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Samochód, który zmotoryzował Polskę. Kto nim nie jeździł?  
Kto go nie miał? Kiedyś marzenie każdej rodziny.  
Niejeden szczęśliwiec nie zmrużył oka w noc poprzedzającą odbiór 
wymarzonego fiacika w POLMOZBYCIE.
Odbiorowi często towarzyszyły niecodzienne sytuacje, a wybór 
właściwego egzemplarza spośród kilkuset identycznych Fiatów 
nie był sprawą wcale łatwą.
Fiat 126 skonstruowany we Włoszech miał być autkiem typowo 
miejskim. Ot, aby dwie signioriny mogły pojechać na popołudniowe 
espresso do modnej kafejki w Mediolanie.
W realiach PRL jego zadania nie były jednak tak lekkie.
Rodzinny wyjazd na wczasy w Rumunii czy Grecji nie należał  
do rzadkości, a jako ciężarówka, maluszek zbudował niejeden dom. 
Niestety, z upadkiem systemu zbliżał się również nieuchronny schyłek 
malucha. Wraz z zalewem zachodnich używanych marek Polacy  
zapomnieli, jakim szczęściem był dla nich przed laty Mały Fiat.
Z biegiem lat Maluch kończył żywot na złomowiskach, a często 
niczym krasnal ogrodowy kończył pod drzewem, w najdalszej  
części działki.
22 września 2000 roku ostatni egzemplarz Fiata 126p zjechał  
z taśmy produkcyjnej i udał się w swą ostatnią podróż do Muzeum 
Fiata w Turynie. Tak oto odeszła legenda polskiej motoryzacji...  
Powstało ich ponad 3 miliony, lecz do dzisiejszych czasów dotrwało 
niewiele. Przez wiele lat wyśmiewany, dziś znów triumfuje,  
dzięki zapalonym miłośnikom, którzy z wielkim poświęceniem dbają 
o jego „ducha”. Nie daje o sobie zapomnieć...  
Dziś już nie jest tylko reliktem polskiej motoryzacji.  
Przyciągając wzrok, zapatrzonych często przed siebie przechodniów, 
wzbudza refleksje, a nawet nostalgiczne wspomnienia. 
Bo prawie każdy może powiedzieć: miałem takiego...

fiat 126p 



motodrom

godz. 9.00

Łódzki „tor wyścigowy”, gdzie nasza młodzież stawia pierwsze 
poważne motoryzacyjne kroki. Tu Automobilklub Łódzki wraz  
z Policją uczy podstawowych zachowań na drodze oraz kształci  
z zakresu bezpieczeństwa, a osiemdziesięcioletnia historia Klubu  
daje gwarancję profesjonalizmu.
Absolwenci lat 80. mogą powiedzieć, że z perspektywy czasu,  
tor wygląda na... mniejszy.  

w programie:
• konkursowa jazda sprawnościowa dla uczestników 
• profesjonalni sędziowie
• konkursy
• puchary i nagrody



manufaktura

godz. 14.00

Manufaktura to wizytówka Łodzi i zarazem jedno z największych  
centrów handlowo-usługowo-rozrywkowych w Europie Środkowej. 
Kompleks znajduje się na terenach dawnej fabryki Izraela 
Poznańskiego, jednego z największych fabrykantów łódzkich.  
Tu przewidziano główną część imprezy.

w programie:
• prezentacja modeli 
• wybory najładniejszego malucha
• konkurs wiedzy o fiacie 126p
• próba zmieszczenia jak największej liczby dzieci w maluchu
• nagrody



muzeum kinematografii w łodzi

godz. 20.30
 
Fetysz
reż. Krzysztof Wojciechowski (1984) 
Polska; 87’  
Historia rodziny nabywającej malucha. Łapówkarstwo, kradzieże, przekupstwo...  
Byle tylko zdobyć przedmiot pożądania – fiata 126p. Jak znaleźć ten właściwy  
egzemplarz? Tego nie wie nikt! Pawdziwe problemy zaczynają się jednak od zaparkowania 
przed domem... Bimber, rąbanka, kradzieże i... pojawiające się maluchy, to obraz ludu 
pracującego miast i wsi. 

  Muzuem Kinematografii w Łodzi to pałac pełen bajek i miejsce,  
gdzie rzeczywistość zlewa się z filmową wyobraźnią.  
To tu nocą odbywają się bale Ziemi Obiecanej,  
w których rytm podaje unikatowy fotoplastikon.  
To tu rekwizyty z „Kingsajzu” przeniosą uczestników do świata  
krasnoludków, gdzie każdy maluch będzie miał duży bagażnik  
i mocny silnik! To tu, by sięgnąć kierownicy, musisz wspiąć się  
na palce... Takie to Muzeum.



1972 
9 XI - prezentacja Fiata 126 
na salonie samochodowym
w Turynie

1972 
XI - w fabryce Fiata w Cassino 
wyprodukowano partię 
pierwszych 100 fiatów 126.

1972
Fiat 126 zajął 6 miejesce 
w plebiscycie Car of the Year.

1973 
6 VI - w Fabryce Samochodów 
Małolitrażowych w Bielsku Białej 
zmontowano pierwszego 
Polskiego Fiata 126p, 
z całkowicie włoskich częsci.

1973 
22 VII - w Święto Manifestu 
Lipcowego w bielskiej FSM 
odbyło się uroczyste uruchomienie 
taśmy produkcyjnej. 
Do końca lipca 1973 r. fabryka 
wypuściła 60 samochodów
a do końca roku 1500 sztuk.

1973 
VIII - od początku produkcji 
Halę Montażową Fabryki 
Samochodów Małolitrażowych 
w Bielsku Białej opuściło 
200 sztuk Fiata 126p. 

1974 
Roczna produkcja Polskich Fiatów 
126p osiąga 10 tys. sztuk.

1975 
Załoga Fabryki Samochodów 
Małolitrażowych w Bielsku Białej 
wyprodukowała stutysięczny 
egzemplarz Fiata 126p.

1975 
18 IX - uruchomienie produkcji 
Fiata 126p w Zakładzie nr 2 
w Tychach.

1976 
Wprowadzenie 
zmodernizowanego silnika  
o pojemności 652cc. 

1977 
VII - wprowadzenie modelu 
Polski Fiat 126 650 z silikiem 
o mocy 24 KM.

1979 
8 VI - na mocy 10-letniego 
kontraktu między PolMotem 
a Fiatem, FSM staje się 
wyłącznym producentem 126. 

historia



1980 
22 IV - w FSM wyprodukowano 
milionowy samochód, 
z czego 700 tys. to Fiaty 126p, 
a reszta to Syreny.  
Wersje specjalne „126Red”  
i „126 Brown”.

1982
Model PF 126p 650E, 
jak „ekonomiczny”.

1985 
Wyprodukowano już 
2 miliony Maluchów.  
W kwietniu zmodernizowana 
wersja FL i to jest koniec  
Malucha w najbardziej 
klasycznym wydaniu.

1987 
Wprowadzenie modelu 126p Bis 
z leżącym silnikiem 703 cc  
o mocy 26KM.  
Mało udanego Bisa,  
który był ostatnią wersją 
włoskiego Malucha, 
produkowano w Polsce 
i we Włoszech do 1991roku.

1992 
Wykupienie przez Fiata 90% 
akcji FSM w Tychach i Bielsku 
Białej. Silnik dostosowany 
do benzyny bezołowiowej.

1993 
20 VII - 3-milionowy Fiat 126p

1994 
Zmodernizowany model „el”, 
zwany popularnie „Elegantem”

1996 
Wprowadzenie modelu 
Fiat 126p elx z katalizatorem.

1997 
Obiegowa nazwa Maluch staje 
się oficjalną nazwą modelu.

1998 
Mija 25 lat od rozpoczęcia 
produkcji PF 126p.

2000 
22 IX - zakończenie produkcji. 
Pożegnalna seria Happy End 
licząca 1000 numerowanych 
egzemplarzy.

źródło: Classicauto.pl

Spieszmy się kochać maluchy, tak szybko odchodzą...
Parafrazując słowa ks. Tischnera, 10 lat od zakończenia produkcji,  
to czas w którym Polska przeszła wiele zmian, zarówno kulturowych  
jak i ekonomicznych. Koncern Fiat zmotoryzował Polskę, 
w której każdy obywatel dziedziczy dziś wspomnienia po modelu 126 p.
Niektórzy stanęli na przekór konsumpcyjnej rzeczywistości  
i dbają o nie, jak o rodzinną sagę. Niech ten dzień będzie ich 
świętem, a być może za 10 lat, spotkamy na drodze jeszcze kilka 
unikatów. 
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