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Już po raz piąty z rzędu Fiat SpA został wyróżniony
w rankingu Dow Jones Sustainability (DJSI) World
i Europe. Otrzymując wysoką punktację w tych
prestiżowych indeksach firma potwierdziła swoją
pozycję lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju.

FIRMA
STRATEGIA

4

Gru pa otrzy ma ła 89 punk tów na 100 w po -
rów na niu ze śred nią 61 na 100 uzy ska ną
przez fir my z sek to ra mo to ry za cyj ne go, któ-

re ana li zo wa ła Ro be co SAM, spół ka do radz twa in we -
sty cyj ne go w za kre sie zrów no wa żo ne go roz wo ju. 
Obec ność w kla sy fi ka cji pre sti żo wych in dek sów
Dow Jo nes Su sta ina bi li ty (DJSI) World i Eu ro pe do -
ty czy wy łącz nie firm uwa ża nych za naj lep sze
w dzia łal no ści go spo dar czej, ochro nie śro do wi ska
oraz re la cjach so cjal nych. Do DJSI World zo sta ło
za pro szo nych 31 firm z sek to ra mo to ry za cyj ne go
i tyl ko 3 we szły do ran kin gu, na to miast do kla sy fi -
ka cji DJSI Eu ro pe za pro szo no 7 firm, a do pusz -
czo ne zo sta ły tyl ko 3. 
„Gru pa nie zre zy gno wa ła ze swo je go przy wódz twa
z tym za kre sie, po mi mo co raz więk szej kon ku ren -
cji na glo bal nym ryn ku. Pa mię ta my o na szym mo -

ral nym obo wiąz ku, ma ją cym na ce lu przy czy nia nie
się do two rze nia „ju tra” za rów no w przed się bior -
stwie, jak i spo łecz no ści. Kul tu ra od po wie dzial no -
ści jest ce lem wyż szym niż suk ces w biz ne sie, do
któ re go dą ży my każ de go dnia”, uwa ża Ser gio
Mar chion ne, dy rek tor ge ne ral ny (CEO) Fia ta S.p.A.
Gru pa Fiat osią gnę ła mak sy mal ny wy nik w nie mal
wszyst kich ob sza rach ana li zo wa nych przez Ro be -
co SAM: pod ką tem po sza no wa nia śro do wi ska
i prze ciw dzia ła nia zmia nom kli ma tycz nym oraz
w po li ty ce i za rzą dza niu w za kre sie ochro ny śro -
do wi ska, a tak że w wy mia rze so cjal nym, tj. w za -
kre sie roz wo ju i za rzą dza nia za so ba mi ludz ki mi,
bez pie czeń stwa pra cy i za gro że nia cho ro ba mi za -
wo do wy mi. Naj wyż szy sto pień kon cer no wi przy -
zna no tak że w sfe rze za rzą dza nia in no wa cja mi,
a w sek to rze – za od po wie dzial ność wo bec spo -
łecz no ści oraz za rzą dza nie cią gło ścią do staw.
W 2012 ro ku Gru pa po szczy cić się mo że do bry mi
wy ni ka mi w sfe rze in no wa cji na rzecz zrów no wa -
żo ne go roz wo ju, ogra ni cze nia wpły wu pro ce sów
pro duk cyj nych na śro do wi sko na tu ral ne i za an ga -

w zrównoważonymrozwoju
Fiat nadal liderem
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żo wa nia na rzecz spo łecz no ści, w któ rej dzia ła.
Świad czy o tym kil ka aspek tów. Naj waż niej szy
to  pry mat mar ki Fiat wśród pro du cen tów naj le piej
sprze da wa nych sa mo cho dów w Eu ro pie w za kre -
sie naj niż szej emi sji CO2 z wy ni kie m119,8 g/km
oraz wpro wa dze nie na ry nek ame ry kań ski Fia ta
500 z na pę dem elek trycz nym o ze ro wej emi sji.
Gru pa osią gnę ła w Eu ro pie tak że przy wódz two,
je że li cho dzi o po jaz dy za si la ne me ta nem, z udzia -
łem w ryn ku na po zio mie 70% i naj więk szą ga mą
ofe ro wa nych sa mo cho dów (10 mo de li). W Ame ry -
ce Pół noc nej na to miast jest pierw szym pro du cen -
tem sa mo cho dów, któ ry pro du ku je pic ku pa za si -
la ne go ga zem ziem nym, RAM 2500 He avy Du ty
CNG. Po twier dze niem dzia łań w za kre sie zrów no -
wa żo ne go roz wo ju jest tak że przy zna nie w 2012
ro ku za kła do wi Fiat Po wer tra in Tech no lo gies
w Biel sku -Bia łej ty tu łu Gold Award World Class
Ma nu fac tu ring, a w 2013 r. pre sti żo we go wy róż -
nie nia Au to mo ti ve Le an Pro duc tion Award (wy róż -
nie nie to w 2012 ro ku otrzy mał tak że za kład w Po -
mi glia no d’Ar co, któ ry w tym ro ku uho no ro wa ny
zo stał też zło tym po zio mem WCM). Wspo mnieć
na le ży po nad to o cią głej re duk cji wpły wu pro ce -
sów pro duk cyj nych na śro do wi sko w za kła dach
na le żą cych do kon cer nu na ca łym świe cie (re duk -
cja emi sji CO2 wiel ko ści oko ło 230.000 ton
i zmniej sze nie zu ży cia wo dy o 2 mi liar dy m3) oraz
21 mi lio nach eu ro prze zna czo nych na ini cja ty wy
i pro jek ty wspar cia roz wo ju eko no micz ne go, so -
cjal ne go i kul tu ral ne go lo kal nych spo łecz no ści,
a tak że licz nych oka zjach dia lo gu i za an ga żo wa nia
udzia łow ców i part ne rów biz ne so wych Gru py
w te ma ty zwią za ne ze zrów no wa żo nym roz wo jem. 
Fiat S.p.A. kla sy fi ko wa ny jest rów nież w in nych
wio dą cych in dek sach świa to wych: Eu ro next Vi geo
Eu ro pe 120, Eu ro next Vi geo Eu ro zo ne 120, ESI
Excel len ce Eu ro pe, STOXX Glo bal ESG Le aders,
STOXX Glo bal ESG Envi ron men tal Le aders,
STOXX Glo bal ESG So cial Le aders, STOXX Glo bal
ESG Go ver nan ce Le aders, EC PI Eu ro Ethi cal Equ -
ity and EC PI Emu Ethi cal Equ ity, FTSE EC PI Ita lia
SRI Bench mark, FTSE EC PI Ita lia SRI Le aders and
MSCI ACWI In dex.

CNH Industrial, jeszcze pod nazwą Fiat Industrial,

trzeci rok z rzędu został sklasyfikowany jako

Lider Sektora w indeksach Dow Jones

Sustainability (DJSI) World i Europe. Grupa

uzyskała wynik 88/100, a średnia dla wszystkich

firm z sektora Industrial Engineering wyniosła

49/100. Do wzięcia udziału w DJSI World

zaproszono 98 firm z sektora Industrial

Engineering, a dopuszczono zaledwie 12,

natomiast w przypadku DJSI Europe do wzięcia

udziału w procesie zaproszonych było 30

przedsiębiorstw, z czego włączono 8.

CNH Industrial uzyskał maksymalną liczbę

punktów w głównych obszarach oceny

w kategorii środowiskowej (polityka

środowiskowa i zarządzanie środowiskowe

własnymi procesami produkcyjnymi),

w społecznej (rozwój i zarządzanie kapitałem

ludzkim, działalność filantropijna, raportowanie)

oraz w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Prezes CNH Industrial, Sergio Marchionne,

skomentował to wydarzenie w następujący

sposób: „Potwierdzenie trzeci rok z rzędu swej

pozycji w indeksach Dow Jones Sustainability

jest dla nas ważnym dowodem naszego

codziennego zaangażowania, które będzie

kontynuowane poprzez ustalanie coraz bardziej

zobowiązujących celów”.

RANKING

CNH Industrial liderem w branży 
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motoryzacjiArchitekt polskiej

Filippo
Gallino

21paź dzier ni ka 2012 ro ku, po krót kiej cho -
ro bie zmarł 62-let ni En ri co Pa vo ni, Pre -
zes Gru py Fiat w Pol sce i spół ki Fiat Au -

to Po land, zwią za ny z kon cer nem od 1969 ro ku,
a z Pol ską od po cząt ku lat 70. W tym ro ku świę to -
wał by 20-le cie naj więk sze go osią gnię cia w swo jej
ka rie rze – pod pi sa nia po ro zu mie nia za twier dza ją ce -
go na by cie przez Fia ta Fa bry ki Sa mo cho dów Ma -
ło li tra żo wych. 15 wrze śnia 1993 ro ku, tak zwa na
„Clo sing Da te” za my ka ła dwu let nie ne go cja cje,
w któ rych Pa vo ni od gry wał jed ną z głów nych ról. 
Pre zes nie lek ce wa żył prze szło ści, nie był jed nak
zwo len ni kiem na zbyt dłu gie go jej roz pa mię ty wa nia.
In stynkt me ne dże ra pod po wia dał mu ogra ni cza nie
się ra czej do spraw bie żą cych. Przede wszyst kim
sta rał się jed nak zro zu mieć wy zwa nia, ja kie nie sie
przy szłość. Ta je go wro dzo na za le ta spra wi ła, że

do ko ny wał od waż nych wy bo rów, na któ rych ko -
rzy sta ła za rów no fir ma, jak i nasz kraj. W me diach
mó wi się o nim dziś „Czło wiek, któ ry zmie nił pol ski
prze mysł” lub „Ar chi tekt pol skiej mo to ry za cji”. To,
że obec nie w Pol sce jest nie mal 20 spółek Fia ta
za trud nia ją cych 10 ty s. pra cow ni ków, to rów nież
za słu ga od wa gi Pa vo nie go, je go umie jęt no ści in ter -
pre to wa nia zda rzeń i prze wi dy wa nia ich roz wo ju.
Na by cie FSM -u przez Fia ta Au to sta no wi ło ostat ni
i naj waż niej szy etap w hi sto rii współ pra cy prze my -
sło wej wło skie go kon cer nu z Pol ską. Praw dzi wy
prze łom na stą pił jed nak w 1987 ro ku, nie mal dwa
la ta przed wy da rze nia mi po li tycz ny mi, któ re do pro -
wa dzi ły do zbu rze nia mu ru ber liń skie go. To wte dy
Fiat na mo cy umo wy li cen cyj nej z FSM -em zbu do -
wał w Ty chach za awan so wa ną tech no lo gicz nie fa -
bry kę do pro duk cji, wy łącz nie tu taj, stra te gicz ne go
mo de lu Ci nqu ecen to, któ ry miał być sprze da wa ny
na ca łym świe cie. Ża den in ny pro du cent z Za cho du
nie ośmie lił się wcze śniej na ta ki krok. Nikt jed nak
nie był w sta nie prze wi dzieć tak ry chłe go upad ku
pa nu ją ce go w Pol sce już od czter dzie stu lat ustro -
ju ko mu ni stycz ne go. W kon tek ście wy da rzeń na -
zna czo nych du żą nie pew no ścią, de cy zja Fia ta by ła
nie tyl ko od waż na i da le ko wzrocz na. By ła na de
wszyst ko de cy zją pod ję tą w od po wied nim cza sie.
En ri co Pa vo ni nie mógł te go prze wi dzieć. Nie dys -
po no wał krysz ta ło wą ku lą, w któ rej moż na od czy -
tać przy szłość. In tu icja jed nak pod po wia da ła mu,
że za rów no dla Fia ta, jak i dla Pol ski, tra fia się oka -
zja jed na z tych, ja kie zda rza ją się tyl ko raz. Z War -
sza wy śle dził ca ły pro ces ne go cja cyj ny pro wa dząc
roz mo wy dy plo ma tycz ne na dwóch fron tach.
Z jed nej stro ny sta rał się ła go dzić wąt pli wo ści
i scep ty cyzm me ne dże rów z Tu ry nu co do sta bil -
no ści sy tu acji go spo dar czej w Pol sce, z dru giej zaś
na ma wiał do pod pi sa nia umo wy rząd pol ski, któ ry

20 lat temu zakończono dwuletnie negocjacje 
w sprawie nabycia przez Fiata FSM-u, 
w których kluczową rolę odegrał Enrico Pavoni.



chciał za stą pić pro duk cję wy słu żo ne go już mo de -
lu 126, w wy jąt ko wo trud nych re aliach go spo dar -
czych Pol ski koń ca lat 80. Gra o przy szłość pro wa -
dzo na przez obie za in te re so wa ne nią stro ny, wy -
ma ga ła wiel kich umie jęt no ści dy plo ma tycz nych
i kie dy pa trzy my na tam te wy da rze nia z per spek ty -
wy lat wi dać, jak wie le osta tecz ne po ro zu mie nie
za wdzię cza umie jęt no ściom i ta len to wi Pa vo nie go,
któ ry w tej grze grał pierw sze skrzyp ce. W tę grę
dy plo ma tycz ną, wy ma ga ją cą du żych umie jęt no ści
w pro wa dze niu ne go cja cji, Pa vo ni za an ga żo wał się
bez resz ty. Mi mo róż nic, ja kie ist nia ły wów czas
w co dzien nym ży ciu i od mien nym sys te mie po li -
tycz no -eko no micz nym w sto sun ku do Włoch – ko -
chał Pol skę, wie rzył w nią, i to tu taj osta tecz nie
zde cy do wał się za miesz kać i za ło żyć ro dzi nę. 
Dwa la ta póź niej, w 1989 ro ku, od by ły się w Pol -
sce pierw sze „de mo kra tycz ne” wy bo ry. To był
rów nież po czą tek go spo dar ki ryn ko wej nad Wi słą.
W lip cu 1990 ro ku pol ski par la ment prze gło so wał
usta wę o po wszech nej pry wa ty za cji. „Plan Bal ce -
ro wi cza” miał prze kształ cić pol ską go spo dar kę na
wzór za chod ni, za ha mo wać ga lo pu ją cą in fla cję
i do pro wa dzić do wy mie nial no ści zło tów ki. By ły to
re for my nie zbęd ne i ko niecz ne. Ale dla wiel kich
kra jo wych firm plan ten oka zał się za bój czy, bo
w 1990 ro ku na gle zo sta ły po zba wio ne wspar cia
fi nan so we go z bu dże tu pań stwa. Pry wa ty za cja
mia ła uchro nić je przed upad kiem. W ten spo sób
do szło do za ku pu przez Gru pę Fiat fa bry ki FSM.
Pierw sze eg zem pla rze Ci nqu ecen to, jesz cze
„made by FSM”, zje cha ły z li nii mon ta żo wej fa bry ki
w Ty chach kil ka mie się cy wcze śniej. Nikt nie był
w sta nie prze wi dzieć to ku ów cze snych zda rzeń.
Na wet En ri co Pa vo ni. Ale dzię ki nie mu „Pol ska
Dro ga Fia ta” wzbo ga ci ła się o no wy, jesz cze bar -
dziej fa scy nu ją cy roz dział.

HISTORYCZNE KALENDARIUM

Z FSM do Fiat Auto Poland
11 października 1991
Parafowanie listu intencyjnego między Fiatem
a przedstawicielami rządu RP i FSM rozpoczyna
formalne negocjacje.

28 maja 1992
Podpisanie umowy o utworzeniu spółek: Fiat Auto
Poland, Magneti Marelli Poland i Teksid Poland.
Rzeczywista wartość FSM zostanie ustalona
między „dniem otwarcia”, czyli datą nabycia FSM
przez Fiata Auto, a „dniem zamknięcia”,
określonym drogą negocjacji.

16 października 1992 
Dzień otwarcia (Opening Date) nowych spółek –
minister finansów Jerzy Osiatyński i szef dyrekcji
operacji międzynarodowych Fiata Auto Guglielmo
Capra podpisują w obecności premier Hanny
Suchockiej protokoły powstania trzech spółek
polsko-włoskich.

15 września 1993 
Dzień zamknięcia (Closing Date) – podpisanie
kontraktu kończącego dwuletni proces
negocjacyjny.

W swojej
dwudziestoletniej
działalności (od
1992 do 2012
roku) firma 
Fiat Auto Poland
wyprodukowała
6,5 miliona
samochodów,
w tym na eksport
– 4,8 miliona. 
Na zdjęciu linia
montażowa
Cinquecento
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To zwinny samochód o sportowym sercu.
Nowa Alfa Romeo 4C, dwumiejscowe coupé 
o zaawansowanej technologii i pełne
zmysłowości, oferuje zapierającą dech 
w piersiach jazdę i doskonałe osiągi.

Stefania
Castano

PRODUKT
ALFA ROMEO

Super Alfa
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Na Sa lo nie we Frank fur cie
mo del ten za chwy cił mi -
lio ny zwie dza ją cych. Mo -

wa o Al fie Ro meo 4C, któ re j trud -
no bę dzie ukryć się w tłu mie in -
nych aut. To uro kli we dwu miej -
sco we co upé stwo rzo no po to,
by je go użyt kow ni cy mo gli czer -
pać ra dość z osią gów pla su ją -
cych mo del wśród naj szyb szych
sa mo cho dów, mi mo nie wiel kiej
po jem no ści sko ko wej. Je go czte -
ro cy lin dro wy sil nik 1750 Tur bo
Ben zy na ge ne ru je nie mal 240 KM (137 na litr) i mak -
sy mal ny mo ment ob ro to wy na po zio mie 350 Nm,
z cze go 80% jest do stęp nych już przy 1700 ob ro -
tach. Pręd kość mak s. wy no si po nad 250 km/h,
a przy spie sze nie od ze ra do stu w 4,5 se kun dy na -
praw dę ro bi wra że nie. Wy nik ten sta wia Al fę 4C
wśród naj szyb ciej przy spie sza ją cych sa mo cho dów.
Aby uzy skać ta kie osią gi, Al fa Ro meo po sta no wi ła
pójść w stro nę zmniej sze nia ma sy po jaz du, uzna -
jąc tę kwe stię za prio ry tet wo bec opcji zwięk sze nia
licz by ko ni. Ce lem fir my by ły uzy ska nie lek ko ści
i wy daj no ści. W ich osią gnię ciu po mo gło za sto so -
wa nie no wych ma te ria łów i roz wią zań, a tak że
żmud na pra ca ba daw cza w za kre sie za awan so wa -
nych tech no lo gii, w wie lu przy pad kach za czerp nię -
tych z For mu ły 1 lub sek to ra lot ni cze go. W re zul ta -
cie no wy mo del otrzy mał plat for mę z włók na wę -
glo we go wa żą cą za le d wie 65 ki lo gra mów, spryt nie
po łą czo ną z ele men ta mi alu mi nio wy mi, dzię ki cze -
mu Al fa 4C wa ży tyl ko 895 kg, a sto su nek ma sy
do mo cy wy no si w niej mniej niż 4 kg/1 KM. Oko ło
czte ry me try dłu go ści i roz staw osi mniej szy niż 2,4 m
wpły wa ją na to, że sa mo chód jest bar dzo kom pak -
to wy, z dru giej zaś pod kre śla ją je go wy jąt ko wą
zwin ność na dro dze. 4C ma być bo wiem w stu pro -
cen tach pro duk tem staj ni „Al fa”, pod kre śla ją cym
je go spor to wy cha rak ter, któ ry na róż nych ro dza -
jach dróg, a na wet na to rze – gdzie du że zna cze nie
ma ją pręd kość i przy spie sze nie bocz ne – za pew nia
wy jąt ko wą przy jem ność z jaz dy, pod kre śla ną do -
dat ko wo pra cą au to ma tycz nej skrzy ni bie gów z po -
dwój nym su chym sprzę głem „Al fa TCT” i wy bie ra -
ka mi Al fa D.N.A. z no wym try bem Ra ce. To po jazd
eks klu zyw ny, ale w bar dziej przy stęp nych ce nach
(se ria spe cjal na „Launch edi tion” ma kosz to wać
60 ty s. eu ro). Do stęp nych bę dzie za le d wie 3.500
je go eg zem pla rzy rocz nie, z cze go 1.000 ma tra fiać
do Eu ro py. Mo del ten sta no wi po czą tek glo bal ne -
go pla nu roz wo ju mar ki Al fa Ro meo, któ ra za mie rza
stać się mar ką mo gą cą kon ku ro wać z in ny mi mo -
de la mi z seg men tu Pre mium. Nie przy pad kiem po -
dej mu je więc współ pra cę z fir mą Ma se ra ti, w któ rej
za kła dzie jest pro du ko wa ny mo del 4C.

Nowy Multijet dla Giulietty
We Frankfurcie „paradowała” również Giulietta Model Year 14, w której
debiutuje silnik 2.0 JTDM o mocy 150 KM wyposażony w system wtrysku
Multijet drugiej generacji. Wewnątrz samochód ten „naszpikowany” jest
wręcz systemami łączności. Na zamówienie dostępna jest bowiem
innowacyjna platforma informacyjno-rozrywkowa Uconnect z ekranem
dotykowym o przekątnej 5 lub 6,5 cala, nawigacją satelitarną i poleceniami
głosowymi do praktycznego sterowania różnymi źródłami i urządzeniami
multimedialnymi. Samochód otrzymał też nową osłonę chłodnicy
i chromowane ramy reflektorów przeciwmgielnych. Ponadto dostępne są
trzy nowe kolory i trzy nowe typy obręczy kół ze stopów lekkich. 
Nowe są również poszycia foteli, elementy
wykończeniowe kierownicy, deski
rozdzielczej, paneli drzwi,
klamek, więcej jest też
schowków. 

Nadchodzi gama MiTo 2014
Drugą nowością marki Alfa Romeo jest MiTo Model Year 14, od niedawna
dostępny na rynkach europejskich. Gama modelu składa się z 5 wersji
wyposażenia, 10 kolorów nadwozia, wśród których pojawił się nowy,
Anthracite Grey, i 10 różnych obręczy kół ze stopów lekkich. Większy jest
teraz wybór silników, wśród których debiutuje 0.9 Turbo TwinAir o mocy
105 KM. We wnętrzu zaproponowano cztery kombinacje kolorystyczne 
i trzy nowe warianty deski rozdzielczej.
W nowej MiTo debiutuje także
system Uconnect
wyposażony
w dotykowy ekran
o przekątnej 5 cali,
z wbudowanym
lub nie systemem
nawigacji.

9
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Alfa Romeo 4C i Maserati Ghibli to nowości,
ale tej jesieni powiew świeżości wniosą też
Abarth, Lancia, Fiat i Ferrari. Główną rolę
w nich odegra dynamizm i technologia.

PRODUKT
AUTO

nowości
Powiew

Są sa mo cho dy i jest Fer ra -
ri. Róż ni ca nie po le ga by -
naj mniej na pręd ko ści, ce -

nie czy na wet pre sti żu tej naj -
słyn niej szej mar ki na świe cie.
Wy jąt ko wy cha rak ter Fer ra ri bie -
rze się z cią głe go dą że nia do po -
pra wy osią gów i po szu ki wa nia
per fek cyj nych, bez kom pro mi so -

wych ide ałów. Ta ki jest wła śnie
no wy mo del 458 Spe cia le, któ ry
do łą czy do 458 Ita lia i 458 Spi -
der. Wy po sa żo ny jest w ośmio -
cy lin dro wy sil nik wol nos są cy
w ukła dzie V pod ką tem 90°
o po jem no ści 4,5 li tra, któ ry ge -
ne ru je moc 605 KM. To 135 ko -
ni me cha nicz nych na każ dy litr

po jem no ści sko ko wej, co sta -
no wi naj wyż szą jak do tąd moc,
ja ką uzy ska no z te go ty pu sil ni -
ka. Dzię ki sto sun ko wi ma sy
do mo cy na po zio mie 2,13 kg/
KM, 458 Spe cia le przy spie sza
od ze ra do stu km/h w trzy se -
kun dy, a do 200 w 9,1 s. Mo del
ten wy róż nia się tak że zmo der -
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po ja wią się na eu ro pej skim ryn -
ku w stycz niu przy szłe go ro ku.
Bę dą prze zna czo ne dla klien ta
po dró żu ją ce go w ru chu miej -
skim, dla któ re go waż na jest za -
rów no dy na mi ka jaz dy, jak i styl.
Mi ni va na ozdo bio no błysz czą cy -
mi, czar ny mi wy koń cze nia mi
na osło nie chłod ni cy, de sce roz -
dziel czej i kie row ni cy, a tak że lo -
go „S” na po kry wie ba gaż ni ka
i sie dze niach przed nich, któ re
do dat ko wo wzbo ga co no sza ry -
mi prze szy cia mi. 
W mo de lu Del ta MY 14 uwa gę
przy cia ga ją ob ni ża ne pro gi i zde -
rza ki w ko lo rze nad wo zia, po -
dwój na koń ców ka ru ry wy de -
cho wej i kon so la środ ko wa zdo -
bio na błysz czą cy mi i ma to wy mi
wstaw ka mi.

ni zo wa ną ae ro dy na mi ką (wy po -
sa żo no go w ele men ty ru cho me
z przo du i z ty łu) i kon tro lą dy na -
micz ną sa mo cho du, któ re za -
pew nia ją nie tyl ko do sko na łe
osią gi, ale rów nież bez pie czeń -
stwo i ła twość pro wa dze nia.

WSZYSTKIEGO
NAJ... 595
Naj now szy mo del sy gno wa ny
zna kiem Skor pio na na zy wa się
595 „50º An ni ver sa rio”, a po wstał
dla uczcze nia 50. rocz ni cy wpro -
wa dze nia w ro ku 1963 tej wła -
śnie od mia ny Abar tha. Wer sję
od da ją cą hołd po przed nicz ce wy -
pro du ko wa no w za le d wie 299
eg zem pla rzach, a ozdo bio no ją
hi sto rycz nym lo go i tra dy cyj ny mi
czer wo no -bia ły mi na klej ka mi. Jej
osią gi są naj wyż sze w tej kla sie
sa mo cho dów, dzię ki sil ni ko wi 1.4
T -Jet o mo cy 180 KM, skrzy ni bie -
gów „Abarth Com pe ti zio ne”, udo -
sko na lo ne mu ukła do wi ha mul co -
we mu i wy de cho wi „du al mo de”.

NO WE SIL NI KI
DLA 500L
Tur bo die sel 1.6 Mul ti Jet II i tur bo -
-ben zy na 1.4 T -Jet, oba o mo -
cy 120 KM, to no we sil ni ki, któ re
„wej dą” do ga my mo de lu 500L.

W pierw szym z nich za sto so wa no
sys tem wtry sku „Com mon Ra il”
trze ciej ge ne ra cji, któ ry po zwa la
na pre cy zyj ne ste ro wa nie ilo ścią
ole ju na pę do we go do pro wa dza -
ne go do ko mo ry spa la nia. Wy so -
kie wa lo ry pre zen tu je tak że
ben zy no wa jed nost ka 1.4 T -Jet.
Ten trwa ły i nie za wod ny sil nik za -
pew nia do sko na łe osią gi przy jed -
no cze snych ni skich kosz tach
eks plo ata cji.

LAN CIE 
NA 2014 ROK
Ma ją ce swój de biut na sa lo nie
we Frank fur cie no we wer sje Lan -
cii na 2014 rok Voy ager S i Del ta
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George Clooney, Sandra Bullock czy top
modelka Eva Riccobono – na czerwonym
dywanie 70. Międzynarodowego Festiwalu
Filmowego w Wenecji pojawiło się wiele
światowych gwiazd. A obok nich Maserati.

Francesca
Rech

w Wenecji
Pośród sław

Mar ka Ma se ra ti udo wod ni -
ła ostat nio, że jej sa mo -
cho dy świet nie czu ją się

w świe tle re flek to rów. Pod czas fe -
sti wa lu świa to we go ki na mo de le
Qu at tro por te i Ghi bli przy cią ga ły
uwa gę fo to gra fów, pu blicz no ści
i ob słu gi im pre zy, wo żąc po wy -

spie Li do gwiaz dy eu ro pej skie go
i świa to we go ki na, re ży se rów
i pro du cen tów. Ich tra sa wio dła
przede wszyst kim do Pa laz zo del
Ci ne ma, gdzie gwiaz dy, a wraz
z ni mi mo de le Ma se ra ti, „po zo -
wa ły” fo to re por te rom na czer wo -
nym dy wa nie. Ko lej nym waż nym

dla gwiazd fil mu miej scem był
Ho tel Excel sior. Tam, przy ba se -
nie, mar ka spod zna ku Trój zę bu
przy go to wa ła ele ganc ki lo un ge
bar. W tym miej scu od by wa ły się
też eks klu zyw ne par ty kok taj lo we,
na któ rych nie bra ko wa ło ce le bry -
tów z ca łe go świa ta.

AKTUALNOŚCI
KINO
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Luksusowej limuzynie Maserati
Quattroporte dał się uwieść nawet
hollywoodzki pożeracz damskich
serc. George Clooney (na stronie

obok) prezentował w Wenecji 
thriller science-fiction, którego

premiera odbyła się w październiku. 
Film Grawitacja reżyserował 

Alfonso Cuarón, a jedną
z głównych ról, poza Clooney’em, 

gra również Sandra Bullock

SCARLETT JOHANSSON

EVA RICCOBONO

Ekskluzywne
imprezy, koktajl
party czy uroczyste
obiady 
w światowym
towarzystwie –
takie wydarzenia
miały miejsce na
Tarasie Maserati 
w Hotelu Excelsior,
gdzie niemal
wszędzie widoczne
było logo marki
Maserati

Galę 70. Edycji Festiwalu
poprowadziła była supermodelka

Eva Riccobono. Być może jej 
piękno przyćmiło nieco urok 

gwiazd kina, ale trzeba przyznać, 
że dobór jej kreacji na wieczorne 

prezentacje był wręcz idealny!

Amerykańska
aktorka skupiła na
sobie wzrok nie tylko
swą kreacją, ale
również gotowością
w rozdawaniu
autografów,
uśmiechów i „oczek
puszczanych” do
publiczności. 
W Wenecji Scarlett
pojawiła się u boku
reżysera Jonathana
Galzera, by
zaprezentować film
Under the skin, 
w którym gra
kosmitkę



14

„Born to be a motorhome” to hasło podczas 
Caravan Salon w Düsseldorfie, które podkreśla,
że Fiat Ducato jest nr 1 wśród kamperów.

Wran kin gu naj le piej sprze -
da ją cych się w Niem -
czech po jaz dów ba zo -

wych dla kam pe rów Fiat Du ca to
zo stał zwy cięz cą pierw sze go
pół ro cza 2013 ro ku, zo sta wia jąc
za so bą na wet kra jo wą kon ku -
ren cję. W okre sie tym na ba zie
te go uni wer sal ne go wło skie go
mo de lu wy ko na no w Niem -
czech łącz nie 12.086 sa mo cho -
dów kem pin go wych, co sta no wi
wzrost o oko ło 6 procent w po -

52. edy cja tar gów Ca ra van Sa -
lon (31.08-8.09) da je jesz cze
wię cej po wo dów do za do wo le -
nia kon cer no wi Fiat i Ive co.
Przez okrą gły ty dzień sto iska
obu firm od wie dzi ło po nad 175
tys. zwie dza ją cych, w tym mi ło -
śni cy tu ry sty ki sa mo cho do wej
z Chin, Ja po nii i USA. Go ście
nie ukry wa li, że są bar dzo wy -
czu le ni na wa lo ry eko lo gicz ne
po jaz dów. W bran ży trans por to -
wej zaś Fiat jest li de rem w za -

Król jest jeden

PRODUKT
FIAT DUCATO

tekst
i zdjęcia

Rafał
Dobrowolski

rów na niu z I po ło wą 2012 ro ku.
Fiat Du ca to zwięk szył tym sa -
mym swój udział w ryn ku do po -
nad 69 procent.
Co spra wia, że Du ca to jest do -
sko na łą ba zą do bu do wy po jaz -
dów o wy so kiej war to ści do da -
nej? Wszak nie jest trud no stwo -
rzyć wy so ce funk cjo nal ny sa mo -
chód kem pin go wy, je śli dys po -
nu je się pod sta wą, któ rą spe -
cjal nie za pro jek to wa no, aby umo -
ż li wia ła wszyst kie ty py ada pta cji. 
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KAMPER DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Mobilnośćbez ograniczeń
Najpoważniejszym ograniczeniem

w budowie „domów na kołach” jest DMC

(dopuszczalna masa całkowita). Kto więc

nie lubi barier na pewno zwrócił uwagę na

stoisko Iveco. Iveco, spółka należąca do

grupy CNH Industrial, prezentowała model

Daily i Eurocargo Camper. Pod względem

zróżnicowania wersji oferta modelu Daily

należy do najszerszych na rynku:

dopuszczalna masa całkowita od 3,5 do 7

ton, podwozie z kołami pojedynczymi lub

bliźniaczymi, dziewięć silników i trzy

rodzaje skrzyń biegów. Tylny napęd oraz

blokada mechanizmu różnicowego

gwarantują bardzo dobre trzymanie się

drogi, zwłaszcza w warunkach ograniczonej

przyczepności. Taki układ napędu sprawdza

się doskonale w pojazdach kempingowych,

w których środek ciężkości jest przesunięty

w kierunku tylnej osi. Z kolei Eurocargo

Camper występuje w ośmiu wersjach

różniących się dopuszczalną masą

całkowitą (w tym 8, 9, 10 i 12 ton). 

kre sie ochro ny śro do wi ska.
Stra te gia ta za pew nia rów nież
ko rzy ści wła ści cie lom kam pe -
rów wy ko na nych na ba zie Fia ta
Du ca to. Do wy bo ru są wy łącz -
nie eko no micz ne sil ni ki Tur bo
Die sel Eu ro 5.
Be st sel le rem wśród sa mo cho -
dów kem pin go wych jest Fiat Du -
ca to 2.3 130 Mul ti jet II, o mo cy
96 kW (130 KM). Dzię ki mo men -
to wi ob ro to we mu 320 Nm sil nik
ten jest naj le piej przy sto so wa ny
do wy zwań na dłu gich tra sach.
Do stęp ny jest rów nież w wer sji
o wyż szej mo cy 109 kW (148
KM) w sa mo cho dzie Fiat Du ca to
2.3 150 Mul ti jet II. Ofer tę sil ni ko -
wą uzu peł nia Fiat Du ca to 2.0
115 Mul ti jet II z czte ro cy lin dro -
wym sil ni kiem o po jem no ści 2 l
(85 kW/115 KM) – naj czę ściej
wy bie ra ny w kam pe rach o dłu -
go ści 5,99 me tra (L1) oraz Fiat
Du ca to 3.0 180 Mul ti jet Po wer
z sil ni kiem o po jem no ści 3 l. Ten
ostat ni z im po nu ją cym mo men -
tem ob ro to wym 400 Nm spra -
wia, że Fiat Du ca to 3.0 180 Mul -
ti jet Po wer jest per fek cyj nym po -
jaz dem ba zo wym do pro duk cji
du żych kam pe rów. Trze ba bo -
wiem wie dzieć, że ba za jest jed -
na, ale nad bu do wa mo że róż nić
kon cep cją pro jek tan tów i firm
ka ro su ją cych nad wo zia.
Oprócz plat for my in ter ne to wej
po świę co nej sa mo cho dom kem -
pin go wym (www.fiat cam per.com),
Fiat anon so wał na swo im sto -
isku eu ro pej skim użyt kow ni kom
bez płat ną in fo li nię (00800-
34281111). W ra zie po trze by
po mo cą słu żą ope ru ją cy kil ku na -
sto ma ję zy ka mi kom pe tent ni
pra cow ni cy, któ rzy peł nić mo gą
na wet ro lę tłu ma czy po mię dzy
za in te re so wa nym a po mo cą
dro go wą. Funk cjo nu ją ca w 15
eu ro pej skich kra jach bez płat na
apli ka cja do smart fo nów „Fiat
Du ca to Cam per Mo bi le” za wie ra
in for ma cje o atrak cjach tu ry -
stycz nych, kem pin gach i miej -
scach par kin go wych, a tak że
ad re sy cer ty fi ko wa nych przez

Fiat Pro fes sio nal warsz ta tów na
te re nie Eu ro py, jak rów nież nu -
me ry te le fo nów do punk tów ser -
wi so wych i po mo cy dro go wej.
Do in no wa cji tech nicz nych no -
we go Fia ta Du ca to na le ży sys -
tem Trac tion+. Kon tro la trak cji,
któ ra mo że być ak ty wo wa na
przez na ci śnię cie przy ci sku aż
do pręd ko ści 30 km/h, po przez
wy ko rzy sta nie ha mul ców za po -
bie ga utra cie przy czep no ści
przed nich kół (np. na śli skiej na -
wierzch ni) i po przez in te li gent ne
prze nie sie nie mo men tu na pę do -
we go dba o za pew nie nie naj lep -
szej trak cji na wet w naj trud niej -
szych wa run kach. W mo de lu
z au to ma tycz ną skrzy nią bie gów
Com fort -Ma tic pre zen to wa no
zaś wa lo ry funk cji, któ ra bie rze
pod uwa gę oko licz ność, że

Polityka Fiata
jest precyzyjna:
oddajemy
najlepszą bazę
do produkcji
kamperów
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układ ste ro wa nia opty ma li zu je
wów czas punk ty zmia ny bie gów
od po wied nio do wy so kiej ma sy
po jaz du. Uży wa jąc try bu „UP”
spra wi my, że jaz da po stro mych
dro gach sta nie się wy god niej -
sza. Pod czas jaz dy pod gó rę
Com fort -Ma tic au to ma tycz nie
włą cza wyż szy bieg do pie ro przy
wyż szych ob ro tach, z ko lei przy
zjeź dzie w dół opty mal nie wy ko -
rzy stu je ha mo wa nie sil ni kiem.
Naj pro ściej zbu do wać „dom na
ko łach” na ba zie fur go nu Du ca -
to. Ich ga ma ofe ro wa na jest aż
w 8 róż nych po jem no ściach
prze strze ni ła dun ko wej (od 8 do
17 m3). Gdy by ku ba tu ra oka za ła
się i tak za ma ła, to in struk cja dla
firm ka ro se ryj nych prze wi du je
miej sca cię cia da chu w fur go nie. 
Du ca to III ge ne ra cji to li der
wśród po jaz dów o naj lep szym
sto sun ku ku ba tu ry wnę trza do
wy mia rów ze wnętrz nych po jaz -
du. Im po nu ją ca jest zwłasz cza
sze ro kość mię dzy nad ko la mi:
1422 mm to na dal naj wyż sza
war tość w kla sie po jaz dów dla
po sia da czy pra wa jaz dy ka te go -
rii B. Bar dzo istot ny wy miar nad -
wo zia ty pu fur gon to sze ro kość
wnę trza i wy so kość pro gu za ła -

Fiat zaprojektował najlepszą bazę pod

samochód kempingowy. Potwierdzają to

najnowsze wyniki sprzedaży kamperów

w Europie. Więcej argumentów za

wyborem Ducato wylicza menedżer

marki Fiat Professional w Polsce.

FWN: Jak powstawał Fiat Ducato?

Piotr Kolejwa: Pracując nad Ducato
projektanci Fiata mieli dwa cele: po
pierwsze, zbudować najlepszy samochód
dostawczy w klasie, po drugie – najlepszą
bazę pod samochód kempingowy.
Zacznijmy od drugiego celu. Aby go spełnić
na trzy lata przed premierą Ducato, nasz
koncept został przedstawiony do oceny
największym producentom nadwozi

kempingowych w Europie. Przekazali nam
oni 52 sugestie zmian w projekcie, z czego
aż 48 wdrożono. Zdecydowaliśmy się np.
zrezygnować z umieszczenia dźwigni
hamulca postojowego pośrodku kabiny, co
m.in. sprzyja komunikacji z zabudową
mieszkalną. Na wyraźnie też życzenie tych
firm powstała wersja z rozstawem osi
3800 mm. Ostatecznie zdecydowaliśmy
podzielić gamę dostępnych Ducato
w zależności od przeznaczenia na wersje
dostawcze oraz kempingowe. Dzięki temu
mogliśmy odpowiedzieć na różne potrzeby
klientów.
Baza podbiła też serca miłośników

podróży. Ducato nie ma sobie równych

wśród kamperów.

Nie tylko w segmencie kamperów. Fiat
Professional ma 23% udziału w polskim
rynku samochodów dostawczych.
Większość z tego stanowi Ducato, lider
rynku samochodów użytkowych, którego
sprzedaż rośnie z roku na rok. W 2013
Ducato stanowi ok. 13% całego rynku
samochodów użytkowych w Polsce. Jest
również liderem w Europie z 24% udziałem
w segmencie. Fiat jest liderem
w sprzedaży kamperów w Europie,
a całkowity udział w nim wzrósł z 55%
w 2006 roku do ponad 70% obecnie.
Niekwestionowanego Króla można

ulepszyć?

Cały czas pracujemy nad ulepszaniem
Ducato, zarówno pod względem

POLITYKA KONCERNU

Projektowanie najlepszej bazy do kamperów

kam pe ry są czę sto ła do wa ne aż
do gra nic do pusz czal nej ma sy
cał ko wi tej. Przez na ci śnię cie kla -
wi sza in no wa cyj na skrzy nia bie -
gów mo że zo stać prze łą czo na
do try bu „UP”. Elek tro nicz ny

Vario ze stajni
Pössl zwracał

uwagę pomysłem
na prysznic

w kamperze na
bazie furgonu
marki Ducato

dun ko we go. Ku bicz ne kształ ty
nad wo zia Du ca to w po łą cze niu
z ni sko po sa do wio ną ra mą czy -
nią go wy bit nie skro jo nym na
po trze by tu ry sty ki sa mo cho do -
wej. Du ca to od da je nam do
dys po zy cji wnę trze o sze ro ko ści
aż 1870 mm, a na wy so ko ści
okien ten wy miar się ga bli sko
dwóch metrów, co spra wia, że
w po przek do kie run ku jaz dy
mo że się tu zna leźć nie mal peł -
no wy mia ro wa sy pial nia.
Pod czas Ca ra van Sa lon pre zen -
to wa no je den kom plet ny po jazd
i pięć od mien nie skon fi gu ro wa -
nych pod wo zi. Wer sja „spe cjal -
na z ka bi ną kie row cy” z wy dłu -
żo nym roz sta wem osi (4.035
mm) po sia da m.in. oś tyl ną
o sze ro kim roz sta wie kół (1.980
mm – za miast stan dar do wych
1.790 mm), wy cię ty otwór da -
cho wy oraz oka blo wa nie wstęp -
ne dla nad wo zia. To ba za do

Fiat Ducato
zwiększył swój
udział w rynku
do ponad 69%
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pro duk cji kam pe rów ty pu pół in -
te gral i z al ko wą, czy li sy pial nią
nad szo fer ką. Wię cej moż li wo ści
kre owa nia kam pe rów da je fa -
brycz na wer sja pod wo zia „ka bi -
na z sil ni kiem” – a za tem bez ra -
my tyl nej i tyl nej osi. Te ostat nie
ele men ty są dzie łem firm ko ope -
ru ją cych (m.in. AL -KO).
Po za kam pe ra mi z al ko wą i ty pu
„se miin te gral” rów nie czę sto po -
wsta ją mo de le wy ko na ne od
pod staw, czy li bez wy ko rzy sta -
nia se ryj nej ka bi ny po jaz du ba -
zo we go. Spo sób przy go to wa nia
ka bi ny, któ ra jest po zba wio na
sie dzeń, słup ków, drzwi i przed -
niej szy by, umoż li wia in dy wi du -
ali za cję pro jek tu nad wo zia i wy -
koń cze nia wnę trza, tak aby od -
po wia da ło ono pre fe ren cjom
i po trze bom użyt kow ni ka. Je śli
do te go do dać 4 do stęp ne roz -
sta wy osi (od 3000 do 4035
mm) i moż li wość za bu do wy
miesz kal nej za przed ni mi fo te la -
mi o dłu go ści na wet 4 i wię cej
me trów, to ła two zro zu mieć po -
pu lar ność Du ca to wśród ka ro -
su ją cych po jaz dy spe cjal ne. 
Ba zę dla kró lew skiej kla sy sa -
mo cho dów kem pin go wych, tj.
kam pe rów zin te gro wa nych, sta -

no wi Fiat Du ca to Pod wo zie Ma -
xi Spe cial (pod wo zie, osie, me -
cha nizm na pę do wy, kok pit). Tu
w ogó le nie ma ob ry su ka ro se rii
ka bi ny, bo ta ki „dom na ko łach”
po wsta je w ca ło ści z lek kich
płyt ty pu san dwicz. Na sto isku
pre zen to wa no pod wo zie wy po -
sa żo ne w tyl ną oś o sze ro kim
roz sta wie z po dwój ny mi re so ra -
mi, sil nik Tur bo Die sel Mul ti jet
o po jem no ści 3.0 l i mo cy 130
kW (177 KM), ESP z kon tro lą
trak cji, jak rów nież au to ma tycz -
ną skrzy nię bie gów Com fort -

Furgon, podwozie
z kabiną i bez
kabiny – Ducato
jest doskonałą
bazą do budowy
pojazdów
o wysokiej
wartości dodanej.
Poniżej: 
Piotr Kolejwa,
menedżer marki
Fiat Professional
z Bogusławem
Cieślarem, kier.
biura prasowego
FAP prezentuje
walory Ducato

technologicznym oraz stylistyki. Niedawno
zmieniliśmy wnętrze oraz silniki. Sukces
Ducato zobowiązuje, tak jak hasło
towarzyszące obecności podczas Caravan
Salon: „Born to be a Motorhome”.
Obecny model pod względem
konstrukcyjnym nie zmieni się przez kilka
najbliższych lat ze względu na to, że
większość Ducato poddawana jest
rozmaitym zabudowom, a koszty
dostosowania do nowych parametrów
byłyby wysokie. Niedawno model
zadebiutował z nowoczesnymi silnikami
Euro5, które gwarantują najlepszy w klasie
stosunek mocy do zużycia paliwa. Ducato
natomiast będzie się zmieniał stylistycznie.
Kierunek ten wyznaczają potrzeby rynku,
więc przybędzie rozwiązań
teleinformatycznych, które zwiększają
komfort i bezpieczeństwo podróży.

-Ma tic, do sto so wa ną do naj -
wyż szych wy ma gań i mak sy -
mal nych ob cią żeń. W po rów na -
niu ze stan dar do wym pod wo -
ziem, pod wo zie Spe cial ko -
rzyst nie wy róż nia się pod
wzglę dem cię ża ru i mi ni mal nej
wy so ko ści ra my pod wo zia. 
30 lat hi sto rii Fia ta Du ca to to
pro ces osią ga nia co raz to bar -
dziej ku bicz nych kształ tów prze -
strze ni użyt ko wej. Do cza su de -
biu tu trze ciej ge ne ra cji kon cern
sprze dał na świe cie 1,7 mi lio na
sztuk Du ca to.
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FIRMA
IVECO

Krzysztof
Bielski

zdjęcia
Satiz Poland

Zakup modelu Iveco Stralis Hi-Way Euro VI
oznacza oszczędności ok. 9 tysięcy euro rocznie.

oszczędzania
Maszyna do
Ru szy ła je sien na ofen sy wa

Ive co Po land. W kil ku na stu
ośrod kach w kra ju fir ma

pre zen tu je no we go Stra li sa, któ ry
chlu bi się pre sti żo wym ty tu łem
„Mię dzy na ro do we go Sa mo cho du
Cię ża ro we go Ro ku 2013”. Klien ci
sty ka ją się z pro duk tem na wskroś
no wo cze snym i osz-częd nym. Te
dwie ce chy są klu czem, któ ry ma
za pew nić mu suk ces.

AR CY WAŻ NY TCO
TCO (To tal Cost of Owner ship) to
coś, na co klient, nie za leż nie od 

te go, czy po sia da je den sa mo -
chód, czy dys po nu je ogrom ną
flo tą, za wsze zwra ca szcze gól ną
uwa gę. Cał ko wi ty Koszt Po sia da -
nia i Użyt ko wa nia po jaz du ma
za sad ni cze zna cze nie przy wy bo -
rze ofer ty na sza le nie kon ku ren cyj -
nym ryn ku. No wy Stra lis pod tym
wzglę dem po zo sta wił kon ku ren cję
z ty łu. Brand ma na ger Ive co Syl -
we ster Bacz kow ski pod kre śla, że
w mo de lu z sil ni kiem Eu ro VI
w sto sun ku do je go po przed ni ka
TCO zo sta ły zre du ko wa ne o 6
proc. „Mia ły na to wpływ róż ne

kwe stie. Naj waż niej sze to oczy wi -
ście oszczęd ność pa li wa, ale tak -
że war tość re zy du al na, spra wa
prze glą dów i na praw oraz te le me -
ty ka, w tym głów nie sys tem Ive -
con nect Dri ve” – mó wi.

SZU KA JĄC OSZCZĘD NO ŚCI
Spe cja li ści z Ive co wy li czy li, że
po czte rech la tach użyt ko wa nia
po jaz du i prze je cha niu nim każ -
de go ro ku oko ło 150 tys. km, je -
go łącz ny koszt wy no si oko -
ło 600 tys. eu ro. To du ża kwo ta
i war to ją ogra ni czyć; ury wać
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pro cen ty tu i ów dzie, by klient
mógł po wie dzieć: mój sa mo chód
jest no wo cze sny, a przy tym
oszczęd ny i ta ni w eks plo ata cji. 
Bacz kow ski pod kre śla, że ce -
na po jaz du cię ża ro we go nie jest
za sad ni czym ele men tem kal ku la -
cji przed je go za ku pem. Sta no wi
ona tyl ko 12 proc. ogól nych kosz -
tów. Znacz nie po waż niej szy mi
wy dat ka mi są póź niej sze zu ży cie
pa li wa – aż 36 proc., oraz kosz -
ty zwią za ne z za trud nie niem kie -
row cy – 33 proc. Istot ne są też
opła ty dro go we i po dat ki – 13,1
proc., kosz ty ser wi so wa nia i na -
praw po jaz du – 5 proc. „Wi dać
z te go, że ce na jest waż na, ale nie
naj waż niej sza. W Stra lis Hi -Way
Eu ro VI po pra wio ne zo sta ły
wszyst kie ele men ty, na któ re mie -
li śmy wpływ. To, co uspraw ni li śmy
do pro wa dzi ło nas do ob ni że nia
cał ko wi tych kosz tów po sia da nia
i użyt ko wa nia o wspo mnia ne
już 6 proc. w po rów na niu z po -
przed nim mo de lem Eu ro V. 
Prze li cza jąc to na pie nią dze mo -
że my mó wić o oszczęd no ści
na po zio mie około 9 tysięcy eu -
ro rocz nie w każ dym Stra li sie”
– pod kre śla.

SKĄD TO SIĘ WZIĘ ŁO?
Oszczęd ność jest pa ra me trem,
w któ rym Ive co sta ra się gó ro wać
nad ry wa la mi. Słu żą te mu in no wa -
cje tech no lo gicz ne. „Prze cho dząc
od Stra li sa do Hi -Way Eu ro VI zy -
ska li śmy pra wie 10 proc. oszczęd -
no ści na pa li wie” – za zna cza
Bacz kow ski.
Na tak zna czą ce zmniej sze nie
spa la nia przez mo del Hi -Way
wpływ mia ła przede wszyst kim
zmia na bry ły ka bi ny. Otrzy ma ła
ona no wo cze śniej szy, bar dziej ae -
ro dy na micz ny kształt, no we zde -
rza ki, re flek to ry i owiew ki. Ba da nia
wy ka za ły, że dzię ki te mu opór
po wie trza zma lał o 3 proc., a to
z ko lei prze ło ży ło się na ogra ni cze -
nie zu ży cia pa li wa o 2 proc. Ka bi -
na zy ska ła przy tym na atrak cyj no -
ści. „Praw dzi wy wło ski styl” – pod -
kre śla z du mą Bacz kow ski.

SPRZEDAŻ

Iveco od zeszłego roku zwiększyło o 1 punkt proc.
sprzedaż w Polsce ciężkich samochodów. 
Szef marketingu Iveco Michał Fersten podkreślił, 
że koncern zamierza sukcesywnie zwiększać swój
udział w rynku. Na razie nie jest liderem, ale
dysponuje produktem, który może to zmienić –
Iveco Stralis Hi-Way Euro VI. „To Międzynarodowy
Samochód Ciężarowy Roku 2013. Ten tytuł
przyznaje gremium 25 redaktorów naczelnych
fachowych gazet poświęconych takim
samochodom” – mówi Fersten.

Iveco w Polsce

Ogrom ne zna cze nie ma tak że na -
szpi ko wa ny no wo cze sny mi roz -
wią za nia mi sil nik Eu ro VI. Ob ni że -
nie emi sji szko dli wych sub stan cji
in ży nie ro wie z FPT In du strial uzy -
ska li sto su jąc re wo lu cyj ny sys -
tem HI -eSCR (wy so ko efek tyw ny
sys tem re duk cji ka ta li tycz nej).
Kon ku ren cja, aby spro stać wcho -
dzą cej w ży cie od 2014 ro ku nor -
mie eko lo gicz nej Eu ro VI, wy ko rzy -
stu je po łą cze nie sys te mu se lek -
tywnej re duk cji ka ta li tycz nej SCR
z do pa la niem spa lin EGR. Jak
pod kre ślił szko le nio wiec tech nicz -
ny Ive co Po land Er nest Trza skow -
ski to bar dzo skom pli ko wa ne roz -
wią za nie. Wy ma ga do dat ko we go
chło dze nia spa lin, przez co efek -
tyw ność pro ce su ich oczysz cza -
nia spa da po ni żej 85 proc. „Ive co
Stra lis ja ko je dy ny w ca łej ga mie
sa mo cho dów cię ża ro wych wy -
ko rzy stu je układ HI -eSCR. Jest on
prost szy, bar dziej sta bil ny, a tak -
że efek tyw ny na po zio mie 95
proc.” – wy ja śnia.

Od lewej
Sylwester
Baczkowski,
Ernest
Trzaskowski,
Piotr Wójcik

W Stralis 
Hi-Way Euro VI
poprawione 
zostały wszystkie
elementy, na które
mieliśmy wpływ
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BOGDAN SOBOLEWSKI, KIEROWCA TESTOWY IVECO

Sil nik zo stał też wy po sa żo ny
w elek tro nicz ny wtrysk pa li wa naj -
now szej ge ne ra cji Com mon Ra il.
Po pra wi ło to osią gi i ob ni ży ło zu -
ży cie pa li wa. Jak do da je Er nest
Trza skow ski zwięk szy ła się tym sa -
mym „przy jem ność jaz dy”. Sys tem
Com mon Ra il spo wo do wał rów -
nież, że mak sy mal ny mo ment ob -
ro to wy jest do stęp ny przy niż szych
pręd ko ściach ob ro to wych, a „uk-
ry ta” pod po kry wą sil ni ka szy -
na pa li wo wa Com mon Ra il ob ni -
ża po ziom ha ła su o 1 dB. Po raz
pierw szy za sto so wa no tur bo sprę -
żar ki eVGT o zmien nej geo me trii
ło pa tek ste ro wa ne elek tro nicz ne.

KOM PU TER NA UCZY
CIĘ JEŹ DZIĆ
Spo re oszczęd no ści przy no si sys -
tem Ive con nect, któ ry umoż li wia
za rzą dza nie sys te mem in for ma -
cyj nym, na wi ga cją, przy rzą da mi
wspo ma ga ją cy mi jaz dę, a tak że
usłu ga mi zwią za ny mi z za rzą dza -
niem flo tą. Za je go po śred nic twem
moż na wejść do dwóch pa kie tów
funk cji, dla kie row cy – Ive con net
Dri ve, a tak że me ne dże ra flo ty:
Ive con net Fle et. Wszyst ko do -
stęp ne jest na jed nym ekra nie.
Ive con net Dri ve obej mu je m.in.
sys tem na wi ga cji sa te li tar nej do -
pa so wa ny do po trzeb sa mo cho -

du cię ża ro we go; wy bie rze tyl ko te
dro gi, przez któ re moż na prze je -
chać. Za wie ra tak że sys tem Dri -
ving Sty le Eva lu ation, któ ry peł ni
ro lę za wsze do stęp ne go in struk -
to ra jaz dy. „Oce nia kie row cę i po -
ka zu je, ja kie są je go umie jęt no ści,
je śli cho dzi o wy ko rzy sta nie moż -
li wo ści sa mo cho du. To wir tu al ny
ko le ga, któ ry pod po wia da przy -
kła do wo, czy szo fer do brze zmie -
nił bieg lub po praw nie uży wał ha -
mul ca. Umie jęt no ści kie row cy
oce nia ne są w 10-stop nio wej
ska li. Każ da po pra wa wy ni ku o 1
punkt prze kła da się na 5-proc.
oszczęd ność pa li wa” – wy ja śnia
Syl we ster Bacz kow ski. Ive con net
Dri ve po sia da też funk cję bez pie -
czeń stwa Dri ver Aten tion Sup -

Zalety Stralisa Hi-Way
To dobre samochody, bardzo przyjazne dla kierowców. Prowadzi się 

je delikatne, jak osobówkę. Kabina jest wyciszona, można śmiało

rozmawiać, czy słuchać radia. Więcej hałasu robią mijające nas

samochody. W środku jest wręcz luksusowo. Wygodne, ergonomiczne,

podgrzewane i wentylowane fotele, a także szerokie na 80 cm i długie

na 2 m miejsca do spania, bardzo sprawna klimatyzacja, lodówka 

i mnóstwo przydatnych schowków. W kabinie zainstalowane zostały 

też doskonałe urządzenia telematyczne. Wszystko na jednym ekranie:

nawigacja, radio, telefon. Do tego dochodzi doskonała widoczność.

Stralis ma bardzo dobry, oszczędny silnik. Przebija nim konkurencję. 

W Iveco mnóstwo zmieniło się na plus. 

Bardzo duże
oszczędności
przynosi system
Iveconnect
port, któ ra chro ni kie row cę
przed bra kiem kon cen tra cji spo -
wo do wa nym zmę cze niem i sen -
no ścią.
Do sko na łym na rzę dziem dla me -
ne dże rów flo ty jest Ive con nect
Fle et. Prak tycz nie przez 24 go dzi -
ny na do bę za rzą dza ją cy ma
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moż li wość wglą du w to, co się
dzie je z sa mo cho dem. W każ dej
chwi li mo że uzy skać da ne z ta -
cho gra fu. Mo że też mo ni to ro -
wać rze czy wi sty czas pra cy oraz
ko mu ni ko wać z kie row ca mi wy -
sy ła jąc wia do mo ści tek sto we. To
istot ne na rzę dzie, któ re po zwa la
zdia gno zo wać, ja kie błę dy po peł -
nia ją kie row cy w fir mie, co z ko -
lei uła twi przy go to wa nie kon kret -
nych szko leń.

BEZ PIE CZEŃ STWO
W po jaz dach zna lazł się elek tro -
nicz ny sys tem ha mul co wy EBS
(Elec tro nic Bra king Sys tem), któ -
ry obej mu je funk cje ABS (An ti lock
Bra king Sys tem), ASR (Ac ce le ra -
tion Slip Re gu la tion) i EBL (Elec -
tro nic Bra ke Li mi ter). Łą czy on
w so bie dzia ła nie ha mul ca sil ni ko -
we go z in tar de rem, któ re uak tyw -
nia ją się au to ma tycz nie dla zwięk -
sze nia spraw no ści i zmi ni ma li zo -
wa nia uży cia ha mul ców, za pew -
nia jąc krót szą dro gę ha mo wa nia
i jed no li te zu ży cie kloc ków ha mul -
co wych. Jest rów nież Elec tro nic
Sta bi li ty Pro gram (ESP), któ ry
dzia ła w przy pad ku zjeż dża nia
z dro gi. Re gu lu je moc sil ni ka i ha -
mu je po szcze gól ny mi ko ła mi
z róż nym stop niem in ten syw no ści,
by usta bi li zo wać po jazd. Ad van -
ced Emer gen cy Bra king Sys tem
(AEBS) ostrze ga kie row cę o moż -
li wo ści ko li zji i uru cha mia ukła dy
ha mul co we, a La ne De par tu re

SUKCES IVECO

Stralis Hi-Way, okręt flagowy w gamie pojazdów
szosowych Iveco, który w tym roku zdobył tytuł
„Międzynarodowego Samochodu Ciężarowego
Roku 2013”, powstaje nieopodal Madrytu. Codziennie
z taśm tamtejszych zakładów zjeżdża ich 75. 
Fiat nabył fabrykę Empresa Nacional de Autocamiones
– ENASA w 1990 roku i głęboko zrestrukturyzował.
Obecnie jest ona jednym z najnowocześniejszych
zakładów Iveco na świecie. Zatrudnia niemal 2,6 tys.
pracowników. Powstają tam też nowy Trakker oraz kilka
modeli wojskowych. Łącznie ze Stralisami z fabryki
wyjeżdża rocznie około 23 tys. samochodów. 
Szef hiszpańskiego Iveco Angel Rodriguez Lagunilla
żartuje, że firma bardziej przypomina zakład Ferrari
w Maranello aniżeli fabryki samochodów seryjnych.
„Klient ciężarówki jest bardzo wymagający. Samochód
jest dla niego narzędziem pracy, ma on więc bardzo
sztywno określone potrzeby, a my staramy się
przygotować dla niego produkt „szyty na miarę” – mówi. 

Stralis Hi-WayWar ning Sys tem au to ma tycz nie
emi tu je sy gna ły, gdy po jazd prze -
kra cza li nie wy zna cza ją ce pas
ru chu.

WAR TOŚĆ RE ZY DU AL NA
W po rów na niu z po przed nim mo -
de lem wzro sła war tość re zy du al -
na Hi -Way Eu ro VI i to aż o 4 proc.
To efekt no we go wy glą du ka bi ny,
a tak że za sto so wa nych w po jeź -
dzie roz wią zań, któ re po pra wi ły ja -
kość i uży tecz ność. „Ten sa mo -
chód po pię ciu la tach użyt ko wa -
nia na dal bę dzie spraw ny, a je go
wy gląd es te tycz ny” – za pew nił
brand ma na ger Ive co Syl we ster
Bacz kow ski.

WSPAR CIE
Klien ci Ive co mo gą li czyć, że
w przy pad ku awa rii po nad 400
me cha ni ków za trud nio nych w sie -
ci ser wi so wej w każ dej chwi li bę -
dzie do ich dys po zy cji. „W Eu ro -
pie Za chod niej Ive co ma 70 mi nut
na do jazd do klien ta. Na szym
ce lem – ze wzglę du na słab szą in -
fra struk tu rę dro go wą i mniej szą
na ra zie licz bę ser wi sów – jest 90
mi nut, ale w per spek ty wie trzech
lat chcie li by śmy osią gnąć po -
ziom, w któ rym po nad 90 proc.
przy pad ków by ło by re ali zo wa ne
w 70 mi nut” – za pew nia szef ser -
wi su Ive co Piotr Wój cik. To dla te -
go fir ma wciąż zwięk sza gę stość
sie ci. W tym ro ku otwar te zo sta -
ną trzy no we ser wi sy. 



Ośmiu zawodników Juventusu, Jeep
i niezwykła murawa to bohaterowie zdjęcia
reklamowego, które robi na świecie
oszałamiającą karierę.

Francesca
Rech

FIRMA
KOMUNIKACJA

nie zatrzyma”„Nic ich
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re kla mę in ter ne to wą, pla ka ty
oraz róż ne go ro dza ju im pre zy.
Przy go to wu jąc to zdję cie w ra -
mach spon so rin gu, chcie li śmy
z jed nej stro ny pod kre ślić wy so -
kie osią gi Je epa i Ju ven tu su,
a z dru giej uświa do mić wszyst -
kim, jak wie le wspól nych cech
ma ją obie mar ki. Są one prze cież
świa to wy mi li de ra mi w swo ich
bran żach. Po nie waż styl ko mu ni -
ka cji mar ki Je ep za wsze uwa ża -
no za nie kon wen cjo nal ny, chcie -
li śmy w rów nie ory gi nal ny spo -
sób za an ga żo wać do pro mo cji
bia ło -czar nych pił ka rzy. Tak wła -
śnie do szło do po wsta nia zdję -
cia w tej kam pa nii re kla mo wej”.
Ośmiu pił ka rzy „ju ve” z en tu zja -
zmem po de szło za rów no do se -
sji fo to gra ficz nej jak i eta pów na -
gra nia „Wszy scy od ra zu we szli
w kli mat „nie kon wen cjo nal no ści
– mó wi Car lo Col po. – Już w chwi-
  li ro bie nia ma ke -upu uda ło się
stwo rzyć faj ną at mos fe rę, gdyż
spor tow cy mu sie li się na wza jem
wy bru dzić bło tem. Za sko czy li -
śmy też gra czy pod czas zdjęć.
W ta jem ni cy przed za wod ni ka mi
za pro si li śmy na plan wło skie go
mi strza w pod bi ja niu pił ki Gun -
the ra Cel li. Prze bra ny za oświe tle-
niow ca wszedł na plan w chwi li,
kie dy na gry wa li śmy sce ny z back-
sta gu. Kie dy pił ka mia ła się po -
ja wić na pla nie, Gun ther ją prze -
chwy cił i za miast prze ka zać da -
lej za wod ni kom, za czął ją pod -
rzu cać wy ko nu jąc nie sa mo wi te
akro ba cje. Paul Po gba i Ar tu ro
Vi dal szybko go roz po zna li i przy -
łą czy li się do za ba wy”.

Ustóp gór, tuż obok rwą -
cych po to ków, w nie rów -
nym i błot ni stym te re nie:

w ta kich fa scy nu ją cych i peł nych
eks tre mal nych wy zwań oko licz -
no ściach, gdzie trze ba za ufać
wła sne mu in stynk to wi, by prze -
żyć, ośmiu spor tow ców po sta -
no wi ło zmie rzyć się ze so bą gra -
jąc w pił kę noż ną. W do dat ku
mo wa o nie by le ja kich spor tow -
cach, bo ośmiu pił ka rzach Ju -
ven tu su: Gian lu igim Buf fo nie,
An drea Pir lo, Clau dio Mar chi sio,
Mir ko Vu ci ni cu, Paul Po gba, Ar -
tu ro Vi da lu, An drea Ba rza glim
i Gior gio Chiel li nim, któ rzy sta wi li
czo ła naj trud niej szym za da niom
i z pa sją oraz de ter mi na cją pod -
ję li wy zwa nia wzmac nia ją ce ich
kon dy cję, wie dząc, że nie ma
gra nic nie do prze kro cze nia. Jak
uda ło im się do trzeć tak da le ko?
Oczy wi ście za kie row ni cą Je -
epa, mo de lu Wran gler Year
2013, iko ny le gen dar nej i je dy nej
w swo im ro dza ju mar ki, któ ra ja -
ko pierw sza stwo rzy ła sa mo -
cho dy do jaz dy te re no wej, sta -
jąc się nie pod wa żal nym li de rem
na ryn ku w tej bran ży. 
Po wyż szy opis do ty czy pu bli ko -
wa ne go obok zdję cia, któ re wy -
ko na ne zo sta ło przez dwóch fo -
to gra fów wło skich Win kler &
No ah do no wej kam pa nii re kla -
mo wej Je epa i klu bu Ju ven tus.
Te dwie nie zwy kłe mar ki zwią zał
ze so bą kon trakt spon sor ski,
dla te go po cząw szy od po ło wy
lu te go fo to gra fia ta uczest ni czy
w kam pa nii pu bli ko wa nej za -
rów no w sie ci, jak i w pra sie.
Zo sta nie umiesz czo na tak że na
sta dio nie Ju ven tu su i wy ko rzy -
sta na w wie lu ak cjach pra so -
wych zwią za nych z mar ką Je ep. 
„Ja ko spon sor Ju ven tu su – mó -
wi Car lo Col po, szef pu blic re la -
tions Je epa EMEA – mo że my
ko rzy stać z wi ze run ku dru ży ny
przez ca ły se zon pił kar ski do ce -
lów kam pa nii re kla mo wej, któ rą
pro wa dzi my w środ kach ma so -
wej ko mu ni ka cji: po cząw szy od
te le wi zyj nych spo tów, po przez

Przygoda rozpoczęła się 12 lipca 2012 roku, kiedy
oficjalnie zaprezentowano nową koszulkę Juventusu
na stadionie w Turynie. Na nowej dywizie drużyny
pojawiło się logo Jeepa, marki, która podobnie jak
biało-czarni może pochwalić się długą tradycją,
zaangażowaniem i umiejętnością pokonywania
najbardziej ekstremalnych przeszkód. To połączenie
dwóch cieszących się sukcesem marek, które mają
wiele wspólnych cech. Jeep jest rozpoznawany na
całym świecie, sprzedaje przecież auta w ponad 120
krajach. Od wprowadzenia na rynek pierwszego
modelu w 1941 roku sprzedano już ponad 15
milionów egzemplarzy tej marki na całym świecie.
Juventus też ma wspaniałą przeszłość: to drużyna
założona w 1897 roku, która liczy 250 milionów
kibiców na całym świecie (ponad 11 milionów tylko
we Włoszech) i posiada bogatą listę zwycięstw,
wśród nich aż 31 tytułów Mistrza Włoch, 9 Pucharów
Włoch, 5 Superpucharów Włoch, 3 Puchary UEFA, 
1 Puchar Zdobywców Pucharów, 2 Superpuchary
Europy, 2 Puchary Mistrzów /Champions League 
i 2 Puchary Intercontinental.

KONTRAKT SPONSORSKI

Udane połączenie
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Na poprzedniej
stronie: od lewej
Buffon, Pirlo,
Barzagli i Vidal
oraz poniżej
mistrz freestylu
futbolowego
Gunther Celli. 
U góry: Andrea
Pirlo

An drea Pir lo

Ar chi tekt  f
Spotykamy się z Andreą Pirlo w koszulce z logo marki
Jeep, oficjalnego sponsora klubu biało-czarnych. To
mistrz, o którym mówi się, że ma „inteligentne stopy”
i zwinny umysł, architekt powrotu Juventusu na szczyt
klasyfikacji. O sukcesie drużyny świadczy drugi już
z kolei tytuł mistrza Serii A. Drużyna ponownie zagra też
w Lidze Mistrzów. „Architekt sukcesu” – bo tak nazwała
Pirlę prasa – ma niesamowity i potężny strzał. Ale
największą uwagę przyciąga jego trzeźwość
i opanowanie, z jakimi podchodzi do każdego spotkania:
zarówno w meczach treningowych, jak i w decydujących
rozgrywkach światowych.
Od kiedy znalazł się pan w drużynie, klub stale
utrzymuje się na fali. Jaka jest tajemnica pana
osobistego sukcesu i sukcesu drużyny? 
Nie ma żadnej tajemnicy, sukces zależy zawsze od
drużyny, to owoc pracy zespołowej.
Czy po dziesięciu lat spędzonych w Milanie trudno
było panu zmienić przyzwyczajenia, rytm życia,
przyjaciół, miasto, a może był to dodatkowy zastrzyk
energii?

W od róż nie niu od wie lu in nych
spon sor skich kam pa nii, Je ep
zro bił coś no we go, pro po nu jąc
wi ze ru nek, któ ry szu ka punk tów
wspól nych mię dzy dru ży ną
a mar ką. Obie są sy no ni ma mi
wol no ści i swo bo dy, du cha przy -
go dy i ory gi nal no ści ty po wej dla
sa mo cho du off -ro ad. Je ep i Ju -
ven tus to po łą cze nie do sko na łe,
jak wy ja śnia Ri no Dro go, szef
spon so rin gu FGA. „Spo śród
wszyst kich na szych ma rek wy -
bra li śmy wła śnie Je epa, bo po -
dob nie jak Ju ven tus ma wspa -
nia łą i zna ną na ca łym świe cie
tra dy cję. Ale
nie tyl ko. Obie
mar ki zna la zły
w so bie si łę, by
przejść grun -
tow ną trans for -
ma cję i wró cić
na wy so ką po -
zy cję zaj mo wa ną w prze szło ści.
Ju ven tus i FGA są przy kła da mi
wio dą cej ro li w świe cie i po za
sa mą po pu lar no ścią po dzie la ją
kil ka pod sta wo wych war to ści:
do ce nia ją war tość dru ży ny,
ludz kiej pra cy, po pra wę osią -
gnięć, du cha współ za wod nic -
twa i świa do mość, że suk ce su
nie osią ga się raz na za wsze, ale
trze ba o nie go wal czyć każ de go
dnia. To dla te go Je ep nie mógł
wy brać lep sze go am ba sa do ra
mar ki”.

Obie marki 
są synonimami
wolności i ducha
przygody

Biało-czarny piłkarz ceniony jest za swoje umiejętności gry: to
mistrz, który wcześniej niż inni potrafi odgadnąć rytm meczu,
a jeśli zajdzie taka potrzeba, stworzyć sytuacje pozwalające
zmienić jego przebieg. Prezentuje determinację i trzeźwy osąd
sytuacji na polu gry i poza nim.
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Bardzo szybko przywykłem do nowej sytuacji, znalazłem
się w doskonałym otoczeniu wśród nowych wyzwań.
Jak daleko może zajść obecny Juventus?
Mam nadzieję, że daleko, nie brakuje nam woli walki.
Czy talent wystarczy by stać się mistrzem? Czy
pomimo braku talentu możliwe jest osiągnięcie
sukcesu wyłącznie ciężką pracą? 
Trzeba mieć i jedno i drugie, sam talent nie wystarczy,
a ciężka praca jest podstawą każdego sukcesu. 
Jak podchodzi pan do każdego meczu? Czy
wykonuje pan jakieś specjalne gesty, zaklęcia?
Nie, nic z tych rzeczy. Konieczne jest tylko poważne
skupienie tuż przed meczem. 
Na boisku zawsze ma pan oczy szeroko otwarte
i trzeźwo ocenia sytuację. Tak samo postępuje pan
również w życiu?
Jakoś trudno mi stracić głowę, jestem bowiem z natury
spokojny.
W jakim kierunku chciałby pan się jeszcze rozwijać?
Zawsze można coś poprawić. Ciągle nad sobą pracuję,
żeby osiągnąć sukces.
Gdyby nie został pan piłkarzem, kim byłby dzisiaj
Andrea Pirlo?
Trudno powiedzieć, ale i ja i moja rodzina zawsze
pasjonowaliśmy się uprawą winorośli i od kilku lat
przekształciliśmy to hobby w pracę.
Co jest najważniejsze w życiu?
Rodzina.

Jest pan jednym z ośmiu zawodników Juventusu,
którzy wzięli udział w zdjęciach do nowej kampanii
reklamowej Jeepa „Nothing can stop them”. Jak pan
ocenia swój udział w tej przygodzie?
To było ciekawe doświadczenie. Dobrze się bawiłem wraz
z kolegami z drużyny i poznaliśmy lepiej świat
samochodów terenowych.
Dla pana tak jak i dla marki Jeep nie istnieją bariery
nie do pokonania?
Kiedy dysponuje się odpowiednimi narzędziami z całą
pewnością łatwiej jest pokonywać przeszkody.
Marka Jeepa jest liderem na rynku samochodów
terenowych. Podoba się panu ten świat?
Tak, zawsze lubiłem naturę i życie na powietrzu.

fut bo lu

IMPONUJĄCA BIOGRAFIA

Historia sukcesu
Urodził się w Bresci 19 maja 1979 roku. Andrea Pirlo
jest jednym z największych piłkarzy wszechczasów.
Grał w koszulce drużyn Bresci, Regginy, Interu, Milanu
i od dwóch lat Juventusu. Jego album tytułów jest
imponujący: Mistrzostwo Świata dla klubu, dwa
mistrzostwa Ligi Mistrzów, dwa Superpuchary
Europejskie, cztery tytuły mistrza Serii A (dwa
z Milanem i dwa z Juventusem), trzy Superpuchary
włoskie i jeden Puchar Italii.
Pirlo jest także flagowym piłkarzem włoskiej drużyny
narodowej, z którą uzyskał tytuł mistrza świata w 2006
roku w Niemczech oraz wicemistrza Europy w 2012 r.



Dzięki „Brand stories” proces komunikacji 
Fiata i Chryslera wpłynął na zbliżenie
pracowników obu koncernów z szerszą publiką.
Nie zapomniano też o instytucjonalnych
i informacyjnych powinnościach.

Sandra
Mattioli

Nowa stronainternetowa Grupy
FIRMA

KOMUNIKACJA

Wpro wa dze nie na ry nek no we go mo de lu
al bo je go no wej wer sji, wrę cze nie na -
gród, otwar cie no we go za kła du, wdro że -

nie in no wa cyj nej tech no lo gii, za wią za nie stra te -
gicz ne go part ner stwa lub pod pi sa nie umo wy
spon so rin go wej: to tyl ko nie licz ne przy kła dy in for -
ma cji, któ re są co dzien nie po pu la ry zo wa ne przez

„świat Fia ta” w róż -
nych re gio nach geo-
gra ficz nych, gdzie
dzia ła Gru pa. Oczy -
wi ście wia do mo ści
te są efek tem koń -
co wym pra cy 215

ty się cy pra cow ni ków róż nych pro fe sji i spe cja li za -
cji roz sia nych po ca łym świe cie, a do ty czą okre -
ślo nych war to ści, stra te gii, in we sty cji, za an ga żo -
wa nia, kom pe ten cji i pa sji, a tak że toż sa mo ści
Gru py oraz wi zji jej roz wo ju. I wła śnie wszyst kie te
fun da men ty pra cy przed się bior stwa sta ły się
praw dzi wym te ma tem „Brand Sto ries”, no wej od -
sło ny stro ny in ter ne to wej www.fiat spa.com, któ ra
dzia ła od koń ca czerw ca te go ro ku.
Ofi cjal na stro na Gru py Fiat ma te raz cha rak ter
zgod ny z dzi siej szy mi tren da mi. Choć na dal jest
waż nym punk tem od nie sie nia dla ana li ty ków biz -
ne so wych, in we sto rów, dzien ni ka rzy oraz mło dych
lu dzi i spe cja li stów, któ rzy chcie li by do łą czyć do
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PIERWSZE WIELKIE BRAND STORIES

Na stronach fiatspa.com pokazano już pięć
krótkich filmów opowiadających historie
z życia danej firmy. Wśród nich omówiono
innowacyjną technologię TCT, tajemnicę
sukcesu Alfy Romeo Giulietta; platformę
Compact US Wide – efekt współpracy
inżynierów z Turynu i Detroit, dzięki której
powstał nowy Jeep Cherokee;
zaprezentowano też dwa zakłady Fiata,
które zdobyły złoto w WCM. Wśród tych
ostatnich znalazł się zakład Fiat Powertrain
Technologies Poland w Bielsku-Białej.
W filmie głos zabrali: dyrektor zakładu oraz
kilku polskich pracowników. Czekamy na
dalsze filmy przedstawiające wyzwania
i osiągnięcia, innowacyjność i kreatywność
Grupy, która odważnie spogląda
w przyszłość.

Bielski zakład FPT
on-line

Pod adresem
fiatspa.com
kryją się inne
ważne nowości.
Wśród nich na
pierwszy plan
wysuwa się
funkcja
„responsive
web design”,
która pozwala
na przeglądanie
strony
w optymalnym
dla naszego
urządzenia
formacie
(tablecie,
smartfonie itp.).
Zawartość
strony
dostosowuje się
do wielkości
ekranu
urządzenia,
aktualnie
używanego do
przeglądania
internetu

Gru py, to osią gnę ła wy raź ny skok ja ko ścio wy, sta -
ła się waż nym na rzę dziem ko mu ni ka cji we wnętrz -
nej oraz ze wnętrz nej skie ro wa nym do sze ro kiej
rze szy klien tów. Na tu ral nie na dal pu bli ko wa ne są
na niej wszyst kie do ku men ty i in for ma cje istot ne
dla świa ta fi nan sów, ta kie jak zrów no wa żo ny bi -
lans, wska zów ki dla szu ka ją cych za trud nie nia, ko -
mu ni ka ty pra so we i ma te ria ły dla dzien ni ka rzy. Ale
oprócz speł nia nia pro fe sjo nal nej funk cji in for ma to -
ra dla za in te re so wa nych spe cja li stów, no wa stro -
na fiat spa.com ma być tak że miej scem, w któ rym
przed się bior stwo mo że opo wia dać o so bie. A słu -
żą te mu głów nie „Brand Sto ries”, czy li krót kie fil -
my, tek sty i zdję cia, któ re od sła nia ją to, co dzie je
się za ku li sa mi wiel kich new sów. To one po zwa la -
ją zaj rzeć w głąb pro ce sów, za so bów ludz kich
oraz de cy zji, bez któ rych nie da ło by się osią gnąć
tak do brych wy ni ków. O tym wszyst kim uda je się
opo wie dzieć w spo sób bez po śred ni i przy stęp ny,
któ ry dzi siaj ce chu je ca łą stro nę Fia ta. Bar dziej
skom pli ko wa ne kwe stie wy ja śnia ne są w przej rzy -
stych sche ma tach gra ficz nych oraz mul ti me dial -
nych po ka zach. Stro na ma przed sta wiać gru pę ja -
ko mię dzy na ro do wy kon cern, roz wi ja ją cy się
w spo sób zrów no wa żo ny i no wa tor ski.
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Badania tygodnika „Motor” dowiodły, że samochody
Grupy Fiat-Chrysler wyróżniają się najniższymi
kosztami przejechania 100 km w trzech z dziesięciu
prezentowanych klas pojazdów.

Ran king kosz tów pa li wa
na dy stan sie 100 km po -
wstał na pod sta wie wy ni -

ków rze czy wi ste go śred nie go
spa la nia (50% mia sto, 50% tra -
sa), ja kie re dak cja ma ga zy nu
„Mo tor” osiągnęła pod czas te -
stów. Są to war to ści uzy ska ne
w wa run kach jaz dy w ru chu
ulicz nym. Kosz ty po ko na nia dy -
stan su 100 km re dak cja ob li czy -
ła, ba zu jąc na ce nie pa li wa z 20
wrze śnia te go ro ku.
W ka te go rii au ta kla sy mi ni naj -
niż szy koszt prze jaz du uzy skał
Fiat Pan da na pę dza ny sil ni kiem
wy so ko pręż nym 1.3 Mul ti jet 16v
75 KM z sys te mem Start&Stop,
któ ry zu żył śred nio 5,1 l ole ju na -
pę do we go na 100 km, ge ne ru -
jąc koszt 28,92 zł. Wśród aut

kom pak to wych (prze ba da no aż
93 mo de le) naj tań szym sa mo -
cho dem w eks plo ata cji zo sta ła
Al fa Ro meo Giu liet ta wy po sa żo -
na w sil nik 1.4 TB 16v 120 KM
z in sta la cją LPG. Zwy cię skie au -
to na dy stan sie 100 km zu ży ło
10,3 l pa li wa (ben zy na + LPG),
któ rych łącz ny koszt wy niósł
24,60 zł. W seg men cie du żych
SU Vów ran king wy grał Je ep
Grand Che ro kee z jed nost ką
na pę do wą Die sla V6 3.0 CRD
241 KM, któ ry osią gnął śred nie
spa la nie 8,8 l ole ju na pę do we -
go, wy ka zu jąc koszt tyl ko 49,61
zł na prze je cha ne 100 km. 
Wy so kie po zy cje w ran kin gu ty -
go dni ka „Mo tor” za ję ły tak że in -
ne po jaz dy z Gru py Fiat -Chry -
sler. Fiat 500 na pę dza ny jed -

nost ką 0.9 Twi nA ir  85 KM z sys -
te mem Start&Stop z wy ni kiem
5,6 l ben zy ny i 31,86 zł na 100
km za jął szó ste miej sce wśród
aut kla sy mi ni, a dwie po zy cje za
nim upla so wał się Fiat Pan da
4x4 z sil ni kiem 1.3 Mul ti jet 16v
75 KM. Pan da z na pę dem 4x4,
uzy sku jąc spa la nie 5,9 l ole ju na -
pę do we go, czy li koszt 33,45 zł
na dy stan sie 100 km, prze ści -
gnę ła wie le aut z na pę dem tyl ko
na jed ną oś. Z ko lei Fiat Bra vo
wy po sa żo ny w sil nik 1.6 Mul ti jet
16v 120 KM osią gnął siód me
miej sce wśród aut kom pak to -
wych, wy ka zu jąc śred nie spa la -
nie 5,4 l ole ju na pę do we go, czy li
koszt 30,62 zł na 100 km. 
Szcze gó ły w ty go dni ku „Mo tor”
nr 40/2013 z 30.09.2013 r.

Samochody 
Fiat-Chrysler 

zużywają najmniej paliwa

FIRMA
GRUPA
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Na Agro Show, największej wystawie maszyn
rolniczych w Polsce, marka New Holland tradycyjnie
zaprezentowała szeroką gamę swoich produktów.

Każ de go ro ku rol ni cy tłum nie przy by wa ją do
Bed nar ko ło Po zna nia, aby z bli ska obej -
rzeć no wo cze sne ma szy ny, za po znać się

z no win ka mi tech no lo gicz ny mi oraz wy mie nić się
do świad cze nia mi w pro duk cji rol nej. Te go rocz ną
wy sta wę (20-23.09) od wie dzi ła re kor do wa licz ba
zwie dza ją cych – ok. 150 tys. osób, a swo je pro -
duk ty za pre zen to wa ło bli sko 800 wy staw ców.
Eks po zy cja New Hol land jak za wsze wy róż nia ła
się na tle po zo sta łych firm. Mar ka za pre zen to wa ła
29 ma szyn, w tym 6 pre mier. Klu czo wym pro duk -
tem tar gów, któ ry każ de go dnia przy cią gał uwa gę
zwie dza ją cych, był naj po tęż niej szy na świe cie
trak tor z prze kład nią bez stop nio wą T8.420 Au to
Com mand™, osią ga ją cy mak sy mal ną moc na wet
419 KM. Ko lej ne no wo ści to kom bajn do zbio ru
owo ców mięk kich New Hol land Braud 9090; na -
stęp ca be st sel le ro we go trak to ra T5000 – no wy
T4.85; trak tor gą sie ni co wy TK 406; od no wio ny
kom bajn zbo żo wy TC 5070 oraz kom bajn CX
8080 Ele va tion o naj więk szej w seg men cie mo cy
się ga ją cej pra wie 450 KM.

Na sto isku New Hol land moż na by ło obej rzeć tak -
że kom baj ny wraz z pra sa mi, m.in. zbo żo wy kom -
bajn TC5070, CX5080, CX8080 Ele va tion,
CR9090 Smart Trax™ oraz pra sy Big Ba ler i Roll
Ba ler 125 w wer sji Com bi, a także pra sę Roll Belt,
za gre go wa ne z trak to ra mi T7.270 Au to Com -
mand™, T6.150 Au to Com mand™ oraz T6.175.
Od dziel ną część sto iska zaj mo wał sek tor trak to ro -
wy, gdzie zwie dza ją cy mie li moż li wość za po zna nia
się z peł nym prze kro jem trak to rów New Hol land,
po cząw szy od wzbu dza ją ce go nie zwy kłe za in te re -
so wa nie gą sie ni co we go TK o mo cy 101 KM. 
Oprócz sta tycz nej pre zen ta cji ma szyn, New Hol -
land zor ga ni zo wał w Bed na rach tak że te sty prak -
tycz ne cią gni ków na po lu po ka zo wym. Mar ka
zademonstrowała pod czas pra cy m.in. cią gnik
se rii T8 wy po sa żo ny w Sys tem Pre cy zyj ne go Rol -
nic twa PLM. Uczest ni cy wy sta wy mo gli po nad to
za po znać się z wnę trzem ma szyn, usiąść „za ste -
ra mi” pra wie wszyst kich mo de li cią gni ków, a tak -
że zaj rzeć pod ma skę.

New Holland
na Agro-Show

Odwiedzających
stoisko New

Holland witał
Transformers CR

wykonany na
wzór kombajnu

serii CR 
(po prawej).

Poniżej
ekspozycja

marki 

FIRMA
NEW HOLLAND
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Krzysztof Bielski,
współpraca 

Mirosława Malich

zdjęcia 
Lucjusz Cykarski,

Ireneusz Kaźmierczak,
Satiz Poland

FIRMA
DZIEŃ RODZINNY

Fiat
z rodzinami

Starsi, młodsi i dzieci przybyli
w dwie kolejne wrześniowe

niedziele do zakładów w Tychach
i Bielsku-Białej na tradycyjny

Dzień Rodzinny pracowników
Grupy Fiat. Tłumy uczestniczące
w imprezach są potwierdzeniem,

że kontynuacja świętowania
w miejscu pracy jest 
dobrym pomysłem. 
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Wsu kurs uczest ni kom im prez przy szła po -
go da. Ostat nie pro mie nie let nie go słoń ca
i błę kit nie ba za chę ca ły do spę dze nia

wol ne go cza su w ple ne rze. Dzień Ro dzin ny był do -
sko na łą pro po zy cją. Mu zy ka, za ba wa, mnó stwo
atrak cji, w tym moż li wość zwie dze nia za kła dów,
w któ rych po wsta ją no wo cze sne sa mo cho dy i sil -
ni ki, mia ły wy jąt ko wą moc przy cią ga nia. 
8 wrze śnia w Ty chach świę to wa ło z ro dzi na mi
oko ło 20 tys. pra cow ni ków Fiat Au to Po land i firm
zlo ka li zo wa nych na je go te re nie: Fiat Pol ska, Si rio
Pol ska, Sa di Pol ska, Co mau Po land, Fe ni ce, Den -
so, Del fo Pol ska, DP Me tal Pro ces sing, Fle xi der
Po land i Si ste ma Po land. Ty dzień póź niej w Kom -
pren so rio w Biel sku -Bia łej zgro ma dzi ło się kil ka ty -
się cy osób. To pra cow ni cy Fiat Po wer tra in Tech -
no lo gies Po land, Fiat Se rvi ces Pol ska, Si rio Pol -
ska, Co mau Po land, Sa di Pol ska, Ge stin Pol ska,
Si ste ma Po land i Fe ni ce Po land.
Oba za kła dy przy bra ły w tych dniach od święt ną
sza tę. Wprost uto nę ły w ba lo ni kach. Uczest ni ków
Dnia Ro dzin ne go nę ci ły dźwię ki mu zy ki i za pach
gril lo wa nych sma ko ły ków. Szcze gól ne po wo dy do
za do wo le nia mie li mi lu siń scy, któ rzy już przy wej -
ściu zo sta li ob da ro wa ni słod ko ścia mi. Dla nich był
to wstęp do sza lo ne go dnia peł ne go atrak cji:
w obu za kła dach przy go to wa no mia stecz ka roz -
ryw ki. Zna la zło się w nich mnó stwo dmu cha nych
zjeż dżal ni -zam ków, ścia nek wspi nacz ko wych, to -
rów prze szkód, w któ rych naj młod si mo gli star to -
wać sa mi, jak rów nież wspól nie z ro dzi ca mi.

TY CHY
W ro li go spo da rza Dnia Ro dzin ne go w Ty chach
za de biu to wał dy rek tor za kła du Fiat Au to Po land
An to ni Greń. Jak przy po mniał pierw sza ta ka im -
pre za od by ła się w 1995 ro ku. Po ubie gło rocz nej
prze rwie sze fo stwo po sta no wi ło ją wzno wić. 

Pokręcić, potrąbić, zwiedzić
W ty skim za kła dzie ze wsząd sły chać by ło mu zy kę,
a tak że sa mo cho do we klak so ny; któ reż z dzie ci
nie chcia ło by wy ko rzy stać nada rza ją cej się oka zji,
za siąść za kie row ni cą pięk ne go sa mo cho du i na -
ci snąć klak son? Oka zją ku te mu sta ła się wy sta wa
sa mo cho dów Gru py Fiat -Chry sler, na któ rej jak za -
wsze pre zen to wa ne by ły nie tyl ko mo de le pro du -
ko wa ne w Fiat Au to Po land, jak Fiat 500,
Abarth 500, Lan cia Yp si lon, ale tak że Je epy, Lan -
cie i sa mo cho dy do staw cze. Za in te re so wa nie
uczest ni ków przy cią ga ła spe cjal na te re no wa
wer sja mo de lu Fiat 500, w któ rym An drea
Man cin bie rze udział w raj dach. Sa mo cho dy
oglą da li z wy pie ka mi na twa rzy zwłasz cza
mi lu siń scy. „Dla dzie ci nie sa mo wi tą fraj dą
jest to, że mo gą wejść do sa mo cho dów,

po trą bić, po krę cić kie row ni cą – mó wi Sa bi na Wę -
glarz. Przed mo men tem na sze po cie chy Na ta lia
i Ma rek wła śnie sie dzia ły w Lan cii Ypsilon, bo bar -
dzo im się ten sa mo chód po do ba. W ogó le atrak -
cji jest tu taj wy jąt ko wo du żo. Szko da więc by ło by
z nich nie sko rzy stać i opu ścić ta ką im pre zę. Spe -
cjal nie wzię łam u sie bie w pra cy urlop na żą da nie,
by móc tu przy je chać z dzieć mi i mę żem Paw łem,
któ ry jest li de rem na pod mon ta żu na li nii D” – mó -
wi pa ni Sa bi na.
Po za mo de la mi Gru py Fiat -Chry sler po
raz pierw szy pod czas Dnia Ro -
dzin ne go za pre zen to wa ne zo -
sta ły dwa luk su so we sa mo cho -
dy spor to we – Fer ra ri F12

Paweł Węglarz,
z żoną Sabiną
oraz dziećmi
Markiem
i Natalią

Marek 
Domagała
z kuzynem
Bartoszem, jego
żoną Joanną
i ich synem
Filipem
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Fiat Au to Po land opro wa dzał cór kę Ka się i jej sym -
pa tię Da wi da oraz je go bra ci Mar ci na i Ar tu ra.
„Mło dych in te re su je jak to jest moż li we, że każ dy
sa mo chód jest in ny i skąd pra cow nik wie, co ma
do da ne go sa mo cho du za mon to wać. To cie ka -
wost ki, o któ rych mo że im opo wie dzieć i za ra zem
po ka zać tyl ko ktoś, kto tu pra cu je. (…) Dla lu dzi
z ze wnątrz za kład jest na praw dę bar dzo atrak cyj -
ny. Wy czu wam u nich za wsze zdzi wie nie, że
w miej scu, gdzie pro du ko wa ne są au ta mo że być
tak ja sno i czy sto” – pod kre śla.
Zda niem Mar ty To czek, któ rej mąż pra cu je w Del -
fo, w ta kim dniu moż na sko rzy stać z sze re gu
atrak cji. „Jest tu mnó stwo kon kur sów i za baw
zwłasz cza dla naj młod szych, któ re mo gą po ska -
kać i po sza leć. Bar dzo się z te go cie szę, bo to wa -
rzy szy mi spo ra gro mad ka dzie ci” – do da je. 
Po dob nie uwa ża Ewe li na Bran dys, pra cow ni ca
mon ta żu li nii D, któ ra na Dzień Ro dzin ny przy je -

Kamil Jagiełło zakład w Tychach odwiedził z żoną Kamilą i synem
Igorem, by pokazać bliskim swoje nowe stanowisko pracy na końcu linii
montażu. W planach mieli też obejrzenie występów. „Lubimy przyjeżdżać
na Dzień Rodzinny, głównie z powodu koncertów, bo za każdym razem
występuje ktoś znany i dzięki temu można spędzić tutaj fajnie czas” –
wyjaśnia pani Kamila. 

Krzysztof Cybul pracuje w spółce Sistema Poland
jeżdżąc wózkiem widłowym. Tyski zakład pokazywał
żonie Iwonie, córce Wiktorii, siostrze Renacie
i szwagrowi Tomkowi. „Zdecydowaliśmy, że najpierw
zwiedzimy spawalnię i tamtejszą linię z robotami, bo
to wyjątkowe miejsce, a później montaż, by zobaczyć,
jak powstają gotowe samochody” – mówi.

Ber li net ta oraz Ma se ra ti Qu at tro por te. Ma ło ko go
stać na ta kie cac ko, dla te go pa miąt ko wa fo to gra -
fia za kie row ni cą ta kie go au ta wzbo ga ci ła z pew -
no ścią nie je den al bum. Z ta kiej oka zji sko rzy stał
ma ły Fi lip, któ re go wu jek Ma rek Do ma ga ła, pra cu -
je w Fia cie Au to Po land. „Ma lec bar dzo cie szy się
z moż li wo ści zro bie nie zdjęć przy tak pięk nych au -
tach, bo bę dzie mógł po chwa lić się ni mi przed
dziad ka mi i ko le ga mi” – śmie je się pan Ma rek.
Chło piec i je go ro dzi ce, któ rzy po raz pierw szy
przy je cha li do ty skie go za kła du, obej rze li też
cykl pro duk cyj ny. Od wie dzi li spa wal nię, gdzie
Fi li pa szcze gól nie za cie ka wi ły ro bo ty, któ re
przy po mi na ły mu po sta cie z fan ta sty ki –
trans for mer sy, do kład nie oglą da li też sta no -
wi ska mon ta żo we. „Fi lip bar dzo in te re su je
się sa mo cho da mi, dla te go to miej sce jest dla
nie go praw dzi wym ra jem. Ko niecz nie chce
obej rzeć jesz cze li nię Abar tha” – do da je Ma -
rek Doma ga ła.
Moż li wość zwie dze nia za kła du to ka pi tal ny ma -
gnes, któ ry przy cią ga bli skich fia tow ców. Woj ciech
Ma łek, pra cu ją cy na dec kin gu, po ty skim za kła dzie

Powyżej:
Wojciech Małek

z córką, 
jej chłopakiem
i jego braćmi.

Poniżej:
Marta Toczek

z koleżankami
i dziećmi
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cha ła z mę żem Zbi gnie wem, sy na mi Mać kiem
i Szy mon kiem oraz cór ką Ga bry sią (na zdję ciu
powyżej). „Za baw, gier i kon kur sów dla dzie ci
w tym ro ku nie bra ku je. Po za tym cie szy my się na
bo ga ty pro gram ca łe go dzi siej sze go dnia, zwłasz -
cza na kon cer ty Krzysz to fa Re spond ka, Ani Wy -
szko ni oraz Ja nu sza Rad ka. W do dat ku jest pięk -
na po go da. War to spę dzić ten dzień na świe żym
po wie trzu w ro dzin nym gro nie” – mó wi.

BIEL SKO -BIA ŁA

Za ba wy
W Biel sku -Bia łej pra cow ni cy spół ek Gru py Fiat
chęt nie uczest ni czy li w pro po no wa nych roz ryw -
kach dla naj młod szych, jak i ca łych ro dzin. Śmie -
chu by ło co nie mia ra, bo więk szość kon kur sów
po my śla na zo sta ła z przy mru że niem oka. Du żo ra -
do ści spra wi ły uczest ni kom zwłasz cza ar cy trud ny
sla lom na ro we rze prze ciw skręt nym, wy ści gi na
nar tach in diań skich, gdzie każ da pa ra słu ży ła
w jed nym mo men cie aż trzem oso bom, a tak że

ści ga nie się w swo istym kom bi ne zo nie stwo -
rzo nym ze zszy tych ze so bą trzech par spodni.
Przed star tem do brze by ło po my śleć nad
tech ni ką, bo wbrew po zo rom „spodniar ska”

dys cy pli na nie jest pro sta.

Rafał Kapcia, którego mama Teresa pracuje
w controlingu Fiat Auto Poland, uczestniczy 
we wszystkich Dniach Rodzinnych w Tychach, 
bo – jak mówi – „nie zawsze jest okazja spędzić 
tak fajnie niedzielę, a także spotkać pracujących
tu kolegów, posłuchać muzyki, pobawić się”. 
Poza tym zawsze ktoś z rodziny chce obejrzeć
zakład. W tym roku Rafał przyjechał z narzeczoną
Anią i swoim kuzynem Jackiem.

Powyżej:
Adrian i Mateusz

Klęczarowie
z Miłoszem
Ceglarkiem

Na dole:
Joanna, wraz

z synami
Aleksandrem
i Nikodemem

Dla 4-letniego Olka Majewskiego, 
który przyjechał na imprezę z rodzicami
i dziadkiem Bronisławem, był to dzień
pełen atrakcji
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U góry: 
Zbigniew Czajka.
Po prawej:
Da riusz No wak

3D – oa za no wo cze sno ści
Pra cow ni cy wraz z ro dzi na mi zwie dza li no wo cze -
sną ha lę 3D, w któ rej po wsta je no wa tor ski sil nik
Twi nA ir. Mo gli zo ba czyć, jak dzia ła ją ro bo ty i po -
znać tech nicz ne aspek ty pro duk cji sil ni ków. Po -
mo cą słu ży li im mię dzy in ny mi Zbi gniew Czaj ka
z li nii mon ta żu gło wi cy oraz Da riusz No wak z li nii
mon ta żu sil ni ka 0.9 Twi nA ir. „Dziś ma szy ny pra cu -
ją „na su cho”, ale moż na zo ba czyć choć by jak po -
bie ra ją de ta le. Jest mi mi ło, gdy lu dzie się do py tu -
ją o szcze gó ły” – mó wi Da riusz No wak. Zbi gniew
Czaj ka do da je, że bar dzo za le ży mu, by po ka zać
wszyst kim jak za awan so wa ne tech no lo gie sto so -
wa ne są w biel skiej fa bry ce Fiat Po wer tra in Tech -
no lo gies. Dla pra cow ni ków, to nor mal ność, ale na
oso bach z ze wnątrz au -
to ma ty za cja i ro bo ty za cja
na tak wy so kim po zio mie
ro bi ogrom ne wra że nie.
Wśród zwie dza ją cych
ha lę był Ry szard Zię tek
z wnu kiem Mi ko ła jem.
Przy bli żał dziec ku hi sto rię
te go miej sca, bo zna je
jak ma ło kto. Prze pra co -
wał tu 30 lat. „Bu do wa -
łem fa bry kę od pod staw.

Katarzyna
Moczek 
z Fiat Services
z synem
Gabrysiem

„Trze ba się zgrać w rów no mier nych ru chach nóg.
Wy star czy, że je den po le ci do przo du i na stę pu je
ko niec” – mó wi pa ni Jo an na, któ ra wraz z sy na mi
Alek san drem i Ni ko de mem po trze bo wa ła oko ło 25
se kund na po ko na nie po nad 10-me tro wej tra sy.
Re kor dzi ści prze bie gli ją w kil ka na ście se kund.
Przy du żej sza chow ni cy na grze w sza chy sku pi li
się na to miast Ka ta rzy na Mo czek z Fiat Se rvi ces
z sy nem Ga bry siem. Chło piec wy szedł z po je dyn -
ku zwy cię sko. „W do mu też cza sem prze gry wam.
Syn lu bi grać w sza chy. W ze szłym ro ku uczęsz -
czał na kół ko sza cho we w szko le, ale te raz już go
nie ma, więc ćwi czy w do mu. Te wspól ne za ba wy
naj bar dziej mnie tu cie szą” – do da je pa ni Ka ta rzy -
na. Nie opo dal kil ko ro chłop ców ry wa li zo wa ło gra -
jąc w ho ke ju. Ad rian i Ma te usz Klę cza ro wie pro -
wa dzi li 7:5. „Wy gry wa my, choć po cząt ko wo prze -
gry wa li śmy. Bar dzo mi się po do ba ho kej. Lu bię
sport” – mó wi sto ją cy na bram ce 6-let ni Ma te usz.
Mi łosz Ce gla rek, któ ry grał w prze ciw nej dru ży nie,
pre zen to wał po sta wę praw dzi we go spor tow ca.
Jak mó wi: „wy nik jest mniej waż ny. Faj nie, że mo -
że my so bie po grać”. 

Ślusarz z Comau Bolesław
Miękiński zwiedzał halę 3D

z najbliższymi, w tym
z wnukiem Kacprem. Chce
pokazać im, gdzie pracuje

oraz jak wyrafinowaną
technologią się posługuje.

Wnuczek przyglądał się
z zainteresowaniem, ale

przyznał, że bardziej nęci go
gra w piłkę i w przyszłości

zostanie najlepszym
futbolistą na świecie.



By łem jed nym z tych, któ rzy sta -
wia li tę ha lę. Ostat nim mo im za -
da niem by ło za mon to wa nie po -
de stu prze ciw po ża ro we go.
Skoń czy łem pra cę, zsze dłem
i zo ba czy łem, że obok jest punkt
przy jęć do po wsta łej fa bry ki. Za -
in te re so wa łem się i zo sta łem” –
mó wi. Jak pod kre ślił, z per spek -
ty wy ty lu lat pra cy wi dać ogrom -
ny po stęp, któ ry się do ko nał
w biel skiej fa bry ce. „To wręcz la -
bo ra to rium” – za zna cza.
Po emo cjach zwią za nych z ry wa li za cją spor -
to wą i zwie dza niem ha li człon ko wie ro dzi ny
Fia ta mo gli wy po cząć przy wy śmie ni tych ste -
kach z gril la. Uczest ni czy li w wie lu kon kur -
sach. O do bry na strój za dbał ka ba ret DNO,
a do wspól nej za ba wy po rwa ła gwiaz da
wie czo ru – ze spół Pec tus.

DO ZO BA CZE NIA!
Fia tow cy lu bią spę dzać czas i do sko na le

ba wią się pod czas Dni Ro dzin nych. At mos -
fe rę świę ta do sko na le opi su ją sło wa pa ni

Ma rii, ma my Je rze go Pę ka li z lo gi sty ki
Fiat Au to Po land, któ ra do Ty chów

przy je cha ła aż spod Czę sto cho wy. By ła
za chwy co na no wo cze snym za kła dem, ale

przede wszyst kim po my słem na im pre zę. „Ta kich
dni po win no być zde cy do wa nie wię cej w ca łym
kra ju, bo dzię ki moż li wo ści zwie dza nia za kła dów
moż na się do wie dzieć, ja kie no wo cze sne fir my
ma my w kra ju oraz w ja kich wa run kach i jak prze -
bie ga pro duk cja. Lu dzie czę sto ma ją zu peł nie in -
ne wy obra że nie, dla te go war to or ga ni zo wać ta kie
świę ta” – uwa ża. 
Za tem do zo ba cze nia na ko lej nym Dniu Ro dzin -
nym!
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Po lewej:
Jerzy Pękala
z logistyki FAP
z synem
Piotrusiem
i mamą Marią. 
Niżej:
Ry szard Zię tek 



36

FIRMA
PIKNIK RODZINNY

Królewny
i rycerze w CNH

Na pik nik za pro szo no pra cow ni ków za kła du
z ro dzi na mi, a tak że eme ry tów. Przy by li
tłum nie. We dług ob li czeń w nie dziel ne po -

po łu dnie te ren za kła du od wie dzi ło oko ło 5500
osób. Mo gły obej rzeć, w ja ki spo sób po wsta ją wy -
twa rza ne w Płoc ku maszyny rolnicze New Hol land.
Za kład wpraw dzie te go dnia był nie czyn ny, ale go -
ście, wę dru jąc wy zna czo ny mi tra sa mi, mo gli prze -
śle dzić pro ces pro duk cyj ny – od pras i laserów po
go to we ma szy ny. 
Dla pra cow ni ków CNH by ła to oka zja do po ka za -
nia ro dzi nom miejsc, w któ rych co dzien nie pra cu -
ją. Tak wła śnie zro bił pan Igor Kor nat ko, za trud nio -

Zobacz jaka wielka jest ta hala. To jedyna okazja –
zachęcała mama synka, z którym w niedzielę
15 września, podczas Pikniku Rodzinnego, wchodzili
do hali produkcyjnej płockiego CNH Polska.

Anna
Borsukiewicz 

zdjęcia 
Jerzy

Kozierkiewicz,
arch. CNH

ny w płoc kim za -
kła dzie od 5 mie -
się cy. Na pik ni ku
był po raz pierw szy.
Przy szedł ze swo ją
part ner ką Ewą Ko -
rze niew ską i ich syn -
kiem Ja siem. Ma lec
był za chwy co ny wiel -
ki mi ma szy na mi. Po -
dob nie jak 7-let ni Do -
mi nik, któ re mu ta ta,
Da riusz Ani szew ski, mu siał ko niecz nie zro bić
pa miąt ko we zdję cie przy kom baj nie. Pan Da riusz,
zaj mu ją cy się na co dzień spa wa niem he de rów ku -
ku ry dzia nych, czy li ze spo łów żniw nych, wy ja śniał
taj ni ki swo jej pra cy rów nież wu jo wi Hie ro ni mo wi
Gar wac kie mu, pra cu ją ce mu w płoc kiej stocz ni

rzecz nej Cen tro most. „Ta kie po rów na nie za -
kła dów jest bar dzo cie ka we” – mó wi pan
Hie ro nim.
Tłum wę dru ją cy przez ha lę był bar dzo
zdy scy pli no wa ny, oce niał zwie dza nie za -
kła du pan Ma rek Mil czar ski, pra cow nik

ochro ny dy żu ru ją cy przy tra sie. „Pil nu ję, by go ście
nie prze kra cza li taśm od gra dza ją cych od sta no -
wisk pro duk cyj nych. Peł nię więc ra czej funk cję na -
wi ga to ra”.
Nie mal wszy scy za trzy my wa li się przy ol brzy miej
ta bli cy z na głów kiem „Ja też bio rę udział w two rze -
niu WCN – mo ja dro ga do suk ce su” za wie ra ją cych
zdję cia pra cow ni ków uczest ni czą cych w two rze niu
sys te mu World Class Ma nu fac tu ring (czy li Pro duk -
cja Kla sy Świa to wej). Każ dy chciał po chwa lić się
na niej swo ją fo to gra fią.
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Na te re nie za kła du urzą dzo no wiel ką eks po zy cję
współ cze sne go sprzę tu rol ni cze go z ofer ty CNH,
któ rą otwie rał ich „dzia dek”, czy li sta ry trak tor
Steyr. Kom baj ny, ko par ko -ła do war ki i in ne ma szy -
ny moż na by ło nie tyl ko oglą dać oraz fo to gra fo -
wać, ale rów nież wejść do ich ka bin. Naj więk szą
fraj dą by ło zaś sa mo dziel ne ope ro wa nie sprzę tem,
czy li ste ro wa nie dźwi gnia mi po ru sza ją cy mi ra mię
ko par ki i jej łyż kę. Do ko par ko -ła do war ki Ca se 695
ST sta ła więc dłu ga ko lej ka chęt nych, a wśród
nich „ry ce rze” w heł mach i „kró lew ny” w ko ro nach.
Te go rocz ne ro dzin ne spo tka nie w płoc kiej fa bry ce
na zy wa ło się bo wiem „Pik ni kiem Ry cer skim”.
Wszyst kie dzie ci otrzy ma ły więc od po wied nie re -
kwi zy ty: ry cer skie heł my, mie cze i tar cze oraz ko -
ro ny. Zor ga ni zo wa no też „śre dnio wiecz ne mia -
stecz ko”, w któ rym moż na by ło zo ba czyć wal ki ry -
cer skie, strze lać z łu ku, wła sno ręcz nie wy bić pa -
miąt ko wy me dal czy spró bo wać zro bić praw dzi wy
pa pier czer pa ny. Na nie sfor nych cze ka ły dy by,
a na wet na bi ty ćwie ka mi fo tel tor tur (cie szy ły się

Goście 
pikniku

Błażej Fabisiak, kierownik zespołu montażu CNH
Wśród osób, które nas odwiedziły podczas Pikniku
Rodzinnego w CNH gościliśmy też VIP-ów. Miałem
przyjemność oprowadzania po zakładzie prezydenta
Płocka Andrzeja Nowakowskiego, rektora płockiej
filii Politechniki Warszawskiej
prof. Janusza Zielińskiego,
z którą współpracuje nasz
zakład, posłankę Elżbietę
Gapińską i przedstawicieli
starostwa, urzędów pracy. CNH
Polska jest przecież jednym ze
znaczących pracodawców na
naszym terenie – zatrudniamy
około 1500 osób.
Piknik Rodzinny to święto całej załogi, więc wszyscy
uczestniczyli w przygotowaniach. Nie było
wprawdzie generalnego sprzątania hal, bo porządek
na nich i na stanowiskach pracy obowiązuje na co
dzień, ale należało opracować trasę zwiedzania
zakładu przez gości, wyznaczyć ją taśmami, a potem
wszystko uprzątnąć, bo przecież w poniedziałek od
rana mamy zwyczajny dzień pracy. No, może nie do
końca zwyczajny, bo wszyscy będą jeszcze długo
wspominać to wydarzenie.

Paweł Tomaszewski, dyrektor personalny CNH
Każdy z pikników rodzinnych organizowanych
w naszej firmie ma jakiś temat. W tym roku
wymyśliliśmy Piknik Rycerski, bo miasto Płock ma

przecież rycerskie tradycje od
czasów książąt Władysława
Hermana i Bolesława
Krzywoustego, my, 
ich „potomkowie” też
pracujemy „w blasze”.
Cieszę się, że impreza jest
udana, że mimo niepewnej
pogody gościmy tyle osób.
Oprócz pracowników i ich

rodzin zaprosiliśmy również naszych emerytów.
Przyszło ich kilkudziesięciu. Oprowadzani przez
p. Walentego Saleja, dawnego głównego
konstruktora zakładu, mogli obejrzeć, jak zmieniła
się ich fabryka. Zaprosiliśmy też po raz pierwszy
przedstawicieli Iveco Poland, naszego partnera
z grupy CNH Industrial, który zaprezentował u nas
samochód Stralis 460, który zdobył tytuł
tegorocznego Truck of the Year.

ZWIEDZANIE ZAKŁADU

Uczestnicy
bawili się
świetnie. 
Dorośli udawali
rycerzy, a dzieci,
niczym dorośli,
zamieniali się
w operatorów
maszyn

ogrom nym po wo dze niem wśród ama to rów pa -
miąt ko wych fo to gra fii). By ły też ogrom ne bań ki my -
dla ne, ma lo wa nie dzie cię cych twa rzy, a przede
wszyst kim licz ne dmu cha ne zam ki i zjeż dżal nie,
tram po li ny i ścian ki wspi nacz ko we. 9-let nia Klau -
dia i 10-let ni Ra fał by li wszyst kim tak za chwy ce ni,
że ich wu jo stwo, Ma riusz i Iwo na Mał kow cy z tru -
dem wy cią gnę li naj młod szych na zwie dza nie fa bry -
ki. Pan Ma riusz pra cu je na ma lar ni i chciał po ka zać
ją dzie cia kom, a tak że nie daw no po ślu bio nej żo nie. 
Waż nym ele men tem ro dzin ne go spo tka nia był
wspól ny po si łek przy dłu gich sto łach. Pik ni ko wi
go ście zje dli 825 ki lo gra mów kieł ba sy z gril la,
660 ki lo ka szan ki na go rą co, 1650 li trów gro chów -
ki, wy pi li 825 li trów ka wy i her ba ty oraz 2500 l in -
nych na po jów. Ba wi li się też do wie czo ra pod czas
kon cer tów. Na es tra dzie wy stę po wa ły ze spół
Avocado i ka ba ret Łow cy. B. Uczest ni ków im pre -
zy nie wy stra szył na wet wie czor ny deszcz. Na -
stęp ne ta kie spo tka nie od bę dzie się prze cież do -
pie ro za rok... 
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Tomasz Stańko jest jednym z najwybitniejszych
polskich muzyków jazzowych. Mimo że
pierwszą płytę nagrał prawie pół wieku temu,
nie wybiera się na muzyczną emeryturę
i przygotowuje kolejne krążki. Lubi kapelusze,
kocha Nowy Jork, uwielbia jazz.

Już nie chcęsię spieszyć

AKTUALNOŚCI
KULTURA

Marek
Kamiński

zdjęcia
Lucjusz

Cykarski,
Satiz Poland
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Ve sa lą, 33 la ta te mu po je chał do
In dii i na grał al bum so lo w słyn -
nym mau zo leum Taj Ma hal. Eu -
ro pej skim mu zy kom uda ło się
prze ku pić straż ni ków i no cą na -
gry wać w świą tyn nych wnę -
trzach. Po dob ny ma newr uda ło
się po wtó rzyć w gro tach Kar la

nie da le ko Bom ba ju. Oba miej -
sca są zna ne z nie po wta rzal nej
aku sty ki. 
Przed la ty wiódł roc kan drol lo we,
tro chę hip pi sow skie ży cie. Nie -
ob ce mu by ły al ko hol oraz
wszel kie moż li we ro dza je nar ko -
ty ków. Z na ło ga mi na szczę ście
roz stał się na do bre po nad dwa -

Je go de biut pły to wy – krą -
żek Astig ma tic (1965), któ -
ry fir mo wał Krzysz tof Ko -

me da, jest uzna wa ny za pol ski
al bum jaz zo wy wszech cza sów.
Stań ko grał też z naj waż niej szy -
mi pol ski mi jazz ma na mi i le gen -
da mi świa to we go jaz zu. Pierw -
szy ze spół, na po cząt ku lat 60.,
two rzył z Ada mem Ma ko wi -
czem, z Ko me dą na grał 11 płyt.
Współ pra co wał z Ja nu szem
Mu nia kiem i Zbi gnie wem Se ifer -
tem, ale też z Krzysz to fem Pen -
de rec kim i roc ko wym ze spo łem
Ma anam. Dźwię ki je go trąb ki
po ja wi ły się na pły tach ta kich ar -
ty stów jak Ce cil Tay lor czy Ma nu

Kat che. Z cza sem je go styl stał
się bar dzo roz po zna wal ny, w któ-
rym łą czą się de li kat ne, pięk nie
brzmią ce fra zy z ostry mi, „brud -
ny mi” frag men ta mi.
Stań ko pró bo wał w swo im ży ciu
tak że rze czy nie zwy kłych i nie ty -
po wych. Ze swo im przy ja cie lem,
fiń skim jazz ma nem Edwar dem

Tomasz Stańko
od dziesięciu lat
jest dyrektorem
artystycznym
Jazzowej Jesieni

dzie ścia lat te mu. Te raz po zwa -
la so bie tyl ko na moc ną her ba -
tę, w jej naj lep szych od mia nach.
Nie wsty dzi się mó wić o swo ich
uza leż nie niach, bo twier dzi, że
z te go po pro stu się wy ra sta...
przy oka zji ra tu jąc ży cie. 
Od dzie się ciu lat jest dy rek to rem
ar ty stycz nym Jaz zo wej Je sie ni
w Biel sku -Bia łej. Dzię ki nie mu
fe sti wal do ro bił się opi nii jed ne -
go z naj waż niej szych w na szym
kra ju. Za pra sza mu zy ków z naj -
wyż szej pół ki, nie sku pia się na
na zwi skach, któ re przy cią gną
pu blicz ność, ale na war to ściach
ar ty stycz nych. Dzię ki te mu im -
pre za zy ska ła uzna nie fa nów

jaz zu. „Chwa ła pu blicz no ści biel -
skiej. To na praw dę wspa nia ła
rzecz tak do sko na le od bie rać
tak wy ra fi no wa ną prze cież mu -
zy kę. Na sztu ce się wpraw dzie
nie trze ba znać, ale trze ba wie -
rzyć in tu icji. Tak czy ina czej je -
stem dum ny, że pra cu ję dla ta -
kiej pu blicz no ści” – mó wił po

Tomasz Stańko: 
– Lubię sobie
stwarzać
sytuacje, które
pomagają mi
w jakichś
świeżych
odkryciach, bo
ja zdecydowanie
i w sposób
bardzo
wyrafinowany
wykorzystuję
technikę
improwizacji,
nie tylko
w muzyce, ale
i w życiu.
Rzucam się na
głęboką wodę,
z różnymi
nietypowymi
rozwiązaniami,
które potem
dają mi obraz
całości i to
potem prowadzi
mnie dalej
w kierunku
następnych
produkcji”



jed nym z kon cer tów ubie gło -
rocz nej edy cji fe sti wa lu. 
Na biel skim fe sti wa lu wy stę pu je
co ro ku, w róż nych skła dach
i z róż ny mi pro jek ta mi. Za każ -
dym ra zem sta ra się za pro po no -
wać pu blicz no ści coś no we go.
Bi le ty na je go kon cer ty za wsze
roz cho dzą się jak świe że bu łecz -
ki. Po dob nie bę dzie w tym ro ku.
W 11. edy cji fe sti wa lu, któ ra od -
bę dzie się w Biel skim Cen trum
Kul tu ry od 14 do 17 li sto pa da,
wy stą pią bo wiem ta kie gwiaz dy
jak: Elia ne Elias, le gen da gi ta ry
John McLau gh lin, Da vid Vi rel les,
Mark Tur ner, To masz Stań ko. 
Na po cząt ku ro ku uka za ła się
naj now sza pły ta trę ba cza – Wi -
sła wa. Al bum jest po świę co ny
pol skiej no bli st ce – po et ce Wi -
sła wie Szym bor skiej. Po wsta wał
do syć dłu go, ale wy ni ka ło to
przede wszyst kim z fi lo zo fii ży -
cio wej ar ty sty. Rok te mu mó wił
o tej pły cie: „Ja się nie chcę
spie szyć. Im je stem star szy, tym
tro chę tak jak wi no – zwal niam,
to jest ta ki na tu ral ny pro ces.
Czas jest rze czą ta jem ną i nie -
od gad nio ną”. 
Dla cze go za in spi ro wa ła go po -
ezja Szym bor skiej? „Duch pa ni
Wi sła wy uno si się nad tym pro -
jek tem. Ta jej pro sto ta, rze czy
moż na po wie dzieć co dzien ne
po mie sza ne z bar dzo głę bo ki mi
du cho wy mi ja ki miś me ta fi zycz -
ny mi okre śle nia mi, któ re są

u niej jak gdy by ce chą cha rak te -
ry stycz ną. Od jej śmier ci, ca ły
czas mam pod rę ką to mik jej
po ezji. Ja już za jej ży cia my śla -
łem, że by się gnąć do jej po ezji.
Mu zy ka jest sztu ką abs trak cyj -
ną, ale war to mieć ja kieś spo -
iwo, któ re pa nu je nad du chem
te go no we go ze spo łu. Wi sła wa
– pięk ne sło wo, pięk ne imię. Je -
stem za fa scy no wa ny też jej oso -
bą, jej łą cze niem zwy kłych co -
dzien nych rze czy z me ta fi zycz -
ny mi, trans cen den tal ny mi. One
są ca ły czas ko ło sie bie. My po -
tra fi my się bar dzo wzru szać
i ko chać, ale mu si my rów nież
pójść do szew ca, al bo zjeść, jak
ona po wie dzia ła, klu ski ze
skwar ka mi”. 
No wy ze spół jazz ma na to ame -
ry kań scy mu zy cy – speł nie nie
ma rzeń pol skie go trę ba cza, któ -
ry w jed nym z wy wia dów mó wił:
„Chciał bym mieć ame ry kań ski
band, ale to jest dość trud ne, bo
wszy scy ci naj lep si mu zy cy są
ca ły czas za ję ci”. 
Za py ta ny czy ame ry kań scy in -
stru men ta li ści są lep si od pol -

RELACJE RODZINNE

Anna Stańko 
o ojcu

Skomplikowana postać, ale
bardzo go kocham. Jest

niezwykle bogatą intensywną
osobowością, która ma wiele

różnych poziomów. Jestem
bardzo szczęśliwa, że jest moim
tatą. Tak naprawdę moje źródło

postrzegania jazzu i muzyki
wypływa z taty. 
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Tomasz Stańko
nigdy nie

pozbywa się
trąbek, na

których grał.
Dzięki temu
zgromadził

kolekcję
znakomitych

instrumentów.
Jednym

z ostatnich
nabytków jest

trąbka firmy
MONET. „Jedna

z najlepszych
trąbek, bardzo
ekskluzywna,
ciężka, silna

o pięknym
dźwięku. Myślę,

że chyba
zostawię sobie

ją już do
końca...”

Program 11. Jazzowej
Jesieni w Bielsku-Białej

14.11.2013 - czwartek, godz. 19.00 
– Eliane Elias i Marc Johnson z najnowszą płytą

„Swept Away”

15.11.2013 - piątek, godz. 18.00
– David Virelles i Andrew Cyrille zaprezentują

swój projekt „Continuum”, który w rankingach
dwóch dziennikarzy The New York Times
znalazł się w pierwszej dziesiątce najlepszych
płyt 2012 roku

– kwartet Tomasza Stańko

16.11.2013 - sobota, godz. 18.00
– zespół Fly Trio z albumami „Sky&Country”

i „Years of the Snake”
– John Mclaughlin + Zakir Hussain: Remember

Shakti, który jest specjalnym projektem
koncertowym uświetniającym 40-lecie
przyjaźni i współpracy tej dwójki muzyków

17.11.2013 - niedziela, godz. 18.00
– trio Marcina Wasilewskiego w Projekcie

specjalnym
– Anouar Brahem Quartet z albumem

„Astounding Eyes Of Rita”



skich, od po wia da, że nie moż na
tak sta wiać spra wy, ale jed no -
cze śnie tłu ma czy, że mu zy cy ze
Sta nów Zjed no czo nych ma ją in -
ne po dej ście do mu zy ki: „Ame -
ry ka nie gra ją non stop. Co dzien -
nie po wie le go dzin, bo ta ka jest
struk tu ra pra cy w Ame ry ce. Za
mo ich mło dych lat gra łem np.
z Ko me dą je den kon cert, a na -
stęp ny do pie ro za pół ro ku,
a tam się gra trzy dzien nie. To
jest in ne po dej ście do pra cy, do
gra nia. W ogó le to jest men tal -
ność. Tak jak ar ty ści ateń scy by li
in ni niż rzym scy. To jest in na cy -

wi li za cja, w in nym cza sie roz wo -
ju. Przede wszyst kim w No wym
Jor ku jest kil ku dzie się ciu naj -
więk szym mu zy ków na świe cie,
któ rzy ma ją nie wia ry god nie du -
że do świad cze nie”. 
Stań ko lu bi się przy glą dać ame -
ry kań skim mu zy kom z bli ska.
Kil ka mie się cy w ro ku od dy cha
at mos fe rą no wo jor skich klu bów.
W swo im miesz ka niu w ka mie ni -
cy na Man hat ta nie kom po nu je
i od po czy wa. Ku pił je kil ka lat te -
mu. Dzień spę dza na prze -
chadz kach uli ca mi mia sta,
w knajp kach i mu zycz nych klu -
bach. Tu taj w czerw cu 2012 ro -
ku po wstał al bum Wi sła wa. Tu -
taj cha dza do kin i mu ze ów.
W jed nym z wy wia dów opo wia -
dał, że był na wy sta wie prac ir -
landz kie go ma la rza Fran ci sa Ba -
co na, któ ry swo je dzie ła za czy -
na od tra dy cyj nej kre ski, a po -
tem ją de for mu je i od re al nia. Po -
dob nie czy ni Stań ko w mu zy ce.
Za czy na od ład ne go, wzru sza ją -
ce go mo ty wu, by go póź niej de -
for mo wać. I ni gdzie się przy tym
nie spie szy...
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Artysta zaprasza
muzyków z naj-
wyższej półki,
nie skupia się na
nazwiskach, ale
na wartościach
artystycznych



NEWSY

FIRMA

FIAT 500L LIVING 
W „BOSCH DIESEL
CHALLENGE”
Zakończyła się pierwsza edycja „Diesel Challenge” – imprezy
organizowanej przez firmę Bosch z zamiarem udowodnienia
ogromnych możliwości silników diesla pod kątem wysokich
osiągów oraz oszczędności paliwa i niskiej emisji spalin.
W przedsięwzięciu uczestniczyła flota samochodów Fiat 500L
Living 1.6 Multijet II o mocy 105 KM, które wyruszyły
1 października z Mirafiori Motor Village w Turynie i po
przejechaniu około 800 km dotarły do Motor Village Fiat Caffè
w Paryżu. Startujące załogi pokonały trasę na mniej więcej
27 litrach oleju napędowego, co odpowiada zużyciu równemu
około 30 km/l. Jeszcze lepsze okazały się wyniki uzyskane
przez zawodowego kierowcę, który na tym samym odcinku
zużył tylko 20,9 litra paliwa, co równe jest ponad 38 km/l.

IVECO
DLA POCZTY POLSKIEJ
Od czerwca br. Fraikin Polska realizuje dostawę pojazdów
użytkowych dla Poczty Polskiej. Na ich dostawcę wybrała
markę IVECO. Na początek przekazano 40 ciągników
siodłowych IVECO Stralis, do których zakupiono naczepy
kontenerowe. Następnie dostarczono Poczcie 14 podwozi
Stralis: 12 szt. o dopuszczalnej masie całkowitej 26 ton
i 2 szt. Eurocargo o DMC 18t. Pojazdy z zabudową

kontenerową wyposażone są w windy
Dhollandia. Kolejna dostawa

44 pojazdów IVECO dla Poczty
nastąpi w najbliższym czasie.

Ciągniki siodłowe IVECO
Stralis charakteryzuje duża
funkcjonalność i niskie
koszty eksploatacji.
Wyposażono je w 460-

konne jednostki
napędowe
Euro 5.
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RAJD SAMOCHODOWY HDK
W dniach od 29 sierpnia do 1 września w Sławie woj. lubuskim
odbył się XXVII Rajd Samochodowy Honorowych Dawców Krwi. Impreza
ma na celu integrację członków tej organizacji oraz polepszenie wiedzy
z przepisów ruchu drogowego i udzielania pierwszej pomocy.
Ponad 40 km trasa rajdu biegła ze Sławy przez Bojadła, Klenicę,
Trzebiechów, Sulechów i ponownie do Sławy. Koło PCK i Klub HDK
przy FAP reprezentowały dwie drużyny. Na 40 teamów biorących udział
w rajdzie drużyna jadąca samochodem udostępnionym przez FAP zajęła 5,
a team kierujący prywatnym samochodem, miejsce 6. W konkursie wiedzy
o PCK i honorowym krwiodawstwie fiatowski zespół zdobył II miejsce.
„Nasz udział w Rajdzie był możliwy dzięki uprzejmości Dyrekcji FAP, która
pomogła nam w wyjeździe i udostępniła samochód – mówi prezes koła,
Andrzej Lis. – Bardzo za to dziękujemy”. Na zdjęciu od lewej: Krystyna
Góral, Andrzej Lis, Małgorzata Haręża, Marian Dudek, Mieczysław Grela,
Bożena Waluga, Zdzisława Syrek, Krzysztof Stachowicz.



NOWA GRUPA 
CNH INDUSTRIAL
Funkcjonująca od 30 września grupa CNH Industrial powstała z fuzji
spółek Fiat Industrial i CNH Global. Firma ta notowana jest na
Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych i na włoskiej Piazza Affari,
a jej siedziba mieści się w Holandii. Grupa ma teraz spłaszczoną
strukturę, co korzystnie wpływa na sposoby zarządzania i przejrzystość.
Jak wyjaśnia Sergio Marchionne, prezes CNH Industrial na Zgromadzeniu
Akcjonariuszy Fiat Industrial, podczas którego w lipcu zatwierdzono
połączenie spółek, „operacja ta sprzyja realizacji takich celów, jak
uproszczenie, a także wzrost autonomii i efektywności. Fiat Industrial
i CNH staną się jedną, w pełni zintegrowaną, wielonarodową grupą,
która gwarantuje możliwość konkurowania na samym szczycie sektora
dóbr kapitałowych i pozyskiwania międzynarodowych inwestorów”. 
Logo nowej grupy CNH Industrial jest dwukolorowe: czerń nawiązuje do
takich wartości, jak solidność i wiarygodność, a czerwień jest wyrazem
dynamizmu. Od 30 września działa również nowa strona internetowa
Grupy. Jej adres to: www.cnhindustrial.com.

NAJPOTĘŻNIEJSZY 
NA ŚWIECIE 
Steiger 620 to nazwa jednego z najpotężniejszych ciągników na świecie.
Waży 25 ton, napędzany jest silnikiem o pojemności 13 litrów
o mocy 692 KM. Ta nowość Case IH dostępna jest w wersjach z kołami
lub ze specjalnym systemem czterech niezależnych gąsienicowych
mechanizmów napędowych Quadtrac (na zdjęciu). W przypadku tego
ostatniego zapewniona jest stała powierzchnia kontaktowa z terenem
wynosząca ponad 5,6 metrów kwadratowych, co jest szczególnie
użyteczne podczas pracy w terenie o niskiej przyczepności. Ciągnik ten
ma również jedną z najlepszych pozycji na świecie pod względem
wydajności i poszanowania środowiska. Dzięki technologii HieSCR,

opracowanej przez FPT Industrial, może on
poszczycić się niskim zużyciem

paliwa i zgodnością z normami
emisji spalin Tier IV. 
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NOWA STRONA
INTERNETOWA IVECO 
JEST JUŻ DOSTĘPNA
DLA UŻYTKOWNIKÓW 
Nowa strona internetowa
IVECO (w wydaniu polskim
www.iveco.pl) posiada nie
tylko unowocześnioną
grafikę, lecz została
również przeprojektowana
pod względem
technicznym, zapewniając
internautom szybszy
i bardziej efektywny dostęp
do swoich zasobów. Strona zawiera wszystkie najnowsze
informacje oraz nowe usługi przeznaczone dla klientów,
a także informacje dla osób, które chcą się dowiedzieć
więcej na temat firmy IVECO oraz oferowanego przez nią
asortymentu pojazdów użytkowych. Wiele nowych funkcji
jest łatwo dostępnych na wszystkich platformach
cyfrowych, począwszy od komputerów stacjonarnych
poprzez smartfony, a skończywszy na tabletach. 

Od 19 do 22 września odbył się „Gran Premio
Nuvolari 2013”, sławny międzynarodowy rajd
samochodów zabytkowych, w hołdzie jednemu
z najlepszych kierowców wyścigowych w całej historii
sportu motorowego. Zgodnie z tradycją, start i meta
wyznaczone były w Mantui – miejscu urodzenia
Nuvolariego. Trasa zaplanowana na ponad tysiąc
kilometrów prowadziła przez takie znane miasta sztuki,
jak: Siena, Arezzo, Ravenna i Ferrara – i, po raz pierwszy,
przez dwa tory wyścigowe: w Modenie oraz w Imoli.
W wydarzeniu tym – jednym z najbardziej oczekiwanych
przez sympatyków tej branży oraz turystów i publiczność
– uczestniczyło ponad 250 samochodów zabytkowych.
Wśród prawdziwych perełek motoryzacji wystartowały
trzy cenne egzemplarze z kolekcji Muzeum
Alfy Romeo: 6C 1750 Gran Sport z 1930 roku, 6C 1500
Super Sport z 1928 oraz 1900 Sport Spider z 1954 roku.

ALFA ROMEO  
BOHATERKĄ GRAN
PREMIO NUVOLARI
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SPORT 
DLA TWARDZIELI
Ciągnik musi przejechać z naczepą balastową
o masie 25 ton po torze z ubitej ziemi o długości
100 metrów. To tak zwany „tractor pulling”,
trochę ekstrawagancki sport, który doczekał
się nawet mistrzostw krajowych i gromadzi
publiczność niczym na wyścigach Formuły 1. 
Powstał w latach 70. w Ameryce, a do Włoch
„zaimportowali” go niemal dwadzieścia lat
temu bracia Bertelli, parmeńscy rolnicy,
którzy w zawodach jeżdżą potężnymi
ciągnikami New Holland Agriculture.
Imprezy odbywają się latem, a niedawno
zakończyły się Mistrzostwa Włoch,
które miały miejsce w Vicofertile (Parma),
na farmie Bertellich. 
Drużyna zajęła drugie miejsce
w kategorii Italian Pulling (TM 115
Power Star) i w tzw. Prostock,
„ścigając się” prototypem turbo
ważącym 3,5 tony. 
Bracia nazwali swój zespół
Blue Leader Team, w hołdzie
marce New Holland i kolorowi
jej ciągników.

LANCIA YPSILON S 
MOMODESIGN
W salonach Lancia pojawiła się nowa Ypsilon S MOMODESIGN o stylowym
charakterze Fashion CityCar. Seria specjalna Ypsilon, stworzona do jazdy
miejskiej, łączy włoski szyk z wrodzonym, sportowym charakterem.
Historia Lancii Ypsilon S MOMODESIGN sięga 2005 roku, kiedy to dwie
słynne włoskie marki nawiązały współpracę, aby połączyć wyrafinowaną
elegancję Lancii z modernistycznie sportowym duchem
MOMODESIGN. I tak powstała nowa, dynamiczna, wyróżniająca się
Ypsilon S MOMODESIGN, która jest propozycją Lancii skierowaną głównie
do młodych i dojrzałych mężczyzn. Oryginalny, męski wygląd wersji
specjalnej uzyskano za pomocą dwutonowych kompozycji
kolorystycznych i sportowej indywidualizacji pojazdu. 

ECOBEST 2013 
DLA FIATA 
ZA PROGRAM „METAN”
Międzynarodowe jury „Autobest” przyznało nagrodę
„Ecobest 2013” dla Grupy Fiat za program „Metan”.
Grupa Fiat od ponad 15 lat jest głównym europejskim
producentem samochodów zasilanych metanem, który
oferuje najszerszą gamę pojazdów przyjaznych dla
środowiska z zasilaniem bi-fuel (metan/ benzyna).
Od 1997 roku do dzisiaj Fiat sprzedał ponad 560.000
samochodów osobowych i dostawczych w wersji Natural
Power. Szczególnym powodem do dumy fiatowskiego
programu „Metan” jest innowacyjny dwucylindrowy
silnik 0.9 TwinAir Turbo, łączący zalety ekologiczne
zasilania metanem z mocą oraz przyjemnością jazdy.
Należy także przypomnieć, że marka Fiat szósty rok
z rzędu zanotowała najniższy poziom emisji CO2
w Europie, co potwierdziła JATO Dynamics, czołowa
firma badawcza. W 2012 r. samochody Fiata uzyskały
średnią wynoszącą 119,8 g/km. W ciągu ostatnich 5 lat
Fiat obniżył średni poziom emisji CO2 o 13%, a więc
znacznie poniżej przewidzianego poziomu 130 g/km,
przyjętego przez Unię Europejską na rok 2015. 



MOC I KOMFORT
Firma New Holland Agriculture

wprowadziła na rynek gamę

tradycyjnych kombajnów TC5000

z pięcioma wytrząsaczami słomy.

Niezwykle komfortowa kabina

i szeroki wybór zaawansowanych

funkcji to bez wątpienia atuty nowej

serii składającej się z trzech modeli.

Inne nowości w New Holland Agriculture

to najnowszej generacji kombajny

CX7000 i CX8000 Elevation. Dołączą one

do słynnej i cenionej rodziny

konwencjonalnych kombajnów CX,

uważanej za najpotężniejszą na świecie,

która nie ma sobie równych jeśli chodzi

o jakość ziarna i czystość słomy.

TYSKI PÓŁMARATON
I BIEG ULICZNY
Ponad 900 zawodników wzięło udział w II Tyskim
Półmaratonie i 18. Międzynarodowym Tyskim Biegu
Ulicznym, który odbył się 15 września w Tychach przy
wsparciu m. in. Fiat Auto Poland. Biegacze wystartowali
niestety z prawie godzinnym opóźnieniem, wynikającym
z braku zabezpieczenia jednego z odcinków trasy. 
Biorąc jednak pod uwagę rekordową liczbę uczestników,
nie tylko z Polski, a także wspaniałą pogodę, imprezę
można zaliczyć do niezwykle udanych. Na mecie pojawili
się także olimpijczyk z Londynu Michał Pietrzak, który
wraz z Witoldem Bańką wręczał uczestnikom pamiątkowe
medale, oraz były trener piłkarskiej reprezentacji Polski,
Waldemar Fornalik. 

NEW HOLLAND 
DEMO TOUR 2013
Pokazy żniwne na stałe już wpisały się w kalendarz New Holland. W lipcu
i sierpniu nowości produktowe marki przebyły w sumie ponad 6 500 km,
aby podczas 16 pokazów na terenie całej Polski zaprezentować
nowoczesne technologie dla rolnictwa ponad 5 tys. gościom. Demo Tour
był doskonałą okazją, aby zapoznać się z nowościami wśród maszyn
żniwnych m. in. nowym kombajnem zbożowym serii TC. Gama ta została
zaprojektowana całkowicie od nowa pod kątem gospodarstw średniej
wielkości, wprowadzając wiele innowacyjnych rozwiązań – łącznie
z całkiem nową, komfortową kabiną HarvestSuite™. Nowością chętnie
oglądaną przez klientów była, produkowana również w Płocku, prasa
zmiennokomorowa RB150. W trakcie każdego z pokazów odbyły się
prawdziwe żniwa: od koszenia zboża, wyładunku ziarna, przez zbieranie
słomy i układanie bel, na pracach uprawowych kończąc. Praca maszyn

została omówiona przez specjalistów,
a dzięki wykorzystaniu dynamicznych

kamer Live, widzowie mieli
możliwość obejrzenia

ich w trakcie pokazu
na telebimie. 
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Zrobiłem taki film, jaki chciałem zrobić. 
Chciałem pokazać Lecha Wałęsę, jakiego pamiętam
z najpiękniejszych chwil, najlepszych lat – mówił
w Wenecji reżyser Andrzej Wajda podczas premiery
filmu „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. Film – który
każdy powinien zobaczyć – pojawił się w kinach 
4 października. Czy Wajda po raz kolejny
sprowokuje narodowe spory?

LUDZIE
WYWIAD

„Wałęsa.
Człowiek z

Naj now szy film An drze ja Waj dy „Wa łę sa. Czło -
wiek z na dziei” to psy cho lo gicz ny por tret
przy wód cy So li dar no ści, ko lej na wiel ka opo -

wieść o pol skim lo sie. W fil mie po ka za ne są wy da -
rze nia hi sto rycz ne, w któ rych Lech Wa łę sa bie rze
udział i któ re for mu je. Re ży ser wdzie ra jąc się w pry -
wat ność, a cza sem na wet w in tym ność Le cha Wa -
łę sy pró bu je uchwy cić fe no men prze mia ny pro ste -
go, sku pio ne go na co dzien no ści czło wie ka w cha -
ry zma tycz ne go przy wód cę. To opo wieść o mę żu,
oj cu, pro stym ro bot ni ku, któ ry wy zwo lił ukry te
w ser cach mi lio nów lu dzi ma rze nie o wol no ści. 
Kon tro wer syj ny, nie po zba wio ny sła bo ści, wy śmie -
wa ny i po dzi wia ny. Kim jest Lech Wa łę sa? W Pol -
sce roz go rzał jesz cze przed ofi cjal ną pre mie rą fil mu
na ro do wy spór. Wia do mo, ob raz Le cha jest róż ny
w za leż no ści od po li tycz nych opcji, in ne są spoj rze -
nia na mi nio ne wy da rze nia, hi sto rię. Ja kie go Wa łę -
sę chciał po ka zać Waj da?: „Za wsze do tąd o słusz -

Anna
Lubertowicz

-Sztorc

zdjęcia
EastNews,
materiały

promocyjne
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ne spra wy upo mi na ła się w Pol -
sce in te li gen cja, aż na gle zo ba -
czy łem ro bot ni ków, zo ba czy łem
Le cha ja ko przy wód cę no wej sy -
tu acji, któ rej ni gdy do tąd nie wi -
dzia łem. Czło wie ka, któ ry po tra fił
wzbu dzić za ufa nie w ogrom nych
rze szach lu dzi. I ten mo ment, tę
chwi lę chcia łem uchwy cić” – mó -
wi re ży ser. 
Wia do mo już jak przy ję ła film pu -
blicz ność fe sti wa lu fil mo we go
w We ne cji. W po za kon kur so wym
po ka zie fil mu uczest ni czy li: An -
drzej Waj da, Da nu ta i Lech Wa łę -
so wie oraz od twór cy głów nych
ról: Ro bert Więc kie wicz i Agnie -
sz ka Gro chow ska. Przej ściu Waj dy i pań stwa Wa -
łę sów po czer wo nym dy wa nie to wa rzy szy ły bra wa
i en tu zja stycz ne okrzy ki. An drze ja Waj dę wi ta no ja -
ko le gen dę świa to wej ki ne ma to gra fii, lau re ata
Osca ra, któ ry po wró cił ko lej ny już raz na Li do. Po
raz pierw szy był tu 55 lat te mu ze swo im fil mem
„Po piół i dia ment”.

nadziei”
Lech Wa łę sa zo stał przy ję ty jak za wsze we Wło -
szech wspa nia le, bo uwa ża ny jest tam za le gen dę
i bo ha te ra. Wy mie nia ny był wśród naj więk szych
zna ko mi to ści te go rocz nej edy cji fe sti wa lu. „Na Li do
w We ne cji pu blicz ność ser decz nie po wi ta ła Le cha
i ta ma ni fe sta cja mnie wzru szy ła. Po twier dzi ła, że
Wa łę sa jest bo ha te rem wszyst kich tych, któ rzy
chcą zmian i od no wy w po li ty ce” – mó wił An drzej
Waj da. By ły pre zy dent po ja wił się tuż przed pra pre -
mie ro wą pro jek cją na cock ta ilu na nad mor skim ta -
ra sie, gdzie po raz pierw szy roz ma wiał z od twór ca -
mi głów nych ról, Ro ber tem Więc kie wi czem
i Agniesz ką Gro chow ską. Ak to rzy by li nie zwy kle
prze ję ci spo tka niem z No bli stą i je go żo ną. Kil ka dni
póź niej ak tor opo wia dał m.in. o swo ich wra że niach
ze spo tka nia z Le chem Wa łę są na fe sti wa lu w We -
ne cji. „Sta nąć twa rzą w twarz z by łym pre zy den tem
by ło o wie le ła twiej sze, niż to, co wcze śniej mia ło
miej sce. W trak cie pro jek cji w We ne cji obok mnie

U góry: kadr
z filmu. Poniżej
Lech Wałęsa
i Andrzej Wajda
przed pokazem
filmu w Wenecji
5 września 2013

sie dzia ła Agniesz ka Gro chow ska, obok niej pa ni
pre zy den to wa Da nu ta Wa łę sa, a obok pa ni pre zy -
den to wej Lech Wa łę sa. Po kil ku mi nu tach uświa do -
mi łem so bie fakt, że sie dzę w ki nie, pa trzę na sie -
bie gra ją ce go Wa łę sę, a obok sie dzi Wa łę sa, pa -
trzą cy na mnie, gra ją ce go je go. Po czu łem się
bar dzo dziw nie. Ale po my śla łem – jak dziw nie mu si
się czuć Lech Wa łę sa. Bo ja je stem do te go przy -
zwy cza jo ny. Kil ka ról w ży ciu za gra łem, ale w ta kiej
sy tu acji jesz cze nie by łem. A póź niej szą, krót ką roz -
mo wę z Wa łę są za pa mię tam na ca łe ży cie” – mó -
wi Więc kie wicz. 
Przed po ka zem An drzej Waj da otrzy mał fe sti wa lo -
wą na gro dę Per sol, przy zna wa ną przez dy rek cję fe -
sti wa lu. Dy rek tor fe sti wa lu Al ber to Bar be ra przed -
sta wił re ży se ra ja ko mi strza świa to we go ki na i wy -
ra ził prze ko na nie, że je go naj now szy film oka że się
dzie łem na mia rę ta kich ar cy dzieł jak „Czło wiek

z mar mu ru” i „Czło wiek z że la za”. 
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tak od bie ra li śmy Le cha z je go róż ny mi śmiesz -
nost ka mi, on tak z na mi roz ma wiał. Ro bert za grał
tak fan ta stycz nie, że w trak cie re ali za cji fil mu po -
sta no wi łem do krę cić kil ka scen np. roz mo wy Le -
cha ze słyn ną wło ską dzien ni kar ką Oria ną Fal la ci.
Stwier dzi łem, że mu szę ten wą tek roz wi nąć” – do -
dał. Wy wiad Fal la ci z Wa łę są jest bar dzo waż ny
w tym ob ra zie, sta no wi dra ma tur gicz ny szkie let fil -
mu. Po ru sza ne w roz mo wie wąt ki uru cha mia ją ko -
lej ne re tro spek cje. W roz mo wie z Fal la ci Wa łę sa
mó wi, że wie jak da le ko mo że się po su nąć w roz -
mo wach z wła dzą, twier dzi: „Ni ko go się nie bo ję,
nie bo ję się ge ne ra łów, pa ni też się nie bo ję, nie
ob cho dzą mnie pa ni książ ki, nie prze czy ta łem
żad nej książ ki...” Waj da żar to bli wie pod su mo wu je
tę wy po wiedź: „My ślę, że chciał na niej zro bić do -
bre wra że nie. Ta kich, któ rzy prze czy ta li wie le ksią -
żek to ona wie lu prze py ta ła, a z ta kim czło wie -
kiem, któ ry twier dzi, że nic w ży ciu nie prze czy tał,
ni gdy nie roz ma wia ła”. 
Od wy da rzeń przed sta wio nych w fil mie mi nę ło 30
lat. Dla cze go tak póź no Waj da po sta no wił na krę cić
film? „To po nad cza so wy bo ha ter. Nie war to być
czło wie kiem na je den se zon, nie war to ta kie mu
czło wie ko wi po da wać rę ki. A Lech Wa łę sa ode grał
ro lę, któ rej nikt in ny nie mógł ode grać. Wła dza roz -
ma wia ła z ro bot ni kiem, to ro bi ło wra że nie. Ale ta
sa ma wła dza też wie le złe go zro bi ła wo bec ro bot -
ni ków, w du żych za kła dach by ły bar dzo złe wa run -

Lech Wa łę sa w We ne cji wy -
glą dał na szczę śli we go, choć
po obej rze niu fil mu na pierw -
szym, spe cjal nym po ka zie
jesz cze w Gdań sku, nie bar -
dzo był nim za chwy co ny
i sko men to wał go po swo je -
mu: „Po do ba ło mi się, ale
jed no cze śnie nie za bar dzo
mi się po do ba ło”. Waj da
opo wia dał: „Lech stwier dził
w roz mo wie ze mną, że nie
jest do brym re cen zen tem
te go fil mu, bo sam bie rze
w nim udział. Ma ra cję, ja
też nie mógł bym obiek tyw -

nie oce nić fil mu o so bie. Przed roz po czę ciem
zdjęć nie da łem Le cho wi sce na riu sza do prze czy -
ta nia, nie kon sul to wa łem scen i frag men tów fil mu.
Lech zro zu miał mój wy bór. Zgo dził się na to, bo
ktoś mu si od po wia dać za film, i ja tę od po wie -
dzial ność bio rę na sie bie”. 
Po raz ko lej ny kla sycz na kon cep cja fil mu: czło wiek
na tle epo ki spraw dzi ła się. Te mat oka zał się na ty le
waż ny, że brak w fil mie ty po wych dla Waj dy ma lar -
skich, wi zjo ner skich scen, jest za to wie le wzru sza -
ją cych epi zo dów z ży cia bo ha te ra fil mu. For ma fil -
mu jest mi ni ma li stycz na i zo sta ła zu peł nie pod po -
rząd ko wa na tre ści. Ro bert Więc kie wicz, od twór ca
ro li Le cha, czę sto w fil mie po wta rza: ja nie chcem,
ale mu szem. Czy trosz kę pa ro dio wał Wa łę sę?
„Nie wy da je mi się – mó wi Waj da. 
– My prze cież

Od prawej:
Andrzej Wajda,

Robert
Więckiewicz,
Lech Wałęsa,

Danuta Wałęsa
i Agnieszka

Grochowska
przed światową
premierą filmu

„Wałęsa.
Człowiek

z nadziei” na 70.
Międzynarodowym

Festiwalu
Filmowym
w Wenecji
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ki pra cy, a lu dzie mie li mi ni mal ne szan se obro ny. To
smut na rze czy wi stość. A Le chu wie dział w czy im
imie niu roz ma wia i z kim roz ma wia. Więc film za -
czy na się w ro ku sie dem dzie sią tym, kie dy wła dza
strze la do ro bot ni ków. Lech na uczył się jed ne go: ta
wła dza się przed ni czym nie cof nie. W związ ku
z tym przy jął tak ty kę, któ ra wie lu nie od po wia da ła.
Ale spraw dzi ła się” – do wo dzi Waj da. 
I wresz cie ostat nia sce na fil mu, w któ rej Wa łę sa
wy gła sza fan ta stycz ne prze mó wie nie w ame ry kań -
skim Kon gre sie. Wy po wia da słyn ne sło wa: „My
na ród….” I jest to ostat nia sce na w fil mie. Dla cze -
go twór cy fil mu nie po ka za li, jak Lech zo sta je pre -
zy den tem? 
„Ta sce na to szcze gól ny mo ment. Pol ski ro bot nik
sta je przed ame ry kań skim se na tem i mó wi: „We
The Pe ople...” (pier wot nie film miał być tak za ty tu -
ło wa ny). Lech Wa łę sa swo imi de cy zja mi do szedł
do te go wspa nia łe go mo men tu, choć miał wie lu
opo nen tów. Ja zro bi łem ta ki film, ja ki chcia łem zro -
bić i tu de cy zja mo ja i sce na rzy sty Ja nu sza Gło -
wac kie go, do ty czą ca po cząt ku i koń ca by ła
wspól na. Ja nusz za pro po no wał, aby wła śnie tak
film się za czy nał i tak koń czył. Niech ktoś in ny zro -
bi film o Wa łę sie-pre zy den cie, dla cze go ja mam ta -
ki film na krę cić?” – py ta re to rycz nie Waj da. Pod -
czas pra cy nad fil mem re ży ser nie co po róż nił się
z Ja nu szem Gło wac kim. „Ja nusz chciał po ka zać
Wa łę sę bar dziej z przy mru że niem oka w sa ty rycz -

W SKRÓCIE

Film „Wałęsa. Człowiek z nadziei” po „Człowieku

z marmuru” i „Człowieku z żelaza” zamyka

tryptyk, w którego centrum jest człowiek

podejmujący walkę z niesprawiedliwością. 

To opowieść o czasie, w którym walka ta

zwiastowała zmiany w całej Europie i pozwalała

odważniej spojrzeć w przyszłość. To historia

człowieka, który nie tracił nadziei.

Reżyseria: Andrzej Wajda

Scenariusz: Janusz Głowacki

Autor zdjęć: Paweł Edelman

Występują: Robert Więckiewicz, Agnieszka

Grochowska, Mirosław Baka, Zbigniew

Zamachowski, Iwona Bielska, Marcin Hycnar,

Maciej Stuhr, Cezary Kosiński.

Kandydat do Oskara

nym świe tle. A ja mia łem in ne zda nie. Sa ty ra mo -
gła by zo stać źle ode bra na. Na to miast z mo je go
do świad cze nia i per spek ty wy lat wy ni ka, że Lech
Wa łę sa zna lazł się w od po wied nim mo men cie i był
od po wied nim czło wie kiem na te cza sy. A to rzad ki
przy pa dek. Gdy by do szło do in ter wen cji zbroj nej,
nie by ło by nas te raz tu taj i to wszyst ko za wdzię -
cza my Le cho wi. I chcia łem to po ka zać” – mó wi
re ży ser. Waj da nie ukry wa, że jest po stro nie Wa -
łę sy, że chce obro nić za gro żo ny mit Wa łę sy ja ko
przy wód cy So li dar no ści. 
Pod czas uro czy stej ga li Waj da
po wie dział, że z We ne cji wszyst -
kie dro gi pro wa dzą „w świat”
i wy ra ził na dzie ję, że na Li do
za cznie się „mię dzy na ro do we
ży cie” je go fil mu. „Mój film bę -
dzie po ka zy wa ny w Eu ro pie
i na świe cie. Pu blicz ność
w We ne cji po twier dzi ła mo je
prze ko na nie, że Lech Wa łę sa
jest bo ha te rem nas wszyst -
kich. Ni gdy nie stra cił swo je -
go pre sti żu, wi dow nia w We -
ne cji to po twier dzi ła. In ne wi -
dow nie też pew nie chęt nie
zo ba czą film o ro bot -
ni ku wy nie sio nym
na pie de stał”.
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Są rodzice, określani mianem nadopiekuńczych,
którzy usuwają przed dziećmi przeszkody,
skazując je na niezaradność życiową. Dzieci
tymczasem powinny podejmować wyzwania,
radzić sobie w trudnych sytuacjach i popełniać
błędy. Trzymane pod kloszem, nie będą gotowe
stawić czoła trudnościom w dorosłym życiu.

Emanuela
Chiappero

DANIE SPECJALNE
DZIECI

„Duże dzieci”na progu dorosłości
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„Je stem na do pie kuń cza/y?
Nie są dzę”. Tak od po -
wie dzia ła by więk szość

ro dzi ców, nie do koń ca jed nak
zgod nie z praw dą. Bo prze cież
wszy scy je ste śmy zbyt wy ro zu -
mia li dla swo ich dzie ci, zwłasz -
cza no wo cze śni ro dzi ce. Wy da je
się to mo że za baw ne lub ma ło
praw dzi we, ale w rze czy wi sto ści
to spo ry pro blem. Na do pie kuń -
czy ro dzi ce usu wa ją przed dziec -
kiem nie mal każ dą prze szko dę
i pro wa dzą je za rącz kę. Przej -
mu ją na wet je go obo wiąz ki,
przez co po zba wia ją je moż li wo -

ści sta nia się oso bą sa mo -
dziel ną. Roz ta cza nie nad

dzieckiem nie za wsze
po trzeb ne go pa ra so la
ochron ne go, któ ry
nie po zwa la dzie ciom
zmie rzyć się z trud no -

ścia mi, mo że w kon se -
kwen cji pro wa dzić do te -

go, że przy naj mniej szej
prze szko dzie dzie ci czu ją się nie -
po rad ne i po trze bu ją wspar cia.
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A
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ROZ PIESZ CZA NIE
Ostrze że nie przy szło ze Sta nów
Zjed no czo nych, gdzie ta ki typ
ro dzi ciel stwa na zwa no „over pa -
ren ting”, czy li po świę ca nie zbyt
du żej uwa gi dzie ciom. Wią że się
ono z ry zy kiem, a na wet pew no -
ścią wy edu ko wa nia ca łych po -
ko leń trut ni nie zdol nych do sta -
wie nia czo ła naj mniej szym trud -
no ściom ży cio wym. W Ame ry ce
re wi zji po staw ro dzi ców po świę -
co no mnó stwo ksią żek, pro gra -
mów te le wi zyj nych oraz dys ku sji
w pra sie. „Roz wy drzo ne ba cho -
ry” to ty tuł cie ka we go opra co -
wa nia Eli za beth Kol berg, w któ -
rym au tor ka da je nie po ko ją cą
dia gno zę na sto lat ków w USA.
Po rów nu je ich nie tyl ko z mło -
dzie żą z kra jów azja tyc kich, za -
pra wio nych w bo ju, kon ku ren -
cyj nych i kom pe tent nych. Po -
wo łu je się tak że na ba da nia
prze pro wa dzo ne na Uni wer sy te -
cie w Ka li for nij skim w Los An ge -
les przez an tro po log Ca ro li nę
Izqu ier do wśród pe ru wiań skich
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ple mion Ama zo nii. Człon ko wie
ple mie nia Mat si gen ka utrzy mu ją
się z upraw ju ki i ba na nów, i bu -
du ją swo je sza ła sy z li ści pal my.
Ba dacz ka to wa rzy szy ła ży ciu
jed nej z ro dzin Mat si gen ka
w wy pra wie po li ście pal my nad
rze kę Uru bam ba. Jej uwa gę
zwró ci ła szcze gól nie ro la Yani -
ry, któ ra dwa ra zy dzien nie
przy go to wy wa ła po sła nia
dla ca łej gru py, po ma ga ła
wią zać li ście pal my
w snop ki, ło wi ła ry by
w rze ce, a wie czo rem
go to wa ła dla wszyst -
kich ko la cję. An tro -
po loż kę

zdzi wi -
ło, że Yani ra
pod czas wy -
pra wy mia ła tyl -
ko sześć lat i wy ko ny wa -
ła wszyst kie za da nia bez ja -
kich kol wiek in struk cji ze stro -
ny do ro słych.
Ta sa ma ba dacz ka wraz ze
współ pra cow nicz ką Eli nor Ochs
prze pro wa dzi ła w Los An ge les

jesz cze ba da nie wśród 32 ro -
dzin z ame ry kań skiej kla sy
śred niej. Pod da ły się one
eks pe ry men to wi po dob ne mu
do pro gra mu te le wi zyj ne go

Wiel ki Brat, po zwa la jąc na -
ukow com na pod glą da nie i re -
je stro wa nie ich do mo we go ży -
cia przez ukry te ka me ry. Ce lem

tych ba dań by ła ana li za re la cji
ro dzi ce -dzie ci oraz za cho wań
na sto lat ków. Z ar ty ku łu opu bli -
ko wa ne go w pre sti żo wym ma -
ga zy nie So cie ty of Psy cho lo gi cal
An th ro po lo gy wy ni ka, że ża den
na sto la tek z wła snej wo li nie po -
dej mu je żad nych prac do mo -
wych, a ro dzi ce mu szą czę sto
na ma wiać lub wręcz bła gać go
o wy ko na nie naj prost szych

czyn no ści. Zresz tą bez sku -
tecz nie. W tej pró bie sił

ro dzi ce zwy kle pod -
da ją się pierw si
i sa mi wy cho dzą
wy rzu cić śmie ci,
pod czas gdy

dzie ci za my ka ją
się w swo ich po -

ko jach, że by po grać
w gry kom pu te ro we. Mło -

dzież ocze ku je, że ktoś po da im
ko la cję pod nos. Kol berg pod -
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Sprawdzone zasady
• Wymagaj i pomagaj.

• Od syna nie wymagaj mniej niż od córki.

• Służ pomocą dziecku, kiedy jej potrzebuje,

ale pomagaj dopiero wtedy, kiedy samo

spróbowało rozwiązać problem i rzeczywiście

nie mogło sobie z nim poradzić.

• Nie bądź zbyt hojny, dzieci trzeba uczyć

wartości pieniądza.

• Nie pozwalaj dzieciom na niegrzeczne

zachowanie, od razu je przerywając.

• Nie krytykuj nigdy nauczycieli w obecności

dziecka. Powinieneś być ich sojusznikiem.

• Naucz dziecko przegrywać. Sport

i współzawodnictwo są ważne, ale

przegrywanie jest podstawową

umiejętnością dorosłości.

• Zachęcaj do podejmowania własnych

wyborów, rozwijania zainteresowań

i aspiracji, nawet jeśli ich nie podzielasz.

• Pamiętaj, że twój syn lub córka są już

pełnoletni i nie traktuj ich jak dzieci.

• Pozwól, żeby młodzi sami zarządzali swoim

czasem i energią. Nie przejmuj się, jeśli

czasem będą się nudzić.

• Naucz młodych ludzi wykonywania zadań

najlepiej jak tylko potrafią i wyrabiaj w nich

poczucie lojalności.

WYCHOWANIE DZIECKAPO KO LE NIE 
„NA STO LAT KÓW”
Naj pierw dzie ci by ły roz piesz -
cza ne, bo do sta wa ły w ży ciu
wszyst ko, co chcia ły. Te raz szu -
ka my u nich przy zwo le nia na
zro bie nie cze go kol wiek (a prze -
cież kie dyś to dzie ci cze ka ły na
przy zwo le nie ro dzi ców). Nie mal
ob se syj nie śle dzi my każ dy ich
krok. Dzie ci z ko lei za miast dą -
żyć do swo jej nie za leż no ści,
chęt nie przy sta ją na ży cie pod
skrzy dła mi ro dzi ców, po zo sta jąc
na eta pie „do ro słe go na sto lat -
ka”. Oczy wi ście, ist nie ją ja kieś
obiek tyw ne trud no ści. Ży cie ge -
ne ral nie jest cięż kie. Kry zys eko -
no micz ny nie ustę pu je. Być mo -
że wy star czy ło by zmniej szyć
ob cią że nia po dat ko we i kosz ty
pra cy, że by dzie ci na resz cie wy -
fru nę ły z gniaz da. Cho ciaż przy -
zwo le nie na nad mier ną opie kuń -
czą po sta wę ro dzi ciel ską jest
za pew ne kwe stią kul tu ry. W nie -
któ rych kra jach uwa ża się bo -
wiem, że mło de po ko le nie nie
po win no zbyt dłu go miesz kać
z ro dzi ca mi, bo to ge ne ru je pro -
ble my, w in nych kul tu rach na to -

kre śla: „Za raz po dzie cię cych
im pe ra to rach dy na stii Ming oraz
del fi nach kró lew skich w przed -
re wo lu cyj nej Fran cji na sto lat ki
w kul tu rze za cho du są naj bar -
dziej roz pusz czo nym po ko le -
niem w hi sto rii ludz ko ści. Mło -
dzież uwa ża, że do ich nie zby -
wal nych praw na le ży po sia da nie
Play sta tion, te le fo nu ko mór ko -
we go, Ipo da i Ipa da, mar ko -
wych ubrań oraz wa ka cji spę -
dzo nych za gra ni cą”. Więk szość
dzi siej szych ro dzin skła da się
z ro dzi ców i jed ne go dziec ka
oraz czte rech dziad ków wpa -
trzo nych we wnu ka lub wnucz -
kę jak w lu ster ko. To nie spo ty ka -
ny jak do tąd w hi sto rii przy pa -
dek spo łecz no-kul tu ro wy, za po -
wia da ją cy nie chyb ny upa dek.

ZBYT WIE LE 
KON TRO LI
Są ro dzi ce, któ rzy nad mier nie
stro fu ją swo je dzie ci. Za tro ska ni
pro ble ma mi czę sto po wta rza ją
jak man trę zda nia ty pu „nie wol -
no ci te go ro bić”, „to mo gę ro bić
tyl ko ja”. Ta kim za cho wa niem
unie moż li wia ją dziec ku doj rze -
wa nie. W wie ku 18 lat nie bę -
dzie po tra fi ło ugo to wać so bie
ziem nia ków, usma żyć ja jecz ni cy,
po od ku rzać, wy prać, ani ode -
brać do ku men tów z urzę du
mia sta. Ma my do czy nie nia
z za mia ną ról. To dziec ko pro si
ro dzi ca o po da nie wo dy na stół,
przy nie sie nie bra ku ją ce go wi del -
ca. Ni by nic wiel kie go, po wie
ktoś. Ale kie dy przy cho dzi do
na uki w szko le, ci sa mi ro dzi ce
za czy na ją pod ko py wać również
au to ry tet na uczy cie li. Na uczy -
cie le rze ko mo nie ro zu mie ją ich
dzie ci, bo dzie ci za wsze ma ją
prze cież ra cję. 
Prze sad na tro skli wość ro dzi ców
ro dzi się czę sto z po czu cia wi ny.
Ro dzi ce sta ją się na do pie kuń czy
z obo wiąz ku wo bec swo ich po -
ciech, po czym czę sto sa mi sta -
ją się na rzę dziem w rę kach dzie -
ci ty ra nów.
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miast po dej ście do te go te ma tu
jest wręcz od wrot ne. Ro dzi ce
nie chcą po go dzić się z wy bo -
rem wła snej dro gi ży cio wej
u dzie ci. Ale mło dzie ży czę sto
też bra ku je od wa gi do po dej mo -
wa nia ry zy ka. W ta kich sy tu -
acjach jed nak na do pie kuń czy
ro dzi ce nie po tra fią im po móc.
A prze cież mło dzież po win na
pró bo wać no wych do świad -
czeń, po peł niać błę dy i zdo być
się na pe wien wy si łek. Do świad -
cze nie jest waż nym ele men tem
ży cia i nie po win no go za brak -
nąć. Dzie ci zbyt dłu go trzy ma ne
pod klo szem mo gą stać się
póź niej nie doj rza ły mi do ro sły mi.
Kie dy na tra fią na trud no ści ży -
cio we, spo tka ich roz cza ro wa nie
i ból, z któ ry mi nie bę dą po tra fi li

so bie po ra dzić. Stąd już
tyl ko krok do ich wy -

par cia.
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NA PODSTAWIE „SZCZĘŚCIE JEST MOŻLIWE” ROBERTA ALBANESIEGO

Trudna sztuka wychowania
Na pewno trudno jest być rodzicem. Istnieje jednak prosta zasada
prowadząca do sukcesu: dać dziecku to, czego potrzebuje (nie mylić z:
czego chce.) Wielu rodziców uważa, że im się to udaje, ale z różnych
względów znaleźli się w impasie. W rzeczywistości jednak popełniają jeden
z dwóch zasadniczych błędów: albo źle zinterpretowali potrzeby dziecka
albo przeoczyli fakt, że potrzeby te się zmieniają. 
Pierwszy błąd łatwo rozpoznać, dziecko bowiem samo zarzuca rodzicom, że
nie dostało od nich tego, czego potrzebowało. Rodzice jednak często mylą
własne potrzeby z dzieciństwa z potrzebami swoich dzieci. Dlatego dzieci
w odpowiedzi na swoje narzekania zwykle słyszą: „Robiłem wszystko dla
twojego dobra”. Świadczy to o zasadniczym braku umiejętności rozumienia
rzeczywistych potrzeb dziecka, działaniu według dawno przebrzmiałych
stereotypów lub wzorców nieadekwatnych do czasów współczesnych. 
Jedną z częstych wariacji tego błędu jest mylenie potrzeb dziecka z tym,

o co dziecko prosi - „przecież zawsze dostawałeś ode mnie wszystko,
o co prosiłeś!”. Tak mówią zwykle rodzice zapracowani, którzy myślą, że

mogą zaspokoić wszystkie potrzeby dziecka dobrami materialnymi. 
Rodzice muszą być elastyczni, bo inaczej na pewnym etapie rozwoju
relacje pomiędzy nimi a dziećmi mogą się gwałtownie załamać, nawet
ulec całkowitemu zerwaniu. Dlaczego? To proste. Rozwiązania, które
sprawdzały się na pewnym etapie rozwoju dziecka, nie sprawdzają się

w innym, choć rodzice z uporem maniaka je stosują. Najlepszym
przykładem może być nadopiekuńcza mamusia. O ile troskliwość matczyna
w pierwszych latach życia dziecka jest nawet niezbędna, o tyle może
okazać się zgubna na etapie wieku pokwitania. Żeby zrozumieć potrzeby
dziecka, trzeba po prostu dobrze rozumieć świat. Kto nie rozumie świata,
innych ludzi oraz otoczenia, z całą pewnością nie zrozumie potrzeb
własnego dziecka. Jeśli nie rozumiemy samych siebie, trudno przyjdzie
nam zrozumieć naszych bliskich. Nadzieja, że miłość wszystko rozwiąże,
wydaje się nazbyt optymistyczna. Pamiętajmy, że podstawowym celem
edukacji jest przygotowanie dziecka do dorosłego życia; jeśli sami nie
potrafimy radzić sobie w życiu, jak przekażemy tę wiedzę młodszym?
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RUBRYKI

CZAS WOLNY
NOWOŚCI

Joanna Lasek

PRZYCIĄGNĄĆ
WZROK

Rodacy coraz więcej uwagi
poświęcają atrakcyjnemu wnętrzu,
szczególnie kobiety wydają się dbać
o to, by elementy wyposażenia
pasowały do siebie i dobrze się
komponowały. W modzie jest
eklektyzm, czyli łączenie 
elementów pozornie do siebie
nieprzystających.
W nowoczesnym wnętrzu
świetnie sprawdzą się lampy
i kinkiety stylizowane na
średniowieczne kandelabry.
Firma Nowodvorski Lighting
stworzyła niestandardową,
a jednocześnie nawiązującą do
klasyki serię – Silverado. Lampy
wykonano z lakierowanej stali,
ramiona opraw wygięto
w fantazyjny łuk, żarówki
w kształcie świec przypominają płomienie. 
Ceny lamp kształtują się na poziomie 90-290 PLN.

56

Opuszczając problematykę przyziemną, wkraczamy
w strefę piękna. Rimmel chwali się, iż rzęsy
potraktowane nową maskarą „skandalicznie” przyciągają
uwagę. Ambasadorką tuszu została Georgia May Jagger,
która wygląda, jakby wcale nie potrzebowała makijażu.
Mascara Scandaleyes Lycra®Flex sprawia, że rzęsy są
wyjątkowo pogrubione, nie kruszy się i nie rozmazuje
(każda kobieta zna ten koszmar z autopsji). Formuła
zawiera technologię Lycra®, argininę, która jest
odpowiedzialna za nawilżenie i wzmocnienie rzęs oraz
pantenol, dzięki czemu stają się one lśniące i gładkie.
Szczoteczka została specjalnie zaprojektowana, aby
rozdzielać rzęsy i docierać do najmniejszego włoska.
Cena maskary to około 30 PLN.

WNĘTRZE
Z NOWOCZESNYMI
LAMPAMI

Nadeszła wielka chwila dla miłośników mody – firma H&M ogłosiła, 
iż do współpracy udało jej się namówić jedną z najbardziej
docenianych ostatnio projektantek – Isabel Marant. Kolekcja ma się
pokazać w listopadzie w wybranych sklepach. Rzeczy Isabel Marant
są noszone przez najbardziej znane modelki, redaktorki pism
poświęconych modzie, blogerki i wszelkiego rodzaju celebrytki.
Ubrania nadają się na ulicę, mają rockowy sznyt (Marant uwielbia
spodnie rurki, frędzle oraz botki). Będzie to jedyna i niepowtarzalna
okazja, aby nabyć jej projekty w bardziej przystępnych cenach. H&M
co roku wybiera jednego projektanta, aby stworzył specjalnie dla ich
klientów linię, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. W poprzednich
latach byli to między innymi: Donatella Versace, Martin Margiela, Nina
Ricci, Karl Lagerfeld.

MARKOWE CIUCHY
W DOBREJ CENIE
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Usuwanie popiołu z kominka to czynność znienawidzona
przez wszystkich użytkowników. Efekty
sprzątania są zazwyczaj niezadowalające,
nazywając rzecz eufemistycznie. Kärcher
posiada na szczęście w swojej ofercie
cudowny odkurzacz, który sprawi, że
czyszczenie kominka przestanie być
koszmarem sennym. Urządzenie
można również wykorzystać we
wszystkich „brudnych”
pomieszczeniach, takich jak
piwnica, garaż czy
drewutnia. Końcówki są
dostosowane do dotarcia
w najbardziej
niedostępne miejsca.
Cena urządzenia to
około 500 PLN.

SPOSÓB 
NA ŁATWE
SPRZĄTANIE

Czas jesienno-zimowy to zdecydowanie
niedobry okres dla skóry dłoni. Firma
Avène to producent kosmetyków
aptecznych doskonale znanych osobom
z jakimikolwiek problemami
dermatologicznymi. Krem do rąk zawiera
opatentowany Cold Cream – wyjątkowo
odżywczy i natłuszczający składnik.
Specyfik został sprawdzony w przypadku
spierzchniętej, zaczerwienionej
i podrażnionej skóry rąk, najlepiej mieć 
go zawsze w torebce. Zimą i jesienią to
najlepszy przyjaciel ładnych dłoni. 

Pozostając w temacie mody, firma Benetton przygotowała na
jesień/zimę 2013 fantastyczną kolekcję dla dzieci. Kolory, materiały
i wzory są tak urzekające, że od razu chciałoby się nabyć parę ciuszków
dla naszych pociech. Materiały wykorzystywane przez Bennetton są
trwałe i w większości zrobione z naturalnych włókien, jest więc nadzieja,
że tym razem posłużą dłużej niż przysłowiowo „na jeden raz”. Ubrania
dostępne są w salonach firmowych w większych miastach w Polsce. 

MODA DLA DZIECI

KOMFORT DLA
SUCHYCH RĄK



Na uroczych książkach Hugh
Loftinga wychowały się całe
pokolenia czytelników. Doktor
Dolittle i jego menażeria (kaczka
Dab-Dab, papuga Polinezja, świnka
Geb-Geb, pies Jip, sowa Tu-Tu)
przeżywają najbardziej niezwykłe
przygody. Tym razem udają się na
wyspę na Tajemniczym Jeziorze.
Zamieszkiwał tam prastary żółw,
który po trzęsieniu ziemi zaginął.
Doktor Dolittle i jego przyjaciele
udają się na niebezpieczną
wyprawę, aby uratować przyjaciela.
Po drodze czeka ich wiele
niespodzianek i niesamowitych
spotkań. 
Hugh Lofting: Doktor Dolittle

I Tajemnicze Jezioro.

Wydawnictwo Znak. Kraków 2013.

RUBRYKI

CZAS WOLNY
KSIĄŻKI

Niebanalna książka kucharska dla
nastolatków. Tym razem autorka (po
wcześniejszych „Ciastach, ciastkach
i ciasteczkach”) zajmuje się
tematyką przetworów. To nie tylko
zbiór fantastycznych przepisów na
ekologiczne dżemy, nalewki,
marynaty, konfitury, musy itd., ale
jednocześnie popis kunsztu
edytorskiego. Autorka jest młodą
utalentowaną ilustratorką, której
prace będą ozdobą każdej
biblioteczki. Ręcznie pisane teksty
są okraszone starymi zdjęciami
o tematyce kulinarnej. „Z działki,
z lasu…” to doskonały prezent dla
nastolatka interesującego się
gotowaniem. 
Agata Królak: Z działki, z lasu

i takie tam. Wydawnictwo Dwie

Siostry. Warszawa 2013.

Kolejny tom z serii „Mały Koneser”.
Utrzymana z klimacie science fiction
opowieść o wieży Eiffla, która
pewnego dnia zaczyna rozsiewać
nasiona po całym Paryżu. Na ulicach
zaczynają kiełkować malutkie
żelazne pręty, które całkowicie
dezorganizują życie mieszkańcom
Paryża. Kanwą opowiadania jest
obraz Wilhelma Sasnala, od którego
autorka wywodzi fabułę. Seria „Mały
Koneser” opiera się na
interpretacjach wybitnych dzieł

Joanna Lasek
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Na długie jesienne wieczory



Autorka, chcąc nie chcąc, posiadając
wybitnie alergiczne dzieci, musiała
zająć się tematem zdrowej żywności.
Od dobrych kilku lat stara się
wyeliminować ze swojej kuchni
wszelkiego rodzaju chemiczne
dodatki, które powodują alergie,
niestrawności, złe samopoczucie
i ogólne osłabienie organizmu. Mało
kto wie, ile chemii znajduje się
w zwykłym czekoladowym batonie,
który dajemy swoim pociechom.
Książka Julity Bator to znakomity
przewodnik dla osób, które chcą
świadomie i zdrowo się odżywiać.
Autorka stara się przypomnieć
czytelnikowi smaki, które poznał
w dzieciństwie – nieskażone
glutaminianem sodu i innymi
świństwami. „Zamień chemię” to także zbiór świetnych i łatwych
przepisów na dania sporządzone ze zdrowych składników. 
Julita Bator: Zamień chemię na jedzenie. Wydawnictwo Znak.

Kraków 2013.

Temat Papuszy powrócił za sprawą
długo oczekiwanego filmu Joanny Kos-
Krauze oraz Krzysztofa Krauze. Ta
zapomniana już trochę cygańska
poetka została odkryta przez Jerzego
Ficowskiego i była wychwalana przez
Juliana Tuwima, a przez własnych
pobratymców została odsunięta na
margines. W świecie romskim jest to
równoznaczne z cywilną śmiercią.
Pochowana została z dala od
cygańskich mogił, wszystko dzięki
temu, iż uznano ją za winną zdrady
plemiennego kodeksu. Sama
nauczyła się pisać i czytać, co
w ówczesnych czasach w jej
społeczności było uznane za
niepotrzebne dziwactwo. Angelika
Kuźniak dotarła do korespondencji poetki
z Jerzym Ficowskiem i jest to fascynująca lektura. 
Angelika Kużniak: Papusza. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec 2013.

polskiego i światowego malarstwa.
Każdy tom opowiada jedną historię
nawiązującą do obrazu. 
Tina Oziewicz: Pamiątka z Paryża.

Wydawnictwo Dwie Siostry.

Warszawa 2013.
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Reportaż
w najlepszym wydaniu

Dla alergików
i fanów zdrowej żywności

Fani twórczości Marka Krajewskiego z niecierpliwością
oczekują każdej następnej książki autora. Na półki księgarń
trafiła właśnie kolejna powieść z cyklu poświęconemu
komisarzowi Edwardowi Popielskiemu. Krajewski obiecuje, iż

wróci jeszcze do postaci Eberhardta
Mocka, na razie jednak kontynuuje
opowieść o Popielskim, który po
wojnie opuszcza Lwów
i przeprowadza się do Wrocławia.
Akcja obejmuje długi okres czasowy
– zaczyna się w 1946, a kończy
w 2012 roku. Tym razem komisarz
musi rozwiązać zagadkę okrutnych
zbrodni na kobietach, w które
zamieszani są żołnierze Armii
Czerwonej. Jedno jest pewne –
Marek Krajewski pozostaje
z doskonałej kondycji pisarskiej. 
Marek Krajewski: W otchłani

mroku. Wydawnictwo Znak.

Kraków 2013.

Kolejne przygody
komisarza Popielskiego
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KUCHNIA

Agnieszka Kudłacik, fot. Satiz Poland

POLLO ALLA CACCIATORA
(KURCZAK PO MYŚLIWSKU)
• 1 kurczak średniej wielkości
• 2 cebule
• 4 marchewki
• 300-400 g pieczarek
• słoiczek czarnych 

wydrylowanych  oliwek
• oliwa z oliwek
• pomidory w puszcze, najlepiej już

przetarte
• sól, pieprz, liść laurowy
Kurczaka dzielimy na 8 cząstek.
Solimy, pieprzymy i obtaczamy
w mące. Następnie obsmażamy
na oliwie. W dużym rondlu
podsmażamy cebulę, dodajemy
pokrojoną na plasterki marchew,
oliwki i pieczarki. Te ostatnie kroimy
w cząstki. Lekko dusimy przez
chwilę razem z liściem laurowym
Następnie dodajemy pomidory.

La cucina italiana, czyli kuchnia
włoska, to oczywiście nie tylko
makarony. Obok nich mamy w niej
do czynienia zarówno z niewielkimi
przekąskami tzw. antipasti
podawanymi na początku posiłku
w towarzystwie jakiegoś aperitivo,
daniami mięsnymi, warzywnymi,
rybnymi czy wreszcie deserami,
które nieodzownie wieńczą posiłek.
Tak jak w przypadku dań
makaronowych, także dania mięsne,
tzw. secondi, są bardzo często
charakterystyczne dla
poszczególnych regionów. I tak np. la
bistecca alla fiorentina nieodmiennie
będzie kojarzyła nam się z Toskanią,
a saltimbocca alla romana z Lazio.
W numerze tym przedstawię kilka
najbardziej chyba popularnych
przepisów na przygotowanie
kurczaka i właśnie saltimbocca.

Do tak przygotowanego sosu
wkładamy obsmażonego kurczaka.
Przyprawiamy solą i pieprzem. Sosu
musi być na tyle, aby mięso było
swobodnie w nim zanurzone. I teraz
nie pozostaje nam nic innego, jak
tylko dusić wszystko na małym
ogniu przez co najmniej półtorej
godziny. Kurczak musi być po prostu
upieczony, a jarzyny miękkie.
Podajemy go razem z sosem.
Doskonale pasują frytki lub ryż.

POLLO ALLA DIAVOLA (KURCZAK
PO DIABELSKU, CZYLI NA OSTRO)
• 1 kurczak średniej wielkości
• sól, oliwa do smażenia
• mieszanka przypraw do mięs
Kurczaka należy umyć i osuszyć.
Kroimy go wzdłuż korpusu, ale nie
przecinamy do końca. Rozkładamy
na stole i rozbijamy delikatnie
tłuczkiem. Przygotowujemy
mieszankę przypraw, mieląc
w młynku: 
• 20 g suszonego rozmarynu
• 4 liście laurowe
• 10 g suszonego majeranku
• 4 g ostrej papryczki 

peperoncino
• 20 g czosnku granulowanego
• 20 g soli
• 4 g pieprzu
• 5 listków suszonej szałwii
• 5 g suszonego oregano

Secondi piatti,czyli drugie dania
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Tak przygotowaną mieszanką
dokładnie nacieramy kurczaka.
Nadmiar przyprawy możemy
przechować na następny raz. 
Jeśli chcemy, aby danie było
jeszcze bardziej pikantne, dajemy
więcej peperoncino. 
Na dużej i odpowiednio wysokiej
patelni rozgrzewamy oliwę
i kładziemy kurczaka. 
Należy na niego położyć 
pokrywkę, którą odpowiednio
obciążamy. Kurczaka smażymy
przez 5 minut, obracamy i znów
obciążamy. 
Tak postępujemy przez około
godzinę, do momentu kiedy mięso
będzie gotowe. Kurczaka
porcjujemy i podajemy z sałatą. 

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
(ESKALOPKI PO RZYMSKU)
(dla 2 osób)
• 4 plastry cielęciny lub schabu

wyczyszczonego z błon i tłuszczu 
• 4 plastry szynki włoskiej
• 4 listki świeżej szałwi
• mąka, sól, pieprz, oliwa lub masło

do smażenia
• białe wino
Mięso należy cienko rozbić 
gładką stroną tłuczka. Położyć
plastry szynki i liście szałwi
na każdym plastrze i spiąć
wykałaczką. Następnie obtoczyć
w mące i obsmażyć z jednej strony.
Posolić i popieprzyć do smaku.
Obrócić i podlać winem. Czas
smażenia nie powinien być długi,
maksimum 10 minut i gotowe!
Można podawać je również z sosem
grzybowym, który przygotowujemy
jednocześnie z mięsem.

SCALOPPINE AL LIMONE
(ESKALOPKI W SOSIE CYTRYNOWYM)
(dla 2 osób)
• 4 plastry cielęciny lub schabu

przygotowanego jak na saltimbocca
• sok z jednej cytryny i kilka jej

plasterków
• mąka, sól, pieprz, oliwa lub masło

do smażenia
• białe wino
Mięso obtaczamy w mące
i obsmażamy na oliwie. Solimy
i pieprzymy. Po odwróceniu na drugą
stronę podlewamy winem
i wyciskamy sok z cytryny. Dodajemy
również plasterki cytryny. Dusimy
przez chwilę. Podajemy razem
z powstałym w wyniku smażenia
sosem. Do dania pasują frytki lub ryż.

SCALOPPINE ALLA PIZZAIOLA
(ESKALOPKI „ALLA PIZZAIOLA”)
(dla 2 osób)
• 4 plastry cielęciny lub schabu

przygotowanego jak wyżej
• pomidory w puszce najlepiej

przetarte lub jeszcze lepiej już
przygotowany wcześniej sos
pomidorowy

• czarne oliwki 
• sól, pieprz, oregano
• białe wino
• oliwa do smażenia
Mięso przygotowujemy jak
w poprzednich przepisach.

Na zdjęciach:
u góry 
Eskalopki po
rzymsku, 
po lewej
Eskalopki „Alla
pizzaiola”.
Na pooprzedniej
stronie od góry:
Kurczak na ostro
i Kurczak po
myśliwsku

ROMAGNA MIA  
ul. Bohaterów Warszawy 22 
43-300 Bielsko-Biała, tel. 666 720 394
www.romagnamia.pl
facebook.com/romagnamiabielsko

Romagna Mia to tradycyjna
gastronomia włoska na wynos: 
pizza na kawałki, piadine, 
cassoni, lasagne, cannelloni, 
ravioli, tagliatelle. 

Obsmażamy z obu stron,
przyprawiając jednocześnie solą
i pieprzem. Po chwili wkładamy je
do sosu pomidorowego, w którym już
znajdują się pokrojone oliwki
i oregano. Dusimy tylko przez chwilę,
jeśli sos był wcześniej przygotowany.

Oczywiście można przepisy mnożyć
w nieskończoność. Pominęłam
przecież dania z baraniny, jagnięciny. 
Wymagają one jednak więcej czasu.
Wszystkie dania dobrze komponują
się z frytkami, ziemniakami pure
i ryżem. Oczywiście jak najbardziej
wskazane jest podanie sałaty
skropionej jedynie dobrej jakości
oliwą i ewentualnie octem
balsamicznym. Mam nadzieję,
przepisy przypadną Państwu
do gustu. Smacznego!!!
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WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 POP 37.613 1242 69 160 5,1 4
1.2 COLOR THERAPY 41.438 1242 69 160 5,1 4
1.2 LOUNGE 44.413 1242 69 160 5,1 4
0.9 SGE S&S LOUNGE 49.513 875 85 173 4,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 53.763 1248 95 180 3,9 4
1.4 16v LOUNGE 51.213 1368 100 182 6,1 4
1.2 SPORT 45.263 1242 69 160 5,1 4
1.4 16v SPORT 52.063 1368 100 182 6,1 4

WYMIARY (cm)
415/178/167

BAGAŻNIK
343 LITRY500L

RABAT 10% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v POP 50.400 1368 95 178 6,2 5
1.4 16v POP STAR 55.800 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir POP STAR 59.400 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v POP STAR 64.800 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v POP STAR DUALOGIC 68.400 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v POP STAR 70.200 1598 105 181 4,5 5
1.4 16v EASY 55.800 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir EASY 59.400 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v EASY 64.800 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v EASY DUALOGIC 68.400 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v EASY 70.200 1598 105 181 4,5 5
1.4 16v LOUNGE 62.100 1368 95 178 6,2 5
0.9 8v TwinAir LOUNGE 65.700 875 105 180 4,8 5
1.3 Multijet 16v LOUNGE 71.100 1248 85 165 4,2 5
1.3 Multijet 16v LOUNGE DUALOGIC 74.700 1248 85 164 4,0 5
1.6 Multijet 16v LOUNGE 76.500 1598 105 181 4,5 5

WYMIARY (cm)
427/180/167

BAGAŻNIK
400 LITRÓW500L Trekking

RABAT 10% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
0.9 TwinAir 66.591 875 105 173 5,1 5
1.4 16v 62.991 1368 95 165 6,4 5
1.3 Multijet 71.991 1248 85 160 4,3 5
1.3 Multijet MTA 75.591 1248 85 158 4,2 5
1.6 Multijet 77.391 1598 105 175 4,7 5

WYMIARY (cm)
435/178/145

BAGAŻNIK
168/638 L500L Living

RABAT 10% PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
0.9 8v TwinAir POP STAR 62.100 875 105 180 4,8 5/7
1.6 Multijet II 16v POP STAR 72.900 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 Multijet II 16v POP STAR 74.700 1598 120 189 4,8 5/7
0.9 8v TwinAir LOUNGE 68.400 875 105 180 4,8 5/7
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 79.200 1598 105 181 4,5 5/7
1.6 Multijet II 16v LOUNGE 81.000 1598 120 189 4,8 5/7

WYMIARY (cm)
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500C

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 LOUNGE 53.763 1242 69 160 5,1 4
1.3 Multijet 16v S&S DPF LOUNGE 63.113 1248 95 18O 3,9 4

WYMIARY (cm)
365/164/156

BAGAŻNIK
225 LITRÓWNowa Panda

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 32.470 1242 69 164 5,2 4/5
1.3 Multijet 16v S&S DPF EASY 40.970 1248 75 168 3,9 4/5
1.2 LOUNGE 36.720 1242 69 164 5,2 4/5
0.9 TwinAir S&S LOUNGE 43.520 875 85 177 4,2 4/5
1.3 Multijet 16v S&S DPF 4x4 56.270 1248 75 159 4,7 4/5

PRODUKT
CENNIK

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.
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WYMIARY (cm)
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓWDoblò  

WYMIARY (cm)
403/169/149

BAGAŻNIK
275 LITRÓWPunto 2013 Seria 7

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 EASY 3D 33.992 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 3D 35.870 1368 77 165 5,7 5
1.4 MultiAir 16v EASY 3D 41.820 1368 105 185 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 3D 42.670 1248 75 165 4,2/4,1 5
1.2 EASY 5D 35.445 1242 69 156 5,4/5,2 5
1.4 EASY 5D 37.145 1368 77 165 5,7 5
1.4 EASY DUALOGIC 5D 41.395 1368 77 165 5,4 5
1.4 MultiAir 16v EASY 5D 43.095 1368 105 185 5,7 5
1.3 Multijet 16v EASY 5D 43.945 1248 75 165 4,2/4,1 5
0.9 8v EASY 5D 41.395 875 85 172 4,2 5

WYMIARY (cm)
489/188/169

BAGAŻNIK
145/540 LITRÓWFreemont

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
URBAN 2.4 16v 4x2 AUT 93628 2360 170 190 9,9 5/7
URBAN 3.6 V6 24v 4x4 AUT 110628 3605 280 206 11,3 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x2 104678 1956 170 195 6,4 5/7
URBAN 2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT 114878 1956 170 184 7,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x2 110628 1956 170 195 6,4 5/7
LOUNGE 3.6 V6 24v 4x4 AUT 116578 3605 280 206 11,3 5/7
LOUNGE 2.0 Multijet II 16v 4x4 AUT 120828 1956 170 184 7,3 5/7

Bravo WYMIARY (cm)
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 AC TI VE 40.792 1360 73 155 6,6 5
1.4 DYNAMIC 45.892 1360 73 155 6,6 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 53.720 1248 75 155 4,5/4,1 5
1.3 Multijet 16v DYNAMIC 55.420 1248 95 170 4,1 5
1.3 Multijet 16v TREKKING 58.820 1248 95 170 4,1 5

 – wersja ze Start&Stop i Eco-Pack

WYMIARY (cm)
396/172/174

BAGAŻNIK
330 LITRÓWQubo

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4x4 54.613 1586 120 175 6,5 5
1.6 16v EMOTION 4x2 53.763 1586 120 185 6,2 5
1.6 16v EMOTION 4x4 61.413 1586 120 175 6,5 5

WYMIARY (cm)
412/176/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓWSedici

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 16v POP 46.742 1368 90 179 6,3 5
1.6 Multijet 16v POP 56.942 1598 105 187 4,4 5
1.4 16v EASY 50.992 1368 90 179 6,3 5
1.4 T -Jet 16v EASY 56.092 1368 120 197 6,3 5
1.4 MultiAir 16v EASY 61.192 1368 140 204 5,7 5
1.6 Multijet 16v EASY 61.192 1598 105 187 4,4 5
1.6 Multijet 16v EASY 62.042 1598 120 195 4,7 5
1.6 Multijet 16v EASY DUALOGIC 66.292 1598 120 195 4,6 5
1.4 T -Jet 16v STREET 64.592 1368 120 197 6,3 5
1.6 Multijet 16v STREET 70.542 1598 120 195 4,7 5

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
ACTIVE 1.4 16v 50.320 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.4 16v 53.933 1368 95 161 7,2 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 64.388 1598 105 164 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v NAT. POWER 72.633 1368 120 172 7,5 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v DUALOGIC 67.788 1598 90 158 5,0 5
DYNAMIC 1.6 Multijet 16v 63.538 1598 90 158 5,2 5
DYNAMIC 1.4 T-Jet 16v 58.608 1368 120 172 7,4 5
EMOTION 1.6 Multijet 16v 68.638 1598 105 164 5,2 5
EMOTION 2.0 Multijet 16v 72.888 1956 135 179 5,7 5
EMOTION 1.4 T-Jet 16v 62.858 1368 120 172 7,4 5

 – wersja ze Start&Stop

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego

DPF – filtr cząstek stałych (dla silników diesla)
S&S – system Start&Stop

Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2012



RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.2 8v S&S SILVER 37.494 1242 69 163 5,1 5
1.2 8v S&S ELEFANTINO 37.494 1242 69 163 5,1 5
1.2 8v S&S MOMO 42.084 1242 69 163 4,2 5
0.9 S&S MOMO 46.334 875 85 176 4,2 5
1.2 8v S&S BLACK&RED 38.344 1242 69 163 5,1 5
0.9 S&S BLACK&RED 42.594 875 85 176 4,2 5
0.9 S&S MTA BLACK&RED 45.994 875 85 176 4,2 5
1.2 8v S&S GOLD 42.084 1242 69 163 5,1 5
0.9 S&S GOLD 46.334 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD S&S GOLD 51.434 1248 95 183 3,8 5
0.9 S&S MTA GOLD 49.734 875 85 176 4,2 5
1.2 8v S&S PLATINUM 47.184 1242 69 163 5,1 5
0.9 S&S PLATINUM 51.434 875 85 176 4,2 5
1.3 JTD S&S PLATINUM 56.534 1248 95 183 3,8 5
0.9 S&S MTA PLATINUM 54.834 875 85 176 4,2 5

WYMIARY (cm)
384/167/151

BAGAŻNIK
248 LITRÓWYpsilon
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WYMIARY (cm)
452/179/150

BAGAŻNIK
380/465 LDelta

1.4 Turbojet E5 16v SILVER 65.442 1368 120 195 6,3 5
1.4 MultiAir E5 16v S&S SILVER 69.692 1368 140 203 5,7 5
1.6 Multijet 16v E5 SILVER 73.942 1598 120 194 4,7 5
1.4 MultiAir E5 16v S&S GOLD 74.792 1368 140 203 5,7 5
1.6 Multijet 16v E5 S BY MOMO 77.767 1598 120 194 4,7 5
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 S BY MOMO 82.442 1910 190 222 5,7 5
1.8 Turbojet SPORTRONIC 16v E5 PLATINUM 107.942 1742 200 230 7,8 5
1.9 Twinturbo Multijet 16v E5 PLATINUM 102.842 1910 190 222 5,7 5

WYMIARY (cm)
506/190/150

BAGAŻNIK
462 LITRYThema

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
3.6 AT8 AWD EXECUTIVE 193.970 3604 286 240 9,8 5

WYMIARY (cm)
521/199/175

BAGAŻNIK
934 LITRYVoyager

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
2.8 AT6 SILVER 144.415 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 SILVER 132.515 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 GOLD 155.465 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 GOLD 143.565 3604 283 209 10,8 7
2.8 AT6 PLATINUM 169.915 2768 178 193 7,9 7
3.6 AT6 PLATINUM 158.015 3604 283 209 10,8 7

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Selectronic – zautomatyzowana skrzynia biegów
Sportronic – automatyczna skrzynia biegów
S&S – system Start&Stop
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

Ceny z rabatem dla pracowników Grupy Fiat zawierają VAT i są aktualne w momencie zamknięcia numeru. Firma zastrzega sobie możliwość
dokonania w każdej chwili zmiany cen i wyposażenia. Poniższe ceny dotyczą modeli w wykonaniu standardowym i są cenami
maksymalnymi w sieci sprzedaży. Przy zakupie samochodów z dodatkowym wyposażeniem obowiązują dopłaty wg cennika opcji.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji z darmowym pakietem ubezpieczeniowym. Kompletny wykaz
wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży. Oferta nie łączy się z innymi promocjami.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.  
Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40
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RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 8v DISTINCTIVE 53.465 1368 78 165 5,6 4/5
0.9 TwinAir DISTINCTIVE 59.415 875 105 184 4,2 4/5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE1) 55.165 1368 105 187 5,7 4/5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE 61.965 1368 135 207 5,6 4/5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE TCT 68.765 1368 135 207 5,5 4/5
1.3 Multijet 16v DISTINCTIVE 63.665 1248 85 174 3,5 4/5
1.4 TB MultiAir 16v QUADRIFOGLIO VERDE 75.565 1368 170 219 6,0 4/5

WYMIARY (cm)
406/172/145

BAGAŻNIK
270 LITRÓWMiTo WYMIARY (cm)

435/180/147
BAGAŻNIK
350 LITRÓWGiulietta

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
1.4 TB 16v DISTINCTIVE 68.765 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE 73.865 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE 80.665 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE 82.365 1956 150 210 4,2 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE 78.115 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT EXCLUSIVE 84.915 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v EXCLUSIVE 86.615 1956 170 218 4,7 5
2.0 JTDM 16v TCT EXCLUSIVE 93.415 1956 170 220 4,4 5
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE 92.990 1742 235 242 7,6 5
1.4 TB 16v DISTINCTIVE2) 67.065 1368 120 195 6,4 5
1.4 TB MultiAir 16v DISTINCTIVE2) 72.165 1368 170 218 5,7 5
1.4 TB MultiAir 16v TCT DISTINCTIVE2) 78.965 1368 170 218 5,1 5
2.0 JTDM 16v DISTINCTIVE2) 82.365 1956 170 218 4,7 5
1750 TBI 16v QUADRIFOGLIO VERDE2) 92.990 1742 235 242 7,6 5

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
Zużycie paliwa podano w cyklu mieszanym. 
Wymiary podano w kolejności: długość, szerokość, wysokość.

* rabat 10% – przy wyborze darmowego pakietu ubezpieczeniowego
1) samochody tylko ze stocku, dotyczy Mito seria 1
2) samochody tylko ze stocku, dotyczy Giulietta seria 0
LPG - samochód wyposażony w fabryczną instalację gazową LPG
TCT - automatyczna skrzynia biegów Alfa TCT

WYMIARY (cm)
445/181/172

BAGAŻNIK
328 LITRÓWCompass MY2014

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
NORTH 2.0L A6 4x2 83.215 1998 156 185 8,3 5
LIMITED 2.0L A6 4x2 90.015 1998 156 185 8,3 5

WYMIARY (cm)
422/187/183

BAGAŻNIK
142 LITRYWrangler MY2013

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD A5 121.040 2777 200 172 8,1 4
SAHARA 2.8 CRD A5 133.705 2777 200 172 8,1 4
SAHARA V6 3.6 A5 133.705 3605 284 180 11,2 4
RUBICON 2.8 CRD A5 146.285 2777 200 169 8,6 4

WYMIARY (cm)
475/188/183

BAGAŻNIK
498 LITRÓWWrangler Unlimited MY2013

RABAT 15%* PLN poj. KM km/h l/100km miejsca
SPORT 2.8 CRD A5 134.640 2777 200 169 8,8 5
SAHARA 2.8 CRD A5 147.305 2777 200 169 8,8 5
SAHARA V6 3.6 A5 147.305 3605 284 180 11,4 5
RUBICON 2.8 CRD A5 159.885 2777 200 169 8,8 5

W sprzedaży wciąż znajdująsię samochody z rocznika2012
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POCZTA

LUDZIE
FIAT TO MY

.
Na łamach gazety staramy

się udostępnić stronę dla
pracowników spółek Fiata,
którą nazwaliśmy „Fiat to

my”. To właśnie w tej
rubryce możecie wyrazić

swoje opinie, podzielić się
radościami, opowiedzieć

o swoich problemach,
spostrzeżeniach itp.

Zachęcamy do pisania
listów. Piszcie do nas!

Nasz adres: 

Redakcja FWN,
Satiz Poland,

43-300 Bielsko-Biała,
ul. 11 Listopada 60/62

e-mail: redakcja@satiz.pl

Tym, którzy do nas 
napisali, dziękujemy za

wszystkie maile i kartki. 

ŁAMY DLA PRACOWNIKÓW
Młode pokolenie

Dzieci są bardzo spostrzegawcze i bardzo
chętnie z uwagą przysłuchują się historiom
opowiadanym przez dorosłych. W domu
w czasie rozmów o pracy zadają dużo pytań,
czym się zajmujemy oraz jak wygląda nasza
praca. Są ciekawe i chłonne wiedzy,
a otrzymywane odpowiedzi podsycane przez
ich wybujałą wyobraźnię powodują, że
marzą, by na własne oczy ujrzeć miejsca
pracy swoich rodziców. Taką możliwość daje
Dzień Rodzinny. Dzieci czekają na ten dzień
niemal jak na Boże Narodzenie, a poranek
obfituje w nie mniejsze stany euforii. Kiedy
w końcu mają okazję zobaczyć miejsce
pracy, usiąść za biurkiem to krzyczą
w zachwycie: „Mamo, tato! Jak dorosnę też
chcę tak pracować!”. Czas zdaje się płynąć
tak szybko, że już możemy przygotowywać
młode pokolenie do pracy na nasze miejsca. 

Joanna Wojtowicz, Lucyna Hendzel,
Paulina Płoskonka, Fiat Services

Opowiadanie 
o zakładzie
Kierownik Krzysztof Nolka chętnie opowiadał
gościom Dnia Rodzinnego o przeszłości
zakładu, stanie obecnym i jakie są
perspektywy na przyszłość. Wiedza
kierownika i sposób przekazywania
informacji  o produkcji silnika i rzeczowe
odpowiedzi na pytania gości zaproszonych

bardzo pochłonęła zainteresowanych.
Zaproszeni goście z trudem rozstali się
z panem Krzysztofem, ponieważ przed nimi
było jeszcze dużo do obejrzenia, a czasu
coraz mniej.  

Antoni Hendzel, FPT Poland 

Tęczowe WCM
Każda impreza organizowana przez Fiata jest
profesjonalnie przygotowana. Będąc jednak
pracownikiem bielskiego zakładu jestem
nauczona myśleć według zasad WCM-u.
Szkolenia, programy, tworzenie Kaizenów,
analiza przyczyn i skutków, poszukiwanie
nowych rozwiązań – to wszystko pozwala mi
również w swoim życiu ulepszać otoczenie. 
Będąc na Dniu Rodzinnym zauważyłam, że
młode mamy karmiące swoje pociechy
w sposób naturalny, skrępowane chowały się

za drzewa, budynki, w halach za maszyny
(strefy niebezpieczne!), by tam nakarmić
maluchy. Chcąc zapewnić im komfort
podczas tej jakże ważnej i pięknej matczynej
czynności, zapraszałam je do naszego
zielonego magazynu, gdzie mogły zaznać
odrobiny prywatności. Po wszystkim
wychodziły z uśmiechem mogąc dołączyć do
swoich rodzin i bawić się dalej. 
Proponuję, aby w przyszłym roku pojawiły się
ze dwa lub trzy odpowiednio przystosowane
namioty, z wodą, stolikiem do przebrania
i krzesłami – koszt takiego zestawu jest
minimalny, a dałby mamusiom i ich
pociechom wiele zadowolenia.

Krystyna Żołneczko, FPT Poland



ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (22) 6074350, Fax (22) 6074352 
Prezes Zarządu: Alfredo Altavilla

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132100, Fax (33) 8132036 
Prezes Zarządu: Luigi Galante

ul. Ciężarowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (33) 8538200, Fax (33) 8532964
Wiceprezes Zarządu: Marek Kanafek

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 2960111, Fax (32) 2960340
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132199, Fax (33) 8132955
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice
Tel. (32) 6036107, Fax (32) 6030108

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Jedności 44, 41-200 Sosnowiec
Tel. (32) 3681200, Fax (32) 2930839
Prezes Zarządu: Adriano Fontana

ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy
Tel. (32) 2179404, Fax (32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

ul. Węglowa 72, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132182, Fax (33) 8134108
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132549, Fax (33) 8126988
Członek Zarządu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 51, 43-346 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8135323, Fax (33) 8134113
Wiceprezes Zarządu: Luc Nauwynck 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132485, Fax: (33) 813 5333
Prezes Zarządu: Filippo Ricciarelli 

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132452, Fax (33) 8132451
Prezes Zarządu: Emanuele Lorenzin

reprezentacja i koordynacja 
działalności Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów żeliwnych 
dla przemysłu samochodowego

produkcja części samochodowych 
– oświetlenie i układy wydechowe

produkcja części samochodowych 
– zawieszenia

handel częściami zamiennymi

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– deska rozdzielcza, zderzaki

produkcja komponentów 
samochodowych z tworzyw sztucznych
– systemy zasilania paliwem, zbiorniki

produkcja i obsługa urządzeń 
dla przemysłu samochodowego

administracja księgowa, 
personalna i płace

zakupy ma te   ria łów pośrednich 
i bezpo śred nich do produkcji 
samochodów

usługi celne

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpożarowa oraz transport

produkcja silników do samochodów

ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała
Tel. (33) 8132660, Fax: (33) 813 5444
Prezes Zarządu: Jan Maślorz

zarządzanie i utrzymanie nieruchomości

ul. Otolińska 25, 09-407 Płock
Tel. (24) 2679600, Fax (24) 2679605
Dyrektor Zakładu: Werner Ballieu

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 5784300, Fax (22) 5784318
Dyrektor Generalny: Massimiliano Perri

produkcja 
maszyn rolniczych

import i sprzedaż samochodów 
dostawczych i ciężarowych

stan na 30 wrzeÊnia 2013 r.

Spółki joint venture

Spółki koncernu CNH Industrial

Spółki koncernu Fiat

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074990, Fax (22) 6074879
Prezes Zarządu: Grażyna Portas

usługi bankowe

Al. Wyścigowa 6, 02-681 Warszawa
Tel. (22) 6074800, Fax (22) 6074982
Prezes Zarządu: Giovanni Polimeni

leasing samochodów, usługi finansowe
i leasingowe

   1. Fiat Polska Sp. z o.o. 
      

   2. Fiat Auto Poland SA
        

   3. Teksid Iron Poland Sp. z o.o.
        

   4. Magneti Marelli Poland Sp. z o.o. 
        

   5. Magneti Marelli Suspension 
        Systems Bielsko Sp. z o.o.

   6. Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.

   7.  Plastic Components and Modules Poland SA
      

   8.  Plastic Components Fuel 
        Systems Poland Sp. z o.o.

   9.  Comau Poland Sp. z o.o. 
        

 10.  Fiat Services Polska Sp. z o.o. 
        

11. Fiat Group Purchasing Poland Sp. z o.o.
        

12.  Sadi Polska – Agencja Celna Sp. z o.o.
      

13.  Sirio Polska Sp. z o.o.
        

 14.  Fiat Powertrain Technologies Poland 
        Sp. z o.o. 

 15.  Gestin Polska Sp. z o.o. 

   1.  Fiat Bank Polska SA 
        

   2.  FGA Leasing Polska Sp. z o.o.

   1.  CNH Polska Sp. z o.o.
        

   2. Iveco Poland Sp. z o.o.
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