
„Noc Muzeów” w Legionowie, czyli co interesuje współczesne
dziewczęta…

(Ford Model T - zabytek i techniczny przełom w motoryzacji)

          Już od pięciu lat w maju odbywają się spotkania zatytułowane „Noc Muzeów”. Jest to
ogólnopolski  projekt  mający na celu zainteresowanie społeczeństwa historią  i  kulturą.  Tej
nocy wszystkie muzea otwierają swoje drzwi dla zwiedzających, którzy na co dzień nie mają
na to czasu. 

Taka  noc  miała  miejsce  17  maja  bieżącego  roku  w  Muzeum  Historycznym  w
Legionowie.
          Program wystawy był bogaty w różnego rodzaju atrakcje, jednak najbardziej
interesująca wydała nam się prezentacja zabytkowego samochodu „Ford T” z lat 20. 
          Ford T produkowany był w latach 1908-1928 przed Ford Motor Company w wielu
fabrykach  na  całym  świecie.  Łącznie  wyprodukowano  ponad  15  milionów  egzemplarzy.
Założenia konstrukcyjne były następujące – auto miało być tanie, proste w naprawie i łatwe w
prowadzeniu. Musiało mieć miękkie zawieszenie i duży prześwit, który umożliwiał jazdę po
bezdrożach. 

Ford  T  był  pierwszym  samochodem  na  świecie  produkowanym  na  taśmie
montażowej.  Taki  sposób wytwarzania wykreował słynne już zdanie Henry’ego Forda,  że
„możesz otrzymać samochód w każdym kolorze, pod warunkiem, że będzie to kolor czarny”.
Samochód jest napędzany czterocylindrowym, spalinowym silnikiem o pojemności 2,9 litra,
którego moc wynosi 22,5 KM. Auto osiąga maksymalną prędkość 65 km/h.

Cena samochodu to początkowo 800 dolarów, pod koniec produkcji spadła poniżej
300 dolarów.

                         

          Prezentowany egzemplarz Forda T, z nadwoziem typu ‘torpedo’, wyprodukowano w
Warszawie na zamówienie wojska w 1925 roku. Przez  10 lat  był na stanie „2.  Batalionu
Czołgów  i  Samochodów  Pancernych”.  W  roku  1935  zastąpiono  go  nowszym  modelem
samochodu i wtedy Ford T odszedł „do cywila”. 

Jako sprawny i tani pojazd znalazł szybko nowego nabywcę. Obecny właściciel, pan
Ryszard Piotrowski, jako miłośnik i koneser zabytkowych samochodów zakupił swoje auto od
znajomego kolekcjonera. Pan Ryszard zapytany o zamiłowanie do zabytkowych samochodów
oznajmił, że  „to ma się we krwi i z tym trzeba się urodzić”. Krytykuje Amerykanów za



szpetne  przerabianie  tak  pięknych  aut  w  ‘hot  rody’.  Uważa,  że  jest  to  brak  szacunku
spowodowany  dążeniem  do  ulepszania  osiągów  i  wyglądu  auta,  a  przecież  „to  jego
pierwotny wygląd nadaje mu tyle uroku” - dodaje właściciel. 

Auto  nie  spełnia  współczesnych  wymogów  ruchu  drogowego,  ale  wciąż
wykorzystywane jest do transportu. Zostało zarejestrowane jako pojazd zabytkowy, dowodem
czego są żółte tablice rejestracyjne. Mają one na celu ostrzegać innych kierowców o braku
niektórych  innowacji  technicznych,  takich  jak  kierunkowskazy,  elektryczny  sygnał
dźwiękowy (zastępuje go ręczny klakson) oraz informować o małej  prędkości jazdy. 

Mimo znaczących braków w wyposażeniu auta,  przejażdżki  Fordem T nie da się
porównać  z  jazdą  współczesnym  samochodem.  „Ta  przyjemność  podróżowania  z
otwartym dachem, w piękną, słoneczną pogodę jest wręcz nie do opisania” – podkreśla
pan  Ryszard.  „Niektórym  przyjemność  sprawia  jazda  najnowszym  Porsche  lub
Lamborghini z prędkością 200 km/h, a dla nas cudownym przeżyciem jest wolna jazda,
wiatr we włosach i nasycanie się urokami otaczającej przyrody” – dodaje pani Katarzyna
Kuligowska,  koleżanka  pana  Piotrowskiego,  a  zarazem  autorka  książki  „Podkowa  z
hacelami”. 

Model  T prezentowany na wystawie jest  w niezwykle dobrym stanie,  i  aż trudno
uwierzyć, że w tym roku przypada setna rocznica rozpoczęcia jego produkcji.  

                                     

Ryszard Piotrowski – właściciel zabytkowego Forda T zastrzega, iż auto nie posiada
określonej wartości materialnej ani użytkowej, jest bezcenne.
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