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NIEZAPOMNIANE 
SAMOCHODY SPRZED LAT!



W   
ciągu ponad 60 lat istnienia  Fabryki 
Samochodów Osobowych z  jej 
taśm produkcyjnych zjechało 
kilkadziesiąt wersji różnych modeli 
aut, które na pół wieku zdominowały 

polskie drogi. Były obiektem westchnień  kierowców 
marzących o  własnych czterech kółkach i  latami 
czekających w  długich kolejkach na swój przydział. 
Były też przedmiotem ironicznych żartów 
szczęśliwych właścicieli, bowiem często okazywały 
się zawodne i  parametrami oraz funkcjonalnością 
odbiegały od wyśnionego ideału. Ale taka była 
rzeczywistość drugiej połowy XX wieku w Polsce – 

tylko nieliczni mogli pozwolić sobie na drogie auta 
zagranicznych marek, więc chcąc nie chcąc, musieli 
pokochać trudną miłością krajowe produkcje. 

Samochody FSO wryły się głęboko w  zbiorową 
pamięć Polaków, a teraz, kiedy praktycznie zniknęły 
z  naszych ulic, wzbudzają szczerą nostalgię za 
czasami, które – chociaż siermiężne i  niewesołe – 
wydają się łatwiejsze i spokojniejsze niż obecne. 

NIEZREALIZOWANE MARZENIA 
Oprócz aut, które weszły do produkcji seryjnej, 
na deskach kreślarskich konstruktorów z  FSO 

WYJĄTKOWA KOLEKCJA SAMOCHODÓW FSO



powstało wiele bardzo interesujących projektów, 
które niestety nie doczekały się realizacji. Część 
porzucono na etapie prototypu, inne nie miały 
nawet tyle szczęścia i na zawsze pozostały jedynie 
w  formie makiety. Wśród prototypów było wiele 
konstrukcji zasługujących na uwagę, kilka z nich – tak 
jak Syrena Sport, Ogar 1500 czy Wars – było bardzo 

atrakcyjnych i nie odbiegało – przynajmniej wizualnie 
– od współczesnych im zachodnich samochodów. 
Niestety gospodarcza rzeczywistość realnego 
socjalizmu nie pozwoliła na to, by te modele weszły 
do produkcji. Pozostały jednak w pamięci polskich 
entuzjastów motoryzacji, a  z  czasem przeszły do 
legendy...

W naszej serii znajdziesz kilkadziesiąt aut FSO we wszystkich 
modelach i odmianach, także konstrukcje prototypowe po raz 
pierwszy wydane w kolekcjonerskiej skali 1:43!

WYJĄTKOWA KOLEKCJA SAMOCHODÓW FSO



Prezentujemy kolekcję modeli w skali 1:43, odwzorowujących oryginalne 
samochody, które powstały w fabryce na Żeraniu. Mimo że nie zawsze można było 

dotrzeć do oryginalnej dokumentacji aut FSO, dołożyliśmy wszelkich starań, 
by miniatury były jak najbardziej zbliżone do swoich wzorów. 

Kolory, proporcje, oznaczenia, rejestracje – nasze modele w każdym detalu 
nawiązują do niezapomnianych samochodów sprzed lat!

Modele dołączane do zeszytów nie są przeznaczone dla dzieci 
poniżej 14. roku życia. Mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. 
Wydawca zastrzega sobie możliwość zmian w treści, kolejności, cenie 
i liczbie elementów kolekcji.

METALOWE MODELE W KOLEKCJONERSKIEJ SKALI!

SERYJNE AUTA, SAMOCHODY SPECJALNE
I KULTOWE PROTOTYPY Z FABRYKI NA ŻERANIU!
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METALOWE MODELE W KOLEKCJONERSKIEJ SKALI!

SZCZEGÓŁY MODELU

METALOWE MODELE 
Z PLASTIKOWYMI 

ELEMENTAMI

ELEMENTY 
WYPOSAŻENIA 

WNĘTRZA

ZACHOWANE 
PROPORCJE

STARANNIE 
ODWZOROWANE DETALE

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
WYKOŃCZENIA



PIERWSZE MODELE

WARSZAWA 203P
FIAT 125P KABRIOLET

KOLEKCJI

1964

Modele dołączane do zeszytów nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 14. roku życia. 
Mogą się różnić od pokazanych na zdjęciach. 
Wydawca zastrzega sobie możliwość zmian w treści, kolejności, cenie i liczbie elementów kolekcji.

1974
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POLONEZ JAMNIK 

SYRENA 104 F

1968

OGAR 1500

1977

1979



SAMOCHODY FSO
W tym dziale przedstawimy szczegółową 
historię każdego z aut kolekcji. Dowiesz się, 
kto je zaprojektował, jak powstawało i jak 
sprawdzało się w eksploatacji. Artykuły będą 
ilustrowane zdjęciami z epoki oraz 
fotografiami zachowanych egzemplarzy.

INFOGRAFIKA
Detale auta i ciekawostki związane 
z jego budową. Z tych stron dowiesz się, 
czym wyróżniał się dany model 
i jakie rozwiązania konstrukcyjne 
w nim zastosowano.

ARCHIWUM FSO
Chronologicznie uporządkowany album z 
archiwalnymi zdjęciami Fabryki 
Samochodów Osobowych i pojazdów 
montowanych w jej halach. Zobacz, 
jak wyglądała produkcja aut i jak po 
opuszczeniu fabryki prezentowały się 
na drogach.

DANE TECHNICZNE
Szczegółowe parametry auta, któremu jest 
poświęcony dany numer. Informacje na temat 
silnika, podwozia, nadwozia, wyposażenia 
i osiągów oraz rysunek wymiarowy.

Poznaj niezwykłą historię FSO i dowiedz się wszystkiego 
na temat aut, które tam powstawały.

Warszawa 203P
Silnik
Umieszczony wzdłużnie 

z przodu pojazdu

Oznaczenie silnika: S-21

Rodzaj silnika: czterosuwowy

Układ cylindrów: rzędowy

Liczba cylindrów: cztery

Układ zaworów: górny

Średnica cylindrów: 88 mm

Skok tłoka: 100 mm

Pojemność skokowa: 2120 cm³

Stopień sprężania: 7,5 : 1

Moc maksymalna: 70 KM

Maksymalny moment obrotowy: 

147,2 Nm przy 2800 obr./min

Gaźnik: opadowy typu Jikov 40 SOP

Paliwo: benzyna

Smarowanie: mieszane,  

ciśnieniowo-rozbryzgowe

Filtr powietrza: mokry

Chłodzenie: cieczą

Podwozie
Napęd: tylny

Sprzęgło: jednotarczowe, suche

Skrzynia biegów: ręczna, o trzech 

przełożeniach do jazdy do przodu  

i jednym do jazdy w tył

Mechanizm różnicowy: stożkowy

Przednie zawieszenie: niezależne,  

podwójne wahacze poprzeczne,  

sprężyny śrubowe, amortyzatory  

teleskopowe dwustronnego  

działania, stabilizator skrętny

Tylne zawieszenie: sztywny most, 

podłużne półeliptyczne resory piórowe, 

ramieniowe amortyzatory hydrauliczne

Mechanizm kierowniczy: ślimakowy

Hamulec zasadniczy: hydrauliczny,  

jednoobwodowy, bębnowy z przodu  

i z tyłu

Hamulec pomocniczy: mechaniczny, 

działający na tylne koła

Koła: 4,5 K x 15”

Ogumienie: 6,70–15”

 
Nadwozie
Stalowe, dwudrzwiowe typu 

pick-up, dwumiejscowe

Wyposażenie elektryczne
Biegun dodatni połączony z masą

Napięcie znamionowe: 12 V

Akumulator: 45 Ah

Rozrusznik: R-5c 1,8 KM

Prądnica: P-20b 200 W

Układ zapłonowy: bateryjny

Wymiary
Rozstaw osi: 2700 mm

Rozstaw przednich kół: 1392 mm

Rozstaw tylnych kół: 1402 mm

Długość: 4665 mm 

Szerokość: 1695 mm

Wysokość: 1785 mm

Prześwit poprzeczny: 200 mm

Promień skrętu: 6,3 m 

Ciężary
Masa własna samochodu: 1320 kg

Dopuszczalne obciążenie: 650 kg

Ciężar całkowity  
z dopuszczalnym obciążeniem: 1970 kg

Pojemność
Zbiornik paliwa: 55 l

Układ chłodzenia: 6,5 l

Osiągi
Prędkość maksymalna  

(z pełnym obciążeniem): 110 km/h

Prędkość ekonomiczna  

(najmniejsze zużycie paliwa): 60 km/h

Zużycie paliwa: około 12 l/100 km

2700 mm

4665 mm
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DANE TECHNICZNE

Po znajomości
Właściciel szklarni miał oczywiście roz- 

ległe znajomości. Dzięki nim udało mu się 

załatwić kilka wozów dostawczych. W jego 

flocie znalazła się m.in. wspomniana war-

szawa pick-up. „Badylarz”, jak nazywano  

w epoce PRL-u drobnych przedsiębiorców 

związanych z branżą rolniczą, od czasu do 

czasu grywał w ruletę w jednej z podwar-

szawskich willi. Tam nawiązał znajomość  

z dyrektorem państwowego przedsiębior-

stwa, który w  ramach szemranego prze- 

targu sprzedał mu kilka dostawczaków.

 
W  dobie socjalizmu obrotny „badylarz” 

stanowił elitę społeczną na równi z sekre-

tarzami partii i dyrektorami różnego auto-

ramentu. Hodowla kwiatów i warzyw była 

dochodowa. Przedsiębiorcy rolni sporo za- 

rabiali i wchodzili na salony jak do siebie, 

lecz jednocześnie ratowali ledwo zipiącą 

gospodarkę państwową. 

 
Warszawa pick-up wyjechała z terenu 

przedsiębiorstwa na podwarszawską ulicę. 

Za pół godziny miała dotrzeć do śródmie-

ścia stolicy i  dostarczyć warzywa pierw-

szemu odbiorcy.

 

Wysiłki projektantów
Warszawa 203 trafiła do produkcji w sierp-

niu 1964 roku. Zastąpiła garbaty model  

o oznaczeniu 202, którego sylwetka się  

zestarzała. Nowe trójbryłowe nadwozie 

zaprojektowane przez Cezarego Nawro- 

ta trudno jednak było uznać za ostatni 

krzyk motoryzacyjnej mody. Warto przy-

pomnieć, że socjalistyczną gospodarką nie 

kierowały prawa rynku. Podlegała ona 

centralnemu planowaniu, o którym decy-

dowali (nierzadko) dyletanci na wysokich 

stanowiskach partyjnych. Ponadto brako-

wało niemal wszystkiego. Biorąc pod uwa-

gę panujące w latach 60. warunki, trzeba 

przyznać, że samochód się udał. Miejsce 

poczciwego garbu zajął wystający pękaty 

bagażnik. To była największa zmiana, jaką 

udało się wprowadzić inżynierom z FSO...

 Tutaj należy się cofnąć o kilka lat. 

W  1961 roku powstał bowiem prototyp 

Warszawy 210, który wyróżniał się nowo-

czesną sylwetką, godną wiodących świato-

wych producentów. Proste, wręcz ostre 

(w porównaniu z dotychczas produkowaną 

Warszawą) linie modelu 210 wzorowane 

były podobno na amerykańskim Fordzie 

Falconie. Samochód miał napędzać nowy 

sześciocylindrowy silnik o pojemności 2,5 l. 

Produkcja seryjna nigdy jednak nie doszła 

do skutku. Światło dzienne ujrzał tylko je-

den prototyp, który szczęśliwie przetrwał 

do naszych czasów i można go dzisiaj oglą-

dać w Narodowym Muzeum Techniki.

 
W tym samym roku co Warszawa 203 za- 

debiutował Autobianchi Primula, pojazd 

uznawany za zwiastuna nowej filozofii  

projektowania samochodów. Auto, jako 

jedno z pierwszych produkowanych seryj-

nie, wyposażono w  nadwozie typu hatch- 

back, które w kolejnych latach zdobywało 

coraz większą popularność – jej apogeum 

przypadło na połowę lat 70. Umieszczony 

poprzecznie silnik napędzał przednie koła. 

To rozwiązanie w następnej dekadzie stało 

się standardem wśród samochodów popu-

larnych średniej klasy.

 
W 1964 roku na rynku pojawiły się pojazdy 

o zupełnie nowych liniach nadwozia. Ford 

Taunus P5, zwany żartobliwie Badewanne 

(wanną), miał pontonowe kształty, modne 

latach 60. Jego rówieśnikami były Fiat 850 

o prostszych liniach nadwozia i Opel Diplo-

mat – wielkie luksusowe, kanciaste auto, 

naśladujące amerykańskie krążowniki 

szos. Przy tych samochodach Warszawa 

203 wyglądała jak uboga siostra...

  
W modelu 203 poza trójbryłowym nadwo-

ziem wprowadzono gięte szyby z  przodu 

i z tyłu. Przez wiele lat technologia produk-

cji takich szyb stanowiła problem dla pol-

skiego przemysłu. Samochód otrzymał no- 

wą atrapę chłodnicy i zderzaki z gumowy-

mi kłami. Zaprojektowano również tylną 

lampę zespoloną o nowym kształcie. Za-

stosowano ją także w  produkowanych od 

1969 roku Nysach 521 i 522. Warto pod-

kreślić, że model 203 był pierwszym autem 

wytwarzanym w  Polsce, które seryjnie  

wyposażono w  światło cofania. Skromne  

SŁYNNA w kręgach miłośników zabytkowych samochodów 

warszawa pick-up z Zamościa. Przez wiele lat parkowała  

przed zamojskim ogrodem zoologicznym. Jest dowodem na to, 

że wystarczy dbać o auto, aby służyło dziesiątki lat.

ŻUK A-03 (z silnikiem dolnozaworowym) 

lub A-13 (z silnikiem górnozaworowym), 

czyli odmiana pick-up, był bliskim 

krewnym Warszawy z takim typem 

nadwozia. Samochody miały niemal takie 

same podzespoły mechaniczne. Różnica 

tkwiła w konstrukcji nadwozia. Kierowca 

i pasażer siedzieli prawie na silniku, 

bardziej z przodu niż w Warszawie.  

Dzięki temu powiększono przestrzeń 

ładunkową do 4 m² – osiągnęła więc 

dwukrotnie większą pojemność  

 niż u krewniaczki z FSO.

POPRZEDNIKIEM MODELU 203P/204P 

była Warszawa 200P/202P. Pojazdy 

różniły się przednią ścianą. Starsze auta  

miały podwójną przednią szybę i silniki  

górno- lub dolnozaworowe. Na przełomie 

lat 50. i 60. Warszawy wraz z Żukiem 

(wprowadzonym do produkcji w 1958 

roku) stanowiły filar drobnego transportu.
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Skrzynia biegów
Miała trzy przełożenia. Ostatni bieg szoferzy  

nazywali dziennym,  bowiem można było na nim 

przejeździć cały dzień i nie zauważyć różnicy 

pomiędzy poszczególnymi przełożeniami...

Plandeka 
Rozpinana na metalowym stelażu plandeka 

chroniła towar przed deszczem, błotem 

i kurzem, lecz... raczej symbolicznie.

Paka 
Przestrzeń bagażowa miała wymiary  

1715 x 1370 x 419 mm, co w przybliżeniu 

dawało powierzchnię około 2 m².  

Waga przewożonego towaru nie mogła  

przekraczać 500 kg.

Tylna ściana
Towar ładowało się po opuszczeniu tylnej klapy. 

Podłoga bagażnika znajdowała się na wysokości 

ponad 50 cm, co nie ułatwiało pracy. W aucie  

zastosowano tylne światła od Syreny.

Przednia szyba  
Podobnie jak wersje osobowe 

oba pick-upy miały giętą 

przednią szybę. Takie szyby  

w Warszawach zastosowano  

po raz pierwszy. 

Koła 
Aby wzmocnić wytrzymałość pojazdu, 

zastosowano w nim opony szersze niż 

w aucie osobowym.

Silnik 
Model 203P napędzała nowoczesna jednostka 

górnozaworowa S-21, a model  204P – starszy 

silnik dolnozaworowy oznaczony symbolem M-20, 

co znalazło odzwierciedlenie w osiągach  

samochodów.

Warszawy 203P i 204P stanowiły uzupełnienie drobnego transportu 

towarowego w latach 60. i 70. Modele powstały w bardzo prosty  

sposób: tylna kanapa i bagażnik zostały zastąpione przestrzenią  

bagażową (osiągnęła ona powierzchnię niecałych 2 m2). Wzmocniono 

też tylne zawieszenie oraz zastosowano opony o większym profilu.

Przednia ściana
Była taka sama jak w modelach osobowych i kombi. 

Nowa atrapa chłodnicy i duże kierunkowskazy świadczyły 

o dążeniu do nowoczesności. Jednak otwór na korbę 

rozruchową nie pozwalał zapomnieć, że wciąż mamy do 

czynienia z autem pamiętającym czasy przedwojenne...

WARSZAWA 203P
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W 1948 roku zapadły pierwsze decyzje o budowie  

fabryki samochodów w Warszawie. W kwietniu w Turynie 

Polska podpisała umowę z koncernem Fiat. Zgodnie z zawartymi 

w niej zapisami strona włoska miała dostarczyć do wybudowanej 

fabryki wyposażenie umożliwiające produkcję samochodu  

Fiat 1100. W kolejnym roku umowa pod naciskiem Związku  

Radzieckiego została zerwana, a w polskich zakładach miał  

powstawać radziecki samochód osobowy.

Decyzję o utworzeniu fabryki na Żeraniu podpisał wiceminister 

przemysłu Eugeniusz Szyr 31 lipca 1948 roku. Prace budowalne 

ruszyły 2 maja 1949 roku. W lipcu na terenie przyszłych  

zakładów motoryzacyjnych wraz ze sprzętem pojawili się  

robotnicy przedsiębiorstwa Beton-Stal 2, które zostało  

głównym wykonawcą inwestycji.

Makieta Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu 

wykonana pod koniec lat 40. XX wieku.

21 lipca 1950 roku oddano do użytku halę nr 2, w  której mieściły się  

wydział remontowy, narzędziownia oraz izba pomiarów. Dyrektorem  

naczelnym zakładu został Sylwester Nowotny.
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ARCHIWUM FSO

W KAŻDYM NUMERZE
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