
Peine powodzenie ~,'
"Polskiego Fiata" -
w najwillkszym na swiecie
salonle samochodowym w Genewie

I DRUGIM, wlelldm sukcesem
"Polskiego Fia.ta.", po zwyci~-
stwie w klasie 1300-1600 cemj W •• j•••• Mon" Carto, ••••
prezentaeja naszyeh wozow w

najwi~kszym samoehodowym salonie
swiata, jaki w tej ehwili odbywa ste
w Genewie. Warto zaznaczyc, ze po
raz pierwszy w 42-1etniej historii te-

___ _ 1'0 salonu znalazl sie wsrrid kilku-,"'"'''--,,----------

W dorocznym, najwtekszym W swie-
cie Wielkim salome samocbodowym
w Genewie wielkim zalnteresowa-
niem cieszyly sie dwa wystawionc

tam "Polskie Fiaty".

A oto plakat, wydany przez wlos-
kiego "Fiata" w Turynie na czeScl
zwyciestwa naszej zalogi Mucba -
Jaworowicz w Rajdzie Mpnte Carlo,
w kiasie 1300-1600 ccrn na same-
chodzie "Fiat 125 P 1500".
Plakat ten popularny jest nle tyl-

ko w Genewie, lecz rowniez w ca-
lej Szwajcarii, wystawiony w .50
stacjach obslugi.
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set najlepszych automobilowych firm - Nasz zespot iabryezny FSO z pew-
swiata wtasnie polski samochod. noscia wezmie udzial w austrlackim

Rajdzie "Semperit", no i oczywtscie \V
Polacy do tego wystapltt z bardzo Rajdzie Polski. Poza tym jako zesp61

atrakcyjnym pomyslem. Oto obok se- fabryczny rywadzujemy w Pucharze
ryjnego, Isniacego wozu tabrycznego, Kraj6w Soejalistyeznych 1 wcale nie u-
znalazt ste na naszyrn podium ruesa- krvwam, ze w tym roku pragruemy
mowicie zablocony rajdowy "Fiat 125 P" zdobvc ten puchar. To jest wtasciwie
- prosto z drogt. Ten sam, na kt6rym naszym zadaniem nr 1.
Robert Mucha z pilotem Lechem Ja-
worowiczem odntesh sukces w Monte - Bardzo waznym dla nas startem
Carlo. jest udzial "Polskich Fiat6w" w Raj-

dzie Otirnpij skrm w NRF, ktorego za-
Okazalo Bi<:to ~wietnym chwytern re- xonczenie odbedzie sie na Stadionie

klamowym. Przy stolsku "Polskiego Olimpijskim w Monachium.
Flata" gromadzity si£: ttumy. Przedsta- _ Pragna,lbym jeszcze dodac _ m6wi
wiciele s1ynnego .,Porsehe" pogratulo- Robert Mucha _ ze bardzo zatuje, ii
wall Polakom pomyslu. W ciagu kiiku
godzin i na stoisku tej firmy znalazl nle mogtern startowac w ostatnirn, bar-
sie, takze "prosto z drogi" wyscigowy dzo ciekawym Rajdzle Stomilu. Naj-

wieksza dla mnie rewetacia byla tam
"Porsche 917". [azda Andrzeja Jaroszewicza. Na "Pol-
ocsvwtscie przy rajdowym "Fiacie" skim Fiacie" dokonal on tam nie lad a

nle zabrakto 1 naszego bohatera z I\10n- sztukL W og6lnej klasyfikacji zajat II
te Carlo - Roberta Mucby. Jeszcze mtefsce, ulegajac zaledwie 0 33 sekundy
przed zakoficzeniem salonu w Gene- Marianowi Bieniowi, [adacemu na sil-
wie (erwac b<:dzie do 19 bm.) Robert niejszym ,.Porsche". To bylo dla mnle
Mucha przvjecnat do Warszawy i zto- wprost zd~miewajace. (jl)
zyl nam <bardzo roill\" wizYtil '" "Ex- I..:!::::..:::!::.....:;;·;.:.:......::~ ....:::;;;.__ -'
presste=.
- Jak autoroobiIowl entuzja~cl w Ge-

newie, a co najwazniejsze - przedsta-
wiciele ilandJowi r6znycb kraj6w przy-
j<:ll "Polskiego Fiata"?
- Doskonale - powiedzlal nam Ro-

.bert Mucha. - Wraz z kierownlkiem
naszego stoiska mgr, tnz. Edwardem
Karpirrsktm, rngr. Janem Blakiem, Mar-
kiem Bielinskim 1 mz. Jerzym Kaimem
bylem wprost tyrn przyjeciem zacnwy-
cony. Dziennie oglada "polskie Fiaty",
bez przesady, kifka nascie tysiecy osob,
wszvscv byll bardzo mlli, ale 1 wy-
magaja,cy. Siadali za kierowruca roz-
kladali siedzenia, sprawdzali dokiadnie
jak samoch6d jest wykonczony, Z za-
clekawieniem ogladali rowniez bagaz-
nik, dzlwiac ste, ze jest wiekszv, ntz w
-orvgtnatnvm, wtoskim "Fiacie 125".

- Stawiali tez setki pvtan, a takze
zgtaszah 1 reklamacje. Tak np. - dla-
czego klamki drzwi nie sa wpuszcza-
ne, dlaczego jest tak duze kolo kie-
rownlcy ltp.
- Facbowcy twlerdzili, ze dobrze 51£:

stalo, iz zastosowalismy w naszych wo-
zach silniki fiatowskie 1300 i 1500 ccm,
gdyz wtasnie one sa, najtrwalsze ze
wszystkich . silnik6w slynnej turynskie]
fabryki. Pytano nas takze czesto -
kiedy wyprodukujemy nowy model
.•Fiata 126 P", 0 kt6rym za graruca
jest j uz gtosno,
- Jesli chodzi 0 przedstawlcieli han-

dlowycb, to wsrod nich "Polski Flat·,
cieszyl sie takze duzym zainteresowa-
niem. Doskonale sobie radzi nasz przed-
stawiciel we Francji Andre Chardonnet,
a czlonkowie dyrekcji POLMOT-u uda-
II sie dzis do Genewy, by podpisac
korzystna dla nas umowe z "Fiatem"
szwajcarskim. Zyskamy tam automa-
tyeznie at 450 stacjl obstugt w calej
Szwajcarii do dyspozycit "Polskiego
Fiata".
- Jaka jest eena naszego "Fiata" w

Szwajcarii?
- Ok. 9.500 trank6w, tj. ok, 2.400 do-

tar6w. Jest wiec nieco ntzsza od cry-
ginalnego wtoskiego "Flata 125".
.: A jakie 81\ Pana plany sportowe l

w nadchodzaovm sezonie ietnim?
- Na pierwszym mlejscu stawiam

teraz nauke na Uniwersytecle Warszaw-
skim, a wiec moje plany sportowe b~-
da z kontecznosci ograniczone, W kaZj
dym razte pragne startowac w tym
roku je zcze w kilku rajdach.
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