
 

Autor: Katarzyna Łapińska-Szymańska 

Temat: Mały – wielki fiat, czyli jak 23 konie mechaniczne przewiozły 80 milionów złotych 

 

 

Scenariusz jest przeznaczony do realizacji na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i 

godzinach wychowawczych w klasach 7–8 szkół podstawowych oraz w szkołach 

ponadpodstawowych. 

Liczba uczniów: klasa 

Czas trwania lekcji: 2  45 minut  

Cele lekcji 

Uczeń: 

– zna fragment historii polskiej motoryzacji (lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku); 

– rozumie pojęcie myśli technologicznej; 

– zauważa otaczający postęp cywilizacyjny 



– wykorzystuje nabytą wiedzę do lepszego rozumienia historii PRL; 

– wskazuje związki przyczynowo-skutkowe; 

– zna fragment działalności dolnośląskiej Solidarności; 

– przedstawia sposoby działania władz w systemie komunistycznym ( prawo własności, 

depozytu bankowego); 

– wykorzystuje do tworzenia narracji historycznej teksty źródłowe. 

Metody dydaktyczne 

 rozmowa nauczająca, 

 burza mózgów, 

 praca z ilustracją, 

 praca z tekstem źródłowym, 

 przygotowanie do pracy z eksponatem muzealnym. 

Struktura lekcji 

Rozdanie materiałów pomocniczych (Materiały nr 1, 2, 4 i 5), część organizacyjna lekcji 

Część organizacyjna lekcji:  

– przedstawienie założeń merytorycznych zajęć,  

– rozdanie materiałów pomocniczych (Materiały nr 1, 2, 4 i 5). 

Część I 

Wprowadzenie: informacja o historii polskiej motoryzacji, co i w jakich latach 

produkowaliśmy, ramy czasowe produkcji Fiata 126 p. Pokazanie wcześniej 

przygotowanych zdjęć Fiata 126 p. 

Praca w grupach 

Grupa A i B 

Dane techniczne auta: 

 Ile miał koni mechanicznych? 

 Ile litrów paliwa palił na 100 kilometrów? 

 Jaką miał prędkość maksymalną? 

 Gdzie znajdował się w nim bagażnik? 

Grupa C i D 

Dane techniczne: 



 Ilu Polaków było właścicielami Fiata 126 p w roku 

1975,1980,1985,1990,1995? 

 Jak była cena tego samochodu w Polsce w 1973 i w 1993 roku? 

Podsumowanie pracy grup  

Wybrani przez młodzież liderzy prezentują ustalenia, zebrane dane oraz odpowiedzi na 

pytania. 

Zadanie  

Jak spakować trzyosobową rodzinę w podróż „maluchem” na wakacje nad Bałtykiem w 1979 

roku? Zadanie ma na celu pobudzenie kreatywności u młodzieży. Nauczyciel wywiesza na 

tablicy aplikację (konturową lub pełną ilustrację Fiata 126 p). Obok na ławce kładzie 

mniejsze aplikacje bagaży, walizek, bagażnika dachowego, toreb, wózka dziecięcego, etc.  

Chętni uczniowie umieszczają swoje propozycje. 

Wysłuchanie piosenki i obejrzenie teledysku zespołu Big Cyc Mały Fiat 

https://www.youtube.com/watch?v=_9fUV10JYtY 

Część II 

Nauczyciel przedstawia historię, która wydarzyła się tuż przed wprowadzeniem stanu 

wojennego we Wrocławiu. Działacze dolnośląskiej „Solidarności”, obawiając się 

wprowadzenia stanu wyjątkowego (wojennego) i zablokowania konta bankowego, podjęli 

decyzję o podjęciu i zabezpieczenia pieniędzy związkowych. Po pobraniu w dniu 3 grudnia 

1981 roku 80 milionów ówczesnych złotych polskich z konta bankowego, pieniądze 

umieszczono w depozycie wrocławskiej kurii. Przebieg akcji opisała wrocławska 

dziennikarka Katarzyna Kaczorowska w książce 80 milionów – Historia prawdziwa, która 

ukazała się w 2011 roku. Na podstawie książki nakręcono film 80 milionów. Tu można 

wywiesić na tablicy szkolnej zdjęcia inicjatorów tej akcji: Józefa Piniora, Piotra Bednarza, 

Stanisława Huskowskiego i Tomasza Surowca. 

Ponieważ w filmie 80 milionów jest dużo wulgaryzmów, wykorzystujemy dwa kadry z filmu 

(kadr wypłaty z banku i transportu pieniędzy – Materiał nr 4) 

Materiał do wyboru 

Nauczyciel odczytuje wywiad ze Stanisławem Huskowskim (Gazeta Wyborcza z 18 kwietnia 

2015 roku – Materiał nr 5) lub fragment tekstu Wojciecha Sitarza 80 milionów – Materiał  nr 

6) 

Materiał nr 5 

80 mln złotych na początku lat 80. – ile to było pieniędzy? 

– Wtedy to była kwota niewyobrażalna. Za kurnej komuny szeptem się mówiło, że raz na pół 

roku ktoś wygrał milion w Totolotka. I już ten milion przerastał wyobraźnię. A tak fizycznie? 

https://www.youtube.com/watch?v=_9fUV10JYtY


To były dwie duże walizki i torba podróżna. Wystarczyło, by zapełnić „malucha”. Walizki 

włożyliśmy do tyłu, a torbę upchnęliśmy z przodu pod maską, w miejsce koła zapasowego 

[Fiat 126p silnik miał z tyłu]. Nie robiliśmy tego pod bankiem, ale we wcześniej umówionym 

miejscu. 

Jak to było od początku? Jakie miał pan zadania? 

– O ile jeszcze pamiętam, bo po tylu latach tworzy się już mity. Józek Pinior powiedział mi 

szeptem na dworze, że „Solidarność” chce wycofać pieniądze z banku. Zapytał, czy pomogę w 

akcji. Oczywiście się zgodziłem. Wybrali mnie, bo miałem największe doświadczenie z całego 

zarządu dolnośląskiej „Solidarności”. Już wcześniej ukrywałem się przed SB, a poza tym był 

„maluch” mojego ojca. 

Dwa dni przed akcją poszedłem do arcybiskupa [dziś kardynała] Henryka Gulbinowicza, 

który zgodził się przyjąć nasz depozyt. Zaplanowałem też ewentualną ucieczkę. 

Najsłabszym punktem planu był dyrektor banku. Józek Pinior poszedł do niego w przeddzień 

akcji powiedzieć, że chcemy wycofać pieniądze. Dyrektor wydał dyspozycje, by je 

przygotować. Zgodnie z niepisaną procedurą powinien zawiadomić wojewódzki urząd spraw 

wewnętrznych, szczególnie jeśli taką sumę podejmowała organizacja, która jest 

antysystemowa. Zastanawialiśmy się, czy to zrobi [nie zrobił] i czy SB uniemożliwi nam 

podjęcie pieniędzy i będzie nas śledzić. 

Jak przebiegała akcja? 

– Mieliśmy dwa samochody, bo SB mogła robić nam zdjęcia. Jedno auto stało pod bankiem i 

esbecja dobrze je znała, w innym miejscu stał „maluch” mojego ojca. Kiedy Józek i Piotr 

Bednarz wypłacali pieniądze, pod bankiem czekał na nich w aucie Tomasz Surowiec. 

Przyjechali do pana, przepakowaliście pieniądze do „malucha” i co dalej? 

– Pojechaliśmy z Józkiem, bo tylko my się zmieściliśmy, w kierunku Obornik. Postanowiliśmy, 

że nic nikomu nie powiemy, a jeżeli działacze „Solidarności” będą naciskać, to zasugerujemy, 

że pieniądze są w klasztorze w Bagnie (w kierunku na Oborniki ). „S” utrzymywała kontakty z 

tamtejszymi zakonnikami. 

Nie było spektakularnej pogoni z piskiem opon, nawet nie wiedzieliśmy, czy ktoś nas śledzi. 

Uciekaliśmy prawdopodobnie przed goniącym nas... nikim. Pokluczyliśmy trochę, żeby zgubić 

ewentualny ogon, i pojechaliśmy do arcybiskupa Gulbinowicza. 

Po akcji wystawiono za panem list gończy. 

– Byłem wtedy w szpitalu. Poszedłem tam kilka dni po wszystkim, ale jeszcze przed wybuchem 

stanu wojennego. Poza lekarzem prowadzącym nikt nie wiedział, że jestem trefnym pacjentem. 

Ale kiedy list gończy ukazał się w gazecie, musiałem uciekać. Ojciec przywiózł mi ubranie, 

żebym nie brał nic ze szpitalnego depozytu, przebrałem się w ubikacji i wybiegłem. 

Długo się pan ukrywał? 

– Do piątego marca, czyli niecałe trzy miesiące. To było gorsze od internowania, bo ciągle 

obawiałem się o rodzinę, u której mieszkałem. Za ukrywanie groziło osiem lat więzienia, więc 

http://avanti24.pl/zakupy/c-walizki/1
http://www.archiwum.wyborcza.pl/archiwum/tag/SB


czułem na sobie ogromną odpowiedzialność. Jak dorośli pójdą do więzienia, to dzieci do 

przytułku... Dlatego często zmieniałem miejsca pobytu. Źle wspominam ten czas. 

Jaka była cena waszego wyczynu? 

– Może nie będzie to dobrze przyjęte, ale moim zdaniem prawdziwa cena nie była wielka. 

Zaczynając od najmniej pokrzywdzonego, czyli ode mnie – byłem internowany, ale i tak mnie 

to czekało jako działacza „Solidarności”. Moją ceną był strach, niepokój, trzydniowe 

przesłuchanie na komendzie, podczas którego zasypiałem na stołku. 

Piotrek, Józek i Władek poszli siedzieć, ale nie za 80 milionów, lecz za to, że w stanie 

wojennym nie zaprzestali działalności opozycyjnej. Mnie tego nie udowodniono. Pinior po 

wyjściu na wolność miał komornika na głowie, bo oskarżono go o bezprawne wydawanie tych 

pieniędzy. Przez kilka lat nie mógł więc mieć żadnej własności i był niemal codziennie 

nękany. 

Najtragiczniejszą postacią był Piotrek Bednarz, który próbował się zabić w więzieniu i się 

okaleczył. 

Nikogo za te 80 milionów nie skazano, to była legalna akcja. Więc o co ten szum? 

– Na spotkaniach z młodzieżą mówię: wiem, że trudno wam zrozumieć istotę tego filmu. Kilku 

uprawnionych do tego funkcjonariuszy jakiejś organizacji – czyli my – pobrało z konta 

pieniądze i oddało do depozytu. Co to za przestępstwo? Ale to były inne czasy. Nie liczyło się 

prawo, tylko esbeckie bezprawie. Ale nie było aż tak daleko posunięte, żeby nas za to skazać. 

Materiał nr 6 

Duża suma, akcja zaplanowana była do najmniejszego szczegółu, jednak o jednym Pinior nie 

pomyślał. Osiemdziesiąt milionów to duża suma – także fizycznie. Pieniądze nie zmieściły się 

do przygotowanych wcześniej toreb. Wówczas naczelniczka zaoferowała pożyczenie 

bankowych waliz. – To były utrzymane w przedwojennym stylu kufry z metalowymi 

okuciami, z których do dziś się zresztą nie rozliczyłem – przyznaje Pinior. (…) Ostatecznie 

banknoty o nominałach 500, tysiąca i 2 tysięcy powędrowały po przeliczeniu do trzech toreb, 

które Bednarz i Surowiec umieścili w samochodzie. Następnie odjechali w kierunku 

Osobowic. (…) Z mojej wiedzy wynika że Służba Bezpieczeństwa parę godzin później 

dowiedziała się o akcji, ale najprawdopodobniej zlekceważyli informację. Wynika z tego, że 

bank wydał pieniądze, a dopiero po jakimś czasie ktoś musiał donieść służbom, że 

„Solidarność” wyciągnęła pieniądze – opowiada Frasyniuk.  

Dachowanie  

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami obok mostu Osobowickiego czekał swoim Fiatem 

126p Stanisław Huskowski. Jednak na chwilę przed przyjazdem pozostałych opozycjonistów 

był on świadkiem wydarzenia, które mogło pokrzyżować całą akcję. Pech chciał, że na kilka 

minut przed przyjazdem pozostałej trójki, jeden z samochodów wpadł w poślizg, po czym, 

dachując, spadł z nasypu. Po chwili na miejsce zjechały zaalarmowane jednostki milicji i 

pogotowia. Na domiar złego Huskowski uświadomił sobie, że zapomniał dokumentów. By 

nie wzbudzać podejrzeń przeparkował samochód kilkaset metrów dalej. Cała czwórka 

spotkała się w pobliżu cmentarza Osobowickiego. Tam zaczęli przepakowywać pieniądze do 



malucha Huskowskiego. Jednak kolejny raz realizację planu utrudniła im ogromna ilość 

banknotów. By upchnąć walizy w samochodzie musiano wymontować koło zapasowe, a 

jedna z toreb powędrowała na tylnie siedzenie. (…) Gdy stwierdzili, że nie mają „ogona” 

Huskowski zawrócił i skierował się na Ostrów Tumski. Gdzie czekał już na nich abp Henryk 

Gulbinowicz. (…) 

Podsumowanie 

Pytania do uczniów: 

 Co sądzicie o tej akcji? Jak ją oceniacie? 

 Czy mały, wielki fiat zasługuje na miejsce w muzeum? 

 Czy wiesz, że jedno z wrocławskich muzeów – Centrum Historii Zajezdnia – ma w 

swoich zbiorach eksponat Fiata 126 p, tego samego, który brał udział w brawurowej 

akcji przewozu 80 milionów? 

Propozycja wyjścia do muzeum. 

Zadanie domowe dla chętnych   

W jakich okolicznościach, amerykański aktor Tom Hanks stał się właścicielem Fiata 126 p? 

Materiały pomocnicze 

Materiał nr 1 

Fiat 126  – samochód osobowy skonstruowany w zakładach FIAT, produkowany we 

Włoszech w latach 1972–1980, a w Polsce od 6 czerwca 1973 do 22 września 2000 roku 

(Polski Fiat 126p). Polska wersja licencyjna produkowana była przez fabryki w Bielsku-

Białej i w Tychach. Jego poprzednikiem był Fiat 500, następcą Fiat Cinquecento.  

Łącznie wyprodukowano 4 671 586 sztuk fiatów 126, z czego we Włoszech powstało 

1 352 912 sztuk. W Polsce wyprodukowano łącznie 3 318 674 sztuk Fiatów 126. 

Moc silnika. 594 cm³, 17 kW (23 KM), 652 cm³, 17,7 kW (24 KM), ładowności 320 kg, 

bagażnik z przodu, akumulator z przodu, silnik z tyłu, zbiornik paliwa 21 litrów. 

Materiał nr 2 (zdjęcia) 

Józef Pinior 

https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=H-grWo-

hN8G6kwX70Z-QDQ&q=pinior+&oq=pinior+&gs_l 

Stanisław Huskowski 

https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=H-grWo-

hN8G6kwX70Z-QDQ&q=stanisław+huskowski&oq 

Piotr Bednarz 

/www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=xegrWoDHFM2d

kwXj9JjIAg&q=piotr+bednarz+wrocław&  

Tomasz Surowiec 

https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=H-grWo-hN8G6kwX70Z-QDQ&q=pinior+&oq=pinior+&gs_l
https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=H-grWo-hN8G6kwX70Z-QDQ&q=pinior+&oq=pinior+&gs_l
https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=H-grWo-hN8G6kwX70Z-QDQ&q=stanisław+huskowski&oq
https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=H-grWo-hN8G6kwX70Z-QDQ&q=stanisław+huskowski&oq


https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=xegrWoDH

FM2dkwXj9JjIAg&q=tomasz+surowiec+wrocław& 

Materiał nr 3 

Utwór muzyczny zespołu Big Cyc – Mały Fiat 

https://www.youtube.com/watch?v=_9fUV10JYtY 

Materiał nr 4  

Kadr z filmu 80 milionów – wypłata w banku 

https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=xegrWoDH

FM2dkwXj9JjIAg&q=80+milonów&oq=80+milon 

Fiat 126 p 

www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=xegrWoDHFM2dk

wXj9JjIAg&q=80+milonów+maluch&oq= 

Materiał  nr 5 

Gazeta Wyborcza 18 kwietnia 2015 roku – Stanisław Huskowski o 80 milionach 

Materiał nr 6 

Fragment tekstu Wojciecha Sitarza 80 milionów 

Materiał pomocniczy: przygotowany plakat lub aplikacja przedstawiająca rysunek lub kontur 

Fiata 126 p oraz mniejsze aplikacje (wycinki) bagaży, walizek, dziecięcego wózka. 

https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=xegrWoDHFM2dkwXj9JjIAg&q=tomasz+surowiec+wrocław&
https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=xegrWoDHFM2dkwXj9JjIAg&q=tomasz+surowiec+wrocław&
https://www.youtube.com/watch?v=_9fUV10JYtY
https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=xegrWoDHFM2dkwXj9JjIAg&q=80+milonów&oq=80+milon
https://www.google.pl/search?dcr=0&biw=1094&bih=511&tbm=isch&sa=1&ei=xegrWoDHFM2dkwXj9JjIAg&q=80+milonów&oq=80+milon

