heroes” 
(1965  rok), „Tobruk” (1967  rok), 
„Dobry agent” (2006 rok). Ostatnie 
z ocalałych aut – to, którym Hitler 
jeździł na paradach w Austrii 
i Czechosłowacji – jest prezen-
towane w Muzeum Motoryzacji 
i Techniki w miejscowości Sinsheim 
w Niemczech.

Wyjątkowa limuzyna
Pierwszym W31 był model o ozna-
czeniu G4-410. Pojawił się w 1934 ro-
ku. Pod jego maską pracował 

parad mógł jechać na stojąco, 
ponieważ ten fotel się składał. 
Samochód miał dwa zapasowe 
koła, po jednym z każdej strony 
nadwozia, tuż przed fotelami 
kierowcy i pasażera z przodu. 
Po  obu stronach znajdowa-
ły się również platformy, na 
których mogła stać eskor-
ta. Pojazd został wyposażony 
w schowki na broń. Nie brako-
wało w nim luksusowych do-
datków, takich jak zestaw wali-
zek dopasowanych do kształtu 
bagażnika. W niektórych eg-
zemplarzach zamontowano 
reflektory z tyłu, aby celowo 
oślepiać kierowców i pasa-
żerów samochodów, które za 
bardzo się zbliżały.

ośmiocylindrowy silnik rzędowy 
Daimler-Benz M 24 o pojemności 
5018 cm³ i mocy 100 KM. Później 
stworzono wersję wojskową, któ-
rej nadano oznaczenie G4-500. Ta 
wersja początkowo miała taki sam 
napęd jak model G4-410, lecz dwa 
lata po rozpoczęciu produkcji zo-
stała wyposażona w silnik Daimler-
Benz M 24 II o pojemności 5252 cm³ 
i mocy 110 KM. W 1938 roku napęd 
ten zastąpiono jeszcze potężniej-
szym silnikiem Daimler-Benz M 124 
o pojemności 5401  cm³ i mocy 
115 KM. Modelowi z tym motorem 
przypisano symbol G4-540. Napęd 
był przenoszony z silnika na koła 
za pośrednictwem czteroprzekła-
dniowej skrzyni biegów ZF-Aphon 
G 35, bez synchronizacji. Samochód 

miał jedną przednią oś i dwie tylne, 
z których każda była wyposażona 
w zawieszenie z półeliptycznymi 
resorami. Zawieszenie przedniej 
osi miało dodatkowo amortyzatory.
 W niektórych egzemplarzach za-
stosowano pancerne drzwi i okna. 
Tylko osiem z 57 wyprodukowanych 
samochodów miało  zamknięty 
dach. Pozostałe były kabrioletami 
z płóciennym dachem, który zwykle 
składano. W wersji wojskowej po-
większono przestrzeń we wnętrzu 
przez wydłużenie karoserii tak, aby 
samochód mógł pomieścić siedem 
osób. Kierowca i jego pomocnik sie-
dzieli z przodu, a pięciu pasażerów 
zajmowało miejsca na tylnych ka-
napach. Jeśli dostojnik podróżował 
z prawej strony kierowcy, podczas 

SAMOCHODY NA WOJNIE

Samochód W31 G4-540 jest bez wątpienia najbardziej unikatowym 
spośród zachowanych egzemplarzy. Führer przekazał generałowi 
prezent w Pałacu Królewskim 24 stycznia 1940 roku. Imponującą 

limuzynę terenową z trzema osiami i sześcioma ogromnymi kołami 
napędzał ośmiocylindrowy silnik rzędowy o mocy 115 KM. Motor był 

jednak zbyt słaby jak na taki ciężki pojazd – z trudem umożliwiał 
rozpędzenie go (3550 kg) do maksymalnej prędkości 67 km/h. 

Jeden z 57 modeli G4 służył na przełomie lat 40. i 50.  
w Państwowym Przedsiębiorstwie Geodezji w Warszawie.  

Niestety nie są znane jego dalsze losy. 
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PREZENT DLA HISZPANII 
24 stycznia 1940 roku Francisco Franco otrzymał w Pałacu Królewskim  
w Madrycie egzemplarz G4. Samochód był podarunkiem od Adolfa Hitlera.

STWORZONY, ABY IMPONOWAĆ
Model G4 został zaprojektowany tak, 

by pokazywać potęgę niemieckiego 
przemysłu w okresie przedwojennym.

TRZY EGZEMPLARZE 
NA CAŁYM ŚWIECIE

Ten samochód, zachowany
w Stanach Zjednoczonych, 

zagrał w wielu filmach i serialach.

MODEL G4
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W31 TYP G4-540

Ten imponujący trzyosiowy pojazd terenowy został opracowany na podstawie 

modelu G1 zaprojektowanego w 1926 roku. Ze względu na wysoką cenę 

powstało tylko 57 sztuk w trzech seriach – od 1934 do 1939 roku.

W
31 typ G4 został za-

projektowany jako 

samochód sztabo-

wy, lecz nie był wy-

korzystywany zgodnie z tym prze-

znaczeniem. Używały go – głównie 

w charakterze reprezentacyjnej 

limuzyny podczas ceremonii i pa-

rad – władze wojskowe oraz cywil-

ne. Spośród 57 wyprodukowanych 

egzemplarzy Wehrmacht otrzy-

mał tylko 11. Jednym z tych samo-

chodów jeździł generał Luftwaffe 

Ulrich Grauert. Pozostałe 46 aut 

trafiło do SS, wyższych rangą 

urzędników NSDAP i członków nie-

mieckiego rządu. Sam Hitler dyspo-

nował sześcioma takimi samocho-

dami. Wchodziły one w skład floty 

120 pojazdów Kancelarii Rzeszy. 

Chociaż masa terenowego auta 

przekraczała 3,5 t, samochód cha-

rakteryzowała wyjątkowa zwrot-

ność. Modelem, na którego pod-

stawie je zbudowano, był G1 (W103), 

prototyp z otwartym nadwoziem 

opracowany przez firmę Mercedes-

Benz w 1926 roku. Wszystkie eg-

zemplarze G4 powstały w trzech 

seriach na przestrzeni pięciu lat. 

Pierwsza seria ujrzała światło 

dzienne w 1934 roku i liczyła 11 sa-

mochodów, które w większoś-

ci przekazano SS. W latach 1937- 

-1938 powstało 16 egzemplarzy 

drugiej serii, a w latach 1938-1939 – 

30 pojazdów ostatniej, trzeciej se-

rii. Pojazdy pochodzące z kolejnych 

serii różniły się silnikami, drobnymi 

detalami i karoserią (w przypadku 

trzeciej serii), chociaż na pierwszy 

rzut oka zmiany mogły wydawać się 

niedostrzegalne. 

 Model W31 Typ G4 stał się zna-

ny już przed wybuchem II wojny 

światowej, ponieważ Hitler wyko-

rzystywał go podczas triumfalnych 

parad, urządzanych z wielką pompą 

po aneksji Austrii i Czechosłowacji 

przez Niemcy. Używał go także 

inny dyktator – generał Francisco 

Franco – któremu Führer podaro-

wał egzemplarz należący obecnie 

do hiszpańskiej rodziny królew-

skiej. Pojazd generała Franco moż-

na zobaczyć w sali historii Gwardii 

Królewskiej w pałacu El Pardo 

LIMUZYNA TERENOWA

Samochód powstał z myślą  

o przewożeniu niemieckich  

dygnitarzy i oficerów  

w najbardziej komfortowy 

i w najbezpieczniejszy sposób. 

Zapraszamy do prenumeraty!

www.deagostini.pl

SAMOCHODY WOJSKOWE

II WOJNY ŚWIATOWEJ

SPECJALISTA OD BRONI PANCERNEJ 
Guderian bardzo wcześnie zrozumiał rolę, jaką jednostki pancerne powinny 
odgrywać we współczesnej wojnie jako jednostki uderzeniowe. 
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Ten wybitny generał jest uznawany za jednego z najbardziej  
innowacyjnych teoretyków wojskowości XX wieku. Jego koncepcje dotyczące 

użycia broni pancernej zdecydowały o sukcesach niemieckiej armii  
w pierwszych latach II wojny światowej.
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Heinz Wilhelm Guderian 
urodził się w  Kulm 
(obecnie Chełmno) 
17  czerwca 1888  roku. 

Pochodził z rodziny o długich trady-
cjach wojskowych. Karierę w armii 
rozpoczął w 1901 roku, kiedy wstąpił 

2 Dywizji Pancernej (2. Panzer-Divi-
sion), a w sierpniu następnego roku 
otrzymał awans do stopnia genera-
ła brygady  (Generalmajor). W latach 
1936-1937 napisał swoją najsłyn-
niejszą książkę – Achtung-Panzer. 
W lutym 1938 roku wszystkie trzy 
dywizje pancerne niemieckiej 
armii połączono w  korpus armij-
ny (XVI  Armeekorps), a jego do-
wództwo powierzono Guderianowi. 
Korpus wziął udział w aneksji 
Austrii. Guderian dowodził tą jed-
nostką do listopada 1938 roku, kie-
dy został awansowany do stopnia 
generała wojsk pancernych (General 
der Panzertruppe) i objął stanowi-
sko szefa Wojsk Szybkich (Chef der 
Schnellen Truppen). Opracowane 
przez niego koncepcje użycia bro-
ni pancernej zostały zastosowane 
w operacjach, które armia niemiec-
ka prowadziła w Polsce, we Francji 
w pierwszych latach II wojny świato-
wej, a potem w Związku Radzieckim. 
Pomimo sukcesu tych działań 
Hitler zdymisjonował Guderiana 
w grudniu 1941 roku za niestoso-
wanie się do dyrektyw i wydanie 
rozkazu wycofania się podczas 
operacji Tajfun. Przywrócił gene-
rała do służby w marcu 1943  ro-
ku i mianował go generalnym in-
spektorem Wojsk Pancernych, aby 
uruchomić program, który miał 
odbudować siły pancerne po wal-
kach z poprzedniego roku. Latem 
1944 roku Guderian został szefem 
sztabu Naczelnego Dowództwa 
Wojsk Lądowych. W marcu następ-
nego roku znowu go zdymisjono-
wano, tym razem na skutek sporu  
z Führerem. Dwa miesiące później 
został schwytany przez armię ame-
rykańską i do 17 czerwca 1948 ro-
ku przebywał w niewoli. Zmarł 
w Schwangau (w Bawarii) 14 maja 
1954 roku.

do Korpusu Kadetów w Karlsruhe. 
Później został przeniesiony  do 
Głównego Zakładu Korpusu Kadetów 
Młodszych w  Groß-Lich terfelde, 
gdzie w  1907 roku zdał egza-
min dojrzałości. Następnie ja-
ko podchorąży (Kadett) wstąpił 

do 10  Hanowerskiego Batalionu 
Strzelców. Po ukończeniu Szkoły 
Wojennej w  Metz w  1908 roku 
otrzymał awans do stopnia pod-
porucznika (Leutnant). W kolejnych 
latach jego kariera się rozwijała. 
W 1912 roku został przydzielony do 
batalionu telegraficznego, w któ-
rym zapoznał się z najnowszą tech-
niką radiową i jej zastosowaniami 
na polu walki. W 1915 roku został 
ponownie awansowany, tym razem 
do stopnia kapitana (Hauptmann). 
Podczas I  wojny światowej słu-
żył jako oficer łączności, dowódca 
radiostacji, kwatermistrz i  oficer 
sztabowy w  wielu różnych jed-
nostkach, od kompanii  i batalio-
nów po dywizje i  korpusy armii. 
Po wojnie Guderian kontynuował 
karierę w Reichswehrze, czyli ar-
mii Republiki Weimarskiej – nie-
mieckim wojsku ograniczonym po 
traktacie wersalskim do 100 tys. 
żołnierzy i  4  tys. oficerów. Przez 
kolejne lata służył w  oddziałach 
samochodowych. Równocześnie, 
mimo narzuconych ograniczeń, 
rozwijał koncepcje mechanizacji 
armii, wojny mobilnej i użycia czoł-
gów. Od jesieni 1928 roku wykładał 
już jako ekspert taktykę wojsk pan-
cernych w Berlinie.

W jedności siła
Po dojściu Hitlera do władzy karie-
ra Guderiana zdecydowanie przy-
śpieszyła. W październiku 1935 ro-
ku został dowódcą utworzonej 

NA LINII FRONTU 
Generał Guderian 
wysyła rozkazy do 
jednostek pancernych 
za pomocą maszyny 
kodującej Enigma 
obsługiwanej przez 
jego żołnierzy.

Heinz Guderian po wojnie doradzał przy tworzeniu  
Bundeswehry – nowej armii Republiki Federalnej Niemiec.  
Jego najważniejszym dziełem z tamtych czasów stały się 
pamiętniki, którym nadał tytuł Wspomnienia żołnierza.  

Była to jedna z prac, które najbardziej wpłynęły na postrzeganie 
przez opinię publiczną kwestii tworzenia  

broni pancernej i roli, jaką w tym procesie odegrał  
Guderian. Chociaż historycy podawali w wątpliwość  

kluczową rolę generała w opracowywaniu koncepcji Blitzkriegu, 
faktem pozostaje, że jego wkład w rozwój  

tej taktyki oraz w praktyczne jej zastosowanie jest  
trudny do podważenia.

SKALA

W31 TYP G4-540
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I. Fliegerkorps (Luftwaffe), Francja, maj 1940 roku

 
Prędkość maksymalna: 67 km/h

 

Zużycie paliwa:  30 l/100 km

 
Wyprodukowane egzemplarze:  57 (wszystkie wersje) 

 

Silnik:  Daimler-Benz M 124, ośmiocylidrowy, rzędowy

 

Moc:  115 KM

 

Pojemność:  5401 cm³
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