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 FMS POLMO – spadkobierca tradycji 
firmy STOEWER 

 
 
 

Jaromir Mysłowski 
 

W artykule przedstawiono historię oraz osiągnięcia szczecińskiej  FMS 
POLMO   spadkobiercy tradycji i osiągnięć firmy Stower, znanego 
producenta samochodów ,innych pojazdów ,maszyn do szycia ,pisania 
oraz wielu innych urządzeń. Zakład ,który powstawał w powojennych 
latach wielokrotnie zmieniając nazwę i profil produkcji ostatecznie stał 
się filarem polskiej motoryzacji. Znane na całym świecie ciężkie 
motocykle JUNAK oraz istotne podzespoły do układów kierowniczych 
samochodów Warszawa, Nysa, Żuk stały się wizytówka naszego 
miasta i regionu. W wyniku przemian dziejowych i politycznych oszuści 
i krętacze doprowadzili do upadku firmy i sprzedaży jej majątku -w 
chwili obecnej jedynym świadectwem dawnej świetności jest budynek 
firmy STOEWER którego dzięki uporowi  konserwatora zabytków nie 
udało się zburzyć ani zamienić na kolejny nikomu niepotrzebny market 
spożywczy. FMS POLMO  jest to obecnie tylko historia ale warto o niej 
pamiętać podobnie jak w przypadku jej protoplasty 

 

Słowa kluczowe: FMS POLMO ,Junak, technika, historia 
motoryzacji. 
 
Wstęp 
 
        W czasach PRL na terenie dawnej fabryki samochodów 
STOEWER  w Szczecinie powstała FMS POLMO ,która 
zapisała chlubne karty w rozwoju polskiej motoryzacji 
produkując kultowe motocykle JUNAK  ,mikrosamochody  
SMYK oraz wiele innych oryginalnych i fascynujących pojazdów. 
W późniejszym okresie było to strategiczny zakład produkujący 
wały napędowe oraz przekładnie kierownicze do rodzimych 
samochodów  osobowych ,dostawczych ,ciężarowych .To 
właśnie  w Szczecinie na przeciw FMS POLMO odbywały się 
wielokrotnie w czasach PRL  Mistrzostwa Europy  w 
Motocrossie [5].     

 Artykuł ma za zadanie przybliżyć szerszemu ogółowi 
historię oraz niebywałe jak na ówczesne czasy osiągnięcia 
polskiej myśli technicznej, które zaowocowały produkcją 
"motoryzacyjnych perełek"  stanowiących do dziś kamienie 
milowe w rozwoju tej bardzo istotnej dziedziny gospodarki. 

Tak jak firma STOEWER w czasach międzywojennych była 
liderem w dziedzinie rozwoju rodzimego  przemysłu i 
przedsiębiorczości -analogicznie  FMS POLMO wpisała się na 
stałe do powojennej historii Szczecina. W jego murach znalazło 
zatrudnienie wielu specjalistów, którzy swoje wykształcenie 
zdobywali w szczecińskich szkołach i uczelniach wyższych. 

Produkty firmy a w szczególności motocykle JUNAK 
rozsławiły dobre imię Szczecina i w pełni zasłużyły na używane 
dziś powszechnie w odniesieniu do nich  określenie -kultowe.  
 
             

                        
Rys. 1.1. Godła samochodów STOEWER [1] 
 

1.Trudne  początki  producenta  kultowego  motocykla  
junak m 07 - Szczecińska Fabryka  Motocykli 
      Historia późniejszej legendy - producenta kultowego 
polskiego ciężkiego motocykla JUNAK M07 rozpoczęła się 
niepozornie- w ramach odbudowy przemysłu na odzyskanych 
ziemiach zachodnich uruchamiano zakłady produkcyjne ,które 
zachowały resztki infrastruktury i wyposażenie. Podobnie rzecz 
sie miała z SZCZECIŃSKĄ  WYTWÓRNIĄ  SPRZĘTÓW  
METALOWYCH (późniejsza SZCZECIŃSKĄ FABRYKĄ 
MOTOCYKLI  a następnie FABRYKA MECHANIZMÓW 
SAMOCHODOWYCH  POLMO ) - wszystkie maszyny ,które 
podczas wojny służyły do produkcji pojazdów terenowych 
STOEWER oraz  półgąsienicowych Kettenkraftrad Typ HK 101 
(Sd.Kfz. 2) - zostały rozmontowane ,wywiezione w głąb ZSRR i 
słuch wszelki po nich zaginął.  Od razu w 1946 roku zakład 
uruchomiono i jego specjalizacja stały się części zamienne do 
samochodów ciężarowych i ciągników URSUS. 
       Ponieważ w tamtych czasach o profilu produkcji oraz innych 
istotnych sprawach decydowały czynniki polityczne i decydenci 
w Warszawie w 1952 nastąpiła zdecydowana zmiana profilu 
produkcji - były to łóżka żelazne ,fotele dentystyczne i 
ginekologiczne.  Produkcja ta z większymi lub mniejszymi 
sukcesami trwała do 1954 - zakład rozwijał się, przybywało 
maszyn i wykształconych w odrodzonej Polsce fachowców -
inżynierów i robotników wykwalifikowanych. produkcja była 
wykonywana solidnie i miała zbyt ale o przyszłości miały kolejny 
raz zdecydować decyzje podjęte arbitralnie w dalekiej stolicy. 
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Decydenci uznali ,że Polsce bardziej przydadzą się opracowane 
całkowicie w kraju ciężkie motocykle JUNAK. 
 

 
Rys. 1.2.  FMS POLMO wejście główne lata 90 te  

 

Szczecińska Fabryka Motocykli zaczęła się tak na prawdę  
kiedy czynniki partyjne zdecydowały o ulokowaniu tutaj 
produkcji ciężkiego motocykla M 07 zaprojektowanego w 
Oddziale Motocyklowym Biura Konstrukcyjnego przemysłu 
Motoryzacyjnego w Warszawie. Nastąpiło to w 1955 i było 
ważnym wydarzeniem w życiu fabryki i regionu. 

 
2. JUNAK M 07 
        Lata 1955-56 to okres przygotowania produkcji i wykonanie 
serii informacyjnej. Faktyczna produkcja ruszyła w 1957  
i obejmowała 400 szt. w cenie początkowo  13500 zł zmienionej 
następnie na 20 000 zł. Dział konstrukcyjny SFM opracował 
wózek boczny, wersje cross M 07 C oraz rajdowa  M07 R oraz 
2 modele bagażowych 3 kołowców  B 20 i B 21 [1]. Pierwszy 
z nich został pozytywnie oceniony i wszedł do seryjnej produkcji. 
Podstawowym modelem był oczywiście przez cały czas  JUNAK 
M 07. 
         Była to jak wspomniano wcześniej bardzo udana 
konstrukcja  zaprojektowana w Oddziale Motocyklowym Biura 
Konstrukcyjnego przemysłu Motoryzacyjnego w Warszawie i 
produkowana wyłącznie  w Szczecińskiej Fabryce  Motocykli. 
Pojazd o bardzo solidnej konstrukcji, mocnym silniku i wielu 
ciekawych rozwiązaniach technicznych idealnie pasował do  
potrzeb dynamicznie rozwijającej sie gospodarki, nowo 
powstającej infrastruktury transportu drogowego - a co 
najistotniejsze był niezawodny i poszukiwany przez klientów. 
 

 
 

Rys. 2.1 JUNAK M 07 [4] 

 

 

 

 

Tabela 1.1. Podstawowe dane techniczne motocykla JUNAK M 
07 [2]  
Silnik: czterosuwowy, typ S03 
Pojemność silnika: 349 cm3 
Moc maksymalna: 12,5 kW (17 KM) przy 5500 obr./minutę 
Napięcie znamionowe: 6 V (+ na masie) 
Moc prądnicy: 45 W 
Liczba biegów: 4 
Masa własna: 165 kg 
Prędkość maksymalna: 115 km/h 
Zużycie paliwa: ok. 3,5-4 dm3/100km 

 

 
Rys. 2.2. JUNAK B 20 [4] 

3. JUNAK M 10 
        Pomimo ewidentnego sukcesu modelu M 07 ,ciągle 
rosnącej sprzedaży i bardzo pozytywnych opinii klientów 
producent nie spoczywał na laurach i prace koncepcyjne " szły 
pełną para ".   Przez kolejne 2 lata trwała modernizacja modelu 
M 07 i w 1960 pojawił się na rynku wyczekiwany następca M 10. 
Była to oczywista kontynuacja poprzedniego modelu jednak 
wiedza uzyskana podczas produkcji ,badań własnych oraz 
opinie od klientów pozwoliły na wprowadzenie kilku istotnych 
poprawek i modyfikacji.  
 
Zmiany konstrukcyjne w nowym motocyklu M 10 były znaczne i 
obejmowały [1] : 
- pełno piastowe hamulce, 
- głębokie błotniki , 
- nowa obudowę reflektora, 
- pełna osłonę łańcucha, 
- nowy wał korbowy , 
- bez zamkowe osłony boczne, 
- nierozbieralny tłumik , 

 

 
Rys. 3.1 JUNAK M 10 - wersja z wózkiem bocznym  [3] 
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Tabela 3.1. Podstawowe dane techniczne motocykla  

JUNAK M 10 [2] : 

Silnik: czterosuwowy, typ S03 

Pojemność silnika: 349 cm3 

Moc maksymalna: 14 kW (19 KM) przy 5500 obr./minutę 

Napięcie znamionowe: 6 V (+ na masie) 

Moc prądnicy: 45 W 

Liczba biegów: 4 

Masa własna: 170 kg 

Prędkość maksymalna: 125 km/h 

Zużycie paliwa: ok. 3,5-4 dm3/100 km 

 

 
Rys. 3.2 JUNAK M 10  - wersja rajdowa [4].  

 

Powstawały liczne wersje i modele koncepcyjne ,nieraz 
bardzo nowoczesne i wybiegające swoim designem 
daleko w przyszłość. 
Były to motocykle : 
- rajdowe, 
- crossowe, 
- trójkołowce 
- specjalna wersja przygotowana do bicia  krajowego 
rekordu szybkości, 
-wiele innych konstrukcji w tym mały samochód SMYK  
        Pomimo, że na rynku były dostępne również inne 
konstrukcje krajowe oraz sprowadzane z krajów KDL to zakup 
JUNAKA był dla wielu użytkowników prestiżowa inwestycją        
(cena była już w tym okresie 2 krotnie wyższa od innych 
motocykli).  

Kolejne lata funkcjonowania zakładu pod nazwą 
SZCZECIŃSKA FABRYKA MOTOCYKLI  to nieustające 
pasmo sukcesów sportowych, marketingowych 
i niespotykane zainteresowanie społeczeństwa, które 
zaowocowało sprzedażą 91 429 sztuk, aż do momentu 
nasycenia rynków zewnętrznych i wewnętrznych 
zakończone w 1965 wstrzymaniem produkcji z powodu 
braku rentowności zakładu.    
 

                                                               
Tab. 3.2. Produkcja motocykli JUNAK w kolejnych latach 
Typ 

motocykla 

Lata 

M 07 M 10 B 20 
Wózek 

boczny 

1957 400 - - - 

1958  2 800   

1959  5 000   

1960  12 000   

1961  16 000   

1962  20 000   

1963  9 500   

1964  10 000   

1965  2 474   

Razem  11 116  77 774 2 539 8 500 

Łącznie 91 429 sztuk 

 
4.Mikrosamochód SMYK 1957 
         Smyk był, od kół po dach, polską konstrukcją. O 
seryjną produkcję konkurował z mikrusem, który był 
zwykłą kopią zachodnioniemieckiego samochodziku 
goggomobil. Głównym projektantem smyka był inż. 
Kazimierz Wójcicki z BKPMot, konstruktorem nadwozia 
inż. Andrzej Zgliczyński, stylistą nadwozia architekt Janusz 
Zygadlewicz. Za zespół napędowy odpowiadał inż. Jan 
Ignatowicz,za zawieszenie inż.Witold Kończykowski [3]. 
W efekcie końcowym wykonano jedynie 1 przedprototyp, 
3 prototypy oraz 20 szt. wyprodukowanych w Szczecińskiej 
Fabryce Motocykl 
 
Tab. 4.1. Różnice w parametrach pierwszych smyków [3] 

 
 
        Samochody SMYK  cieszyły sie dużym zainteresowaniem 
ze strony specjalistów i zwykłych ludzi - potencjalnych 
użytkowników. Kompaktowa i nieskomplikowana budowa oraz 
prosta obsługa mogły w polaczeniu z cena zapewnić sukces 
rynkowy i kolejne osiągnięcie zakładów.    
      Niestety zdrowy rozsądek i potrzeby społeczeństwa 
przegrały z wolą decydentów na najwyższych szczeblach i 
historia SMYK-a zakończyła się bardzo szybko.     

 

  Przedprototyp Prototyp 

Rozstaw osi 180 cm 170 cm 

Rozstaw kół 120 cm 110 cm 

Długość 300 cm 285 cm 

Szerokość 140 cm 130 cm 

Ciężar 540 kg 470 kg 
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Rys. 4.1. Prezentacja samochodów SMYK na terenie 
Szczecińskiej Fabryki Motocykli [3] 
 
          Tak jak wiele innych eksponatów  Muzeum Techniki i 
Komunikacji w Szczecinie również SMYK wymagał solidnych 
zabiegów renowacyjnych, które wykonał znany specjalista w 
branży napraw zabytkowych pojazdów i wykonywania " rzeczy 
niemożliwych " Leszek Budyłowski . 
         Efekty jego pracy przy tym i innych pojazdach możemy 
ocenić i docenić zwiedzając gościnne mury dawnej zajezdni 
tramwajowej w której mieści się obecnie Muzeum Techniki i 
Komunikacji w Szczecinie. 

 

Rys. 4.2. Proces renowacji samochodu SMYK   [3]  
 
Decyzje polityczne nie pozwoliły na masowa produkcje tego 
bardzo oryginalnego pojazdu i należy się jedynie cieszyć ,że 
dzięki staraniom i współpracy wielu entuzjastów rodzimej 
motoryzacji Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie  
posiada zachowany oryginalny egzemplarz  samochodu SMYK.   
 
 

 
 
Rys. 4.3  Dyrektor i pracownicy Muzeum Techniki i Komunikacji 
w Szczecinie - SMYK wraca po renowacji na ekspozycje [3]  
 
5.Osiagniecia sportowe 
       Lata 50 i 60 te, to okres dynamicznego rozwoju sportu 
motocyklowego w Polsce .Znaczący udział miały w nim 
oczywiście najcięższe motocykle JUNAK rodem ze Szczecina. 
Wielkim propagatorem  tego sportu był ówczesny Dyrektor 
naczelny  Szczecińskiej Fabryki  Motocykli. Miasto też było tym 
zainteresowane i 1959 roku  wybudowano na przeciwko 
budynków fabryki na al Wojska Polskiego Tor Motocrossowy - 
na którym odbywały się również w latach późniejszych 
Mistrzostwa Europy. 
        Ponieważ ze względu na wymogi edytorskie opracowania 
trudno jest  omówić wszystkie sukcesy sportowe i prestiżowe 
nagrody  przedstawiamy poniżej  najważniejsze : 
- 1958 złoty medal Witolda Płużańskiego  w Sześciodniówce 
FIM w Garmisch-Partenkirchen (był to pierwszy złoty medal 
zdobyty na motocyklu polskiej produkcji ), 
- 1959 ustanowienie krajowego rekord prędkości przez  
zawodnik Klubu Motocyklowego „Budowlani” z Gdańska 
Franciszka Stachewicza.  
-1959 Wilhelm Jugowski wygrywa w swojej klasie (JUNAK 500 )  
XVII Międzynarodowy Rajd Tatrzański, 
-1962 kolejny raz Wilhelm Jugowski wygrywa w swojej klasie 
(JUNAK 350 )  XX Międzynarodowy Rajd Tatrzański. 
 

 

Rys. 5.1.  Bicie rekordu szybkości motocyklem JUNAK 1959 [4]
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        Zdecydowanie najbardziej spektakularnym sukcesem było 
zdobycie przez zespół SFM Wielkiego Złotego Medalu FIM w 
Sześciodniówce w Garmisch-Partenkirchen w 1962.Tytuł ten był 
równoważny Tytułowi Fabrycznego Mistrza Świata [1]. 
       W związku z dobrymi parametrami technicznymi motoru 
zrodził się pomysł,   by na tej maszynie ustanowić  krajowy  
rekord prędkości. Tego wyczynu dokonał w 1959 roku zawodnik 
Klubu Motocyklowego „Budowlani” z Gdańska Franciszek 
Stachewicz.  W tym celu specjalnie przystosowano Junaka 
i polski motor pomknął po autostradzie Elbląg – Tczew 
z prędkością 149,3 km/h. Wydarzenie to zostało uwiecznione 
przez Polską Kronikę Filmową (PKF 16A z 1959 roku). 
        W dzisiejszych czasach ani uzyskana prędkość ani sam 
rekord nie budzą emocji jednak wtedy  był to kolejny sukces 
polskiej myśli technicznej i zdecydowana postawa kierowcy, 
który podjął się próby bicia rekordu. 
 

 

Rys. 5.2.  Bicie rekordu szybkości motocyklem JUNAK 1959 [4] 

Wnioski 
       Historia niestety lubi sie powtarzać - w podobny sposób 

potraktowała dawną chlubę Provinz Pommern fabrykę 

samochodów braci  STOEWER  w Stettinie i  Szczecińska 

Fabrykę Motocykli FMS POLMO, które zapisało chlubne karty 

w rozwoju polskiej motoryzacji. 
       Ze względu na zmianę sytuacji geopolitycznej, spadek 
zainteresowania klientów i zmiany zewnętrzne w otaczającej 
rzeczywistości obie firmy po okresie rozkwitu i prosperity 
zniknęły z przemysłowej mapy miasta i kraju. 
       Uznawany powszechnie za kultowy ciężki motocykl JUNAK  
jest często i chętnie porównywany do amerykańskiego Harleya - 
Davidsona. Jest tak ze względu na podobieństwa w konstrukcji 
znaczenie w historii motoryzacji oraz wiecznie żywą legendę, 
która otacza oba motocykle. 
        Wszelkie przedmioty związane z produkcją, zakładami 
w Szczecinie, dokumentacją oraz historią są poszukiwane 
i przedstawiają dla zainteresowanych ogromną wartość. 
       Legenda JUNAKA  jest bardzo skutecznie podtrzymywana 
przez kluby motocyklowe zrzeszające jego miłośników i daję 
swój wyraz w corocznych zlotach, których kulminacyjnym 
momentem jest uroczysty przejazd uczestników ulicami 
Szczecina. 
        Duże znaczenie miała pozytywna postawa 
i zainteresowanie pracowników Muzeum Techniki i Komunikacji 

w Szczecinie dzięki czemu udało się przejąć unikatowe zbiory 
zgromadzone w izbie pamięci FMS POLMO. 
Wszystkie pojazdy zostały odrestaurowane i udostępniane 
szerokiej publiczności żeby propagować osiągnięcia 
szczecińskiej myśli technicznej w dziedzinie motoryzacji. 
       Działania pseudo biznesmenów i zwykłych oszustów 
doprowadziły firmę do upadku - wszelkie budynki (poza 
zabytkowa siedziba dawnej firmy STOEWER ) zostały zrównane 
z ziemią, maszyny i urządzenia sprzedane a dokumentacja 
zniszczona lub zagubiona.. 
       Historia ta ma również wymiar osobisty - smuci mnie  to 
jako miłośnika szczecińskiej motoryzacji oraz osobę związaną 
kiedyś rodzinnie i zawodowo z  FMS POLMO - osobiście byłem 
tam na praktyce w czasie edukacji  technicznej  ,a moja mama 
przepracowała 30 lat na stanowisku Kierownika Laboratoriom 
Pomiarowego. 
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       FMS POLMO-STOEWER traditions heir 
 
The article presents the history and achievements of the Szczecin FMS 
POLMO former heir to the tradition and achievements of Stower, a well-
known car manufacturer, other vehicles, sewing machines, writing and 
many other devices. The plant, which was created in post-war years by 
changing its name and profile, eventually became a pillar of Polish 
automotive industry. The world famous JUNAK heavy motorcycles and 
important components for the steering systems of cars Warsaw, Nysa, 
Żuk have become the showcase of our city and region. 
As a result of historical and political changes, criminals and hooligans 
have led to the collapse of the company and the sale of its assets. At 
present, the only proof of its former glory is the STOEWER building 
which, thanks to the preservation of monuments, failed to destroy or 
replace any unnecessary food market. FMS POLMO is just history 
today, but it is worth remembering about it  
 
Key words:. FMS POLMO, Junak, technician, automotive 
history 

 


