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Streszczenie 
W artykule przedstawiono historię oraz osiągnięcia szczecińskiej firmy 
Stower, znanego producenta samochodów, innych pojazdów, maszyn 
do szycia, pisania oraz wielu innych urządzeń. Wielkie wrażenie robi 
rozwój niewielkiej manufaktury stającej się stopniowo wiodącym 
producentem samochodów, nowoczesnych i pokazującym innym nowe 
trendy i rozwiązania techniczne wyprzedzające swoja epokę. W wyniku 
przemian dziejowych i politycznych po II Wojnie Światowej jest to 
obecnie tylko historia, ale warto o niej pamiętać. 
 
Wstęp  

Historia jednej z największych fabryk na Pomorzu 
rozpoczęła się w zupełnie niespodziewany sposób od 
zainteresowania Berharda Stoewera maszynami do szycia –
urządzeniami na owe czasy mało popularnymi i 
skomplikowanymi. Dzięki temu powstał na początku warsztat 
naprawczy, a stopniowo ruszyła produkcja jednostkowa  małe 
serie wytwarzane na zasadzie manufaktury żeby finalnie 
przerodzić się w olbrzymi zakład produkcyjny  I odlewnie. O tym 
jak bardzo dynamicznie wyglądał rozwój może świadczyć 
wymownie fakt, że w ciągu 2 lat z warsztatu zatrudniającego w 
1870 roku 20 pracowników Stoewer zbudował firmę 
zatrudniającą w 1872 roku 250 ludzi. 

. 
1. Fabryka na Niebuszewie 

Realizacja ambitnych planów i zamierzeń w połączeniu  
ze stopniowym zdobywaniem rynku i zaufania klientów  
powodowały, że dalszy rozwój stał się konieczny i nieunikniony. 
W 1872 Bernard Stoewer zakupił tereny przy skrzyżowaniu 
obecnych ulic Krasińskiego i Niemierzyńskiej. 

Fabryka była rozbudowywana na terenach dzisiejszego 
Niebuszewa po dokupieniu kolejnych terenów, dalszych 
modernizacjach, a nawet zakupie maszyny parowej, która 
napędzała pozostałe urządzenia i maszyny. Pod koniec XIX 
wieku produkcja firmy w 90 % przeznaczona była na eksport –
głównie do Norwegii i Szwecji. Przełomem, który miał duży 
wpływ na rozwój firmy było rozpoczęcie w 1893 roku produkcji 
rowerów. Już 3 lata później została uruchomiona na 
Niebuszowie osobna fabryka rowerów – przy tej okazji 
przeprowadzono reorganizację i zmianę nazwy firmy na 
„Nahmaschinen und Fahrader – Fabrik Bernhard Stoewer 
Actiengesellschaft” (Fabryka maszyn do szycia i rowerów 
Bernharda Stoewra Spółka akcyjna) [1]. 
 
2. Bracia Stoewer. Fabryka rowerów i pojazdów 
silnikowych 

Synowie założyciela firmy bracia Bernhard i Emil  w nowej 
fabryce na Fakenwalder Strasse (obecnie Wojska Polskiego) 
zajęli się wprowadzaniem nowoczesnych technologii oraz skupili  

 
 
Rys. 1. Widok ogólny na Fabrykę Bernharda Stoewera [1] 
 
swoją uwagę na produkcji pojazdów mechanicznych.  
Na początku w 1898 roku były to krótkie serie 
nieskomplikowanych konstrukcyjnie trójkołowców. Ponieważ 
produkcja i sprzedaż zaczęły się rozkręcać senior rodu przekazał 
synom fabrykę zmieniając jednocześnie nazwę na Fabrik fur 
Motor-fahrzeuge und Fahrradbestendendteile Stettin [3]. 

Fabryka specjalizowała się wówczas w produkcji taksówek, 
omnibusów i samochodów ciężarowych. Szerokie spojrzenie  
na rozwój motoryzacji ,duża ekspansywność, nowoczesny park 
maszynowy oraz nowatorskie pomysły stopniowo zjednywały 
producentom klientów w Niemczech i za granicami. 

Wielkim choć nie jedynym osiągnięciem było opracowanie  
w 1930 modelu V 5 – który był pierwszym niemieckim 
samochodem z przednim napędem  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Reklama ekskluzywnej 8-cylindrowej limuzyny 
Stoewera [1] 
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3. Samochody Stoewer 
Fabryka miała bardzo szeroki wachlarz produktów poczynając 

od prostych pojazdów jednośladowych i trójkołowych poprzez 
popularne pojazdy użytkowe jak taksówki, nowoczesne 
samochody dla klasy średniej, luksusowe limuzyny i kabriolety 
oraz specjalistyczne pojazdy terenowe dla wojska. Zakres tego 
opracowania nie pozwala niestety na opisanie i szczegółowe 
omówienie wszystkich osiągnięć nowatorskich producentów  
ze Szczecina.   
 
3.1 Produkcja pojazdów Stoewer 

Wielkość produkcji na przestrzeni lat rozwijała się bardzo 
dynamicznie o czym świadczą przykładowe liczby 
wyprodukowanych w określonych latach pojazdów [4] : 
 
1919   200 C 5 
             80 H 12 
1929   510 S 10 
           250 G 15 
1939   847 Greif jr 
           480 Sedina 
           103 Arkona 
           820 R 200 Sp 
1945  2000 NSU Kettenkraftrad 
 

Tak jak widać pojawiały się coraz bardziej nowoczesne typy 
i modele pojazdów a ich produkcja w kolejnych latach wzrastała 
bardzo dynamicznie. Firma Stoewer miała wyrobioną pozycje 
początkowo na Pomorzu a następnie na terenie całych Niemiec 
a nawet poza granicami. Poszczególne pojazdy zostały 
sprzedane do bardzo egzotycznych i dalekich miejsc gdzie 
sławiły dobre imię firmy i jej właścicieli. 

Bardzo szeroka oferta oraz dostępność pojazdów 
powodowały, że zjednywały firmie Stoewer rzesze wiernych 
klientów zadowolonych z jakości wykonania małej awaryjności   
i przystępnej ceny pojazdów we wszystkich segmentach. 
Pomimo to dynamiczny rozwój został zatrzymany przez sytuacje 
geopolityczna, krach na rynkach finansowych i niepewna 
sytuację w wielu krajach europy. W celu ratowania 
funkcjonowania firmy bracia Stoewer podjęli słuszna decyzje 
jednak w późniejszych latach zaważyła ona na losie ich i całej 
firmy. 

Czasy wielkiego kryzysu spowodowały konieczność 
szukania wsparcia i pomocy finansowej - lekarstwem była bliska 
współpraca z dygnitarzami NSDAP oraz uzależnienie od ich 
decyzji. W latach II Wojny Światowej zdecydowało to o losach 
fabryki, która została w całości przestawiona na produkcję  
na potrzeby wojska i stała się jednocześnie celem nalotów 
alianckich bombowców. Przykrym następstwem przejęcia pełnej 
władzy nad firma, profilem jej produkcji oraz strategicznymi 
decyzjami przez przedstawicieli NSDAP w zarządzie było 
odejście najpierw jednego a następnie drugiego z braci z firmy.  
 
3.2 Produkcja pojazdów wojskowych w czasie  

II Wojny Światowej 
W latach trzydziestych XX wieku produkcja fabryki zostaje 

coraz silniej związana z zamówieniami wojska – buduje 
sanitarki, ciężarówki i wozy terenowe dla sztabu. W latach 1939 
–1940 z taśm montażowych zeszły 2000 pojazdów wojskowych. 
Były wśród nich wozy terenowe gelandwagen R 200 o mocy  
60 kM oraz pojazdy Kettenkraftrad HK 101 o mocy 36 kM 
będące hybrydą motocykla i pojazdu gąsienicowego. Sprawdziły 
się one na wszystkich terenach, gdzie walczyli żołnierze 
Wehrmahtu a zwłaszcza na bezdrożach Rosji i piaskach Afryki. 

Tak jak podano poprzednio na podstawie oficjalnych danych 
produkcja wojenna firmy Stoewer kilka tysięcy samochodów 

osobowych, terenowych i półgąsienicowe były niebagatelnym 
wkładem w niemiecki wysiłek wojenny. Zwłaszcza drugi  
z wymienionych pojazdów Kettenkraftrad HK 101 ze względu  
na oryginalna konstrukcję rozsławił dobre imię firmy i do czasów 
obecnych jest bardzo poszukiwanym rarytasem 
kolekcjonerskim. 

Istniejące sprawne egzemplarze są przez właścicieli z duma 
prezentowane na zlotach militariów lub starych samochodów lub 
znajdują się w ekspozycji stałej poważnych muzeów. 
Wzbudzają niezmiennie duże zainteresowanie specjalistów i 
znawców tematu oraz zwykłych zwiedzających. 

Istnieje wiele opracowań na temat pojazdu Kettenkraftrad 
w postaci popularno-naukowej bądź kolekcjonerskiej 
uzupełnionych pełnymi opisami technicznymi oraz dużą ilością 
zdjęć z epoki i czasów późniejszych. 

Na zdjęciu (rys. 3.) w ekstremalnych warunkach rosyjskiej 
zimy załoga bez problemu doholowała działo przeciwpancerne 
pak 3,7 na stanowisko bojowe. Pojazdy z napędem 
gąsienicowym były szczególnie cenione przez żołnierzy  
i niezastąpione na rosyjskich bezdrożach niezależnie od pory 
roku. 
 

 
Rys. 3. Kettenkraftrad HK 101 /Sd.Kfz 2 z armatą pak 3,7 - na 
froncie w Rosji [5] 

 
Kolejna fotografia (rys. 4) przedstawia pojazd w wersji dla 

oddziałów łączności z urządzeniem do rozwijania kabla oraz 
przyczepką. Żołnierz - kierowca radzi sobie dobrze w terenie 
naprawiając linie łączności uszkodzone podczas działań 
bojowych.   

 

Z  

 
Rys. 4. Kettenkraftrad HK 101 /Sd.Kfz 2 -oddziały łączności na 
froncie w Rosji [5] 
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Niestety po zakończeniu działań wojennych pełna  
dokumentacja techniczna oraz wszystkie maszyny zostały 
wywiezione w nieznanym kierunku przez zwycięskie oddziały 
Armii Radzieckiej i już nigdy nie wznowiono produkcji - jak to 
miało miejsce z innym pojazdami i konstrukcjami. 

 

 
Rys. 5. Jazda testowa pojazdem Kettenkraftrad HK 101 –
Muzeum Wojsk Pancernych Munster. Opracowanie własne 
autora 
 
3.3 Samochody Stoewer w zbiorach muzealnych  

Na podstawie informacji uzyskanych od Dyrektora Muzeum 
Stoewera w miejscowości Wald – Michelbach Pana Manfrieda 
Bauera wiemy ,że do obecnych czasów przetrwało ponad 200 
samochodów tej marki. Ponad połowa egzemplarzy znajduje  
się oczywiście na terenie Niemiec ale mamy też 5 szt. w Polsce, 
a nawet w tak odległych i egzotycznych krajach jak Australia  
i Indonezja . 

 

 

 
Rys. 6  Stoewer  model V 5 - a) widok z przodu,  
b) otwarta pokrywa komory silnika -zbiory Muzeum Techniki i 
Komunikacji Zajezdnia sztuki w  Szczecinie. Opracowanie 
własne autora 

Z oczywistych względów przy opisie eksponowanych  
w muzeach i będących w rękach prywatnych pojazdów skupie 
się na tym który znajduje się w Muzeum Techniki i Komunikacji 
w Szczecinie [2]. Prezentowany pojazd to bardzo dobrze 
zachowany i skompletowany Stoewer V 5 z 1932 r. Przy 
oglądaniu tego modelu pojazdu zwraca uwagę precyzyjne  
i bardzo staranne wykonanie elementów pojazdów zastosowany 
pierwszy raz w niemieckim samochodzie przedni napęd oraz 
nadwozie wykonane z drewnianych profili pokrytych 
odpowiednio wyprofilowaną blacha.  

Pojazd ze zbiorów muzeum jest pięknie zachowany  
i skompletowany dzięki staraniom pracowników muzeum oraz 
pasjonatów, którzy podjęli się restauracji oraz przywróceniu  
go do życia. W momencie odnalezienia prezentował się dużo 
gorzej, ale obecnie jest wizytówka i chlubą Szczecińskiego 
Muzeum Techniki i eksponatem, który chętnie oglądają  
i uwieczniają na fotografiach wszyscy zwiedzający. 

Pozostałe egzemplarze znajdujące się w obiegu muzealnym 
i kolekcjonerskim to pojazdy typowe, znane z wielu 
dokumentów, fotografii i opisów jak i prawdziwe rarytasy 
wykonane w niewielkiej liczbie egzemplarzy. Niektóre z nich 
istnieją tylko  jako pojedyncze pojazdy choć zawsze jest szansa, 
że zostaną odnalezione kolejne w stanie umożliwiającym ich 
renowacje i ekspozycję.  

 
Rys. 7. Stoewer model V 5 -wykończenie wnętrza zbiory 
Muzeum Techniki i Komunikacji Zajezdnia sztuki w Szczecinie. 
Opracowanie własne autora 
 

 

Rys. 8. Stoewer -plakat reklamowy   [4]. 
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4. Podsumowanie  
Dalsze losy fabryk Firmy Stoewer niestety nie były zbyt 

różowe i historia oraz dziejowe zmiany zakończyły praktycznie  
jej funkcjonowanie w formie znanej w Niemczech i za granicami. 
Zniknął ceniony w regionie, bardzo poważny producent 
pojazdów oraz wielu innych urządzeń technicznych dający 
zatrudnienie tysiącom pracowników (firma + podwykonawcy 
pracujący na jej zlecenie).     

W czasie wojny zakłady Stower - jako źródło ważnej 
produkcji na potrzeby wojska stanowiły oczywisty cel alianckich 
nalotów. Pojazdy wyprodukowane w Stettinie z powodzeniem 
radziły sobie na wszystkich frontach II Wojny Światowej dając 
świadectwo myśli technicznej i solidnego wykonania.  
Bombardowania w 1944 roku zakończyły okres rozkwitu  
i dynamicznej działalności firmy pod oryginalnym szyldem. 

Wszystkie maszyny oraz dokumentacja techniczna zostały 
w wyniku działań wojennych zniszczone, bądź wywiezione 
przez Radzieckie wojska w nieznanym kierunku. Do chwili 
obecnej przetrwały nieliczne budynki w tym biurowiec na 
Wojska Polskiego oraz fragment dawnej fabryki na ulicy 
Niemierzyńskiej. 

Dzięki ochronie sprawowanej przez Urząd Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków główny budynek fabryki Stoewer 
pozostał zachowany mimo, że całe zakłady na skutek  
machlojek i machinacji zostały sprzedane i wyburzone. 

W czasach PRL na terenie dawnej fabryki samochodów 
powstała FMS POLMO, które zapisało 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 odbywała się wielokrotnie 
w czasach PRL Mistrzostwa Świata w Motocrossie. 

Historia lubi się powtarzać i obecnie również ta firma 
pozostała jedynie w pamięci i na dawnych fotografiach. Dzięki 
przedsiębiorczości i lokalnemu patriotyzmowi zachowane 
egzemplarze świadczące o potędze szczecińskiej motoryzacji 
znalazły się w zbiorach Muzeum Techniki i Komunikacji 
Zajezdnia sztuki w Szczecinie. 

Zloty dawnych motocykli JUNAK gromadzą coraz większe 
grono entuzjastów, którzy przyjeżdżają z całego kraju i 
zagranicy żeby uczestniczyć w dorocznej defiladzie 
majestatycznym przejedzie po ulicach Szczecina.   

Popularyzacja dawnych osiągnięć szczecińskiej motoryzacji 
niezależnie od ówczesnej przynależności państwowej oraz 

dbałość o istniejące zabytki techniki powoduje, że kolejne 
pokolenia maja szanse oglądać i podziwiać to co było kiedyś 
chluba naszego regionu. 

W muzeum odbywają się cykliczne imprezy takie jak 
ogólnoeuropejska akcja "Noc muzeów" oraz prezentacje 
nawiązujące do opisywanej tematyki. Trwa również nieustannie 
poszukiwanie pamiątek, dokumentacji technicznej, całych 
pojazdów STOEWER oraz ich części. 
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The history of Szczecin Automobilhersteller Stoewer 
In this paper  presents the history and achievements of Szczecin 
Stower, a well-known manufacturer of cars, other vehicles, sewing 
machines, typewriters and many other devices. Big impressive 
development of small manufactories gradually becoming a leading car 
manufacturer, modern and showing other new trends and technical 
solutions ahead of his era. As a result of historical and political changes 
after the Second World War is now only history but it is worth it to 
remember. 
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