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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...
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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”.

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

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, 11 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 następne 11 lat, spotkamy na drodze
kilka unikatów.
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narodziny legendy
Wiosną 1971 roku wiele największych motoryzacyjnych firm świata
otrzymało z Polski propozycje złożenia oferty na licencję obejmującą
produkcję małolitrażowego samochodu osobowego.
Przedstawiciele koncernów samochodowych jeden za drugim
zaczęli zjeżdżać do Warszawy. Musieli ostro zabrać się do roboty,
aby szybko przerobić i dostosować swoje oferty do wymagań polskich,
gdyż tempo, jakie im narzucono było mordercze. W POL-MOCIE
na Stalingradzkiej i w rotundzie Motoprojektu na ulicy Barbary,
gdzie prowadzono rozmowy, światła gasły coraz później w nocy.
W niecałe pół roku od rozpoczęcia rozmów – 29 października 1971 r.
umowa została wreszcie podpisana. Wybór padł na FIAT-a, który
najlepiej potrafił dostosować swoją ofertę do wymagań Polaków.
Podpisanie umowy odbyło się w gmachu Motoprojektu w Warszawie
i miało uroczystą oprawę. Obecni byli między innymi:
minister przemysłu maszynowego Tadeusz Wrzaszczyk
oraz wiceministrowie licznych resortów.
Ze strony Włoskiej: prezes FIAT-a Gianni Agnelli, ambasador Włoch
oraz liczni przedstawiciele kierownictwa włoskiej firmy.
Sama nazwa umowy: „O współpracy technicznej i licencji” wskazuje
na jej szerszy charakter. Przewiduje ona uruchomienie w Polsce
produkcji samochodu małolitrażowego (595cm3) „Polski Fiat
126p” o identycznych właściwościach technicznych jak włoski 126,
którego produkcja w zakładach w Cassino miała ruszyć w drugim
półroczu 1972 roku. Produkcję pojazdu zlokalizowano w nowo
zaprojektowanym kompleksie fabrycznym, noszącym nazwę
Fabryka Samochodów Małolitrażowych w Bielsku Białej.
Kompleks FSM powstał z rozbudowy i przekształcenia istniejącej
Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej, produkującej
Syreny, w olbrzymią fabrykę mechanizmów dla nowego produktu.
Zakończenie tego etapu budowy nowej fabryki przewidziano
na rok 1974. Na rok następny zaplanowano wybudowanie Zakładu
nr 2 w Tychach, obejmującego wielką nowoczesną tłocznię oraz
montaż, lakiernię i spawalnię.
Uruchomienie produkcji nowego modelu wymagało również
wybudowania odlewni-żeliwa i aluminium.
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Wybór modelu jako samochodu czteroosobowego, o prostej
konstrukcji, łatwego w naprawie, z silnikiem chłodzonym powietrzem,
taniego w eksploatacji, o najniższym zużyciu paliwa, podyktowany
został myślą o masowej motoryzacji kraju i możliwości ustalenia
względnie niskiej ceny sprzedaży.
Umowa POL-MOT-FIAT zawiera zupełnie nową treść, wykraczającą
poza tradycyjnie pojęty zakres świadczeń licencjodawcy w umowach
licencyjnych. Nowością jest to, że wydatki dewizowe poniesione
w krajach kapitalistycznych na zakup maszyn, oprzyrządowania, jak
również do czasu rozpoczęcia w kraju produkcji zespołów i części
samochodowych, spłacone zostaną eksportem auta. Dostawy te od
roku 1974 objęły zespoły napędowe dla pojazdów produkowanych
w zakładach Fiatowskich w Cassino i Autobianchi pod Mediolanem.
Od 1976 roku FSM rozpoczęła realizację dostaw kompletnych
samochodów 126, których rozprowadzaniem na rynkach zachodnich
zajmował się FIAT poprzez swoją sieć sprzedaży. Zawarta umowa ma
charakter nie tylko licencyjny, lecz również kooperacyjny: przewiduje
dostawy z Polski gotowych wyrobów o dużym stopniu precyzji.
Umowę tego rodzaju, wiążącą w tak dużym stopniu z zagranicznym
producentem FIAT w swojej historii zawiera po raz pierwszy. Stanowi to
duży sukces polskiego przemysłu motoryzacyjnego, wynikający
z dodatniej oceny współpracy z ubiegłych lat przez jego partnerów.
Umowa wyznacza nowe drogi współpracy między przemysłami
krajów socjalistycznych i kapitalistycznych. Nic dziwnego że wzbudza
duże zainteresowanie opinii publicznej i prasy zachodniej. Z licznych
głosów tej prasy warto przytoczyć komentarz szwajcarskiego dziennika
„Journal de Geneve” z końca października 1971: „...mamy do
czynienia z przykładem współpracy przemysłowej nowego typu między
państwami o różnych systemach ekonomicznych. Odpowiadając na
życzenia Polaków FIAT przyjął za podstawę kontraktu zasadę wymiany
pracy i myśli”.
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realizacja wielkiego programu
Realizacja jednej z największej inwestycji Polski Ludowej – budowy
Fabryki Samochodów Małolitrażowych – rusza z miejsca bez
straty czasu. Nie wysechł jeszcze atrament na podpisach pod
październikowym kontraktem, kiedy na plac budowy w Tychach
wyjechały potężne maszyny budowlane, których zadaniem było
przygotowanie terenu dla nowego kombinatu. Jednocześnie
w Bielsku Białej, w dotychczasowej Wytwórni Sprzętu Mechanicznego
przystępuje się do gruntownej modernizacji fabryki mającej na celu,
w pierwszej fazie uruchomienie montażu samochodu 126p,
a następnie-rozpoczęcie produkcji silników i innych zespołów
mechanicznych. Powstał w ten sposób w latach 1972-1975 kombinat
motoryzacyjny, czy jeśli ktoś woli skromniej – przedsiębiorstwo
wielozakładowe, obejmujące częściowo zakłady już istniejące,
częściowo zaś obiekty nowo powstałe. Główni „akcjonariusze” tego
przedsięwzięcia to Zakład nr 1 w Bielsku Białej i Zakład nr 2 w Tychach.
Pierwszy z nich, położony u stóp malowniczych i zielonych Beskidów,
poszczycić się może stuletnią tradycją przemysłową. Tutaj właśnie
w 1872 roku powstała fabryka, mająca jeszcze co prawda charakter
rzemieślniczy, ale wytwarzająca kotły, zbiorniki i inne wyroby metalowe.
Stopniowo charakter produkcji „uszlachetnia” się: fabryka specjalizuje
się w wytwarzaniu pomp odśrodkowych oraz motopomp strażackich,
a z czasem, silników wysokoprężnych. Od roku 1956 ówczesna
Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego staje się producentem silników
dla Syreny i wkracza tym samym na drogę specjalizacji motoryzacyjnej.
W ramach podziału produkcyjnego, ustalonego w 1971 roku
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dla Polskiego Fiata 126p, fabryka zostaje przekształcona w zakład
nastawiony zdecydowanie na produkcję precyzyjnych zespołów
mechanicznych, kontynuujący jednocześnie produkcję samochodów
Syrena 105, rozpoczętą w roku 1972.
Głównym partnerem Bielska staje się nowy zakład w Tychach.
Nazwa znana dotąd głównie amatorom piwa zaczyna się obecnie
stawać symbolem produkcji motoryzacyjnej. Powstały z niczego wielki
zakład o 210 tys. mkw. powierzchni, który już za kilka lat wypuszczać
będzie 200 tys. sztuk samochodów rocznie, można zaliczyć do
najbardziej nowoczesnych w swojej branży na świecie.
We współpracy z Bielskiem, Tychom przypada rola zakładu finalnego,
montażowego. Tu nadchodzą zespoły napędowe wyprodukowane
w Zakładzie nr 1 i zostają zamontowane do karoserii samochodu,
wytłoczonej, pospawanej, polakierowanej – w tłoczni, spawalni,
lakierni tyskiej. Tu w Tychach samochód staje się kompletny, „zsiada”
z taśmy montażowej i na swoich czterech kółkach rusza w świat.
Oprócz tej „Wielkiej Dwójki” bielsko-tyskiej w ramach FSM produkuje
osiem innych zakładów, które podzielić można na dwie kategorie:
dostawców półfabrykatów: kuźnia w Ustroniu (jeden z najstarszych
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zakładów przemysłowych w Polsce, posiadający dwuwiekowe
tradycje, kuźnia i odlewnia żeliwa w Skoczowie, odlewnia aluminium
w Bielsku. Odlewnia żeliwa uruchomiona w początkach lutego1975
roku, również w ramach współpracy z FITA-em, uważana była za
jedną z najnowocześniejszych na świecie. W realizacji tak wielkiego
przedsięwzięcia, jakim było uruchomienie nowej fabryki samochodów,
poszczególne etapy wyznaczają trzy daty, wieńczące najpoważniejsze
osiągnięcia załogi zarówno FSM, jak i przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Pierwsze osiągnięcie – to uruchomienie taśmy
montażowej w Bielsku-Białej. Zaczęły z niej schodzić pierwsze 126p.
Było to Święto Lipcowe 1973 roku. Jeszcze dużo części i zespołów
kupujemy wtedy u FIAT-a, ale fabryka opanowała całkowicie montaż
samochodu. Pierwsze „maluchy” pokazały się na naszych drogach.
Październik 1974 roku – to druga data. Dokładnie tak, jak to było
przewidziane w harmonogramie kontraktu licencyjnego z 1971 roku,
w równe trzy lata po jego podpisaniu, z Bielska ruszają do Włoch
pierwsze silniki przeznaczone do montażu we włoskich 126. Fabryka
zaczyna zdobywać dewizy, żeby spłacić nimi swój dług zaciągnięty
wobec Państwa na zakup licencji, patentów, dokumentacji, maszyn i
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oprzyrządowania. Odtąd codziennie opuszczają Bielsko TIR-y
z międzynarodowymi rejestracjami, załadowane paletami z polskimi
silnikami, a jednocześnie takie silniki wożą pociągi w kontenerach.
Jedne i drugie kierują się na południe-część do nad adriatyckiego
Termoli, część do Cassino leżącego po drugiej stronie półwyspu.
W ciągu 1975 roku dostawy do Włoch rosną z dnia na dzień.
Do dawnych adresów wysyłkowych przybywają nowe, wszędzie tam,
gdzie FIAT montuje bielskie silniki do swoich 126. Jednym z nich
jest Fabryka Autobianchi w Desio w Północnych Włoszech,
należąca do kompleksu przemysłowego z Mediolanu.
Drugim – zakład na Sycylii w Termini Imerese na wybrzeżu morza
Tyrreńskiego, leżący w pół drogi między gorącym Palermo, a starym
Cefalu. W Termini FIAT zrezygnował
w lecie 1975 roku z produkcji zasłużonej „pięćsetki” (wyprodukowano
jej od roku 1957 aż cztery miliony egzemplarzy!) na rzecz bardziej
nowoczesnego 126.
Rozpoczęte w końcu 1974 roku dostawy bielskich zespołów osiągają
w roku 1975 (pierwszym roku eksportu), poważną liczbę 140000 sztuk.
80% samochodów 126 produkowanych we Włoszech ma zespoły
napędowe produkcji polskiej!
Trzecia data, mająca największe znaczenie, to uruchomienie pełnej
produkcji samochodu Polski Fiat 126p w Tychach, w sierpniu
1975 roku. Ukoronowanie trzy i półletniej pracy załogi fabryki
i budowlanych, pracy w której zawarty był wysiłek organizacyjny
i poświęcenie. Tak więc nawet nie obejrzeliśmy się jak sylwetka
malucha stała się charakterystycznym akcentem naszych szos.
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w programie:
• konkursowa jazda sprawnościowa dla uczestników
• konkursy
• puchary i nagrody
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godz. 9.00

Terczyński Jakub
Wośko Mateusz
Sawicki Paweł
Stasiak Kamil
Pol Kamil
Bartsch Bartłomiej
Klatka Szymon
Kawiński Paweł
Kotkowiak Mikołaj
Bandurka Piotr
Możyszek Michał
Ciechański Rafał

2
12
5
3
8
11
18
14
7
10
9

Barańska-Szulc Lidia

4
6

Nazwisko Imię

nr start

Klasyfikacja Generalna

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

PF 126p

Samochód

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

1

Klasa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

min

26,07

19,69

20,31

20,38

11,19

13,15

16,69

14,79

10,25

12,41

8,85

3,40

sek

999,00

86,07

79,69

80,31

80,38

76,19

78,15

76,69

74,79

70,25

72,41

68,85

63,40

Punkty

Przejazd I

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

min

21,09

16,72

17,47

14,03

11,78

13,63

15,03

10,57

10,19

7,35

8,84

3,38

sek

999,00

81,09

81,72

77,47

74,03

76,78

73,63

75,03

70,57

70,19

67,35

68,84

63,38

Punkty

Przejazd II

KONKURS ZRĘCZNOŚCI KIEROWCÓW Fiata 126 p

Ł Ó D Z K I

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. XX w. mogą powiedzieć, że z perspektywy czasu,
tor wygląda na... mniejszy.
Choć wszystkim życzymy szerokości, żaden zawodnik nie poczuje się
tu jak na autostradzie.

A U T O M O B I L K L U B

1998,00

167,16

161,41

157,78

154,41

152,97

151,78

151,72

145,36

140,44

139,76

137,69

126,78

9

10

7

14

18

11

8

3

5

12

6

2

4

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Suma pkt Nr Start Miejsce

motodrom

13

14

15

16

17

18

19

parada na ulicy piotrkowskiej

godz. 13.30
Ulicy Piotrkowskiej nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać.
W tym roku uczestniczyć będziemy w paradzie, zorganizowanej
przez „VI Międzynarodowy Festiwal Sztuki Ulicznej TrotuArt 2011”.
w programie:
• zbiórka o 13.30 na ul. Piotrkowskiej
• fiaty 126p ustawiają się na Piotrkowskiej, przy Zamenhofa
• parada rusza o godz. 14.00
• w zależności od ustaleń, parada skończy się w Manufakturze,
lub na pl. Wolności, skąd przejedziemy ul. Pomorską,
w lewo we Wschodnią, następnie w lewo w Północną,
skąd już prosta droga do Manufaktury
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manufaktura

godz. 15.00
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 przyjedziemy z teatralną paradą.
w programie:
• prezentacja modeli
• wybory najładniejszego malucha
• konkurs wiedzy o fiacie 126p
• próba zmieszczenia jak największej liczby dzieci w maluchu
• nagrody
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regulamin

1. Uczestnicy przybywają na imprezę we własnym zakresie, na własną
odpowiedzialność oraz własny koszt. Za szkody wyrządzone na jej
terenie odpowiada wyrządzający szkodę.
2. Na terenie Zlotu każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania
niniejszego Regulaminu. Łamanie Regulaminu mogące bezpośrednio
wpłynąć na bezpieczeństwo innych lub rażąco naruszające porządek,
skutkować będzie konsekwencjami wliczając w to przymusowe usunięcie
uczestnika z terenu Zlotu.
3. Za kradzieże, włamania do samochodów i inne przypadki losowe
organizatorzy imprezy nie ponoszą odpowiedzialności.
Każdy z uczestników odpowiada za swoje mienie i ma obowiązek
zabezpieczyć się we własnym zakresie przed jego utratą w wyniku
kradzieży, jak również jego zniszczeniem.
4. Zabrania się jakiegokolwiek ruchu pojazdu, kiedy kierujący jest pod
wpływem alkoholu lub podobnie działającego środka.
5. Używanie samochodu na terenach, gdzie odbywa się impreza
dozwolone jest TYLKO I WYŁĄCZNIE za przyzwoleniem organizatorów
Zlotu, w miejscu przez nich wskazanym i w czasie przez nich określonym,
ujętych w Programie.
Zabrania się kategorycznie czynienia powyższego na własną rękę.
Każdy pojazd MUSI posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz
ważny przegląd techniczny stanowiący dowód pełnej sprawności
pojazdu, a kierujący stający do rywalizacji w konkurencjach MUSI
posiadać aktualne prawo jazdy.
Auto lub kierowca nie spełniający wymogów formalnych nie będzie
dopuszczone do udziału w jakichkolwiek konkurencjach motorowych.
6. Organizator (www.terytorium126p.pl) 11. rocznicy zakończenia
produkcji fiata 126p czuwa nad prawidłowym przebiegiem imprezy.
W tym celu uczestnik ma obowiązek respektowania ustaleń dotyczących
bezpieczeństwa i porządku. Organizator może wskazać osoby
pilnujące porządku, a ich polecenia posiadają taką samą wagę jak
Organizatorów.
7. Wszelkie zniszczenia usuwane będą na koszt osoby dokonującej
zniszczeń, a wycieki płynów eksploatacyjnych, usuwane będą na koszt
właściciela auta.
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8. Wjazd do oraz wyjazd z Manufaktury zostanie zorganizowany.
Prosimy o punktualność, gdyż nie będzie możliwości wjazdu oraz
wyjazdu, poza zorganizowanymi.
Nie istnieje możliwość wcześniejszego wyjazdu z Manufaktury!
Aby nie było zamieszania przed wjazdem każdy uczestnik powinien
z aopatrzyć się w podkładkę pod silnik, abyśmy nie zabrudzili Rynku
olejem.
Zabrania się:
1. Podejmowania czynności mogących naruszyć bezpieczeństwo osób
lub stanowić zagrożenie dla mienia.
2. Używania samochodu na terenie Zlotu niezgodnie z Programem
(czas i miejsce).
3. Uczestnictwa w paradzie i imprezie na Rynku Manufaktury, jakimkolwiek
innym autem, niż fiat 126p!
4. Prowadzenia jakiejkolwiek agitacji politycznej (w tym rozdawania ulotek)!
Organizator ma prawo:
1. Wezwać do zaprzestania naruszeń Regulaminu.
2. Dokonać czynności zmierzających do usunięcia przyczyn naruszenia
Regulaminu – również na koszt zobowiązanego.
3. Odwołać część imprezy ze względu na brak frekwencji lub czynniki
niezależne od organizatora.
Koszty uczestników:
• Motodrom - 15 zł od uczestnictwa w KZK
• Manufaktura - 5 zł - ubezpieczenie imprezy
Spotykamy się:
• Startujący w zawodach – na Motodromie o 9.00
• Niestartujący w zawodach - na Motodromie o 12.30
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fiat 126p

plan dojazdu

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...
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partnerzy

11

publikacja ukazała się
dzięki wsparciu finansowemu
Urzędu Miasta Łodzi

lat od zakończenia
produkcji Fiata 126p
www.fiat126p.kofeini.com

Zgierz, ul. Barona 8b
Łódź, ul. Gdańska 126

www.kofeini.com

organizatorzy

Paweł Kawiński
tel. 506 121 838

e-mail: fiat126p@kofeini.com
www.fiat126p.kofeini.com
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Parada na ul. Piotrkowskiej
Manufaktura

