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Sympatia dla krągłych 
kształtów Volkswa-
gena Käfera narodzi-
ła się w sercu Mariu-

sza przed wielu laty. Jak sam 
przyznaje, wkrótce po pozy-
tywnym zaliczeniu egzami-
nu na prawo jazdy siedział już 
za kółkiem swojego pierwsze-
go Garbuska. Był rok 1991. 
Pierwszy własny samochód 
okazał się, mówiąc łagodnie, 
mało doskonały. Wskutek jego 
kiepskiej formy ogólnej czte-
rokołowiec spędzał więcej 
czasu u mechaników niż na 
drodze. Ciągłe witanie się z 
klamką różnych serwisów sa-
mochodowych na tyle doku-
czyło Mariuszowi, że w końcu 
pozbył się swojego pierwsze-
go w życiu modelu 1300 rocz-
nik 1973. Nie upłynęło jednak 
dużo wody w Wiśle, kiedy na 
horyzoncie pojawił się kolejny 
„Garb”. Auto zostało wygrze-
bane w nieodległej okolicy w 
szopie spod stosów siana.  Był 
rok 1995. Pierwotnie sprowa-
dzony do Polski ze Szwecji, po 
licznych przejściach trafił pod 
strzechy jednego z wiejskich 
gospodarstw niedaleko Zielo-
nej Góry. Tam też spędził kilka 
cichych lat. Ogólny stan auta 
wydawał się na tyle dobry, że 
bez chwili wahania Mariusz 
odkupił bordowego Garbusa. 
Tym razem jednak, nauczony 
przykrymi doświadczeniami 
z przeszłości, doskonale wie-
dział, jak należy postąpić. Z 
autem wiązał konkretne pla-
ny. Mimo to Garbus po przej-
ściu badań technicznych do-
puszczających go do ruchu 
pokonał setki kilometrów. Nie 
stwarzając problemów doje-
chał do Danii na wymarzone 
wakacje swojego właściciela, 
zaliczył także wyjazd w śnie-
gowe krainy na narty. Wojaże 
nie nadwerężyły go na tyle, by 
związane z nim plany miały 
się zdezaktualizować. Koncep-
cja generalnego remontu zo-
stała, co prawda, nieznacznie 
odsunięta w czasie, ale w koń-

cu nadeszła odpowiednia pora. 
Był rok 1996. Od jakiegoś cza-
su trwała już akcja komple-
towania części zamiennych. 
Wprawdzie nie można było 
narzekać na braki w asorty-
mencie w najbliższym sklepie 
Käfer Shop Lehman w Berli-
nie, jednak ceny w markach 
czasami stanowiły dla Mariu-
sza sporą przeszkodę. Kiedy 
wreszcie uporał się z komple-
towaniem najpotrzebniejszych 
elementów, wszystko było go-
towe do rozpoczęcia pracy. Je-
sień i zima to doskonała pora 
remontowa. Mariusz wziął się 
do dzieła z nadejściem pierw-
szych chłodniejszych dni. De-
montaż ruszył na całego. W 
tym czasie do śmietnika tra-
fiło sporo zużytych części. 
Kiedy już Garbusek rozebra-
ny został do rosołu, nadwo-
zie „odcięto” od podłogi. Zdję-
to wszystkie powłoki lakieru 
i podkładów. Blachę oczysz-
czono do gołej stali. Następnie 
usunięto z karoserii i podwo-
zia wszystkie elementy niena-
dające się już do dalszej eks-
ploatacji. Zamontowano nowe 
drzwi, kanały grzewcze, re-
peraturki poszycia z drzwia-
mi, nowe pasy przedni oraz 
tylny, a także błotniki prosto 
ze sklepu. Celem remontu nie 
było jedynie gruntowne odno-
wienie Garbusa. Zaplanowane 
były także inne zmiany. Jed-
ną z nich było założenia odsu-
wanego brezentowego dachu 
Britax. Montaż tzw. faltdachu 
wymagał już we wstępnej fa-
zie remontu wykonania w ka-
roserii odpowiedniego otworu. 
Trochę czasu zajęło przygoto-
wanie Garbusa do wizyty u 
lakiernika. Jednocześnie uda-
ło się skompletować zawiesze-
nie przednie, tzw. rurowisko, 
oraz podwozie z nowymi pa-
nelami. Nadszedł czas wiel-
kiego malowania. Dla paneli 
podłogowych wybrano kolor 
kanarkowy. Całe zawieszenie 
pozostawiono w naturalnych 
barwach. Przy okazji w 

Miłość ma wiele imion. W tym 
przypadku aż pięć. Tyle właś-
nie Garbusów pokochał Ma-
riusz. Teraz zaprezentujemy 

Wam samochód, który nie jest 
co prawda najstarszy, ale zde-

cydowanie najbardziej niety-
powy w jego imponującej ko-
lekcji. To Volkswagen Garbus 
z 1968 roku, model 1300 po 
gruntownym remoncie oraz 

wielu zmianach.

Pinky
PREZENTACJA V Volkswagen kÄFER 1300
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układzie jezdnym zostały wy-
mienione wszystkie łożyska i 
uszczelniacze. Generalną od-
nowę przeżył również układ 
hamulcowy. Założono nową 
pompę, przewody hamulco-
we, cylinderki oraz okładziny. 
Tylne nowe bębny zostały po-
lakierowane na czerwono.
Sporym wyzwaniem okazał 
się dobór nowego koloru dla 
karoserii Garbusa. Pewnym 
wyznacznikiem była tu bar-
wa poszycia faltdachu. Orygi-
nalnie był on czarny, ale już w 
kilka dni po zakupie poszycie 
zmieniono na białe. W pierw-
szych założeniach Garbusek 
miał być bowiem zielono-bia-
ły. Plany szybko jednak ule-
gały zmianom, aż wreszcie 

narodziła się wizja różowe-
go Garbusa. Nie było jednak 
mowy o zwykłym popular-
nym czy tandetnym różu. Ten 
miał być inny, delikatny i nie-
nachalny. Wertowanie stosów 
katalogów firm lakierniczych 
nie przyniosło żadnego efek-
tu. Z pomocą musiał przyjść 
kolega – artysta plastyk, któ-
ry z mieszaniny wielu lakie-
rów stworzył barwę okre-
śloną mianem starego różu. 
Współpracujący z mieszalnią 
lakierów Standox przygoto-
wał dla Mariusza kolor, który 
ten od razu zatwierdził. Lakie-
rowanie karoserii oraz pod-
łogi zajęło kolejne dni, prace 
jednak nabrały tempa. Powo-
li pustą blachę zaczęły wy-

pełniać poszczególne części 
wnętrza. Swoje miejsca zajęły 
podsufitka oraz dach. Na ze-
wnątrz przymocowano błot-
niki na białej kardzie, pamię-
tając przy tym o zanurzeniu jej 
w smarze grafitowym. Ułoże-
nie nowej instalacji elektrycz-
nej wymagało sporo  czasu 
i wytężonej pracy. Ostatnim 
etapem wykańczania wnę-
trza było położenie nowej wy-
kładziny oraz zamontowanie 
foteli, które właśnie wróciły 
z zakładu tapicerskiego. Zo-
stały obszyte białą skórą, tak 
aby odcień pasował do poszy-
cia odsuwanego dachu. Zło-
żony w jedną całość Garbus 
prezentował się imponująco. 
Różowo-biała karoseria speł-

niała oczekiwania Mariusza. 
Jednak zima już dawno minę-
ła, a w aucie nadal brakowało 
wielu elementów nadających 
mu szyku i stylu.
Wiosną we wnętrzu pojawiło 
się kilka nowych drobiazgów, 
bez których trudno stworzyć 
specyficzny klimat. Bambu-
sowa półeczka czy kierowni-
ca w wersji rajdowej bardzo 
dobrze komponują się z białą 
skórzaną tapicerką. Są także 
drewniane dodatki, oryginal-
ne radio Blaupunkta Emdem i 
obowiązkowy gadżet w przy-
padku Garbusów – mały fla-
konik z kwiatami. W niedłu-
gim czasie udało się również 
skompletować listę dodatków 
zewnętrznych. Tak odrestau-
rowany Käfer otrzymał nowe 
chromowane zderzaki i halo-

geny oraz błyszczące nakład-
ki na błotniki i progi. Nie za-
brakło nowych uchylnych 
tylnych szybek i „krawatu” 
na masce czy chromowanych 
osłonek kratek wlotów powie-
trza na podszybiu. Oryginalne 
koła zostały oddelegowane w 
ciemny kąt garażu. Ich miej-
sce zajęły felgi od Porsche 914 
w rozmiarze 5,5 x 15 cali  (mo-
del Porsche, z którego zapoży-
czono obręcze, miał centralnie 
umieszczony silnik i produko-
wany był w latach 1969 – 75 
przy ścisłej współpracy z kon-
cernem Volkswagena).
W późniejszej fazie modyfi-
kacji w Garbusie wymienio-
no amortyzatory na produk-
ty renomowanej firmy Koni. 
We wnętrzu założono tak-
że instalację car audio. Więk-

szość z jej elementów została 
jednak skrzętnie ukryta. Tak 
więc radioodtwarzacz zajął 
miejsce w schowku przed pa-
sażerem, a głośniki schowa-
no z tyłu i z przodu. Garbus 
często służy jako samochód 
dla nowożeńców, dlatego pod 
jego maską założono potężny 
zestaw trąbek. W ten sposób 
niczyjej uwadze nie może ujść 
jego przejazd przez miasto. 
Na pewno zwróciliście także 
uwagę na uchylaną klapę sil-
nika w stylu California Look. 
Mariusz posiada również ele-
ment oryginalny, uważa jed-
nak, że uchylana bardziej pa-
suje do „odjechanego” stylu 
różowego Garbusa. Pomimo 
że silnika nie poddawano żad-

nym modyfikacjom zwiększa-
jącym moc, jednostce napędo-
wej i jej otoczeniu na pewno 
nie można odmówić stylu i 
porządku. Całość lśni i błysz-
czy. Remont i kompletowanie 
wszystkich dodatków zostały 
zakończone w 1998 roku.
Różowo-biały Garbus z Ma-
riuszem za kierownicą po raz 
pierwszy zameldował się na 
zlocie VW w Poznaniu na im-
prezie Volksmania, która od-
była się latem 1999 roku, i od 
razu został nagrodzony pierw-
szym miejscem. W roku 2003 
Garbusek został wpisany do 
krajowego rejestru zabytków 
i otrzymał odpowiednie tab-
lice.
W kolekcji Mariusza oprócz 
prezentowanego Garbuska 
pojawiło się jeszcze czterech 

jego braci. Jest to Brezel Zwit-
ter z roku 1953, a także dwa 
modele 1200. Jeden w wersji 
Faltdach z 1962 roku, a dru-
gi Mex z 1977 roku. Jest tak-
że kabriolet 1500 z 1969 roku. 
Nie można pominąć Kubelwa-
gena 181 rocznik 1971, Kar-
mann Ghia Typ 14 z roku 1970 
oraz Porsche 911 wyproduko-
wanego w roku 1969. Wszyst-
kie postaramy się pokazać w 
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Silnik:
	 1200	 D,	 jak	 dotąd	 bez	 żadnych	

poważnych	 modyfikacji	 mechanic-
znych.	 Zmieniono	 jedynie	 filtr	 powi-
etrza	i	kopułkę	aparatu	zapłonowego.	
Silnik	 został	 jednak	 wyremontowany,	
a	przegroda	silnika	 i	 jego	niektóre	el-
ementy	zostały	pochromowane.

ZAWiESZEniE:
		 rurowisko	i	nowe	amortyzatory	Koni.

H A M U l C E :
	 założono	 nową	 pompę,	 przewody	

hamulcowe,	cylinderki	oraz	okładziny.	
Tylne	 nowe	 bębny	 zostały	 polaki-
erowane	w	czerwonym	kolorze

k O Ł A : 
	 felgi	 od	 Porsche	 914	 Baby	 Fuchs	 w	

rozmiarze	 5,5	 x	 15	 cali,	 rozstaw	 śrub	
4x130	 mm.	 Białe	 nakładki	 na	 opony	
„Wegu”.

W n Ę T R Z E :
		 nowa	wykładzina	i	tapicerka	foteli	oraz	

boczków,	bambusowa	półeczka,	kier-
ownica	 z	 wersji	 rajdowej,	 drewniane	
dodatki,	oryginalne	 radio	Blaupunkta	
Emdem,	 czy	 obowiązkowy	 gadżet	 w	
przypadku	Garbusów	–	mały	flakonik	
z	kwiatami.

n A D W O Z i E :
	 	 oryginalny	bordowy	kolor	nadwozia	

zmieniono	na	wykonany	na	zamówie-
nie	 odcień	 różowego	 oraz	 białego	
lakieru.	 Zamontowano	 odsuwany	
brezentowy	dach	-	faldach	britax.	Käfer	
otrzymał	nowe	chromowane	zderzaki	
i	halogeny	oraz	błotniki	i	progi,	uchylne	
tylne	 szybki	 oraz	„krawat”	 na	 masce,	
chromowane	 osłonki	 kratek	 wlotów	
powietrza	 na	 podszybiu.	 Odchylana	
klapa	 silnika	 w	 stylu	 California	 Look.	
Lampy	tył	i	kierunkowskazy	na	nadko-
lach	-	wersja	USA.

P l A n Y:
	 remont	 i	 modyfikacje	 prezentow-

anego	 auta	 jego	 właściciel	 uznaje	 za	
skończone.

PODZiĘkOWAniA:
	 	dla	mojej	rodziny

	WŁAŚCiCiEl:
	 	Mariusz	Niedobecki	z	Zielonej	Góry
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