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laSciwie to powi- 
nienem rozpoa$k 
pisanie tego arty- 
kuh od wywod6w 

na temat powojennej historii pol- 
skiej motoryzacji. 0 jej zaleino- 
Sci od .Wielkiego Bratan, powsta- 
niu ierafkkiej fabfabryln i produkcji 
na radzieckiej licencji. Jednak 
byby to tylko kolejnymqddope 
dyczny belkot na temat Warsza- 

- A poniewai m6j stosunek 

do tego samochodu jest bardzo 
osobisty, o "naszym zwxpku" p 
staram S@ napisak trochq inaczej. 

M6j ,warszawski sen" 
i ,,moja Warszawa" 

Jui W chwili rozponcyia pre 
dukcji Warszawa nie byla nowe 
czesnym autem, za to trwalym, 
prostym W obsludze, a pny prak- 
tycznym braku alternatyw na pol- 
skim rynku mocno po*danym. 

Nieosiqgalnym niestety W wol- 
nym handlu, poniewai wiek- 
szoSk produkcji przejmowaly 
pahtwowe instytucje. Pew- 
na czeSk po modyfikacjach (za- 
montowaniu spe cjalnych, stale 
wdrewnianych kol i zblokowa- 
niu ukladu kierowniaego) trafia- 
la do sluiby W PKP jako... drezy- 
ny. Jednq z nich byla ta .mojaR. 

Nieslychana trwatoSk War- 
szaw powodowala, ie uzytkowa- 

ne byiy p m  dziesiqtki lat i na- 
wet ponad milion kilometr6w 
- tak bywato z .katarynamiW tak- 
sC,wkany, kt6re tlukly sie po pol- 
ski& dmgach nawet i do pocqt- 
kow kapitalizmu W P o k e  W la- 
tach 90. Nic wiqc dziwnego, ze 
moja drezyna zostala ,spisana ze 
stanun PKP dopier0 W 1986 roku. 
Ale zamiast na szosy trafila do ... 
szopy. Tarn stopniowo wypatre 
szono jg ze wszystkiego, CO dalo 
sie wymontowaC. Taki - lub jesz- 
cze gorszy - 10s s p o W  nie tylko 
wi&szoSk drezyn, ale i .zwy- 
klych" Warszaw. Dopier0 polowa 
lat 90. przyniosla odmiane ich 1e 
su. Wtedy nagle OWO sie, ze 
Warszawa da S* lubik. W6waas 



Podczas jazdy 
po torach 
kierownica petni 
jul tylko funkcjq 
podpbrki dla qk. 

4 . - 

ali - kiedy ak ... a rqczki do zan ... natomi ~odsufitowa ,.,,., .,eczy jak l..-,,,,.. . ~ r b -  tapicerowane, list.., .~~,..,..a lampka tc. ,=,le dzielo sdu- 
kj byty dopieszczone ... prawdziwym chrome m... ki W stylu Patacu Kultury. 

wlaSnie auto Smido .wjechalo 
na salony" i stdo sie pehopraw- 
nym oldtimerem, prawdziwq jei- 
diqca legendq PRL-u 

Do decyzji o .powaznym 
zwi&x" dojrzewalem powoli, 
tym bardziej ie pierwsza .garbu- 
ska", jakq zobaczylem, nie rzuci- 
la mnie na kolana. Mialem za- 
miar ciekawie j~ .stuningowak". 
W planach pojawil sie nawet ka- 
briolet z fajnym V6 i chromowa- 
nymi felgami. W Srodku oczywi- 
Scie sk6ra, drewno itd. Projekt 
techniczny by1 jui bardzo za- 

I awansowany, ale okazalo sie, i e  , samoch&l, kt6ry mid stanowik m dla realizacji moich fantazji, 
sktadal sie gl6wnie z tlenku W- 

za polatanego tlenkami innych 
metali. A trzymalo sie to dziw 
bandaiowi, szpachli i farbie olej- 
nej. Wtedy nastapilo pierwsze 
zwqtpienie, ale nie trwalo to &- 
go, bo wkr6tce znalazlem ogle 
szenie o ,nadwoziu W dobrym 
stanie". Nie zwlekalem z ogl- 
nami, pojechalem nazajutrz, tym 
razem z blacharzem. Pozbawie 
ne wiekszoici zewnetrznych 
blach nadwozie straszylo dodat- 
kowo jeszne wielkimi zapmwka- 
mi zrobionymi farbq antykorozyj- 
nq. Jednak po ogl@inach oka- 
zalo sie, i e  kandydatka ma nie 
zapneczalne zalety W postaci d e  
syi. zdrowej blachy i aekawej h$ 
storii. Dowiedzialem sie bowiem, 

ie do tej p r y  nie jeidzita po dre  maksymalnie z b k n y  do stanu 
gach, a po szynach. A tarn, jak z dnia, W Mrym op- fabry- 
wiadomo, nigdy nie ma k h i ,  ke. Zabralem sie wiec za remont. - - 
a zimq nikt Ge &ie soh. Decy- 
zja byla oczywista i j u i  po k i h  Za-em gromadzlC 
dniach bvlem wsiadaczem - do odbudow~ 
wiedzmy-sob& suzerze -W&. Nie posiada*cjeszcze wystar- 

czajqcej wiedzy, &erzylemw to, 
dz'dku? CO mi mbwiono, i kupowalem - H 

Wcale niewykluczonel wszvstko, CO nekomo pasowalo - 

Bo moje auto powstalo W roku do&o$~ ukochanej. Do& szybko 
1958, a wlainie whczas W FSO polnjiatem d j  blqd i postan* 
zaczql pracowai. m6j dziadek. wilem doktadniej zapoznai. sie 
Nie wiem, czy rnial z niq COS z histoa i budowq tego sz.c~eg6l- 
wspi,Inego, ale na opowi& dla-dla mnie auta. Mimo ze 
wnuk6w dykteryjka jak m&. . wsp6lczesnych publika q i  na ten bsrr 

Wtedy jui wiedzialem na pew- temat jest doit duio, OM! S@ 

no: iadnego W g u  ny wymia- niestety, i e  wiekszoSC z hich jest m& 

ny m! Tyko stan orygmalny, szcztttkowa, a CO wiecej, > 4 
- 



- - - 
Tuning z epdti. Zamitowanie do upigkszania samochoddw 

- jest znacmie starsze nit  nam sig wydaje. 

a m  Dane techniczne 

ulozenie z tzdu, wzdl. 
budowalliczba I. 

SV W kadlubie) 
zawo na linder 2 sto' ce) 

' mnoSC ccm) 2120 
moc (KM) I 52 
przy (obr.lmin) 3600 
maks, mom. obr. (Nm) 

ainik 
na tylny 

I man., Sbiegowa 

l zawieszenie ptzednie I niezaleine 
zawieszenie tylne I resory pi6rowe 

- P L ) dl./szer./wys. (mm) 1 466511 69511 640 
I rozstaw osi (mm) 2700 

h- - 
~ r . . . - . d ~ ~ r ~ W y  bmmmmmn W pvl-mmm~~urum c-,= mmu- IIII-I J - ~ I I I ~  us ~VIIIP 111-II~IIIK- &l00 krnlh (S) _, ~e,Raczej nie zapewniat naleiytych osiqg6w. Byt trudny W obshdze i paliwo- 
Lerny, a e  wykmywat slg niewlarygodnq wrgcz tmrat&i+ - 

Lusterko kierowcy, choC dzis trudno 
W to uwierzyc, nie stahowilo wyposa- 
tenia setvineao Warszawv. 

niekt6re z nich s~ wecz sprzecz- 
ne. To sarno dotyczylo opowiekci 
na temat wygl~du i historii. P@ 
rzucilem je w*c i zanqlem &Q- 
i y k  glebiej. Dotarlem do orygjnal- 
nych katalogbw, instrukcji obslu- 
gi, a takie ... archiwalnych nurne 
row tygodnika .Motorn. 

Moje poszukiwania stawdy 
sie coraz bardziej konkretne 
i przemyklane. Na sznescie War- 
szawa pochodzi z &W, gdy sa- 
moch6d kupowalo sie na &ej 
nii d i ,  a niedostepnokk czeSci 
powodowala, ze kupowano je 
na zapas, gdy akurat sie trafity, 
a nie jak dzisiaj - dopiero, gdy 
cok sic zepsulo. A wiadomo bylo, 
ze p r w e j  a y  p6hiej COS sie p 
psuje lub zardzewieje. Dlatego 
kaidy szanujqcy sie wlasciciel po- 
siadd polowe Warszawy W ne 
Sciach rozlokowanych W szopach 
i na strychach. MySle, ze gdybym 



ma! S W  pracuje coraz r6wniej, 
wrzucam dw6jke i zaraz trbjkq, 
przelatujq mi przed oczami obra- 
zy: pierwsze spotkanie, remont, 
poszukiwania i B& wie CO jesz- 
ae. Upewniam siq W przekona- 
niu, i e  bylo warto. 

chcial szczeg6lowo opisat swoje 
przygody ze zdobywaniem cze 
Sci, nikt by mi nie wydrukowd te 
go artykuh~. Wspomw tylko, i e  
przez ponad cztery lata, jakie 
trwd remont, przejechalem kilka 
tysiecy kilometrbw i odwiMem 
najdalsze zakqtki Polski, pozna- 
lem kilkunastu prawdziwych en- 
tuzjdw, jak r6wniei wielu daw- 
nych wytkownik6w tego niezwy- 
klego samochodu. 

PO tej'przejaidice stopniowo 
dopieszczalem wszystkie detale, 
odtworzylem tapicerke i.. . jestem 
dumny! Moja s t a ~ ~ ~ z k a  wyglqda 
pneciei prawie jak W chwili 
opusznenia fabryki W 58 roku ... 
hawie, bo przeciei wtedy byla 
drezynq. Ta mySl ciqgle kolatala 
mi sie W glowie, wciqi czulem 
niedosyt. Szukalem zdjet War- 
szaw na torach, jeszne ich kdka 
ocalalo, jednak nie ma najmniej- 
szej mowy o wypoiyczeniu k6l. 
Ai nasQpil wielki przebm W me  
ich poszukiwaniach, poniewai 

Jakbym wsiadl 
W wehikut czasu 

Podnas remontu okazalo sie, 
ie moja ch& wymianywqstkie 
go na .nowen (czytaj "nieuiywa- 
nen) nie do konca jest sluszna, p 
niewai wtedy na rynek trafialy 
gl6wnie m, Mre nie pasowa- 
ly podczas m o n t h  na taimie. 
W rezultacie praktycznie wszyst- 
ko trzeba by10 skracak, docinat, 
przedluiat lub najzwyczajniej 
W iwiecie robit od nowa. 

Pamietam dokladnie pierwsze 
"zagadanie silnika". Nie sposob 
opisat emo cji, jakie temu towa- 
rzyszyly, chot moina spr6bowat 
por6wnaC to z pierwszymi kroka- 
mi wlasnego dziecka. 

Jeszcze piekniej, chot zupel- 
nie inaaej bylo, gdy restaura cje 
praktycznie zakonczono, a ja 
rnidem jui phbne tablice. Nigdy 
wczeiniej nie prowadzitem War- 
szawy, jedynie kilka razy jecha- 
lem jako pasaier, a mirno to 
od razu siq okazalo, ie ona... chy- 
ba po prostu odwzajemnia moje 
do niej uaucie. 

Mirno ie na Q chwile czeka- 
, lem &go i wszystko godzinami 
1 Mczylem W wyobrahi, to jed- 
j nak czdem sie jak przed pierw- 
I szq randkq - bicie serca na pogra- 

l niau palpitacji itp. Najpierw klu- 
czyk, delikatnie przekrqcit, wy- 
ciqgn~t ssanie, lekko kopnqt pe 
dal gazu i... wdepx-iqk pedal roz- 
rusznika (do 1960 r. Warszawy 
wyposaione byly W taki wlainie 
rozrusznik noiny). 

Slysze leniwe obroty silnika, 
jeszcze nie zaskoczyl, ale wyrai- 
nie ma ochoQ ruszyt. Jeszcze je 
den obrot i... zaskakuje. Pojawia 
sie ten charakterystyany warkot 
i gwizd zasysanego powietrza 
do gaznika. Samoch6d lekko 
dny, a ja razem z nim. Odpusz- 
czam ssanie, dzwigniq pod kie 
rownicq pociqgam do siebie 
i na d611 zgnyt i... jest "jedynka". 
Rusza, ona naprawde jedzie sa- 

I 

Przez telefon slyszq ie to praw- 
dziwa Warszawa na kolejowych I 
kolach! Na miejscu okazuje sie, ch06 &I$ budno W to uwierryC, prezentowana Warszawa jeszcze pi@ lat temu 
ie jest niemal identycz- wyglqdata wlahle tak. Stan, W jaldm byla, nle wr6iyt Jej raczej nedziei na p 

w d  do tycia. Ale - jak W bajkach - nlekt6re ropuchy po odaarowaniu n a  nik, kolor ten sam i te k e  rot*- mieniajq slg W ksiqhicdd. Odrobina czut&i i zty czar pryska ... 

h... Pan Stani- 
daw 15 lat t e  
muuratowat 1 

. - 
cem. Od tego 
czasu auto stoi -5 
sobie bezpiecznie 
W zaciszu garaiu. Nie 
wiem jak, ale udaje mi S& zdobyk 
zaufanie iei wlaiciciela i kola, 
po 75 kg kaide, leiq jui W moirn 
bagainiku. Kilka dni poiniej je 
stekmy jui razem W zapIzyjaini6 
nym zakladzie PKF' W Bmlymste 
ku z odwiedzinarni U mlodszej 
siostry mojej .ukochanejU - tarn 
wciqi jeszcze jeidzi taka Slimot- 
ka, ciqgle na shzbiel Ostatnie 
manewry na klasycznym ogu- 
mieniu i podjazd na szyny bocz- 
nicy. Jeszcze tyko nerwowa wy- 
miana k6l, zaloienie blokady me 
chaniwnu kierowniczego i juz 
jest - moja Warszawa stoi g o b  
wa do powrotu na szyny! 

Bez wqtpienia ona ma wlasnq 
osobowoit - powiedzmy otwar- 
cie: dusze - jestem wiec pewny, 
ie za jednym zamachem speh- 
ly sie marzenia i moje, i jej ... 

Robert Brykala, fa autor 
mbert.brykala@baurrpl 

.Drezyna z oglosrenia" by6 mofe W 1958 roku powstafa r6wnoczeSnie z m* 
jq. Pod spodem wldoczny specjalny medlanlzm umailiwiajqcy podnieslenie 
I obr6cenie samochodu stojqcego na szynach. Trzeba pamigtaC o lym, te 
na torach nie ma mo2llwosci zawracania jak na zwykfej drodze. 


