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„To bardzo 
fajny pomysł”
Krzysztof Oleksy, pracownik
montażu FAP, z żoną i córką: 
Bawimy się bardzo dobrze, dawno
nie było tak fajnej okazji, aby
spotkać się i porozmawiać ze
znajomymi z pracy. Wszystkiemu
towarzyszy miła atmosfera.
Najbardziej podobają nam się
konkursy dla dzieci i naprawdę dobre zespoły
na scenie. Ponadto myślimy o zmianie samochodu
i taki dzień to dla nas możliwość dokładnego
obejrzenia modeli, spośród których być może jeden
zastąpi nasze Cinquecento. Skłaniamy się ku
Pandzie, bo to naprawdę świetny samochód. 

Adam Kołoczek, pracownik lakierni
FAP, z rodzicami, siostrą i szwagrem: 
Na Dniu Rodzinnym jestem po raz
drugi i tak jak poprzednim razem
tak i dziś bawię się bardzo dobrze.
Myślę, że taka inicjatywa to bardzo
fajny pomysł. Najbardziej podoba

się nam prezentacja
samochodów, każdemu modelowi można

przyjrzeć się z bliska. W przyszłości na pewno
będziemy myśleć o zmianie auta i kto wie,

może to będzie Fiat. Możliwość
oglądnięcia całej fabryki od podszewki

to także duża atrakcja.

ONI TAM BYLI

Z
utwo ru wy ni ka ło, ˝e czło wie ko wi
trud no do go dziç, bo za wsze chce byç
w sy tu acji in nej ni˝ ta, w ja kiej si´
aku rat znaj du je. Je ̋ e li uwzgl´d niç
fakt, ˝e 27 lip ca pro gi Za kła du FAP
w Ty chach prze kro czy ło w su mie 31
ty si´ cy osób, to zna czy, ˝e Fa mi ly Day
– jak by po wie dzieç w zglo ba li zo wa -
nym j´ zy ku – stał si´ im pre zà, któ rej

uczest ni cy do brze si´ czu jà z so bà.
Dzieƒ Ro dzin ny, w tym ro ku zor ga ni zo wa no
po raz dwu na sty. Nie trze ba do da waç, ˝e do bre
sa mo po czu cie mu si mieç rów nie˝ êró dło w sa mej
fa bry ce, ina czej prze cie˝ zde gu sto wa ne go pra -
cow ni ka trak to rem nie da ło by si´ za cià gnàç
na uro czy stoÊç fa brycz nej Ro dzi ny. Gdy by w tych
lu dziach, któ rzy po ka zy wa li krew nym i zna jo mym
miej sca swej pra cy, nie by ło po czu cia du my
z przy na le˝ no Êci do fia tow skiej wspól no ty, pew -
nie w tym ro ku nie by ło by mo wy o re kor do wej

Pami´tacie telewizyjnych Starszych
Panów? Młodszych roczników nie
pytam, bo to inna epoka kabaretowa,
ale pokolenie wieku Êredniego mo˝e
pami´ta, jak Przybora z Wasowskim
Êpiewali: „Rodzina nie cieszy, 
nie cieszy gdy jest, lecz kiedy jej 
ni ma, samotnyÊ jak pies”. 
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licz bie go Êci. W ten je den dzieƒ
w ro ku fa bry ka po zwa la zaj rzeç
do swe go wn´ trza nie tyl ko
swo im pra cow ni kom. Za spo ka -
ja cie ka woÊç rów nie˝ go Êci, dla
któ rych kon takt z pro du cen tem
sa mo cho dów z re gu ły za czy na
si´ i koƒ czy w sa lo nie sprze da -
˝y. Je ̋ e li dy rek tor Za kła du,
Zdzi sław Ar let mó wił o ze szło -
rocz nych go Êciach, któ rzy nie
wi dzie li no wej la kier ni, mon ta -
˝u, spa wal ni czy ma ga zy nów, to
zna czy, ˝e 27 lip ca 2008 ro ku
zo ba czy li za kład zu peł nie in ny
ni˝ przed ro kiem. Dzien na pro -
duk cja osià gn´ ła 1900 sa mo -
cho dów, co 50 se kund z li nii
mon ta ̋ o wej scho dzi je den sa -
mo chód. 
Je ̋ e li pod czas te go Dnia Ro -
dzin ne go cz´ stym wi do kiem by -
ły trzy po ko le nio we ro dzi ny, to
zna czy, ˝e ten dzieƒ stał si´ ju˝
cz´ Êcià tra dy cji Fia ta. Ro l´ mi´ -
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Motoryzacja 
nie pyta o płeć,
nie pyta o wiek.

Jest
przedmiotem

zainteresowania
wszystkich

pokoleń

Tak, tak, 
Maryla budziła

sporo emocji,
i u tych

starszych
i u tych

młodszych



7

dzy po ko le nio we go łàcz ni ka peł -
ni ła tym ra zem Ma ry la Ro do -
wicz, zna na wszyst kim bar dziej
ni˝ ele men tarz Fal skie go.
Ma ry la wie do brze, czym ku piç
pu blicz noÊç. Âpie wa ła: „Bo ma -
my Ty chy, a co tam ja kieÊ Rio,
da my ta kie go cza du, ˝e w pie kle
si´ nie Êni ło”. I „da jàc cza du”
zbie ra ła za słu ̋ o ne, po nad po ko -
le nio we bra wa.
Or ga ni za to rzy do brze wie dzie li,
ko go za pro siç. Wia do mo prze -
cie˝, ˝e do bra mar ka ni gdy si´
nie sta rze je. Do ty czy to, jak wi -
daç, nie tyl ko sa mo cho dów.
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B
y ło bu rzo wo i desz czo wo, nie prze -
szko dzi ło to jed nak w do brej za ba wie.
Obok pro gra mu głów ne go, któ ry ob -
fi to wał w ta kie atrak cje jak: wy st´ py
ze spo łu Pie Êni i Taƒ ca Biel sko oraz
chó ru Hej nał Ma zaƒ co wi ce, przy go -
to wa no trzy stre fy za baw: stre f´ spor -
to wych zma gaƒ w pił ce no˝ nej na we -
so ło, stre f´ ra do snej przy go dy dla

dzie ci i do ro słych (obej mo wa ła mi´ dzy in ny mi: ko -
smicz nà zje˝ d˝al ni´ Atlan tis, tor Hu ra gan, Êcian k´
wspi nacz ko wà i qu ady) oraz stre f´ zdo byw ców na -
gród (kon kur sy spraw no Êcio we dla dzie ci i do ro -
słych). Na gwóêdê pro gra mu, któ ry sta no wił kon -
cert Ur szu li, uczest ni cy mu sie li trosz k´ po cze kaç –
bu rza za kłó ci ła pla no wa ny czas wy st´ pu wo ka list ki.
Ci bar dziej wy trwa li mie li jed nak oka zj´ za kosz to -
waç prób ki jej umie j´t no Êci. Na 7. Dzieƒ Ro dzin ny,
miej my na dzie j´ w lep szych wa run kach po go do -
wych, za pra sza my za rok!
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STREFA 
deszczowej 
przygody

Niesprzyjajàca pogoda
bynajmniej nie odstraszyła
uczestników 6. Dnia
Rodzinnego Fiat-GM
Powertrain. Impreza odbyła
si´ tradycyjnie na terenie
OÊrodka Sportowo-
Szkoleniowego Rekord
w Bielsku-Białej, zaÊ 
atrakcje zagwarantowane
przez jej organizatorów 
były liczne.

TEKST

Aldona Górna
FOTO

Satiz Poland



W repertuarze
Dnia Rodzinnego
znalazły się
atrakcje dla
uczestników we
wszystkich
przedziałach
wiekowych



W
nie ca łe trzy la ta

od swe go de biu tu,
w kul mi na cyj nym
mo men cie swej
ryn ko wej ka rie ry 
– łàcz na licz ba
sprze  da nych eg -
zem pla rzy modelu
prze kro czy ła wła -

Ênie 850 ty si´ cy – Fiat Gran de
Pun to wzbo ga ca si´ o no we wer -
sje i se rie spe cjal ne, no we ak ce -
so ria, opra co wa ne głów nie z my -

spe cjal na Ener gy oraz wer sja
Sport z sil ni ka mi o mo cy od
120 KM. Po nad to na dal do st´p -
ne sà dwie ba zo we wer sje wy po -
sa ̋ e nio we: Fresh i Ac ti ve.
Od Êwie ̋ e niu ga my to wa rzy szà
licz ne no wo Êci na po lu bez pie -
czeƒ stwa i za awan so wa nych
tech no lo gii. Przede wszyst kim
do ka˝ dej wer sji sil ni ko wej do -
st´p ny jest te raz sys tem elek tro -
nicz nej sta bi li za cji to ru jaz dy
(ESP) naj now szej ge ne ra cji,

Ê là o nieco młod szej klien te li.
Ga ma Gran de Pun to Mo del Ro -
ku 2008 to dwie li nie wy po sa ̋ e -
nia, do bra ne spe cjal nie do ró˝ -
nych wy ma gaƒ klien ta. Do
klien ta po szu ku jà ce go kom for tu,
kie ro wa na jest Li nia Kom for to -
wa z wer sja mi wy po sa ̋ e nio wy mi
Dy na mic i Emo tion oraz se rià
spe cjal nà Es ti va. Z ko lei dla
klien ta ocze ku jà ce go spor to we -
go du cha Gran de Pun to do st´p -
na jest bar dzo atrak cyj na se ria

Nowa gama Grande Punto na 2008
rok to nowe serie specjalne, nowe
kolory nadwozia, nowe tapicerki oraz
jeszcze bogatsza oferta opcji.

Grande Punto
Model Year 2008.

Na stronie obok:
dzięki

opcjonalnym
ozdobnym

naklejkom można
spersonalizować

samochód na
wiele

niepowtarzalnych
sposobów

TEKST

Giancarlo Riolfo

GRUPA LUDZIE PRODUKT
GRANDE PUNTO

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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Młodsze, szybsze
bezpieczniejszei



współ pra cu jà cy z sys te mem kon tro li trak cji (ASR)
i urzà dze niem hill hol der, uła twia jà cym ru sza nie
na wznie sie niu. We dług Ko mi sji Eu ro pej skiej ESP
przy czy nia si´ w naj wi´k szym stop niu do zmniej -
sze nia licz by wy pad ków dro go wych jak i kon se -
kwen cji ha mo wa nia z u˝y ciem ABS -u. War to ju˝
te raz roz wa ̋ yç ko rzy Êci pły nà ce z po sia da nia sys -
te mu ESP w sa mo cho dzie, któ re ozna cza jà nie
tyl ko po pra w´ bez pie czeƒ stwa ale tak ̋ e i np. kom -
fort, za pew nia ny przez sys tem hill hol der na pod -
jaz dach. Sys tem ESP do st´p ny b´ dzie tak ̋ e w pa -
kie cie opcji z po dusz ka mi po wietrz ny mi, tak by
za kup sys te mu był jesz cze bar dziej przy st´p ny ce -
no wo dla klien ta. 
Spo Êród wer sji na rok 2008 wy ró˝ nia jà si´
zwłasz cza no wa se ria spe cjal na Gran de Pun to
Ener gy. Za pro jek to wa na z my Êlà o młod szym
klien cie, ofe ru je spor to wy wy glàd i bo ga te wy po -
sa ̋ e nie po bar dzo oka zyj nej ce nie. Ofe ro wa na jest
z naj po pu lar niej szy mi wer sja mi sil ni ko wy mi (ben -
zy no wy mi 1.4 77KM i 1.4 Star jet 16v 95KM oraz
Die slem: 1.3 Mul ti jet 16v 75KM) ja ko wer sja
5 drzwio wa. Do dat ko wo do st´p na jest te˝ wer -
sja 3 drzwio wa z sil ni kiem o mo cy 77 ko ni. Z ze -
w nàtrz sa mo chód zwra ca na sie bie uwa g´ przed -
ni mi Êwia tła mi z przy ciem nio nym lu strem, fel ga mi
ze sto pów lek kich 15 ca li, spo ile rem tyl nym oraz
lu ster ka mi w ko lo rze nad wo zia. Wy po sa ̋ e nie we -
wn´trz ne sa mo cho du to ta pi cer ka ze spor to wym
pro fi lo wa niem przed nich fo te li, kli ma ty za cja ma -
nu al na, skó rza na kie row ni ca i gał ka zmia ny bie -
gów, kom pu ter po kła do wy z me nu w j´z. pol skim,
dzie lo na tyl na ka na pa (60/40) i re gu la cja wy so ko -
Êci fo te la kie row cy. Sa mo chód po sia da tak ̋ e lu -
ster ka pod grze wa ne i re gu lo wa ne elek trycz nie,
cen tral ny za mek z pi lo tem w klu czy ku oraz peł no -
wy mia ro we ko ło za pa so we. 
Ca ła ga ma 2008 zy ska ła no we tka ni ny i ma te ria ły
wy koƒ cze nia wn´trz (w tym wer sje wy po sa ̋ e nia
Dy na mic i Sport oraz se rie spe cjal ne Es ti va
i Ener gy po sia da jà przed ni pas de ski roz dziel czej
z ma te ria łu o fak tu rze włók na w´ glo we go – jak
w Fia cie Bra vo), a pa le ta ko lo ry stycz na wzbo ga ci ła
si´ o czte ry no we od cie nie: Bł´ kit ny Hil ly bil ly,
Brà zo wy Fa do, Czer wo ny Ska i ˚ół ty Rap.



TEKST

Giancarlo 
Riolfo

Współpraca pomi´dzy 
Regionem Piemonckim, 

Grupà Fiat i Politechnikà
Turyƒskà zaowocowała

prototypowym
samochodem Phylla,

wykorzystujàcym,
oprócz akumulatorów
i ogniw paliwowych,

tak˝e energi´
słonecznà. Autko

b´dzie u˝ytkowane
na lotnisku 
w Turynie. 

FO
TO

LI
A

GRUPA
INNOWACJE

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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S
po Êród wszyst kich ma rek sa mo cho do wych
Fiat od no to wał w 2007 ro ku naj ni˝ szà
war toÊç emi sji dwu tlen ku w´ gla (Êred nia
wÊród sa mo cho dów sprze da nych na ryn ku
eu ro pej skim): za le d wie 137 gra mów na ki -
lo metr. Ale to jesz cze nie jest ostat nie sło -
wo, gdy˝ zgod nie z wo là kon cer nu, iloÊç ta
ma w ko lej nych la tach zo staç sku tecz nie
zmniej szo na. Nie za do wa la jàc si´ je dy nie

my Êle niem o naj bli˝ szej przy szło Êci Fiat, wspie ra ny
przez sys tem ba daƒ i roz wo ju, two rzo ny przez pra wie
13 ty si´ cy osób, 114 cen trów roz sia nych po ca łym
Êwie cie i ok. 1,7 mi liar dów eu ro na kła dów in we sty cyj -
nych rocz nie, wdra ̋ a w ˝y cie bar dzo in no wa cyj ne,
awan gar do we roz wià za nia. Na przy kład te pro po no wa -

Pełnia



ne wraz z pro to ty pem Phyl la: sa mo cho dem -la bo ra -
to rium o ze ro wym po zio mie emi sji, b´ dà cym owo -
cem współ pra cy po mi´ dzy Re gio nem Pie monc kim
(po my sło daw cà pro jek tu) a Po li tech ni kà Tu ryƒ skà,
Envi ron ment Park i Cen trum Ba daƒ Fia ta, któ re
za pro jek to wa ło po jaz d. 
W j´ zy ku grec kim phyl la to „liÊç”. Na zwa ta nie
zo sta ła wy bra na przy pad ko wo. Tak jak li Êcie sà
zdol ne do funk cjo no wa nia w opar ciu o ener gi´
sło necz nà, tak ów sa mo chód elek trycz ny ko rzy sta
z ogniw fo to wol ta icz nych, aby na ła do waç swo je
aku mu la to ry. Sa ma ener gia sło necz na nie wy star -
cza, rzecz ja sna, do cià głej jaz dy, ale po zwa la na
„dar mo we” prze by cie do 18 ki lo -
me trów dzien nie, na to miast aby
wy ko rzy staç ca ły 220-ki lo me tro wy
za si´g, wy star czy wło ̋ yç wtycz k´
do gniazd ka elek trycz ne go. Ce lem
jest rów nie˝ opra co wa nie roz wià -
zaƒ, w ra mach któ rych po łà czy si´
kil ka êró deł al ter na tyw nych dla
uzy ska nia ta niej, czy stej ener gii.
Pro jek tan ci po my Êle li tak ̋ e o ogni -
wach pa li wo wych (fu el -cell), dzi´ ki
któ rym po jazd jest w sta nie wy twa -
rzaç ki lo wa ty ener gii bez naj mniej sze go usz czerb -
ku dla Êro do wi ska. Phyl la, le gi ty mu jà ca si´ oko -
ło 3 me tra mi dłu go Êci i czte ro miej sco wym wn´ -
trzem, swy mi osià ga mi nie od bie ga od stan dar do -
wych sa mo cho dów miej skich – jej mak sy mal na
pr´d koÊç wy no si 130 km/godz. – ale koszt ka˝ de -
go ki lo me tra jest dzie si´ cio krot nie ni˝ szy. In no -
wa cje nie ogra ni cza jà si´ je dy nie do ukła du na p´ -
do we go, w sa mo cho dzie za sto so wa no eks pe ry -
men tal ne roz wià za nia rów nie˝ w przy pad ku ma te -
ria łów, opon i re flek to rów. Cel: zre du ko waç do
mi ni mum opór po wie trza, a w efek cie rów nie˝
stra ty ener gii. Je Êli no we au tko przej dzie po myÊl -
nie wszyst kie te sty, do ro ku 2010 nie wiel ka flo ta
tra fi do u˝yt ku na lot ni sku Ca sel le. 

PHYLLA

Cztery koła
nap´dzajàce

i maks.
pr´dkoÊç

130
km/godz.

Łàczymy 
energie
Nowy samochód-laboratorium, opracowany we

współpracy z Fiatem i Politechniką Turyńską,
został zaprezentowany przy okazji kampanii
Regionu Piemonckiego zatytułowanej „Łączymy
energie”. Celem tej inicjatywy jest redukcja
zużycia energii pierwotnej o 20 procent, pokrycie
co najmniej 20 procent zapotrzebowania poprzez
zastosowanie źródeł odnawialnych, a także
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 
o 20 procent w stosunku do roku 1990. 

INICJATYWY

Grupa Fiat przedstawiła efekty swojej aktywności
w zakresie badań i rozwoju na MoTechEco,

pierwszym salonie zrównoważonej mobilności.
W targach, które odbyły się w Rzymie pod koniec 
maja, wzięło udział 140 wystawców, 
stu prelegentów i ponad 30 tysięcy zwiedzających.
Centrum Badań Fiata pokazało Pandę MultiEco,
prototypowy egzemplarz samochodu o minimalnym
wpływie na środowisko, wyposażony w silnik
o podwójnym zasilaniu (metan i benzyna) oraz całą
serię innowacyjnych rozwiązań technicznych
(alternator-starter, napęd, opony, materiały)
gwarantujących znaczą redukcję poziomów zużycia
paliwa i emisji spalin. Fiat Powertrain Technologies
zaprezentował prototyp HyperPanda, zasilany
mieszanką metan-wodór, a także różne rodzaje
jednostek napędowych, zarówno na gaz jak i na paliwa
konwencjonalne, gdzie wyróżniał się zwłaszcza nowy
turbodiesel 1.6 Multijet, zgodny z wymogami surowych
norm Euro 5 i bijący nowe rekordy, pod względem
zużycia paliwa i emisji dwutlenku węgla. 

Fiat 
na MoTechEco

DANE TECHNICZNE
Długość: 299 cm
Masa: 750 kg
L. miejsc: 2 + 2
Napęd: 4 x 4
Moc maksymalna: 54 kW (73,5 KM)
Prędkość maksymalna: 130 km/godz.
Zasięg: 220 km*
Zasięg na samej energii słonecznej: 12 – 18 km/dziennie
Moc generowana przez panele słoneczne: 340 W
Moc generowana przez ogniwa paliwowe: 100 W
Czas ładowania akumulatorów: 4 – 5 godzin
(*) z akumulatorami litowo-polimerowymi 
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F
iat 500 skoƒ czył
do pie ro ro czek,
a jest ju˝ mi´ dzy -
na ro do wà gwiaz dà.
Sprze da wa ny w 22
kra jach, do tej po ry
ze brał łàcz nie (na
ko niec czerw ca)
222 ty sià ce za mó -

wieƒ, z cze go 125 ty si´ cy w sa -
mych tyl ko Wło szech. To wy nik
prze ra sta jà cy naj Êmiel sze ocze ki -
wa nia. W rze czy sa mej, aby spro -
staç tak nie wia ry god ne mu po py -
to wi, za kład w Ty chach stop nio -
wo zwi´k sza pro duk cj´ z pier -
wot nych 120 do 190 ty si´ cy sa -
mo cho dów rocz nie. 
Głów ny bo ha ter te go nie wia ry -
god ne go suk ce su za słu ̋ ył za tem
na to, by swo je pierw sze uro dzi -
ny ob cho dziç w iÊcie kró lew -
skim sty lu. 5 lip ca „sa mo chód
dla lu dzi, stwo rzo ny przez lu dzi”

TEKST

Stefania Castano 5 lipca miłoÊnicy
motoryzacji spotkali si´ 
na wyjàtkowym pikniku, 

by wspólnie Êwi´towaç
pierwsze urodziny
najmodniejszego w tej
chwili samochodu

miejskiego.

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI
URODZINY

CZAS WOLNY

Fiat 500rok póêniej

14



zdmu chi wał pierw szà Êwie cz k´
na tor cie w po kaê nym gro nie
swo ich przy ja ciół. 
Pa sjo na ci „pi´ç set ki” z ca łe go
Êwia ta, od Eu ro py po Ja po ni´
i Re pu bli k´ Po łu dnio wej Afry ki,
zo sta li za pro sze ni na wiel ki glo -
bal ny pik nik, w ra mach któ re go
mo gli wziàç udział w licz nych
grach i za ba wach, a przy oka zji
po słu chaç do brej mu zy ki, wy ko -
ny wa nej przez ar ty stów wy bra -
nych w dro dze kon kur su zor ga -
ni zo wa ne go wspól nie z MTV.
A kan dy da tów by ło mnó stwo:  na
stro nie www.pic nic.fia t500.com
za re je stro wa ło si´ po nad 33 ty -
sià ce ch´t nych. 
I nic w tym dziw ne go, sko ro
na zwy ci´z ców cze kał Fiat 500
oraz le gen dar na gi ta ra Fen der,
opa trzo na lo go „500 1st Bir th -
day Li mi ted Edi tion”. 
„Pik nik 500-tki” od by wał si´
w par kach i na pla ̋ ach 16 miast
Êwia ta. W Re pu bli ce Po łu dnio -
wej Afry ki, gdzie ce le bro wa no
jed no cze Ênie han dlo wà pre mie r´
Fia ta 500 na tam tej szym ryn ku,
pik ni ki od by ły si´ na tle nie zwy -
kle su ge styw nej syl wet ki Gó ry
Sto ło wej (Ta ble Mo un ta in),
win ni cy Gro ot Co stan tia oraz
ogro du zoo lo gicz ne go w Jo han -
nes bur gu. To kio Êwi´ to wa ło nad
oce anem, a do kład nie w par ku
Ka sai Rin kai, ser wu jàc swym
go Êciom m.in. „eg zo tycz ny”
brunch z wło ski mi po tra wa mi. 

W Szwaj ca rii ka wal ka da Fia -
tów 500 przede fi lo wa ła nad Je -
zio rem Zu rych skim. Lon dyn
go Êcił ju bi le uszo wy mo del
w pre sti ̋ o wym Ale xan dra Park,
Pa ry˝ w pry wat nym Tir aux Pi -
ge ons w La sku Bu loƒ skim, Mo -
na  chium w En gli scher Gar ten
na te re nie ga le rii sztu ki „Haus
der Kunst”, a Bel gia pod czas
jed ne go z od cin ków raj du
Li¯ge -Bre scia -Li¯ge.

W Rot ter da mie im pre za od by ła
si´ na wo dzie, w Pol sce w stre fie
Fiat Playa na Pół wy spie Hel -
skim, a w Ate nach w eks klu zyw -
nym lo ka lu Akan thus nad brze -
giem mo rza. W Bu da pesz cie
w pik ni ku wzi´ ły udział gwiaz dy
naj now sze go w´ gier skie go pro -
gra mu o for mu le ta lent show,
w Wa len cji licz ni mu zy cy i ulicz -
ni ku gla rze, a w Ko pen ha dze –
za zgo dà or ga ni za to rów – wo -
lon ta riu sze zbie ra jà cy fun du sze
na rzecz UNI CEF -u. Na uro dzi -
no wej im pre zie nie mo gło rów -
nie˝ oczy wi Êcie za brak nàç Wło -
chów, któ rzy ba wi li si´: w Me -
dio la nie w Idro Park, w Rzy mie
w Ter me di Ca ra cal la, a w Pa ler -
mo w Par co Fa vo ri ta. 
Oto kil ka fo tek, zro bio nych
pod czas pik ni ków w ró˝ nych
za kàt kach Êwia ta. 

Sprzedawany
w 22 krajach,

pozyskał
do tej pory
222 tysiàce
zamówieƒ

Pomysł pikniku
był  nawiązaniem
do pierwszego
Fiata 500,
lansowanego
za pomocą
plakatów,
obrazujących
rodzinną imprezę
na świeżym
powietrzu. 
Powyżej:
„remake” tego
słynnego zdjęcia.
Poniżej, od lewej,
„pikniki 500-tki”
w Hiszpanii,
Szwajcarii, RPA,
Francji i Danii 
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GRUPA LUDZIE PRODUKT
FIORINO QUBO

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

dów.
Za Fio ri no Qu bo prze ma wia jà
te˝ wzgl´ dy prak tycz ne i ra cjo -
nal ne, któ ry mi kie ru jà si´ klien -
ci: wiel koÊç ba ga˝ ni ka (25,2%
osób), ce na (24,6%), prak ty-
cz ne, wszech stron ne wn´ trze
(22%). Ba ga˝ nik Qu bo, ma jà -
cy 329 li trów, mo˝ na po wi´k -
szyç do po jem no Êci a˝ 2500 l,
a sze ro koÊç, mi´ dzy nad ko la mi
wy no szà ca 1,44 m, po zwa la na
za pa ko wa nie sze ro kich ła dun -
ków. Wy so ka po zy cja sie dze nia
kie row cy uła twia pro wa dze nie
sa mo cho du i po pra wia wi docz -
noÊç, a Êred ni ca za wra ca nia wy -
no szà ca 9,95 m jest bar dzo

A
u to nie „mie Êci” si´ w ˝ad nej z do -
tych cza so wych kla sy fi ka cji – ani
w seg men cie aut kom pak to wych, ani
ty po wych mi ni va nów lub kom bi va -
nów. Ra czej sta no wi po łà cze nie
wszyst kich tych trzech seg men tów.
Kom pak to we z ze wnàtrz, ale jed no -
cze Ênie prze stron ne i po jem ne we
wn´ trzu, od po wied nie dla osób pro -

wa dzà cych dzia łal noÊç go spo dar czà, a tak ̋ e po tra -
fià ce za spo ko iç po trze by ro dzin pre fe ru jà cych ak -
tyw ny tryb ˝y cia. A przy tym ory gi nal ne w swym
„ku bicz nym” kształ cie, o dzie wi´ ciu we so łych ko lo -
rach nad wo zia, z wy raê nie wy eks po no wa nym lo go
Fia ta, po win no spodo baç si´ ka˝ de mu dla ko go
przy na by ciu sa mo cho du li czy si´ atrak cyj ny wy glàd
i styl sa mo cho du. Te ce chy – jak wy ni ka z ba daƒ
– w 27,4% sà po wo dem za ku pu te go ty pu po jaz -
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Marek Kowalski
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Pomysłowy 
do SZEÂCIANU

Do jakiego
segmentu rynku

zaliczyç 
Fiorino Qubo? 

– zastanawiał si´
dyrektor

handlowy FAP
Wojciech
Masalski,
podczas

prasowej
prezentacji

nowego 
modelu Fiata,

odbywajàcej
si´ 15 lipca

w sopockim
hotelu 

Sheraton.
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Pół miliona
Fiatów z Polski
Ten rok i poprzedni są dla Fiat

Auto Poland niezwykle ważne.
Inwestycje poczynione
w zakładzie w Tychach, a także
zwiększenie zatrudnienia o ponad
tysiąc osób spowodowały, że
znacznie wzrosły jego moce
produkcyjne. Z jego taśm
montażowych może schodzić
dziennie 2200 samochodów,
a tegoroczna produkcja
sięgnie 500 tysięcy – aż o 135
tysięcy sztuk więcej niż
w ubiegłym roku – powiedział
Enrico Pavoni, prezes zarządu 
Fiat Auto Poland.
Przy tym, co podkreślam z dumą,
nasza fabryka jest jedną
z nielicznych w Europie, która
może się pochwalić pełnym
portfelem zamówień na ten rok
i następny. Niezmiennym
powodzeniem cieszy się model
Panda, którego wyprodukowaliśmy
już 1 mln 150 tys. sztuk.
Sukcesem jest też „pięćsetka”,
na którą mamy 220 tysięcy
zamówień.

ENRICO PAVONI:

wa˝ na przy ma new ro wa niu
w cia snych ulicz kach. Bocz ne
prze suw ne drzwi mon to wa ne
stan dar do wo z obu stron sa mo -
cho du sà prak tycz ne i co raz
bar dziej do ce nia ne przez u˝yt -
kow ni ków. Trzy po zio my wy po -
sa ̋ e nia: Fresh, Ac ti ve i Dy na mic
z dwo ma do dat ko wy mi pa kie ta -
mi (Lo ok i Blue& Me), dwa sil -
ni ki – ben zy no wy 1.4 o mo cy
73 KM oraz 75-kon ny tur bo die -
sel 1.3 Mul ti jet po zwa la jà do pa -
so waç Qu bo do in dy wi du al nych
po trzeb u˝yt kow ni ków. Au to
jest rze czy wi Êcie „po my sło we
do sze Êcia nu”, jak gło si ło ha sło
umiesz czo ne na „ku bi kach”
zdo bià cych sa l´ kon fe ren cyj nà,
na któ rej pre zen to wa no naj now -
sze go Fia ta.
Wresz cie ce ny cen ni ko we, któ re
za czy na jà si´ ju˝ od 39.990 zł
dla wer sji Fresh z ben zy no wym
sil ni kiem 1.4 (ce ny wer sji do -
st´p nych z upu stem pra cow ni -
czym za miesz cza my str. 62-65).
Kup no Fio ri no Qu bo mo ̋ e byç
fi nan so wa ne w kre dy cie 50/50
lub le asin gu 0%. Nie bez zna -
cze nia z eko no micz ne go punk tu
wi dze nia sà te˝ 3-let nia gwa ran -
cja do 1.000.000 km i prze glà dy
okre so we, co 30 tys. km (lub 2
la ta), co zna czà co ob ni ̋ a kosz ty
eks plo ata cji au ta.

Pod czas pre zen ta cji po rów ny -
wa no Fio ri no Qu bo z mo de la mi
sa mo cho dów, któ re mo gà byç
dla nie go kon ku ren cjà na ryn ku,
zwłasz cza z po pu lar nà Ško dà
Ro om ster, od któ rej naj now szy
Fiat jest krót szy, ale wy˝ szy,
a za ra zem ma wi´ cej miej sca
w Êrod ku. Jest te˝ taƒ szy o po -
nad 5.700 zł od naj taƒ sze go
Ro om ste ra z sil ni kiem 1.2, któ -
ry kosz tu je 45.700 zł.
To wszyst ko do brze wró ̋ y
przy szło Êci Fio ri no Qu bo, któ ry
w Pol sce i Fran cji zo stał wpro -
wa dzo ny do sprze da ̋ y naj wcze -
Êniej, bo ju˝ w lip cu, a na po zo -
sta łych ryn kach eu ro pej skich
po ja wi si´ za dwa mie sià ce. 
Fiat Au to Po land za mie rza
sprze daç w tym ro ku 600 sztuk
te go mo de lu. 
Ja ko pierw si mo gli go nie tyl ko
obej rzeç, ale i wy pró bo waç
dzien ni ka rze mo to ry za cyj ni,
któ rzy od by wa li te sto we jaz dy
po te re nie Trój mia sta. Pro wa -
dzo ne przez nich Fio ri no Qu bo
wzbu dza ły wiel kie za in te re so -
wa nie in nych kie row ców. Po -
dob nie by ło w Cha łu pach, gdzie
na po pu lar nej wÊród wcza so wi -
czów Fiat Playa, sta nàł zie lo ny
Qu bo. Pa tro no wał „qu baƒ skie -
mu” wie czo ro wi, któ ry zor ga ni -
zo wa no tam dla uczcze nia pol -

Fiorino Qubo,



Największą siłą
WCM są ludzie,

którzy
z determinacją

dążą do
doskonałości

GRUPA
FIAT AUTO POLAND

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

tów i ak cjo na riu szy. In ny mi sło wy, po win ni Êmy
pro du ko waç sa mo cho dy naj wy˝ szej ja ko Êci, przy
jak naj ni˝ szych kosz tach. 
Z jed nej stro ny WCM opie ra si´ na za sa dzie
trzech zer (ze ro de fek tów, ze ro strat, ze ro wy pad -
ków), z dru giej stro ny fi lar Cost De ploy ment, ła -
miàc ste reo ty py, dà ̋ y do iden ty fi ka cji jak naj -
wi´k szej ilo Êci strat. Sku tecz noÊç fi la ru Cost De -
ploy ment mie rzy si´ po zio mem iden ty fi ka cji strat
oraz po zio mem ich re duk cji. Zgod nie z re gu ła mi
WCM w za kła dzie ma jà cym do brze roz wi ni´ tà
Êwia do moÊç strat ich po ziom po wi nien osià gaç
mi ni mum 30% cał ko wi tych kosz tów. Nie zna czy
to, ˝e po osià gni´ ciu te go po zio mu na le ̋ y za koƒ -
czyç dal sze po szu ki wa nia strat. Wr´cz prze ciw -
nie. Stra ty ju˝ roz po zna ne na le ̋ y zre du ko waç –
je ̋ e li jest ta ka mo˝ li woÊç to do ze ra, a na st´p nie

C
ost De ploy ment, czy li po dział kosz -
tów jest fi la rem ba zo wym, wo kół
któ re go kon cen tru je si´ pra ca
wszyst kich po zo sta łych ob sza rów
WCM. Zaj mu je si´ on iden ty fi ka cjà
szkód we wszyst kich ob sza rach za -
kła du, a je go sku tecz noÊç mie rzy si´
ilo Êcià zre du ko wa nych strat. 
„Po dział kosz tów to swe go ro dza ju

kom pas, któ ry wska zu je kie ru nek dzia ła nia po -
szcze gól nych fi la rów WCM – wy ja Ênia An drzej
To karz (na zdj´ciu poni˝ej, w pierwszym rz´dzie,
trzeci z prawej), li der fi la ru Cost De ploy ment. 
– Pod sta wo wym (naj wa˝ niej szym) za ło ̋ e niem idei
World Class Ma nu fac tu ring jest speł nia ne stra te -
gicz nych ce lów dzia łal no Êci za kła du, co w kon se -
kwen cji owo cu je sa tys fak cjà pra cow ni ków, klien -

Kompas WCM

W drodze do celu nie mo˝na si´ wymawiaç brakiem
kompasu, szczególnie wtedy, gdy funkcjonuje on tak
sprawnie jak Cost Deployment. Nie bez powodu mówi
si´, ˝e ten filar World Class Manufacturing wyznacza
kierunek działania wszystkich innych obszarów
w zakładzie Tychy Fiat Auto Poland. 
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na le ̋ y roz po czàç wy kry wa nie no wych strat, „wy -
ostrza jàc wzrok” – zgod nie z za le ce nia mi pro fe -
so ra Yama shi ny. 
Cost De ploy ment to me to do lo gia, któ ra w spo sób
sys te ma tycz ny i na uko wy pod cho dzi do te ma tu
ob ni ̋ a nia kosz tów pro duk cji po przez re duk cj´
strat. Na ba zie tej me to do lo gii zo sta ły zwy mia ro -
wa ne stra ty w na szym za kła dzie i je ste Êmy te raz
w sta nie po rów naç ro dzaj i po ziom strat z in ny mi
przed si´ bior stwa mi, w któ rych rów nie˝ wdra ̋ a ny
jest WCM”.
Ana li za Cost De ploy ment po ka zu jàc stra ty ca łe go
za kła du scho dzi z ich stra ty fi ka cjà do Ze spo łów
Tech no lo gicz nych, a na wet do sta no wisk pra cy.
Uła twia w ten spo sób po dej mo wa nie de cy zji,
gdzie i ja kà stra t´ na le ̋ y re du ko waç w pierw szej
ko lej no Êci. 
„W chwi li obec nej wszyst kie ob sza ry sà jed na ko -
wo moc no za an ga ̋ o wa ne w ten pro ces – do da je
An drzej To karz. – No tu je my cià głà re duk cj´ strat
we wszyst kich jed nost kach. 
W sto sun ku do ro ku 2006, w któ rym prze pro wa -
dzi li Êmy pierw szà ana li z´ Cost De ploy ment, pla -
nu je my zwi´k szyç o 130% re duk cj´ strat w ro ku
2008. Dzia łal noÊç Cost De ploy ment jest zgod na
z za sa da mi De ming∫ – cià głe go do sko na le nia. 
Ana li za jest wy ko ny wa na dwa ra zy do ro ku, ale
sta ra my si´, aby ka˝ da na st´p na ana li za by ła do -
kład niej sza, z no wy mi stra ta mi i aby po ziom ich
re duk cji był co raz wi´k szy. Zgod nie z za le ce nia mi
prof. Yama shi ny w tym ro ku roz sze rza my na szà
dzia łal noÊç na ob sza ry bez pie czeƒ stwa, Êro do wi -
ska i lo gi sty ki.
Pra ca fi la ru Cost De ploy ment jest Êci Êle po wià za -
na z po zo sta ły mi fi la ra mi. To wła Ênie one wy ko -
rzy stu jàc spe cy ficz ne na rz´ dzia, wła Êci wie do bra -
ne, zaj mu jà si´ pro jek ta mi re duk cji strat. W za -
le˝ no Êci od ob sza ru wy st´ po wa nia stra ty oraz jej 
ro dza ju kie ro wa na jest ona do in nych fi la rów
w ce lu pod j´ cia pró by jej eli mi na cji. Fi lar Cost
De ploy ment to kom pas, któ ry wska zu je kie run ki
dzia łal no Êci po zo sta łym fi la rom.
Sku tecz ne dzia ła nie fi lar Cost De ploy ment za -
wdzi´ cza rów nie˝ współ pra cy ze spe cja li sta mi
kon tro li za rzà dza nia, któ rzy oce nia jà na sze po st´ -
py, cer ty fi ku je je pod wzgl´ dem eko no micz nym
i po twier dza jà ich wpływ na re ali za cj´ za kła do we -
go bu d˝e tu. 
Dla mnie naj istot niej szà kwe stià w co dzien nej
pra cy Cost De ploy ment jest wska zów ka prof.
Yama shi ny, do ty czà ca ostre go spoj rze nie na nasz
cykl pro duk cyj ny. 
Tyl ko kry tycz ne spoj rze nie na na szà co dzien nà
pra c´ po zwa li nam na do strze ̋ e nie ob sza rów wy -
st´ po wa nia no wych strat, a co za tym idzie, umo˝ -
li wi zop ty ma li zo wa nie na szych pro ce sów”.
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Pr´˝na
dru˝yna WCM
Wczerwcu w zakładzie Tychy FAP miały miejsce

szkolenia dyfuzorów World Class Manufacturing,
dotyczące rozwiązywania problemów przy wykorzystaniu
innowacyjnych narzędzi i metod, które dostarcza nam
WCM. Dyrektor zakładu Zdzisław Arlet, wręczając
uczestnikom dyplomy powiedział: „Cieszę się, że
pozytywnie przechodzicie okres aklimatyzacji w naszej
organizacji. Przyszłość naszego zakładu leży w rękach
młodego pokolenia, czyli w waszych – kierujcie nią i idźcie
do przodu. Naszym priorytetowym zadaniem na dziś jest
sprawić, aby działalność naszej firmy była znana w Polsce
i na świecie – aby ludzie wiedzieli co produkujemy i że
prężnie się rozwijamy. Nie możemy zapominać, że
działamy w branży przemysłowej, która jest bardzo czuła
na koniunkturę i musimy się starać zawsze wyróżniać
spośród konkurencji”. 

Komentarze 
uczestników szkolenia
Ewa Kłodawska, lider Cost Deployment jednostki
produkcyjnej Spawalnia: „Na szkoleniu przedstawiono
nam materiał, związany z metodami i narzędziami WCM.
W ramach warsztatów realizowaliśmy także, w okresie
3 miesięcy, projekty poprawy – mój dotyczył reorganizacji
stanowiska pracy, czyli eliminacji działań niepotrzebnych;
jest on wprowadzany do działania”.
Bartłomiej Borcel, technik zespołu technologicznego:
„Dopiero startuję w WCM i to szkolenie było moim
pierwszym kontaktem z tą metodologią. Mój projekt
dotyczył wyeliminowania NVAA, czyli pracochłonności 
nieprzynoszącej wartości dla klienta. Zaproponowałem
wyeliminowanie jednego z narzędzi w cyklu
produkcyjnym, co pozwoliło nam zaoszczędzić czas, 
który przy takiej skali produkcji jest niezwykle cenny”. 
Bartłomiej Kaleciński, ekspert do spraw
programowania utrzymania ruchu: „Pracuję w FAP 
od września i od początku miałem do czynienia z WCM
i wszelkiego rodzaju projektami. Tematem mojego
projektu warsztatowego było zmniejszenie awaryjności
i zużycia głowicy urządzenia NKE do napełniania układu
chłodzenia. Te działania, które zaproponowałem zostały
do tej pory wdrożone na jedno urządzenie modelowe
i w tym miesiącu zostaną rozpowszechnione na 3 inne
urządzenia”.
Artur Kramarczyk, technolog na wydziale Spawalni:
„Mój projekt dotyczył obniżenia ilości awarii na operacji
60 w zespole technologicznym nr 8. Wszystko, czego
dowiedziałem się na szkoleniu było dla mnie nowe, gdyż
nie miałem wcześniej styczności z WCM – będzie to
bardzo przydatne w praktycznym aspekcie mojej pracy”. 

SZKOLENIA

Ewa Kłodawska

Bartłomiej
Borcel

Bartłomiej
Kaleciński

Artur
Kramarczyk
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Fer ra ri For mu ły 1, zaj mu je si´
obec nie pro jek to wa niem i te sto -
wa niem na p´ dów – pa su je do
tych mi strzostw jak ˝ad na in na.
Mam tu na my Êli sil nik 420 F3 –
czte ry cy lin dry, dwa li try po jem -
no Êci i 16 za wo rów – uzy sku jà cy
moc 220 ko ni przy 7000 ob ro -
tów: to do praw dy nie wia ry god ny
wy nik, zwłasz cza w kon tek Êcie
sto sun ko wo nie wiel kiej ma sy po -
jaz du, wy no szà cej wraz z kie row -
cà za le d wie 565 ki lo gra mów. To
sil nik ela stycz ny i pro gre syw ny,

gwa ran tu jà cy li nio wy prze bieg mo men tu ob ro to -
we go od 3500 do 5500 ob ro tów. To sil nik, któ ry
za pew nia do sko na łe
osià gi i fan ta stycz ne
wra ̋ e nia z jaz dy”. 
Jed nost ka ta wy -
wo dzi si´ od ze s -
po łu na p´ do we go
Su per 2000, któ ry

M
i strzo stwa Włoch
For mu ły 3, od by -
wa jà ce si´ na to rze
Mu gel lo (Flo ren -
cja), sà praw dzi -
wym wy zwa niem
dla mło dych ta len -
tów mo to ry za cji.
To tu taj prze pro -

wa dza na jest pierw sza se lek cja,
w ra mach któ rej wło ska fe de ra cja
wy szu ku je naj bar dziej obie cu jà -
cych kie row ców, star tu jà cych póê -
niej w GP2, a na wet w For mu le 1. 
W tym ro ku wszyst kie bo li dy po raz pierw szy wy -
po sa ̋ o ne by ły wy łàcz nie w sil ni ki wy pro du ko wa ne
przez FPT Ra cing, ob szar na le ̋ à cy do Fiat Po wer -
tra in Tech no lo gies, spe cja li zu jà cy si´ w na p´ dach
wy Êci go wych i w spor to wych wer sjach sil ni ków
pro du ko wa nych se ryj nie. Za sto so wa nie iden tycz -
ne go sil ni ka we wszyst kich sa mo cho dach gwa ran -
tu je bo wiem jesz cze wi´ cej emo cji, umo˝ li wia jàc
kie row com za de mon stro wa nie peł nej ga my swo -
ich bra wu ro wych ma new rów. 
„Wy bra na jed nost ka – wy ja Ênia Eu ge nio Biz zoc chi,
któ ry, po dzie wi´ ciu la tach sp´ dzo nych w ze spo le
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Pod maskami bolidów
włoskiej Formuły 3,
w której swe umiej´tnoÊci
szlifowało wielu
póêniejszych mistrzów
kierownicy, od tego roku
bije serce Fiat Powertrain
Technologies. 

420 F3 
to silnik

elastyczny,
progresywny,
niezawodny

i gwarantujàcy
doskonałe 

osiàgi 
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FPT Racing
wychodzi na tor



wraz z Gran de Pun to przy czy nił
si´ do trium fal ne go po wro tu mar ki
Abarth na raj do wà sce n´. Oczy wi -
Êcie zo sta ła do sto so wa na do wy -
mo gów spor tu wy czy no we go
i w efek cie zna la zły si´ w niej ta kie
spe cy ficz ne ele men ty, jak układ
sma ro wa nia z su chà mi skà ole jo -
wà, wy ko na nà z alu mi nium, po -
kry wa gło wi cy sa mo no Ênej, ko lek -
tor ssà cy o ogra ni czo nej prze pi sa -
mi Êred ni cy. Spe cjal nie do te go sil -
ni ka za pro jek to wa no rów nie˝ wał
kor bo wy, kor bo wo dy, tło ki i wał ki
roz rzà du, jak rów nie˝ układ do lo -
to wy z kil ko ma prze pust ni ca mi.
Mak sy mal ny mo ment ob ro to wy
wy no si 240 niu to no me trów przy
5750 ob ro tów na mi nu t´. Sil nik
prze szedł jak bu rza wszyst kie pró -
by na sta no wi sku ba daw czym, ja -
kim go pod da wa no przez kil ka
mie si´ cy i wy ma gał tyl ko mi ni mal -
nych ko rekt usta wie nia. 
„W mi strzo stwach ta kich jak For -
mu ła 3 – kon ty nu uje Biz zoc chi –
oprócz osià gów li czy si´ rów nie˝
nie za wod noÊç. I na tym po lu sil -
nik 420 F3 te˝ nie ma so bie rów -
nych. Bo li dy wy Êci go we prze je˝ -
d˝a jà pod czas se zo nu oko ło pi´ ciu
ty si´ cy ki lo me trów. Po dwóch i pół
ty sià cach ofe ru je my bez płat ny
prze glàd, a pierw szy re mont ge ne -
ral ny za le ca my do pie ro po za koƒ -
cze niu mi strzow skie go cy klu”. 

Wszyst kie ze spo ły bio rà ce udział
w za wo dach mo gà li czyç na po -
moc tech nicz nà FPT Ra cing, któ re
wspól nie z Ma gne ti Ma rel li i Se le -
nià gwa ran tu je peł nà do st´p noÊç
ze spo łów na p´ do wych i cz´ Êci za -
mien nych. 
Pa olo Mar ti nel li, do 2006 ro ku
Dy rek tor Sil ni ków w Scu de rii Fer -
ra ri For mu ły 1, a obec nie wi ce pre -
zes plat for my sil ni ków ben zy no -
wych i sek to ra FPT Ra cing do da je:
„Nasz udział w za wo dach wło skiej
For mu ły 3 do ro ku 2010 w cha -
rak te rze wy łàcz ne go do staw cy da je
nam mo˝ li woÊç pod nie sie nia kwa -
li fi ka cji na spor to wym po lu. Dla
na szych me cha ni ków ka˝ de z tych
za wo dów sà do sko na łà szko łà. Po -
za tym gł´ bo ko wie rzy my w to, ˝e
pod czas tej im pre zy ob ja wi nam si´
ta lent na mia r´ Mi cha ela Schu ma -
che ra”. A sko ro sło wa te pa da jà
z ust oso by, któ ra przy czy ni ła si´
do zdo by cia przez Fer ra ri 11 ty tu -
łów mi strzow skich (sze Êciu w ka -
te go rii kon struk to rów i pi´ ciu
w ka te go rii kie row ców, wszyst kich
z „Schu mim”) oraz bli sko 90 zwy -
ci´stw w za wo dach Grand Prix
For mu ły 1, to po pro stu nie spo sób
w nie wàt piç. 
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Kwintesencja
technologii
Podobnie jak bolidy Formuły 1, także i te

startujące w Formule 3 mają nadwozia
wykonane z włókien węglowych. Zawieszenia
są typu „push-rod”, co oznacza, 
że amortyzator nie jest połączony
bezpośrednio z piastą koła, jak ma to miejsce
w samochodach produkowanych seryjnie, ale
jest popychany (po angielsku „push”) przez
korbowód („rod”) za pomocą trójkąta
pośredniego. Takie rozwiązanie, stosowane
również w Formule 1, pozwala na ulokowanie
amortyzatorów w środkowej części samochodu
i w obrębie nadwozia, ze znaczną korzyścią dla
właściwości aerodynamicznych. A właśnie
aerodynamika jest w przypadku bolidów
wyścigowych jednym z najbardziej
pieczołowicie doglądanych parametrów: 
ich sylwetka charakteryzuje się formami
utworzonymi z przednich, tylnych i bocznych
profili lotniczych, będących owocem
długotrwałych badań. Cechy dynamiczne,
gwarantowane przez 220-konny silnik
i potęgowane przez stosunkowo niewielką
masę własną pojazdu, jak również liczne
możliwości ustawienia prześwitu i parametrów
aerodynamicznych stanowią najlepsze

„pomoce naukowe”
w procesie edukacji
technicznej młodych,
utalentowanych
kierowców myślących
o zawodowstwie. 

BOLIDY
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DziałalnoÊç
zainaugurował

sklep internetowy
z nowà linià
produktów

reklamowych
marki New

Holland. 

N
ie prze ma kal ne kurt ki, pod ko szul ki
z ba weł ny eko lo gicz nej, ko szul ki
po lo w naj mod niej szych ko lo rach
i pa ski z tka ni ny. Nie sà to czo ło we
ele men ty z naj now szej ko lek cji ja -
kie goÊ po ten ta ta odzie ̋ y spor to wej,
a je dy nie nie któ re z po nad set ki
pro duk tów two rzà cych no wà li ni´
pro mo cyj nà mar ki New Hol land

Agri cul tu re. Nie mniej jed nak po j´ cie „ko lek cji” jest
jak naj bar dziej na miej scu, bo in ter nau ci znaj dà tu
coÊ i na la to i na zi m´, dla paƒ, pa nów, a na wet
dzie ci. To pro duk ty prze zna czo ne dla pu blicz no Êci,
któ ra, za rów no do pra cy, jak i w cza sie wol nym,
lu bi ubie raç si´ w sty lu „ca su al”, a jed no cze Ênie
nie chce ucho dziç za mo do wych igno ran tów. 
To dy na micz ny, ra do sny, no wo cze sny styl, spój ny
z war to Êcia mi oraz oso bo wo Êcià mar ki New 

TEKST

Francesca Rech

W stylu
New

Holland 



Hol land, b´ dà cej „li de rem czy stej ener gii”
i w zwiàz ku z tym ofe ru jà cej swym klien tom kom -
plet nà ga m´ sil ni ków kom pa ty bil nych z bio pa li wa -
mi. Stàd za tem nie tyl ko pod ko szul ki z eko lo gicz -
nej ba weł ny, upra wia nej bez u˝y cia pe sty cy dów
i sztucz nych na wo zów, ale rów nie˝ ła do war ki do
te le fo nu i la tar ki za si la ne ener già sło necz nà. 
Po za tym New Hol land za war ło umo w´ part ner -
skà z ka li for nij skà fir mà Pa ta go nia, spe cja li zu jà cà
si´ w odzie ̋ y spor to wej wy ko ny wa nej z za sto so -
wa niem su row ców i tech no lo gii o mo˝ li wie naj -
mniej szym wpły wie na Êro do wi sko oraz prze zna -
cza jà cej je den pro cent swo ich do cho dów na pro -
jek ty eko lo gicz ne. W ko lek cji, sy gno wa nej przez
New Hol land, zna la zły si´ rów nie˝, oprócz odzie -
˝y, licz ne ak ce so ria do dat ko we, se ria ga d˝e tów dla
za go rza łych ki bi ców Ju ven tu su oraz li nia vin ta ge,
ce le bru jà ca 90-le cie cià gni ków Fia ta. Ta ostat nia
obej mu je tor by i port fe le ze skó ry eko lo gicz nej
z ob raz ka mi przed sta wia jà cy mi ka˝ dà z ma rek od
ro ku 1918 po dzieƒ dzi siej szy, a tak ̋ e znacz ki do
wpi na nia w odzie˝ i cza pecz ki z lo go, któ re współ -
two rzy ły hi sto ri´ prze my słu agrar ne go. 
Chcàc przej rzeç ka ta log pro duk tów New
Hol land i wy braç te, któ re
po do ba jà nam si´ naj bar -
dziej, wy star czy od wie -
dziç stro n´ in ter ne to -
wà mar ki lub www.
newhollandstyle.com

Aby zaprezentować tzw. szerokiej publice „Ciągnik
roku 2008”, którym został model T7000 New

Holland, opracowano ad hoc stronę internetową
www.perfection-hurts.com, umieszczając na niej spot
reklamujący ten nowy produkt. Na stronie są trzy krótkie
filmy, wszystkie tchnące oryginalnością i okraszone sporą

dawką ironii, a ich fabuła opiera się na swoistej
„wojnie nerwów” pomiędzy nową maszyną T7000,

a pewnym szczególnie pedantycznym
obserwatorem, próbującym odnaleźć w niej

jakieś defekty. Niestety w tym nierównym boju
człowiek jest już z góry skazany na porażkę:
ciągnik New Holland jest pojazdem idealnym
w każdym calu, zgodnie z promującym go
sloganem „T7000 – perfekcyjny do bólu!”,
toteż wszelkie próby jego uszkodzenia przez

tego wyjątkowo złośliwego osobnika nie
robią na nim najmniejszego wrażenia.

CIÑGNIK T7000

Perfekcyjny
do bólu!

„CNH & You”, czasopismo dla pracowników Case
New Holland, zdobyło w Stanach Zjednoczonych

nagrodę Communicator Award, która ocenia prasę
zakładową. Publikowane w ośmiu językach i trzech
edycjach (Ameryka Północna, Europa i Ameryka
Łacińska), „CNH & You” trafia do rąk blisko 28 tysięcy
pracowników Sektora, który jest obecny w 160 krajach
i ma swoje zakłady produkcyjne na czterech
kontynentach. 
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MAGAZYN „CNH & YOU”
NAGRODZONY W USA



we, in te re su jà ce kam pa nie pro mo cyj ne i re kla mo we.
Ogrom ne zna cze nie ma sieç de aler ska i jej spraw ne
funk cjo no wa nie. 
Je ̋ e li po łà czy my te wszyst kie ele men ty i spraw nie
za dzia ła jà, to suk ces han dlo wy jest gwa ran to wa ny. 
Czy dzi´ ki te mu bu do wa ny jest no wy wi ze ru nek
Fia ta w Pol sce?
Wi ze ru nek Fia ta jest dla nas za da niem prio ry te to -
wym. Jed no cze Ênie jest to jed no z trud niej szych za -
gad nieƒ i wy zwaƒ. Wy da je si´, ˝e na dal obar cza ni
je ste Êmy… na zwij my to „du cha mi prze szło Êci”.
Mam tu na my Êli cz´ sto uto˝ sa mia ne z Fia tem po -
przed nie pro duk ty. Zda rza si´, ˝e klien ci w dal -
szym cià gu my Êlàc Fiat, uto˝ sa mia jà mar k´ z po pu -
lar nym ma lu chem czy du ̋ ym Fia tem. Jed no cze Ênie
po ziom zna jo mo Êci na szej naj now szej ga my nie jest
a˝ tak wy so ki.
Zmia na wi ze run ku to ewo lu cja. Prze szedł jà ju˝
Fiat, do star cza jàc cał ko wi cie no we tech no lo gicz nie

GRUPA
FIAT AUTO POLAND

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Ja ka jest re cep ta na suk ces
han dlo wy w bran ̋ y mo to ry za -
cyj nej?
Re cep ta na suk ces – bez wzgl´ -
du na dzie dzi n´ – to ci´˝ ka pra -
ca, po Êwi´ ce nie i sto pro cent
uwa gi, kon cen tra cji na tym, co
si´ ro bi. Suk ces w bran ̋ y mo to -
ry za cyj nej ma kil ka ele men tów
skła do wych. Za wsze po wta -
rzam, ˝e naj wa˝ niej szy jest pro -
dukt, a Fiat dys po nu je po t´˝ nà
bro nià w po sta ci bo ga tej ofer ty
han dlo wej. 
Po zo sta łe ele men ty za le˝ ne sà
od nas, od lu dzi zaj mu jà cych si´
han dlem i mar ke tin giem. Mo ̋ e -
my tu wy mie niç od po wied nie
do ryn ku po zy cjo no wa nie ce no -

Rozmowa 
z Wojciechem

Masalskim,
dyrektorem

handlowym Fiat
Auto Poland.

TEKST

Jerzy Kozierkiewicz
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dobrà dru˝ynà
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Ja ki mo del jest lo ko mo ty wà sprze da ̋ y?
Ma my ich kil ka. Jest nià Gran de Pun to z sprze da -
˝à 4.375 sztuk po pierw szym pół ro czu. Po dob ne
wy ni ki osià gn´ ła Pan da, któ rà za in te re so wa ło
si´ 4.326 osób. Cie szy my si´ z wy ni ków osià gni´ -
tych przez Bra vo w bar dzo trud nym seg men cie C.
W pierw szych sze Êciu mie sià cach sprze da li -
Êmy 2.295 eg zem pla rzy te go mo de lu. Do brze,
choç tro ch´ sła biej, wy glà da jà wy ni ki Li nei. 1.501
klien tów do koƒ ca czerw ca nas nie sa tys fak cjo nu -
je. Kła dzie my to na karb zbyt ma łej jesz cze po pu -
lar no Êci mo de lu na ryn ku. A wart jest te go za in te -
re so wa nia dzi´ ki bar dzo ład nej li nii nad wo zia, ob -
szer ne mu wn´ trzu, ogrom ne mu ba ga˝ ni ko wi
i atrak cyj nej ce nie. Ide al ne au to ro dzin ne.
A ja kie miej sce w ofer cie zaj mie Fiat Fio ri no
Qu bo?
Po ja wia jàc si´ w lip cu na ryn ku z Qu bo, by li Êmy
pierw si w Eu ro pie. My po zy cjo nu je my mo del bar -
dzo am bit nie, wÊród ta kie go to wa rzy stwa jak Sko -
da Ro om ster, Opel Me ri va, Nis san No te. Ad re so -
wa ny jest do osób pro wa dzà cych ak tyw ny tryb ˝y -
cia, trak tu jà cych sa mo chód nie tyl ko ja ko na rz´ -
dzie pra cy, ale tak ̋ e to wa rzy sza wy po czyn ku. 

pro duk ty. Prze szli Êmy tak ̋ e i my, stwa rza jàc do -
brze funk cjo nu jà cà sieç sprze da ̋ y z pro fe sjo nal -
nà ob słu gà. Na wi ze ru nek mar ki wpły wa jà na -
sze no we, atrak cyj ne mo de le, bez a wa ryj na eks -
plo ata cja, po ziom i za kres Êwiad czo nych usług.
Do cie ra my z na szà ofer tà do młod sze go po ko -
le nia kie row ców, któ re przy j´ ło nas bar dzo
˝ycz li wie. Przy kła dem sà ak cje mar ke tin go we
skie ro wa ne do osób mło dych, za rów no pod
wzgl´ dem wie ku, ale rów nie˝ du chem. Pro mu -
je my spor to wy styl ˝y cia i sp´ dza nia wol ne go
cza su, m.in. po przez uczest nic two mar ki Fiat
w cy klu im prez „Fre esty le” – la tem na wo dzie
(np. pla ̋ a Fia ta w Cha łu pach), zi mà na Ênie gu.
Uwa ̋ am, ˝e po strze ga nie Fia ta w Pol sce bar dzo
si´ zmie nia i to na ko rzyÊç Fia ta. 
A no wy Fiat 500, na gro dzo ny ty tu łem Car of
The Year 2008 – jak si´ sprze da je?
To jest sa mo chód, któ ry w Pol sce nie ma tak „bo -
ga tej prze szło Êci po łà czo nej z nut kà sen ty men tu”
jak w in nych kra jach eu ro pej skich. Wło si czy
Niem cy po tra fià za 500 usta wiaç si´ w ko lej kach.
W Pol sce sprze da je my oko ło 100-150 sztuk mie -
si´cz nie i wy ni ka to przede wszyst kim ze spe cy fi ki
pol skie go ryn ku. My w dal szym cià gu – w ab so -
lut nie zde cy do wa nej wi´k szo Êci – ma my go spo -
dar stwa do mo we tyl ko z jed nym au tem. Po wo li
zmie nia si´ ta sy tu acja, ale na to trze ba cza su. 
Jest to w ka˝ dym ra zie sa mo chód, któ ry bar dzo
po pra wia wy obra ̋ e nie o pro duk tach Fia ta. Mo ̋ e -
my byç dum ni z te go, ˝e za rów no o Pan dzie, jak
i 500-tce, sa mo cho dach pol skiej pro duk cji, ty le
do bre go mo˝ na usły szeç po za gra ni ca mi Pol ski.
Obec ny udział Fia ta w ryn ku aut oso bo wych to
ok. 10,5%. Ja kie sà pla ny na ko niec ro ku?
Ry nek sa mo cho dów oso bo wych jest trud ny,
szcze gól nie w seg men tach ni˝ szych, gdzie ma my
naj wi´ cej swo ich mo de li i naj moc niej szà po zy cj´.
Je ste Êmy na pol skim ryn ku bar dzo za do mo wie ni,
ma my atrak cyj nà ofer t´. Trze ba jed nak pa mi´ taç,
˝e Fiat od lat ma w Pol sce pew nà „se zo no woÊç”
sprze da ̋ y, tzn. naj lep sze wy ni ki osià ga my
w pierw szej po ło wie ro ku. Na szym
za da niem jest zmie niç te przy -
zwy cza je nia i osià gnàç
lep szy re zul tat sprze -
da ̋ y. Pa trzàc jed -
nak re al nie, udział
w ryn ku na ko -
niec ro ku na po -
zio mie 10,5%
b´ dzie do brym
wy ni kiem.

Na wizerunek
marki wpływają
nasze nowe,
atrakcyjne
modele,
bezawaryjna
eksploatacja,
poziom i zakres
świadczonych
usług
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go we, pew ne kon cep cje ryn ko we sà ta kie sa me.
Oczy wi Êcie wy je˝ d˝a jàc z kra ju i pra cu jàc na in -
nych ryn kach zdo by łem no we do Êwiad cze nie. Ze -
tknà łem si´ z in nà kul tu rà, in nym po dej Êciem do
biz ne su, do za rzà dza nia. Je stem prze ko na ny, ˝e
nie ma ła twych ryn ków. Na ka˝ dym trze ba po ko -

ny waç „miej sco we” prze szko dy.
W dzie dzi nie mar ke tin gu wy my -
Êlo no ju˝ chy ba wszyst ko. Sztu -
kà jest wy ko rzy sta nie tych po -
my słów i ich kre atyw na ada pta -
cja w in nych, zmie nia jà cych si´
re aliach. Tak by ło np. z na szà
„No cà cu dów” or ga ni zo wa nà
w sie ci Fia ta w czerw cu. Był to
udo sko na lo ny przez nas po mysł
z in ne go ryn ku. Tam był to suk -

ces. Ale wy ni ki pol skiej „No cy cu dów” prze ro sły
na sze ocze ki wa nia. Był to ab so lut ny re kord sprze -
da ̋ y zre ali zo wa nej w cià gu 24 go dzin.
Czy pla nu je Pan zmia ny w struk tu rach dy rek cji
han dlo wej FAP?
Fiat Au to Po land osià ga obec nie do bre wy ni ki
sprze da ̋ y aut oso bo wych i do staw czych. Je ste Êmy
nie kwe stio no wa nym li de rem na ryn ku w łàcz nej
sprze da ̋ y sa mo cho dów. Ma my sta bil nà i nie kwe -
stio no wa nà po zy cj´ w seg men cie sa mo cho dów
do staw czych. Oczy wi Êcie chcie li by Êmy sprze da -
waç wi´ cej. Uru cho mi li Êmy ostat nio no we ini cja -
ty wy, jak np. Fiat Biz nes, wpro wa dza my no we
mo de le. Po kil ku mie sià cach za rzà dza nia fir mà
mam pew ne prze my Êle nia, ale o tym b´ d´ naj -
pierw roz ma wiał z ze spo łem.
To co po now nie spro wa dzi ło mnie do Fia ta, to
prze Êwiad cze nie o bar dzo do brym ze spo le wie dzà -
cym jak sprze da waç sa mo cho dy. Jest ta ki zwy czaj,
˝e zwy ci´ skiej dru ̋ y ny si´ nie zmie nia. Za pew ne

mo˝ na udo sko na liç pew ne for ma cje, ale do
te go po trze ba tro ch´ wi´ cej cza su.

Dzi´ ku j´ za roz mo w´.

Qu bo to tak ̋ e au to dla mło dych kie row ców, ce nià -
cych so bie nie tyl ko pa ra me try po jaz du, ale tak ̋ e
je go wy glàd ze wn´trz ny. Mo del wpi su je si´ swo imi
wa lo ra mi u˝yt ko wy mi do gru py aut wcze Êniej
przez nas pro mo wa nych jak np. Se di ci, Pan da 4x4.
A jak na tle sprze da ̋ y Fia ta wy glà da jà Al fa Ro -
meo i Lan cia?
Al fa Ro meo i Lan cia to mar ki
i ofer ta kie ro wa na do cał ko wi cie
in nej gru py klien tów. Mniej sza
sprze da˝ Al fy Ro meo w pierw -
szym pół ro czu spo wo do wa na
by ła mo der ni za cjà za kła dów we
Wło szech i ogra ni czo ny mi do -
sta wa mi. Al fa sta wia na roz wój
pro duk tu. W przy szłym ro ku
mo˝ na spo dzie waç si´ na st´p cy
147. Dla nas wa˝ nym wy da rze niem b´ dzie je sien -
na pre mie ra naj mniej sze go w ro dzi nie Al fy – mo -
de lu Mi To. My Êl´, ˝e Mi To spo wo du je po now ny
wzrost za in te re so wa nia tà mar kà.
Sprze da˝ Lan cii w Pol sce sys te ma tycz nie ro Ênie.
Pre mie ra Del ty spo wo do wa ła spo re o˝y wie nie
wÊród mi ło Êni ków tej mar ki, wszak na zwa ko ja rzy
si´ z naj wi´k szy mi suk ce sa mi han dlo wy mi i spor -
to wy mi. Z na szej stro ny za da niem na przy szłoÊç
jest two rze nie sa mo dziel nej sie ci Lan cii. Wià ̋ e si´
to jed nak nie ro ze rwal nie z ra chun kiem eko no -
micz nym, a o in ten syw no Êci dzia łaƒ b´ dzie de cy -
do wał ry nek. 
Czy do Êwiad cze nie z in nych firm sa mo cho do -
wych po ma ga jà Pa nu w za rzà dza niem Fia tem?
Po wiem zu peł nie szcze rze – jed nym z ta kich do -
Êwiad czeƒ by ło prze ko na nie i stwier dze nie, ˝e in -
ne fir my mo to ry za cyj ne dzia ła jà na po dob nych za -
sa dach. Tech ni ki za rzà dza nia, na rz´ dzia mar ke tin -
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Fiat 
dysponuje

pot´˝nà bronià
w postaci

bogatej oferty
handlowej
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Jest protoplastkà nowej generacji Lancii, a mimo to jej
skonstruowanie zaj´ło specjalistom zaledwie 15 miesi´cy.

Wyposa˝ona w nowe silniki i zaawansowane systemy elektroniczne,
gwarantujàce bezpieczeƒstwo i komfort, ma bardzo ambitny cel:

do 2010 roku osiàgnàç 300-tysi´czny próg sprzeda˝y.

PRODUKT
DELTA



R
oz mia ry, sil ni ki, tech no lo gia, styl. Oto czte ry „czyn ni ki del ta”, dzi´ ki
któ rym No wa Lan cia mo ̋ e za chwy caç wszech stron no Êcià, in no wa cyj no -
Êcià i nie zwy kle atrak cyj nà es te ty kà. W do dat ku jest au tem ze wszech
miar nie po wta rzal nym, od wy mia rów po czy na jàc. Ze swy mi czte re ma
i pół me tra mi dłu go Êci sy tu uje si´ na po gra ni czu seg men tów C i D, czer -
piàc z nich to, co naj lep sze: zwin noÊç sa mo cho du kom pak to we go i prze -
stron noÊç li mu zy ny. Pod wzgl´ dem roz sta wu osi, od któ re go za le ̋ y 
do st´p na prze strzeƒ, No wa Del ta mo ̋ e byç po rów ny wa na z naj młod szy -
mi przed sta wi cie la mi seg men tu D. Na wet je Êli z ze wnàtrz wy da je si´

doÊç nie po zor na, pod wzgl´ dem wiel ko Êci ka bi ny trud no jej co kol wiek za rzu ciç, tym
bar dziej ˝e dzi´ ki prze suw nym tyl nym fo te lom gwa ran tu je mak sy mal nà ela stycz noÊç
w go spo da ro wa niu wn´ trzem. Skła da ne opar cie tyl nej ka na py (do 25 stop ni) po zwa la
na zwi´k sze nie i tak ju˝ po jem nej wn´ ki ba ga ̋ o wej (380 li trów, 465 li trów przy prze -
su ni´ tej tyl nej ka na pie), ewen tu al nie na uzy ska nie prze strze ni za pew nia jà cej ab so lut ny
kom fort i ta kiej ilo Êci miej sca na no gi, o ja kiej pa sa ̋ e ro wie in nych po jaz dów mo gà tyl -
ko po ma rzyç. To jed na z roz licz nych wła Êci wo Êci No wej Del ty, któ re czy nià jà sa mo -
cho dem emo cjo nu jà cym i je dy nym w swo im ro dza ju, tak ̋ e w kon tek Êcie de si gnu. 

Styl
„Made in Italy”
No wo cze sne, wy ra fi no wa ne kon tu ry o ty po wo wło skiej kre sce. No wa Del ta, za pro jek -
to wa na przez Cen trum Sty lu Lan cii, uwo dzi „od pierw sze go wej rze nia”. Nad wo zie jest
zdo mi no wa ne przez ogrom nà kra t´ chłod ni cy i nie mniej im po nu jà cà ma sk´ przed nià.
Aby nadaç tej ostat niej jesz cze bar dziej dy na micz ne go wy glà du, pro jek tan ci wpro wa dzi li
oka za ły wlot po wie trza, spój ny z cha rak te rem sa mo cho du. Z ko lei dla pod kre Êle nia je go
tech no lo gicz nej in no wa cyj no Êci sys tem oÊwie tle nio wy zo stał opar ty na re flek to rach
z dio da mi LED. Agre syw ny wy raz nad wo zia wy ni ka rów nie˝ z wy so kiej li nii pa sa, tyl -
ne go słup ka w kształ cie tra pe zu oraz da chu Gran lu ce, koƒ czà ce go si´ na tyl nym spoj le -
rze. Z ty łu wzrok przy ku wa ory gi nal na, łu ko wa ta szy ba sta pia jà ca si´ ze spoj le rem,
a tak ̋ e nie ty po we słup ki i pio no we re flek to ry z dio da mi LED.
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TOURNÉE
WIELKIEJ
GWIAZDY 

Jeszcze nigdy w historii
debiutant na rynku

motoryzacyjnym nie był
zapowiadany przez taką masę
sieciowych tam-tamów
i „pantoflowej” poczty
elektronicznej. Nowa Lancia Delta
jest prawdziwym internetowym
fenomenem. W świecie
wirtualnym miała swą premierę
już 3 marca, czyli na 24 godziny
przed swym oficjalnym debiutem
na salonie w Genewie. Powitana
przez rozentuzjazmowany tłum
avatarów, zaserwowała im
multimedialny striptiz na stronie
www.thedeltaproject.eu,
odwiedzonej w przeciągu dwóch
miesięcy przez pół miliona
internatów i z dnia na dzień
wzbogacającej się o kolejne
atrakcje, takie jak samochodowy
konfigurator. Później był również
konkurs „Delta Time”, liczne filmy
reklamowe, galerie zdjęć
i sondaże. A potem pojawiła się
ona, Lancia Delta we własnej
osobie, zaprezentowana niczym
wielka gwiazda podczas
europejskiego tournée. W ramach
czteromiesięcznego Delta Tour
najmłodsze dziecko Lancii
zawitało do ambasad Włoch
w Paryżu, Lizbonie, Brukseli,
Madrycie, Monte Carlo, Wiedniu,
Berlinie i Atenach. 

DACH GRANLUCE 
Projektując dach Delty styliści inspirowali się światem żeglugi.
W efekcie powstał dach przypominający jachtowy „flying bridge”,
przeszklony włącznie z elementami jego mocowania i przez to bardziej
ekskluzywny. Poza tym, dzięki blisko 0,7 m2 przejrzystej szklanej
powierzchni w kabinie jest bardzo dużo światła dziennego. 

DWUKOLOROWY LAKIER 
I CHROMOWANE WYKOŃCZENIA 
Płynność linii Nowej Delty podkreślają dodatkowo chromowane listwy
boczne, perfekcyjnie integrujące się z uszczelnieniami okien i dachem
Granluce, a także kontrast pomiędzy jaśniejszym odcieniem boków
a matową szarością progów (część karoserii poniżej drzwi), tonacją
zbliżoną do ciemnej szyby dachu. Dwukolorowe nadwozie B-colore 
jest ukłonem w stronę najwspanialszych modeli Lancii z przeszłości,
wyróżniających się właśnie taką dwukolorowością. Dwa odcienie
nadwozia powracają zatem w najnowszych modelach, będąc owocem
żmudnego procesu lakierniczego, który w stosunku do tradycyjnej
procedury wymaga dodatkowych sześciu godzin pracy. 

REFLEKTORY HI-TECH
Nowatorska technologia świetlna i innowacyjny design dla obu par
reflektorów. I z przodu i z tyłu zastosowano diody LED, które
w porównaniu z żarówkami konwencjonalnymi oferują światło
o bardziej intensywnym natężeniu, a w efekcie większe
bezpieczeństwo, i są przy tym znacznie oszczędniejsze, 
jeśli chodzi o zużycie energii. Wyłączone sprawiają wrażenie
monochromatycznych, natomiast po uruchomieniu mienią się
tysiącem barw. Reflektory przednie zostały wyposażone w funkcję
świateł dziennych (Adaptive Daytime LED), a światła pozycyjne
włączają się automatycznie w momencie uruchomienia silnika,
wyprzedzając normę europejską, która wejdzie w życie w 2012 r.
Reflektory są dostępne w dwóch wersjach: z żarówkami halogenowymi

lub ksenonowymi z funkcją „Adaptive Xenon Light”. Ta ostatnia
pozwala na automatyczne korygowanie ustawienia

reflektorów przednich w pionie, zapobiegające
oślepianiu innych kierowców, a także

w poziomie, dzięki czemu możliwe 
jest lepsze doświetlenie

zakrętów. 

Ekran witryny
internetowej
poświęconej
Nowej Lancii
i odwiedzonej
w przeciągu dwóch
miesięcy przez pół
miliona osób 
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Podróżować
pierwszà klasà
Dba łoÊç o szcze gó ły i wy so ka ja koÊç ma te ria łów spra wia jà, ˝e wn´ trze No wej Lan cii
Del ta jest z jed nej stro ny wy ra fi no wa ne i eks klu zyw ne, a z dru giej ci che i przy tul ne.
Du ̋ a iloÊç prze szklo nych po wierzch ni na bo kach i da chu sa mo cho du gwa ran tu je 
in ten syw ne na sło necz nie nie ka bi ny. Dêwi´ ko chłon na pod su fit ka (No ise Ab sor bing
Ro of) zo sta ła wy ko na na z in no wa cyj ne go ma te ria łu na ba zie po lie stru, któ ry nie doÊç,
˝e zmniej sza o dwa de cy be le ha łas we wnàtrz ka bi ny, to jesz cze gwa ran tu je Êwiet ne
wy głu sze nie dêwi´ ków do cie ra jà cych spo za niej. De sk´ roz dziel czà obu do wa no two -
rzy wem zwa nym Be no va – do sko na łà imi ta cjà skó ry, sto so wa nà do tàd przez Ma se ra ti.
Je Êli dach Gran lu ce bu dzi sko ja rze nia ze Êwia tem jach tów, to w przy pad ku sie dzeƒ 
in spi ra cjà dla Cen trum Sty lu by ły naj wy raê niej fo te le „pierw szej kla sy” w sa mo lo tach
la ta jà cych na tra sach mi´ dzy kon ty nen tal nych. Trud no bo wiem uwie rzyç, i˝ z czy ste go
przy pad ku No wa Del ta jest je dy nym hatch bac kiem ofe ru jà cym mo˝ li woÊç re gu lo wa nia
opar cia i prze su wa nia sie dze nia tyl nej ka na py.
Po dob nie jak w ka˝ dym mo de lu Lan cii, tak i tu bez wzgl´d nym prio ry te tem jest kom -
fort, nie dzi wi za tem fakt, ˝e No wa Del ta to pierw szy sa mo chód w seg men cie, któ ry
pro po nu je skó r´ „pie no fio re” słyn nej wło skiej mar ki Po ltro na Frau. Ta pi cer ka po sia da
do dat ko wo pi´k ny szew, ide al nie kom po nu jà cy si´ z „chro mo wym po ły skiem” Êrod ko -
wej kon so li, kie row ni cà i gał kà dêwi gni zmia ny bie gów. W ofer cie jest rów nie˝ re no -
mo wa na skó ra Po ltro na Frau w ko lo rze be ̋ o wym z eks klu zyw nà bor do wà otocz kà.

Deska
rozdzielcza

Nowej Delty
Powyżej: wnętrze

z siedzeniami
w skórze

Poltrona Frau
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MAGIC BACK BOX 
Po całkowitym złożeniu
tylnych siedzeń uzyskuje się
idealnie równą, nieprzerwaną
płaszczyznę bagażową.
System może również służyć
do tworzenia ukrytej wnęki
do przewozu przedmiotów
szczególnie cennych lub
delikatnych.

NUTKA
WYRAFINOWANIA 
Wartość każdego z siedzeń
Nowej Delty podnosi logo
Lancii na zagłówkach,
wytłoczone na gorąco poprzez
wtrysk ciekłego silikonu. 
Taki sam zabieg stosowany
jest w samochodach Ferrari
i Maserati. 

31



Telematyka
w słu˝bie bezpieczeƒstwu
No wa Del ta zo sta ła wy po sa ̋ o na w Blue&Me Nav, sys tem na wi ga cji pik to gra mo wej
z do st´ pem do roz licz nych usług te le ma tycz nych. Jed nà z nich jest SOS Emer gen cy,
do st´p na przez 24 go dzi ny na do b´ i 365 dni w ro ku i uru cha mia na za po mo cà jed ne -
go do tkni´ cia przy ci sku SOS. W ten spo sób wy sy ła si´ do cen tra li ope ra cyj nej we zwa -
nie o po moc wraz z SMS -em in for mu jà cym o ak tu al nej po zy cji sa mo cho du. Usłu ga
(w Pol sce nie do st´p na) ak ty wu je si´ au to ma tycz nie w mo men cie eks plo zji po du szek
po wietrz nych. Kie row ca ma rów nie˝ do dys po zy cji sys tem In fo Se rvi ce i Dri ve Me,
uru cha mia ny za po mo cà przy ci sku IN FO – urzà dze nie to lo ka li zu je sa mo chód i za -
pew nia wer bal ny kon takt z ope ra to rem, któ ry słu ̋ y in for ma cja mi o warsz ta tach me -
cha nicz nych, re stau ra cjach, ho te lach, wa run kach dro go wych i at mos fe rycz nych w pi´ -
ciu kra jach eu ro pej skich (Wło chy, Fran cja, Wiel ka Bry ta nia, Niem cy i Hisz pa nia).
Po wpro wa dze niu tych da nych na wi ga tor wy zna cza opty mal nà tra s´ jaz dy. W za kres
pa kie tu usłu go we go wcho dzi tak ̋ e mo˝liwoÊç zawarcia umowy ubezpieczeniowej,
któ ra dzi´ ki sys te mo wi lo ka li za cji sa te li tar nej oraz po ro zu mie niom z naj wi´k szy mi to -
wa rzy stwa mi ubez pie cze nio wy mi ofe ru je si´ ga jà ce 20 pro cent zni˝ ki na po li sy OC
i na wet 50-pro cen to we ra ba ty na po li sy AC (usługa w Polsce niedost´pna). 
In no wa cyj ny In stant Nav to opra co wa ny przez Ma gne ti Ma rel li sys tem in fo te le ma tycz -
ny, łà czà cy w so bie na wi ga cj´ sa te li tar nà, ra dio od bior nik, czyt nik płyt CD oraz od twa -
rzacz MP3. Co wi´ cej, sys tem ten jest w peł ni kom pa ty bil ny z urzà dze niem Blue&Me
i w je go obec no Êci mo ̋ e od czy ty waç pli ki mul ti me dial ne (Me dia play er), umo˝ li wia
pod łà cze nie pen dri ve’a lub iPO Da do por tu USB, a tak ̋ e ko rzy sta nie z ze sta wu gło -
Êno mó wià ce go Blu eto oth do te le fo nów ko mór ko wych. Sys tem znaj du je si´ w Êrod ko -
wej cz´ Êci de ski roz dziel czej i wy po sa ̋ o ny jest w ko lo ro wy, 6,5-ca lo wy ekran w for -
ma cie 16:9, któ re go roz dziel czoÊç i ostroÊç ob ra zu
gwa ran tu je opty mal nà wi docz noÊç w ka˝ dych
wa run kach oÊwie tle nio wych. 

DANE TECHNICZNE

Pojemność Moc Maks. moment Prędk. maks. Przysp. 0-100 Zuż. paliwa
Fire 1.4 Turbo Jet 1368 cm3 120 KM 206 Nm 195 9,8 sec. 6,6*
Fire 1.4 Turbo Jet 1368 cm3 150 KM 206 Nm 210 8,7 sec. 7,0*
1.6 Multijet 1598 cm3 120 KM 300 Nm 194 10,7 sec. 4,9*
1.9 Twin Turbo Multijet 1910 cm3 190 KM 400 Nm 222 7,9 sec. 5,7*
2.0 Multijet 1956 cm3 165 KM 360 Nm 214 8,5 sec. 5,3*
* cykl mieszany
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DIABEŁ TKWI W… SILNIKACH
Pod maską Lancii Delta zadebiutują trzy absolutnie nowe
silniki: 2.0 Multijet o mocy 165 koni, 1.9 Twin turbo o mocy 190
koni oraz 200-konny benzynowy 1.8 DiTurbo Jet, sprzężony
z automatyczną skrzynią biegów. Pierwszy z nich, dostępny już
w chwili premiery modelu, jest nowym wcieleniem 150-konnej
jednostki 1.9 Multijet 16v.
Projektanci zadbali przede wszystkim o poprawę nominalnych
wartości momentu obrotowego i mocy, uzyskując ten efekt przez
wprowadzenie nowej turbosprężarki o zmiennej geometrii oraz
wtryskiwaczy najnowszej generacji. Przy okazji zdołali też
zmniejszyć zużycie paliwa, średnio aż o 6 procent. Jeśli chodzi

o emisję spalin, to dzięki zastosowaniu filtra cząstek stałych działającego w pętli zamkniętej (close-coupled)
oraz zaawansowanego systemu recyrkulacji gazów wydechowych, silnik jest w pełni kompatybilny z wymogami
przyszłej normy Euro 5. W najbliższych miesiącach dołączy do niego 16-zaworowy Twin Turbo Multijet
o mocy 190 koni, którego wyjątkowość polega na zastosowaniu dwóch turbosprężarek, w tym jednej
kompaktowej o niskiej bezwładności, zapewniającej zrywną, dynamiczną reakcję już na niskich obrotach.
W przedziale od 1800 do 3000 obrotów interweniuje również większa turbosprężarka, sprężając wstępnie
powietrze, które będzie przechodzić przez tę mniejszą, by tym samym gwarantować odpowiednie ciśnienie
doładowania i szybką odpowiedź. Po przekroczeniu 3000 obrotów mniejsza turbosprężarka zostaje wyłączona,
dzięki czemu większa ma lepsze warunki do pracy i może pokazać pełnię swoich możliwości. Efektem tej
strategii jest 30-procentowy wzrost maksymalnej mocy i 50-procentowy momentu obrotowego przy niskich
obrotach, z zachowaniem takich samych poziomów zużycia paliwa, jak poprzedni 150-konny silnik 1.9.
Ostatnią nowością w gamie napędów Nowej Delty będzie 16-zaworowy silnik 1.8 DiTurbo Jet o mocy 200 koni,
który dołączy do niej w duecie z automatyczną przekładnią sześciobiegową w lutym przyszłego roku. Aby

gwarantować wysoką moc, a jednocześnie doskonałą elastyczność, nowa jednostka zostanie wyposażona
w system bezpośredniego wtrysku benzyny, doładowanie za pomocą turbosprężarki oraz

dwie przetwornice fazowe na wejściu i wyjściu. Wysoka wydajność
przełoży się również na zaskakująco niskie wskaźniki

zużycia paliwa w stosunku do osiągów. 
Do tych nowości dochodzi znana już
benzynowa jednostka 1.4 Turbo Jet

o mocy 120 lub 150 koni oraz 120-
konny turbodiesel 1.6 Multijet,

sprzężony z zaawansowaną
skrzynią zrobotyzowaną.

Wszystkie napędy są
produktami Fiat

Powertrain Technologies. 
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Ochrona
absolutna
Lan cia Del ta zo sta ła za pro jek to wa na tak, by za pew niç jak naj lep szà ochro n´ swo im
pa sa ̋ e rom – stàd w se ryj nym wy po sa ̋ e niu wszyst kich wer sji zna la zło si´ sie dem po -
du szek po wietrz nych, a tak ̋ e trzy punk to we pa sy bez pie czeƒ stwa z na pi na cza mi
i ogra nicz ni ka mi si ły na cià gu. Jesz cze wi´ cej do po wie dze nia no wy mo del ma na po lu
bez pie czeƒ stwa ak tyw ne go. Za cznij my od Ab so lu te Han dling Sys tem, czy li bar dziej
za awan so wa nej wer sji urzà dze nia ESP. Sys tem ten in ter we niu je w mo men cie za gro ̋ e -
nia sta bil no Êci po jaz du, po ma ga jàc kie ru jà ce mu w od zy ska niu nad nim peł nej kon tro li.
Ten za sto so wa ny w Lan cii Del ta, pro po nu je do dat ko wo dwa in no wa cyj ne roz wià za nia:
ak tyw ny elek tro nicz ny układ kie row ni czy (DST), któ ry do ko nu je ko rekt au to ma tycz -
nie i kon tro lu je dzia ła nie ukła du wspo ma ga nia w wa run kach ni skiej przy czep no Êci,
po pra wia jàc trzy ma nie si´ dro gi i bez pie czeƒ stwo jaz dy, a tak ̋ e „su ge ru jàc” kie row cy
od po wied nie w da nej sy tu acji ma new ry, oraz To rque Trans fer Con trol, któ ry zwi´k sza
ru chli woÊç kół pod czas skr´ tu, dzi´ ki cze mu Del ta za cho wu je si´ nie tyl ko pew niej, ale
i bar dziej spor to wo. Ko lej nym „plu sem” mo de lu sà in no wa cyj ne za wie sze nia o zmien -
nej cha rak te ry sty ce tłu mie nia, au to ma tycz nie do sto so wu jà ce prze Êwit i usta wie nia
amor ty za to rów do na wierzch ni dro gi i sty lu jaz dy, gwa ran tu jàc re duk cj´ drgaƒ sa mo -
cho du w ka˝ dych wa run kach. Ga m´ urzà dzeƒ zwi´k sza jà cych bez pie czeƒ stwo do peł -
nia jà Dri ving Ad vi sor, od dzia ły wu jà cy na kie row ni c´ w ce lu sku pie nia uwa gi kie row cy
w sy tu acji, gdy sa mo chód jest bli ski wy jechania poza pas ruchu, oraz Ac ti ve Par king
Sys tem, przej mu jà cy obo wiàz ki zwià za ne z par ko wa niem. 

PATRZĄC 
W PRZYSZŁOŚĆ

Lancia postawiła sobie bardzo
ambitny cel: do roku 2010

wywindować sprzedaż do
poziomu 300 tysięcy samochodów
rocznie. „Naszym asem w rękawie
jest Delta – wyjaśnił podczas
konferencji prasowej dyrektor
pełnomocny Olivier François.
„Mieliśmy świadomość tego, że
naszej gamie brakuje równowagi.
Pomiędzy samochodami „małymi”
a „dużymi” istniała luka, jaką
należało wypełnić i właśnie tam
znalazła się Nowa Delta”.
Najmłodsze dziecko Lancii chce
poprawić wskaźniki eksportowe
marki. Dlatego też dołożono
starań, polegających na otwarciu
jednych i reaktywacji innych

rynków, a także
uruchomieniu 185 nowych

koncesjonariuszy, dla
uzyskania łącznie 611

punktów sprzedaży. 
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DOSTAWCY
DENSO

LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

S
pół ka Den so Ther mal Sys tems Pol ska
cie szy si´ do sko na łà kon dy cjà, pra cu -
jàc na peł nych ob ro tach i in we stu jàc
w dal szy roz wój ce lem po do ła nia cià -
gle ro snà cym po trze bom za kła du Fiat
Au to Po land. „Sta ra my si´ mak sy mal -
nie wy ko rzy staç wzrost pro duk cji ty -
skie go za kła du, któ ra w tym ro ku
prze kro czy re kor do wy próg pół mi lio -

na sa mo cho dów” – roz po czy na An to nio Fab bri i po
chwi li wy ja Ênia: „Na ko niec ro ku 2008 b´ dzie my
za trud niaç w su mie sze Êciu set pra cow ni ków. To
nie sa mo wi ty skok na przód, zwa ̋ yw szy na fakt, ˝e
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PrzyjechaliÊmy do Tychów z przekonaniem, ˝e b´dziemy
rozmawiaç o rozwoju przedsi´biorstwa, wzroÊcie

obrotów, zwi´kszaniu stanu zatrudnienia. Tymczasem, 
ku naszemu zaskoczeniu, Antonio Fabbri, prezes Denso

Thermal Systems Polska, skupił si´ na inicjatywach
społecznych swojej firmy, zwłaszcza tej na rzecz dzieci
z oÊrodków wychowawczych w Tychach. A to powód

do niemniejszej dumy i satysfakcji. 

TEKST

Filippo Gallino, 
Aldona Górna

FOTO

Satiz Poland

za le d wie pi´ç lat te mu, w ro ku 2003, by ło nas za le -
d wie 120. Za kła da my, ˝e w bie ̋ à cym ro ku licz ba
za mó wieƒ wzro Ênie o 30%. W zwiàz ku z tym kon -
ty nu uje my roz bu do w´ za kła du i po miesz czeƒ so -
cjal nych, zbli ̋ a jàc si´ po wo li do mak si mum na szych
po ten cjal nych mo˝ li wo Êci roz wo jo wych. Je ̋ e li
w przy szło Êci zaj dzie ko niecz noÊç wy kro cze nia po za
ich ob r´b, byç mo ̋ e b´ dzie my mu sie li szu kaç no -
wych roz wià zaƒ”. 
Mia rà roz wo ju przed si´ bior stwa sà nie tyl ko wiel -
ko Êci bez wzgl´d ne (ta kie jak stan za trud nie nia,
licz ba ma szyn, licz ba me trów kwa dra to wych po -
wierzch ni i tym po dob ne), ale rów nie˝ zdol no Êci

Wi´cej ni˝
tylko suche cyfry...
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w sta nie do star czaç do Fia ta jed nà de sk´ roz dziel -
czà Êred nio co mi nu t´ i 50 se kund. DziÊ ro bi my to
w tem pie oko ło dwóch i pół mi nu ty”. 
Wy wiad z An to nio Fab brim jest za da niem ba nal nie
pro stym, bo nie wy ma ga na wet za da wa nia py taƒ.
W tak zwa nym mi´ dzy cza sie nasz roz mów ca za -
rzà dza fir mà, znaj du je roz wià za nia ja kichÊ nie spo -
dzie wa nych pro ble mów pro duk cyj nych i przy ta cza
dzie siàt ki aneg dot z pol skie go i wło skie go „po d -
wór ka”. Nie po zo sta je mi nic in ne go, jak tyl ko
uwa˝ nie wszyst ko no to waç. An to nio jest w cià głym
ru chu: w szu fla dzie po pra wej szu ka i znaj du je pły -
t´ CD -ROM z fil mem i zdj´ cia mi z pił kar skich mi -
strzostw Eu ro py Gru py Den so (któ re od by ły si´
w Ty chach i za koƒ czy ły zwy ci´ stwem pol skie go ze -
spo łu – zob. ram ka obok), z szu fla dy po le wej wy -
do by wa pen dri ve’a z fir mo wym lo go i ofia ru je mi
go, ˝e bym mógł za cho waç na nim fot ki i do ku -
men ty, wresz cie z sza fy za swy mi ple ca mi wyj mu je
pły t´ DVD z po zdro wie nia mi od dzie ci z oÊrod ków
wy cho waw czych w Ty chach, przy go to wa nà spe -
cjal nie dla wło skich ro dzin, w któ rych dzie cia ki te
sp´ dzi ły swo je wa ka cje. I tu sta je si´ po wa˝ ny. Po -
mi mo na tło ku obo wiàz ków znaj du je czas na
wspól ne obej rze nie fil mu, któ ry wi dział za pew ne
ju˝ nie jed no krot nie, i wzru sza si´ tak, jak by oglà -
dał go po raz pierw szy w ˝y ciu. Na st´p nie pro si
do sie bie Mał go rza t´ Łu ka wiec kà, któ ra zaj mu je
si´ or ga ni za cyj ny mi aspek ta mi ini cja ty wy, i wy ja -
Ênia: „Przed si´ bior stwo nie mo ̋ e skła daç si´ wy -
łàcz nie z su chych cyfr. Mu si mieç rów nie˝ „ser ce”
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Taki właśnie cel przyświecał organizatorom
mistrzostw Europy Denso w piłce nożnej, w których

wzięło udział 11 drużyn reprezentujących europejskie
zakłady Grupy. Po przeprowadzonej w maju i czerwcu
fazie eliminacyjnej do finału, jaki miał miejsce 19 i 20
lipca w Tychach, zakwalifikowały się cztery zespoły:
dwa z Włoch (DNTS z Poirino i DNTS z Avellino), jeden
z Węgier (DMHU) i jeden z Polski (DTPO). Na stadionie
miejskim, na którym swe mecze rozgrywa zwykle GKS,
polska drużyna wykorzystała „atut własnego boiska”,
pokonując w finale zespół z Avellino (w stosunku 1:0)
i po raz drugi z rzędu zdobywając zwycięski puchar
i tytuł mistrza Europy Denso. W celach kronikarskich
należy odnotować, że decydującą bramkę zdobył Jacek
Kantor w drugiej połowie meczu. Turniej zakończył się
sympatycznym piknikiem na terenie parku wokół
małego zamku w Promnicach. 

MISTRZOSTWA EUROPY DENSO

pro duk cyj ne. I ostat nie in we sty cje DTPO, nie któ re
wcià˝ jesz cze w to ku, zmie rza jà wła Ênie w tym kie -
run ku: „Ju˝ wkrót ce do trà do nas no we pra sy, któ -
re umo˝ li wià po wi´k sza nie na szych mo cy prze ro -
bo wych współ mier nie do wzro stu si ły ro bo czej.
Przede wszyst kim jed nak bu du je my no wà ha l´
obok tej ju˝ ist nie jà cej, aby móc wy dłu ̋ yç li nie
pro duk cyj ne i uspraw niç fa z´ za ła dun ku na cià gni -
ki. Wy dłu ̋ e nie li nii pro duk cyj nej po zwo li na po -
pra w´ er go no mii i kom for tu pra cy, zwłasz cza dla
osób za trud nio nych w bez po Êred niej pro duk cji.
B´ dà one mia ły wi´ cej miej sca, a tym sa mym wi´k -
szà swo bo d´ dzia ła nia na od cin ku dłu˝ szym ni˝
do tej po ry. Je Êli cho dzi o wspo mnia nà fa z´ za ła -
dun ku, do ce lo wo b´ dzie my mo gli ła do waç jed no -
cze Ênie czte ry cià gni ki. Tym sa mym b´ dzie my

Integracja 
poprzez sport

Powyżej: 
A. Fabbri 
z dziećmi
wyjeżdżającymi
do Gaety.
Poniżej: 
Drużyna DTPO
z Tych cieszy się 
ze zdobycia
pucharu po
zwycięskim
meczu z DNTS
z Avellino 
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Młode wilki
Denso Thermal Systems stawia na młodych. 

Ci z kolei bardzo chętnie wybierają to
przedsiębiorstwo na swoje miejsce pracy, 
jako że gwarantuje im nieustanny rozwój zawodowy.
Trzech członków „młodej załogi” dzieli się swoimi
spostrzeżeniami. 
Jacek Gwóźdź, lat 32, dyrektor finansowy Denso: „Poza stanowiskiem
dyrektora finansowego, które piastuję, jestem także członkiem zarządu
firmy. Mówiąc o rozwoju przedsiębiorstwa nie sposób pominąć jego
historię. Firma Denso powstała w Japonii w 1949 roku, wydzielając się
z Toyota Motor Company. Jeżeli chodzi stricte o zakład w Tychach to
na początku funkcjonował jako Magneti Marelli Thermal Systems, później,
czyli w 2001 roku zostaliśmy przejęci przez japońską firmę Denso
Corporation. W praktyce od początku istnienia na rynku zakład prężnie się
rozwija. Dzięki rosnącemu zapotrzebowaniu na nasze produkty w Fiat Auto
Poland nasza firma została znacznie rozbudowana, za czym idzie rzecz
jasna sukcesywne zwiększanie zatrudnienia. Tylko od marca 2007 roku

ilość pracowników zwiększyła się z 244 do 497”.
Józef Kaszyca, lat 30, kierownik produkcji: „Pracuję
w Denso od 1998 roku, zaczynałem jako pracownik
fizyczny – monter na linii nagrzewnic. W 2002 roku
przeszedłem do kontroli jakości, a rok później zostałem
inżynierem jakości: byłem odpowiedzialny za działania
korygujące i kontakt z klientem. W 2004 roku zostałem
kierownikiem jakości, a w 2006 mianowano mnie
na stanowisko kierownika produkcji. W swojej
codziennej pracy odpowiadam za dwa wydziały: montażu

i produkcji – produkujemy elementy z tworzyw sztucznych, nagrzewnice,
wkłady grzewcze z aluminium, montujemy deski rozdzielcze
i frontendy. 90% naszych wyrobów trafia do Fiata Auto Poland. Mam tu
na myśli, między innymi: kompletne deski do Seicento, Fiata Pandy
i Fiat 500, a w tej chwili również do Forda Ka. Od czasu jak rozpocząłem
pracę w Denso wiele się zmieniło. Firma ma coraz stabilniejszą pozycję
na rynku, mamy więc gwarancję, że pracy nam nie zabraknie, co szczególnie
dla ludzi młodych stanowi doskonałą perspektywę na przyszłość”.
Tomasz Chylaszek, lat 30, kierownik jakości:
„W firmie Denso pracuję od 2005 roku. Na początku
jako specjalista do spraw systemu zarządzania jakością
i środowiskiem, zaś od 2007 roku jako kierownik
jakości. Codzienna praca mojego działu opiera się
ogólnie rzecz biorąc na kontroli jakości, produkowanych
przez nas wyrobów. Poza kontrolą detali bezpośrednio
w laboratorium i na produkcji przeprowadzamy także
audyty i statystyczną kontrolę procesu. Ze statystyk
wynika, że poziom jakości nieustannie wzrasta, co jest
związane nie tylko z coraz bardziej zaawansowaną technologią, ale przede
wszystkim z rosnącymi wymaganiami klientów. Kadra Denso to głównie
ludzie młodzi, bardzo dobrze się ze sobą porozumiewamy, codzienna
współpraca ma wymiar koleżeński. Dodatkowo firma gwarantuje nam
ogromne możliwości rozwoju umiejętności, a doskonała współpraca
z naszym głównym klientem sprawia, że czuję się tu na swoim miejscu”.

PRACUJ¢ W DENSO OD...

i chcieç przyj mo waç na sie bie od po wie dzial noÊç
za lo kal nà spo łecz noÊç. Spon so ra mi im prez spor -
to wych i kul tu ral nych je ste Êmy prak tycz nie od za -
wsze, ale ta ini cja ty wa idzie znacz nie da lej i na pa -
wa mnie szcze gól nà du mà. W ty skich oÊrod kach
wy cho waw czych miesz ka po nad pi´ç dzie si´ cio ro
dzie ci w ró˝ nym wie ku. Wspie ra my t´ ini cja ty w´
na wie le ró˝ nych spo so bów: przede wszyst kim
prze zna cza my Êrod ki fi nan so we na re struk tu ry za -
cj´ i ad mi ni stra cj´ tych pla có wek, a dla dwu dzie stu
wy cho wan ków (tych młod szych, do 15. ro ku ˝y -
cia) or ga ni zu je my wa ka cyj ne po by ty u wło skich
ro dzin w miej sco wo Êci Ga eta w po bli ̋ u Ne apo lu”. 
Fil my i zdj´ cia sà na praw d´ bar dzo wzru sza jà ce.
Na twa rzach tych dzie cia ków, któ rym nie da ne
by ło po znaç sma ku szcz´ Êli we go dzie ciƒ stwa,
a któ re pró bu jà od zy skaç po go d´ du cha i rów no -
wa g´, za nim wkro czà w do ro słoÊç, ma lu je si´ nie -
wy obra ̋ al na ra doÊç. Fab bri opo wia da nam kil ka -
na Êcie ró˝ nych hi sto rii, ale jed na z nich ude rza
mnie w spo sób szcze gól ny. To hi sto ria mniej wi´ -
cej dzie si´ cio let nie go chłop czy ka, któ ry na fil mie
po zdra wiał po wło sku, z nie zwy kłà tkli wo Êcià,
swo ich przy ja ciół z Ga ety, a dzi siaj miesz ka
w Me dio la nie, ad op to wa ny przez wło skà ro dzi n´.
Dla An to nio Fab brie go i je go spół ki ten suk ces to
ko lej ny do wód na to, ˝e war to da lej po dà ̋ aç tà
dro gà, bo nic nie przy no si wi´k szej sa tys fak cji ni˝
mo˝ li woÊç udzie la nia po mo cy tym, któ rzy jej po -
trze bu jà. Dla Den so w Ty chach dzie ci zna czà du -
˝o wi´ cej ni˝ „su che cy fry”. 



A
u to bus Polski Fiat 618 po sia da pol skie cer -
ty fi ka ty i jest wpi sa ny do re je stru za byt ków,
a od na lazł go i wy re mon to wał nie ̋ y jà cy ju˝
Ju liusz Siu dziƒ ski z War sza wy, zna ny
w tym Êro do wi sku mistrz re no wa cji za byt -
ko wych po jaz dów. W re kon struk cjach mi -
strza Ju liu sza, spod r´ ki któ re go wy szło
wie le hi sto rycz nych po jaz dów, znaj du jà -
cych si´ w mu ze ach i pry wat nych zbio rach

ko lek cjo ne rów, do mi nu je do kład noÊç od wzo ro wa nia
z ory gi na łem, ser ce i pa sja wło ̋ o na w re mont. Nie dzi -
wi, ˝e pod da ny tak wier nej re kon struk cji au to bus eks po -
no wa ny był w Mu zeum Tech ni ki w War sza wie, uczest ni -
czył w zlo tach, raj dach po jaz dów za byt ko wych, grał
w fil mach, po sia da wie le wy ró˝ nieƒ i dy plo mów.

GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
PASJONACI
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W zbiorach polskiego
kolekcjonera zabytkowych

pojazdów znajduje si´ unikatowy
eksponat, autobus Polski Fiat 618

typ 118 A, jedyna na Êwiecie
wersja tego pojazdu Fiata,

wyprodukowana 
w naszym kraju w 1939 r. 

TEKS I FOTO

Edward Poskier

„JEDYNY NA ÂWIECIE! 
Polski Fiat 618”



Mistrz rekonstrukcji
Juliusz Siudziński (1932-2007) z zawodu mechanik,

pasjonat starych zabytkowych pojazdów, człowiek
szlachetny, skromny i uczynny, warszawiak, zakochany
w swoim mieście, historii. W czasie swojego bardzo
bogatego życia wykonał kilkadziesiąt rekonstrukcji
zabytkowych pojazdów w tym: pojazdy konne, tramwaje
konne i elektryczne, motocykle, samochody osobowe
różnych typów, ciężarówki, autobusy, repliki
zabytkowych pojazdów itp. Posiadał zbiory literatury
fachowej, był znany w światku kolekcjonerów starych
pojazdów. Za swoje prace został licznie odznaczany,
otrzymał wiele dyplomów i wyróżnień. Jego
rekonstrukcje są prezentowane w muzeach, a także
w zbiorach prywatnych kolekcjonerów, brały udział
w wielu rajdach, pokazach i wystawach. 
Dla pasjonatów zabytkowych samochodów był
autorytetem w sprawach historii motoryzacji, wybitnym
fachowcem, człowiekiem prawym i uczynnym. 
Artykuł ten dedykuję nieżyjącemu już Juliuszowi
Siudzińskiemu, wielkiemu polskiemu mistrzowi
rekonstrukcji zabytkowych pojazdów
(autor)

PASJONACI

Ro dzi na Siu dziƒ skich, po za au to bu  sem Fiat 618,
w swo ich zbio rach po sia da kil ka na Êcie in nych od -
re stau ro wa nych po jaz dów za byt ko wych, w tym
Êwia to we pe reł ki, jak cho cia˝ by ma ły Fiat 500 To -
po li no z 1937 ro ku. Obec nie pie cz´ nad ko lek cjà
spra wu je To masz Siu dziƒ ski – syn mi strza Ju liu -
sza, któ ry, po przy go to wa niu prak tycz nym i zdo -
by ciu wie dzy teo re tycz nej, po szedł w Êla dy oj ca
i za jàł si´ re kon struk cjà za byt ko wych po jaz dów. 
W la tach 1935-1948 za kła dy Fia ta we Wło szech
pro du ko wa ły 12 mo de li au to bu sów, z któ rych du -
˝à po pu lar no Êcià i nie za wod no Êcià cie szy ły si´ te
ozna czo ne sym bo la mi: 635, 656, 626, 666, 656
i 680, ofe ro wa ne w ró˝ nych od mia nach. W Pol -
sce, au to bus Fiat 618 przed II woj nà Êwia to wà
pro du ko wa ny był rów no le gle z sa mo cho da mi ci´ -
˝a ro wy mi Pol ski Fiat 618 – oba po jaz dy mia ły
wie le wspól nych pod ze spo łów. Pro duk cja, w ra -
mach umo wy li cen cyj nej, mia ła miej sce w Paƒ -
stwo wych Za kła dach In ̋ y nie ryj nych (PZIn˝)
w War sza wie.
Jak na tam te cza sy au to bus Fiat 618 miał do bre
osià gi. Wy po sa ̋ o ny był w sil nik 4 cy lin dro wy rz´ -
do wy z za pło nem iskro wym o po jem no Êci sko ko -
wej 2000 cm3, mo cy 40 KM, któ ry zu ̋ y wał 15 l
ben zy ny. Ju liusz Siu dziƒ ski od na lazł je dy ny eg -
zem plarz te go mo de lu w la tach 70. w jed nym z go -
spo darstw rol nych na Ma zow szu. Stał przy wa lo ny
sło mà i ru pie cia mi, stàd zni ko ma je go ko ro zja
i pra wie w peł ni za cho wa na ory gi nal noÊç. Au to bus
był po zy ska ny z tzw. wo jen ne go de mo bi lu i jeê dził
w sek to rze za rzà du go spo darstw rol nych. W wy ni -
ku ˝mud nych po szu ki waƒ, na tra fio no na ory gi nal -
nà do ku men ta cj´ tech nicz nà mo de lu. W re kor do -
wym cza sie, pół ro ku, wy ko na no skru pu lat ny re -
mont po jaz du. Bar wy nad wo zia usta lo no na pod -
sta wie tzw. od kry wek i prze ka zów hi sto rycz nych.
Au to bus jest w 99% ory gi nal ny, ma nu mer sil ni ka
TO 14041, nu mer pod wo zia 006934. Po sia da
kom plet ny sil nik wraz z osprz´ tem, ory gi nal ny,
chło dzo ny wo dà, na p´ dza jà cy ko ła tyl ne. Struk tu ra
no Êna pod wo zia opar ta jest na ra mie sta lo wej –
kom plet nej i ory gi nal nej, a za wie sze nia tyl ne
i przed nie „sztyw ne” na re so rach pió ro wych. Au to -
bus po sia da wie le ory gi nal nych cz´ Êci i pod ze spo -
łów, na przy kład me cha nicz nà skrzy ni´ bie gów
(4+1), układ ha mul co wy hy drau licz ny na czte ry
ko ła, kom plet ny układ kie row ni czy, a tak ̋ e de sk´
roz dziel czà z kom ple tem ory gi nal nych wskaê ni -
ków. Ory gi nal ne jest rów nie˝ nad wo zie, od no wio -
ne we dług pier wo wzo ru, któ re wy ró˝ nia si´ kon -
struk cjà z ele men ta mi drew nia ny mi (drew nia ny
szkie let) i po szy ciem z bla chy (cie ka wost k´ sta no -
wià przed nie szy by uchyl ne, a tak ̋ e nad wo zie z ba -
ga˝ ni kiem da cho wym, dra bin kà z ty łu oraz wła zem
– uni ka to we skła da ne stop nie, sta no wià ce pa tent

Autobus Polski
Fiat 618 to
unikatowy
pojazd,
prezentujący
włoską myśl
techniczną
i polskie
wykonawstwo

Fia ta). Ory gi nal ne sà po nad to ozdob ny wlot chłod -
ni cy, re flek to ry, lam pa do dat ko wa szpe racz (u˝y -
wa na w wer sji dla woj ska), in sta la cja 12V oraz
zde rzak przed ni wraz ze Êwia tła mi po zy cyj ny mi
w kom ple cie. Po jazd wy po sa ̋ o ny jest w 18 ca lo we
ko ła (pia sty ory gi nal ne) z opo na mi Sto mil 18x600. 
Au to bus mógł prze wo ziç 11+1 osób i po sia dał
mo˝ li woÊç do sto so wa nia fo te li. Osià gał mak sy mal -
nà pr´d koÊç 77 km/h i – co cie ka we – jest do pusz -
czo ny obec nie do ru chu dro go we go. Naj wi´k sze
trud no Êci w cza sie re mon tu spra wia ła wy mia na
drew nia nych ele men tów kon struk cji nad wo zia. 
Au to bus wzbu dza na pol skich dro gach du ̋ e za in -
te re so wa nie. Jest po zdra wia ny przez in nych u˝yt -
kow ni ków dróg po przez mru gni´ cia Êwia tła mi
i klak so ny – to za pew ne ta ka kur tu azja w sto sun -
ku do s´ dzi we go sta rusz ka! Wła Êci ciel au to bu su,
To masz Siu dziƒ ski, ch´t nie pre zen tu je swój po -
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Fiat 500 i Ferrari  to prawdziwe ikony światowej
motoryzacji. Dlatego nie dziwi, że ta najsłynniejsza

na świecie sportowa marka wybrała model Fiata jako
„courtesy car” (pojazd zastępczy na czas naprawy) dla
swoich klientów doceniających włoski styl i otaczających się
wyjątkowymi produktami. Wyprodukowano zatem 200
wyjątkowych sztuk modelu Fiata 500 wyłącznie na potrzeby
sieci sprzedaży Ferrari  w całej Europie. 
Samochody, w kolorze czerwieni, powstały na bazie wersji
Sport i są wyposażone w silnik 1.4 16v o mocy 100 KM, 
ze specjalnymi ustawieniami i wydechem, zgodnie 
ze sportowym charakterem słynnego „Czarnego konika”: 
te dwa rozwiązania opracowała firma Magneti Marelli,
główny dostawca komponentów, który od lat dostarcza
zaawansowane technologie dla Fiata i Ferrari.   

FIAT PANDA PANDA
NAJBARDZIEJ EKONOMICZNYM
SAMOCHODEM
Niemiecki Automobilklub (ADAC) przeprowadził oryginalne testy

samochodów z różnych kategorii  i o różnych rodzajach zasilania. W tym
celu starano się przejechać jak najdłuższy odcinek z paliwem o wartości 10
Euro. Z tej próby zwycięsko wyszedł Fiat Panda Panda, który przejechał 251 km,
czyli dystans równy odległości pomiędzy Berlinem i Hanowerem. Samochód
Fiata napędzany metanem może przejechać 1.500 km za zaledwie 60 €. 
Oszczędność Fiata Panda Panda nie ogranicza jego osiągów: silnik 1.2 8V
Bipower rozpędza auto do prędkości 140 km/h przy zasilaniu gazem ziemnym
(a do 148 km/h przy zasilaniu benzynowym). Co ważne, Fiat Panda
Panda  z napędem na gaz ziemny rejestruje 114 g/km poziomu emisji CO2. 

NOWY DYREKTOR GENERALNY 
IVECO POLAND
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Od 1 czerwca 2008 roku obowiązki dyrektora generalnego Iveco Poland
objął Mario Giagnoni, który pracuje w Iveco od kwietnia bieżącego roku. 

Jego kariera zawodowa związana jest od początku z branżą motoryzacyjną 
– w 1997 roku rozpoczął pracę w departamencie sprzedaży w Ford Italia S.p.A.
W latach 2001-2005 pełnił funkcję Dyrektora działu Komunikacji w Daimler
Chrysler Italia, a od roku 2006 Dyrektora Marketingu w firmie DAF Trucks Italia.
Mario Giagnoni ma 38 lat. Ukończył studia na uniwersytetach w Pizie (wydział
Ekonomii i Handlu) i w Sterling (wydział Marketingu). 
Zainteresowania: enologia, kino i podróże.
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„PI¢åSETEK”
DLA SIECI SPRZEDA˚Y FERRARI



Fiat Group Automobiles (FGA) i BMW podpisały list intencyjny
o współpracy w zakresie komponentów i płyt podłogowych modeli 

Alfa Romeo i Mini. W ramach porozumienia BMW wesprze FGA w dążeniach
do ponownego wprowadzenia marki Alfa Romeo na rynek
północnoamerykański. 
Sergio Marchionne, dyrektor pełnomocny Fiat Group i Fiat Group
Automobiles, zadeklarował: „Prawdopodobna kooperacja z BMW jest
ważnym etapem obranej przez nas drogi sojuszy strategicznych. 
Jesteśmy zaszczyceni możliwością współpracy z tak cenionym w przemyśle
samochodowym partnerem i wierzę, że przyczyni się ona do zwiększenia
konkurencyjności obu koncernów”. 
Wyniki rozmów powinny zostać ujawnione do końca bieżącego roku. 

MOODY’S AWANSUJE FIATA
Agencja Moody’s podwyższyła rating Fiata do poziomu inwestycyjnego.

Ocena zadłużenia długoterminowego została podniesiona z poziomu
„Ba1” na „Baa3”, a krótkoterminowego z „Not prime” na „Prime-3”. Dla
dyrektora pełnomocnego Grupy, Sergio Marchionne, „decyzja o podniesieniu
ratingu Fiata do poziomu inwestycyjnego jest powodem do ogromnej
satysfakcji. Myślę, że to wyraz uznania za wysiłki kierownictwa w dążeniu
do osiągnięcia wyznaczonych celów i przywracaniu Fiatowi solidnej podstawy,
na której będzie mógł budować swoją przyszłość. Dla nas to bodziec
do dalszego zmierzania w kierunku coraz wyższej wiarygodności, aby
realizować ambitne cele, jakie postawiliśmy przed sobą na kolejne lata”. 

„AUTO LIDER 2008” 
DLA SERGIO MARCHIONNE
Prestiżowe amerykańskie czasopismo Automotive News wyróżniło dyrektora

pełnomocnego Fiata, Sergio Marchionne, tytułem „Lidera Przemysłu
Samochodowego 2008”. Nagrodę tę otrzymał za wyjątkowe zdolności
menedżerskie, dzięki którym w zaledwie cztery lata zdołał odwrócić losy
włoskiego koncernu. Pod jego kierownictwem zostało zawartych ponad
30 sojuszy strategicznych, mających na celu zasilenie konta ekonomicznego
oraz potwierdzenie obecności marek Grupy na światowych rynkach. 

NOWA PANDA ECO 
W poprzednim numerze FWN pisaliśmy

o ekologicznych modelach Fiata, a dziś informujemy,
że w sprzedaży jest już Fiat Panda ECO. Nowa wersja,
wyposażona w jednostkę napędową  o pojemności 1.1
litra  i o mocy 54 KM, emituje 119 g/km dwutlenku
węgla  przy ograniczeniu zużycia paliwa rzędu 11%
w stosunku do wersji wyjściowej. Osiągnięcie takiego
wyniku było możliwe dzięki  zastosowaniu licznych
usprawnień w silniku  i w sferze aerodynamiki. Jest to owoc
współpracy Fiat Automobiles  i FPT (Fiat Powertrain
Technologies).
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FIAT LINEA 
I SILNIKI DLA EUROPY WSCHODNIEJ 

Grupa Fiata i Sollers JSC (ex Severstal-auto) utworzą
dwie spółki joint-venture: jedną do produkcji

i dystrybucji samochodów Fiat, a drugą do produkcji silników
FPT. Sollers JV i FGA będą wytwarzać w zakładzie
w Tatarstanie 50 tysięcy Fiatów Linea rocznie. Spółka,
w której FGA i Sollers JV będą mieć po 50 procent udziałów,
zajmie się również sprzedażą samochodów Fiata
na rosyjskim rynku. Druga joint-venture, z równymi udziałami
FPT i Sollers JV, będzie produkować silniki do Ducato.

LIST INTENCYJNY 
POMI¢DZY FIATEM A BMW 
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mo rzem, je zio ra mi i we Wło -
szech. W su mie w ko lo niach
w cza sie wa ka cji uczest ni czy -
ło 675 dzie ci. Re la cje z nie któ -
rych kra jo wych tur nu sów ko lo -
nij nych by ły prze ka zy wa ne w au -
dy cjach Roz gło Êni Za kła do wej
FAP. Or ga ni za to rem ko lo nii dla
dzie ci pra cow ni ków FAP i spół ek
był In gest Fa ci li ty Pol ska.
O tym, ˝e to był dla dzie ci
wspa nia ły czas, nie trze ba ni ko -

F
iat Au to Po land
i spół ki Fia ta z Biel -
s ka -Bia łej i Tychów,
a tak ̋ e do staw cy
Gru py, m.in. Fe ni ce
Po land i Den so
Ther mal Sys tems,
jak co ro ku po sta ra -
ły si´ uroz ma iciç

wa ka cje dzie ciom swo ich pra -
cow ni ków. Tradycyjnie ju˝ po -
cie chy wy po czy wa ły nad pol skim
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TEKST I FOTO

Marek Kowalski

Okres letni to dla dzieci najmilszy czas. Kto tylko mo˝e
wyje˝d˝a do babci, ale tak˝e na kolonie letnie, gdzie wraz
z innymi rówieÊnikami mo˝na sp´dziç wakacje
na za˝ywaniu nie tylko kàpieli wodnych, ale i słonecznych.

WAKACJI 
nadszedł czas

go prze ko ny waç, wy star czy po -
pa trzeç na za łà czo ne zdj´ cia. 
Ram so wo po ło ̋ o ne jest ok.
30 km od Olsz ty na nad je zio -
rem Da daj. Dzie ci ma jà do dys -
po zy cji po ko je z peł nym w´ złem
sa ni tar nym, a wol ny czas sp´ -
dza jà mi´ dzy in ny mi na grze
w te ni sa sto ło we go, dwu to ro wej
kr´ giel ni, kry tym ba se nie
z ogrze wa nà wo dà, a tak ̋ e
na przy sta ni wod nej ze sprz´ -



nich tzw. „oczko”– to opi nia dziew czyn. Ad rian
z Biel ska -Bia łej zaÊ do da je: „No... dziew czy ny
ma my ład ne i nie trze ba si´ oglà daç na te z in -
nych ko lo nii, ˝e by zna leêç faj nà „la sk´”. Ma my
bar dzo mi łych wy cho waw ców, któ rzy sà wspa nia -
le zor ga ni zo wa ni i po tra fià cie ka wie pro wa dziç
za j´ cia gru po we”.
Pod dà bie to ma ła wio ska nad Mo rzem Bał tyc kim
po ło ̋ o na po mi´ dzy Ust kà a Ro wa mi.
Po ło ̋ e nie Pod dà bia jest wy jàt ko we, prze pi´k ne
bu ko wo – so sno we la sy, czy ste pla ̋ e, ci sza i spo -
kój. To wspa nia łe miej sce dla osób spra gnio nych
ob co wa nia z na tu rà. Wy so kie brze gi (kli fy), la sy
po ło ̋ o ne na skra ju Sło wiƒ skie go Par ku Na ro do -
we go. Pod czas gdy od wie dzi łem ko lo ni´, po go da
nie do pi sy wa ła ko lo ni stom, dla te go te˝ dzie ci 
ba wi ły si´ w ró˝ ne gry i za ba wy na te re nie oÊrod -
ka. Jed nak gdy tro ch´ si´ wy po go dzi ło pociechy
z wy cho waw ca mi uda li si´ na spa cer po pla ̋ y.
„At mos fe ra na ko lo nii w po rzàd ku, ład ne po ko je,
je dze nie do bre, mi łe pa nie, któ re za wsze wy my Êlà
i przy go tu jà wspa nia łe za ba wy i roz gryw ki” –
mó wi Ka ro li na. 

tem pły wac kim i oczy wi Êcie na pla ̋ y – jest za tem
wie le mo˝ li wo Êci do zre lak so wa nia si´. Wy po czy -
wa jà ca tu mło dzie˝ mo ̋ e pod okiem ra tow ni ka
w peł ni ko rzy staç z kà pie li w je zio rze. „Mo ̋ e my
na uczyç si´ pły waç ka ja kiem, jest to wspa nia ła
przy go da” – mó wià uczest ni cy obo zu. „Je stem tu
dru gi raz – do da je Ka je tan z Ty chów. – Dzi siaj
mie li Êmy bieg na orien ta cj´, pod czas któ re go mu -
sie li Êmy wy ko naç wca le nie ła twe za da nia,
na przy kład pod biç pił k´ dzie si´ç ra zy, od po wie -
dzieç na py ta nia do ty czà ce miej sco wo Êci, graç
w gol fa oraz bie gaç, bo to wszyst ko by ło na czas”.
Ja strz´ bia Gó ra to nad mor ska miej sco woÊç wy -
po czyn ko wa pi´k nie po ło ̋ o na na wy so kim, kli fo -
wym urwi sku, oto czo na Nad mor skim Par kiem
Kra jo bra zo wym. W tej miej sco wo Êci rów nie˝ wy -
po czy wa ły dzie ci pra cow ni ków. Oprócz pla ̋ o wa -
nia i za ̋ y wa nia kà pie li mor skich, uczest ni czy ły
w olim pia dzie spor to wej, grach i za ba wach. Pi´k -
ne, kon kur so we rzeê by z pia sku, wy ko na ne przez
ko lo ni stów, cie szy ły si´ za in te re so wa niem wcza -
so wi czów na pla ̋ y. 

W Chła po wie jest pi´k na pla ̋ a z wy so kim kli fem,
czy sta wo da, dzie wi cza przy ro da i jed no cze Ênie
sà siedz two du ̋ ych ku ror tów nad mor skich, ta kich
jak Wła dy sła wo wo. „OÊro dek jest bar dzo faj ny
mó wià dzie ci. – Dys ko te ki sà do brze zor ga ni zo -
wa ne, mu zy ka na wy so kim po zio mie, kr´ co na
przez nie złe go di d˝e ja. Pły n´ li Êmy stat kiem „Wi -
king”, mo rze by ło wzbu rzo ne i nie któ rzy pisz cze -
li. Dziew czy ny bar dzo lu bià chło pa ków, cza sem
za ni mi ga nia jà, pi szà do nich SMS -y. Chłop cy
te˝ za bie ga jà o wzgl´ dy tych dziew czyn. Taƒ czà
z ni mi na dys ko te kach, na sto łów ce pusz cza jà do
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Na sąsiedniej
stronie:
Jastrzębia Góra.
Po prawej:
Poddąbie 
i Ramsowo.
Poniżej:
Chłapowo
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KOLONIE 
WE WŁOSZECH
W miej sco wo Êci Ri mi ni mło dzie˝ za kwa te ro wa no
w ho te lu „Ma ri nel la”, zlo ka li zo wa nym oko ło 50 m
od pla ̋ y w po ko jach 3, 4 i 5 oso bo wych z peł nym
w´ złem sa ni tar nym W pro gra mie obo zu by ło:
zwie dza nie naj wa˝ niej szych atrak cji Rzy mu
z prze wod ni kiem w j. pol skim, mi´ dzy in ny mi:
Co lo seum, Fo rum Ro ma num, Ka pi to lu, Oł ta rza
Oj czy zny, Pla cu We nec kie go, Fon tan ny di Tre vi,
Pan te onu, Pla cu Na vo na, Pla cu i Scho dów Hisz -
paƒ skich, Pla cu i Ba zy li ki Âw. Pio tra. Pla ̋ o wa nie
i kà pie le w mo rzu od by wa ły si´ pod opie kà ra tow -
ni ka. W cza sie ko lo nii nie za bra kło roz gry wek
spor to wych, tj. siat ków ki pla ̋ o wej, pił ki no˝ nej,
gier i kon kur sów z na gro da mi. 
Ma ri na di Le si na dzie ci prze by wa ły w ho te lu
Mad da le na Club po ło ̋ o nym w od le gło Êci oko ło
600 m od piasz czy stej pla ̋ y. Do dys po zy cji
uczest ni ków obo zu by ły po ko je 4 i 5-oso bo we,
a tak ̋ e Êwie tli ce i otwar ty ba sen z bez płat ny mi le -
˝a ka mi i pa ra so la mi. Dla wy po czy wa jà cej mło -
dzie ̋ y przy go to wa no rów nie˝ wie le atrak cji mi´ -
dzy in ny mi: zwie dza nie Lo re tto: Ba zy li ki – Âwi´ ty
Do mek i cmen ta rza pol skie go. Czas uroz ma ica jà
dzie ciom ani ma cje w ho te lu (gry, tur nie je), co -
dzien ne kà pie le w ba se nie i mo rzu pod opie kà ra -
tow ni ka, a tak ̋ e dys ko te ki przy ba se nie i wie -
czor ne spa ce ry po pla ̋ y. Za j´ cia spor to we obej -
mu jà: siat ków k´, pił k´ no˝ nà, gry i kon kur sy
z na gro da mi.

Kolonijny klimat 
w innych spółkach

Spółka Teksid Iron Poland ze Skoczowa w lipcu
zorganizowała dla 38 dzieci swoich pracowników

wypoczynek w Jastrzębiej Górze. Program kulturalno-
oświatowy obfitował w wiele atrakcji, wśród których
znalazły się między innymi: wycieczka autokarowa
do Trójmiasta i Malborka, rejs statkiem, spartakiada
kolonijna, zajęcia sportowe i wiele innych. Automotive
Lightnig i spółki należące do Magneti Marelli
z Sosnowca przygotowały kolonie dla 62 dzieci
pracowników, którym zafundowano wypoczynek
w Rewalu. Tutaj również nie zabrakło atrakcji.
W programie była: wycieczka  do Szczecina/
Kołobrzegu, nauka tańca, rejs statkiem po morzu,
neptulandia i wiele innych. Starsza młodzież
wyjechała na obóz do włoskiej miejscowości Marina di
Lesina. CNH Polska z Płocka jak co roku
dofinansowała letnie wyjazdy dzieci pracowników.

SPÓŁKI

Poniżej: dzieci pracowników 
Magneti Marelli i Teksidu Iron



„N
ikt, kto no si t´ ko szul k´, nie
mo ̋ e za do wa laç si´ by le czym,
mu si cià gle dà ̋ yç do te go, by
byç naj lep szym”. Oto sło wa
Gian lu igie go Buf fo na, bram ka -
rza re pre zen ta cji i Ju ven tu su,
któ ry, de cy du jàc si´ na za cho -
wa nie wier no Êci czar no -bia łym
bar wom do 2013 r., stał si´

sym bo lem od ro dze nia Ju ven tu su po afe rze Cal cio -
po li. Uro dzo ny w To ska nii w 1978 r., po zo sta je
obec ny w Êwie cie za wo do we go fut bo lu ju˝ od 15
lat, a mi mo to do tej po ry przy wdzie wał ko szul ki
tyl ko dwóch klu bów: AC Par my, a od 2001 Ju ven tu -
su, ze spo łu je go ma rzeƒ, ze spo łu Di no Zof fa i Ga -
eta no Sci rei. Wy cho wa ny w ro dzi nie pierw szo li go -
wych spor tow ców – je go mat ka Ma ria Stel la by ła
mi strzy nià w pchni´ ciu ku là i rzu cie dys kiem, oj -
ciec Ad ria no Êwiet nym ku lo mio tem, a sio stry siat -
kar ka mi – pierw sze pił kar skie szli fy zdo by wał
w szko le Ca na let to. Ja ko tramp  karz do łà czył
do dru ̋ y ny Per ti ca ta w swej ro dzin nej miej -
sco wo Êci Car ra ra, na s t´p nie w wie ku 12
lat prze niósł si´ do Bo na sco li, a rok póê -
niej do Par my. Kie dy miał 14 lat kon tu -
zja obu klu bo wych bram ka rzy zmu si ła
go, by po raz pierw szy sta nàç po mi´ -
dzy słup ka mi. W za le d wie dwa
ty go dnie wy wal czył so bie

w
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Dla pasjonatów futbolu jeden z najlepszych bramkarzy
Êwiata, dla Juventusu opoka klubowego odrodzenia. 
DziÊ, w wieku trzydziestu lat, czuje si´ spełniony nie tylko
zawodowo, ale i prywatnie: pół roku temu został ojcem. 

TEKST

Francesca 
Rech

FOTO

LaPresse

GIANLUIGI BUFFON

˚ycieczarno-białychbarwach
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„Tak. Uto˝ sa mia łem si´ z pla na mi klu bu na przy -
sz łoÊç. MyÊl, by w nim po zo staç, po mi mo wszyst -
kich pro ble mów, na pa wa ła mnie en tu zja zmem.
Mia łem Êwia do moÊç te go, ˝e je ̋ e li zo sta n´ i znów
za czn´ wy gry waç, za słu ̋ ´ so bie – wraz z mo imi
po zo sta ły mi ko le ga mi – na miej sce w jak ̋ e chwa -
leb nej hi s to rii Ju ven tu su. I ta myÊl bar dzo mi si´
po do ba ła”. 
Ja ki jest ra chu nek? Ile da łeÊ ze spo ło wi, a ile od
nie go otrzy ma łeÊ?
„Je stem prze ko na ny, ˝e aby za cho wy waç po go d´
du cha trze ba w ka˝ dym aspek cie ˝y cia da waç
z sie bie wszyst ko to, co ma si´ naj lep sze go. A ja
je stem oso bà bar dzo po god nà. To, co otrzy mu jesz,
jest pro por cjo nal ne do te go, co da jesz, a ja za wsze
czu łem si´ usa tys fak cjo no wa ny tym, ile da wa li mi
ko le dzy, klub i ki bi ce”.
Co dla Cie bie zna czy po wrót do Li gi Mi strzów?
„Bar dzo du ̋ o. To po wrót do gry na pierw szym
pla nie, a na ta kà Ju ven tus na praw d´ za słu gu je,

i po wrót do ry wa li za cji w naj -
wa˝ niej szym tur nie ju dla eu ro -
pej skich klu bów”. 
„Gra cze Ju ven tu su sà Mar sja -
na mi na pa pie rze, ale na bo -
isku sta jà si´ tyl ko ludê mi”.
Sły sza łeÊ t´ wy po wiedê tre ne ra
Chie vo?
„W tych mi strzo stwach gra li -
Êmy jak Mar sja nie. Ra nie ri
wie lo krot nie pod kre Êlał, ˝e
przy ka˝ dej oka zji mu si my da -
waç z sie bie 120 pro cent. My -
Êl´, ˝e z po le ce nia te go wy wià -
zał si´ wzo ro wo ca ły ze spół,
bez ˝ad ne go wy jàt ku. Ow szem,
stra ci li Êmy pa r´ punk tów ze
słab szy mi dru ̋ y na mi, ale to
nie od łàcz ny ele ment tej gry,

po zy cj´ w pod sta wo wym skła dzie, idàc w Êla dy
swo je go ido la Tho ma sa N’Ko no, le gen dar ne go
bram ka rza Ka me ru nu. Po przej Êciu do Par my ka rie -
ra Buf fo na na bra ła nie wia ry god ne go roz p´ du, owo -
cu jàc de biu tem w wie ku za le d wie 17 lat w roz gryw -
kach Pu cha ru UEFA i w me czu Se rie A prze ciw ko
Mi la no wi. Gian lu igi Buf fon zo stał „twa rzà” no we go
Fio ri no, gdy˝ obaj „do cie ra jà tam, gdzie in ni nie 
po tra fià” (slo gan re kla mo wy Fia ta Pro fes sio nal).
Jak wy glà da jà two je re la cje z trenerem Lippim?
A gdy byÊ miał go po rów naç ze swo im klu bo wym
tre ne rem Ra nie rim?
„Z Lippim mam do bre re la cje. Gru pa sta no wi mo -
no lit i tu wi dz´ jed no znacz nà ana lo gi´ do me tod
pra cy Ra nie rie go: oby dwaj sta wia jà przede wszyst -
kim na po czu cie wspól no ty i si ł´ ze spo łu. A po za
tym ka˝ dy z nich ma swo je spe cy ficz ne za sa dy
i swój wła sny warsz tat tre ner ski”.
Jak si´ ˝y je „w od osob nie niu”?
„Owo od osob nie nie jest mo men tem de cy du jà cym
o ja ko Êci ca łej dru ̋ y ny. To okres
trwa jà cy oko ło mie sià ca, pod czas
któ re go pró bu jesz cał ko wi cie od -
izo lo waç si´ od oto cze nia ze w -
n´trz ne go i skon cen tro waç wy łàcz -
nie na cze ka jà cych ci´ me czach. To
ide al ny mo ment na sce men to wa nie
przy jaê ni”.
W ja ki spo sób lu bi cie wte dy sp´ -
dzaç czas?
„To za le ̋ y: jed ni lu bià ba wiç si´
gra mi wi deo, in ni czy ta jà lub oglà -
da jà fil my. Krót ko mó wiàc, czas
wol ny sp´ dza my po dob nie jak na
co dzieƒ”. 
Wróç my do Ju ven tu su. Prze dłu ̋ y -
łeÊ kon trakt z tym klu bem do
2013 r. Czy to ozna cza, ˝e wy bra -
łeÊ ˝y cie w czar no -bia łym sty lu?

Gian lu igi Buf fon
w ak cji. 

W Se rie A
za de biu to wał

w 1995 r. 
ja ko bram karz 

AC Par ma



a przede wszyst kim ele ment pro ce su doj rze wa nia
ze spo łu. W przy szłym ro ku b´ dzie my mie li oka zj´
spraw dziç, ile je ste Êmy war ci”. 
Jak przy go to wu jesz si´ do me czu? 
„Mo jà si łà jest po go da du cha, kon cen tra cja i wo la
zwy ci´ stwa”. 
Któ ry z tre ne rów po mógł ci w ka rie rze?
„By ło ich bar dzo wie lu i ab so lut nie nie je stem
w sta nie uło ̋ yç ich w ja kim kol wiek po rzàd ku chro -
no lo gicz nym. Ka˝ dy tre ner przy no si ze so bà wiel ki
ba ga˝ do Êwiad czeƒ, pra co waç z tre ne rem to zna -
czy braç z te go ba ga ̋ u wszyst ko to, co naj lep sze”.
A w czym mógł byÊ si´ jesz cze po pra wiç?
„Wie le ra zy przy ła pu j´ si´ na tym, ˝e kie dy oglà -
dam pa ra dy in nych bram ka rzy, za da j´ so bie py ta -
nie, czy ja rów nie˝ był bym zdol ny do wy ko ny wa nia
tak wspa nia łych akro ba cji jak te wi dzia ne w te le wi -
zji. Si ła mi strzów tkwi w nie usta jà cym pra gnie niu
po pra wy i do sko na le nia swo je go warsz ta tu”.
A z czym jesz cze wià ̋ e si´ Two ja przy szłoÊç?
„Przede wszyst kim z mo jà ro dzi nà. Po za tym chc´
po znaç smak no wych zwy ci´stw i zo ba czyç, jak ta
przy szłoÊç b´ dzie wy glà da ła”. 
Gdy by Buf fon nie zo stał bram ka rzem, to co ro -
bił by w ˝y ciu?
„Za wsze wie rzy łem w war to Êci, ja kie nie sie ze so -
bà sport, rów nie˝ dla te go, ˝e wy cho wa łem si´
w ro dzi nie spor tow ców. Gdy bym nie zo stał pro fe -
sjo nal nym pił ka rzem, zaj mo wał bym si´ czymÊ in -
nym, ale na pew no na spor to wej ni wie”. 
My Êlisz, ˝e pił ka rze sà po zy tyw nym przy kła dem
dla in nych?
„Mu szà byç po zy tyw nym przy kła dem. Je ste Êmy
ob ser wo wa ni przez mi lio ny oczu. Na sze za cho wa -
nia sà po wie la ne przez mło dzie˝. Sta je my si´
czymÊ w ro dza ju Êrod ka prze ka zu. A prze sła nie,

ja kie nie sie my, mu si byç po zy tyw ne”. 
Co raz cz´ Êciej spor tow cy sta jà si´ iko na mi mo dy
i bo ha te ra mi kam pa nii re kla mo wych, a ich syl -
wet ki to sym bo le m´ skie go pi´k na. Czy czu je cie
si´ wzo ra mi do na Êla do wa nia czy te˝ ludê mi
trak to wa ny mi po tro sze przed mio to wo?
„Ja nie czu j´ si´ ˝ad nym wzo rem. Je stem pił ka -
rzem, któ ry sta ra si´ jak naj le piej wy ko ny waç
swo jà pra c´. Mia łem oka zj´ spró bo waç swych 
sił ja ko mo del i by ło to bar dzo cie ka we do Êwiad -
cze nie, jed nak mo ja pra ca po le ga na czymÊ zu peł -
nie in nym”. 
Two ja naj wi´k sza za le ta?
„Uczci woÊç”.
Naj wa˝ niej sza war toÊç w ˝y ciu?
„Ro dzi na, któ rà two rz´ z Ale nà i ma łym 
Lo uisem Tho ma sem. Dla mnie to
no we, nie wia ry god ne do Êwiad cze -
nie, na pa wa jà ce mnie uczu ciem

Buf fon z żo ną
Ale ną w swo im
do mu w Tu ry nie

KARTA ZAWODNIKA

Po zy cja: Bram karz
Nu mer na ko szul ce: 1
Da ta i miej sce uro dze nia: 28/01/1978, Car ra ra
Wzrost: 1,90
Pre fe ro wa na no ga: pra wa
Obec ny klub: Ju ven tus
Kon trakt waż ny do: 2013
De biut w Se rie A: 19/11/1995 w bar wach AC Par ma w me czu prze ciw ko Mi la no wi
Klu by: AC Par ma (1994 – 2001) i Ju ven tus (2001-2013) 

ZDOBYTE TROFEA

1 Pu char UEFA (1999, AC Par ma) 
2 Mi strzo stwa Włoch (2002 i 2003, Ju ven tus)
1 Pu char Włoch (1999, AC Par ma)
2 Su per pu cha ry Włoch (2002 i 2003, Ju ven tus)
1 Pu char Świa ta (2006, re pre zen ta cja na ro do wa Włoch)
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UkraiƒskieUkraiƒskie
ÂCIE˚KI

Bezkres pól, łàk,
stepu... Jak w sennych
marzeniach. Jak u Sienkiewicza
i Mickiewicza. Albo morze słoneczników
dotykajàcych – z obu stron szosy – linii horyzontu... 
Takà Ukrain´ te˝ zobaczyliÊmy, zaczynajàc w´drówk´
w Kijowie, a koƒczàc tam gdzie diabeł mówi dobranoc – we
wsi Wiłkowo, w Delcie Dunaju. SpaliÊmy w luksusowych
hotelach, na kempingach i w prowincjonalnych hotelikach
z wychodkami na podwórku. WidzieliÊmy wielkà bied´
i jeszcze wi´ksze bogactwo. Dawno nie spotkaliÊmy ju˝
w Êwiecie tylu przyjaznych gestów ludzi. Nawet w czasie
obrz´dów religijnych nie czuliÊmy si´ intruzami.
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tal na bry ła ba ro ko wej cer kwi Êw. An drze ja.
Tym cza sem w mi ni par ku, u stóp zre kon stru owa -
nych „Car skich wrót”, je ste Êmy Êwiad ka mi nie -
dziel ne go spa ce ru z... ko gu tem. Star sza pa ni ga -
łàz kà omia ta nad je go gło wà po wie trze, wo ła jàc:
„Wa sia, dla cze go mnie nie słu chasz? No chodê, bo
so bie pój d´. No ju˝. Chodê, wra ca my do do mu!”
Nie co da lej znaj du je my po mnik ko ta. Nikt nie wie
dla cze go jest wła Ênie w tym miej scu. Do pie ro opo -
wieÊç kel ne ra z po bli skiej ta wer ny „Pan ta gru el”
wy ja Ênia za gad k´. To na ˝y cze nie klien tów i z ich
udzia łem po cho wa no „kosz k´” w ser cu sta re go Ki -
jo wa. Kot był ta li zma nem re stau ra cji, a zgi nàł za -
cza dzo ny dy mem w cza sie po ̋ a ru w 1998 ro ku.
Te raz jest in ny kot. Przy nie Êli go tu ry Êci a dy rek cja
za mie Êci ła je go zdj´ cie w mi ni – fol de rze z ta ble au
wła Êci cie li i pra cow ni ków ta wer ny.
W sto li cy Ukra iny nie mo ̋ e my jed nak omi nàç
skar bów sztu ki sa kral nej. Za chwyt przy by szów
wzbu dza wy ra sta jà cy z Gór ne go Mia sta, od no -
wio ny pi´k nie (a˝ na gra ni cy lu kru i ki czu),
zwieƒ czo ny bł´ kit ny mi ko pu ła mi mo na styr Mi cha -
ła Ar cha nio ła. War to na je go dzie dziƒ cu prze ̋ yç
choç je den za chód słoƒ ca. Jed nak praw dzi we per -
ły kry je in na – po ło ̋ o na kil ka set me trów da lej –
Êwià ty nia. 260 me trów kwa dra to wych bez cen nych

P
e łen du my Ki jów, no stal gicz no – ga li -
cyj ski Lwów, dy na micz na i no wo cze -
sna Win ni ca, nie za le˝ na i ki pià ca hu -
mo rem Ode ssa, osza ła mia jà ca dzi kà
przy ro dà ukra iƒ ska od no ga Del ty Du -
na ju... Ka˝ de z tych miejsc za ska ki wa -
ło nas czymÊ in nym. W sto li cy kró lu je
j´ zyk ukra iƒ ski, we Lwo wie mie sza si´
on z pol skim i ro syj skim, a w Ode ssie

nic nie prze bi je ro syj skie go. Wpraw dzie paƒ stwo wy
de kret za bra nia u˝y wa nia w urz´ dach in ne go j´ zy ka
ni˝ ukra iƒ ski to jed nak miesz kaƒ cy czar no mor skie -
go por tu nic so bie z te go nie ro bià. Na wet skle po we
szyl dy sà ro syj skie, bar dziej słu cha ne sà ro syj skie
prze bo je mu zy ki pop, a tyl ko na zwy ulic sà dwu j´ -
zycz ne. Na do da tek w Ode ssie wy czu wa si´ naj -
wi´k szà swo bo d´ i otwar toÊç na Êwiat. Ale za rów no
w tych du ̋ ych mia stach, jak i mniej szych ka pi ta lizm
wdzie ra si´ we wszyst kie sfe ry ˝y cia. Du ̋ o sa mo -
cho dów za chod nich ma rek, ca ło do bo we skle py,
noc ne klu by, im por to wa ne pro duk ty spo ̋ yw cze,
licz ne ban ko ma ty. Jed no cze Ênie spa ce ro wa li Êmy
wie czo rem dziu ra wy mi chod ni ka mi Ka mieƒ ca Po -
dol skie go przy wy ga szo nych la tar niach, a w wie lu
ho te lo wych ła zien kach zmy wa li Êmy szam pon z wło -
sów wo dà mi ne ral nà, bo cz´ sto w kra nach za kr´ ca -
na jest ok. 23.00. Wsz´ dzie jed nak by ło bez piecz -
nie. Bez piecz ne oka za ły si´ i ban ko ma ty i noc ne
spa ce ry. Wpraw dzie wi´ cej kło po tów cze ka na tu ry -
stów na pro win cji, ale tam mo gà oni li czyç na at -
mos fe r´, przy ja zne od ru chy, ˝ycz li woÊç ja kie jesz -
cze dwa dzie Êcia lat te mu to wa rzy szy ły w´ drow com
na Ka szu bach czy w Biesz cza dach. 

FRE SKI, BUŁ HA KOW 
I PO MNIK KO TA
Tu taj ni czym w so czew ce ogni sku je si´ ˝y cie tu ry -
stów i miesz kaƒ ców Ki jo wa, daw ne prze ni ka z no -
wym. Pe łen hi sto rii i nie zwy kłych wi bra cji An drie -
jew ski Zjazd. Po Êwi´ co no mu na wet Mu zeum Jed -
nej Uli cy. Przez 6 lat miesz kał tu taj Buł ha kow. To
do bre miej sce na roz po cz´ cie lub za koƒ cze nie w´ -
drów ki po Ukra inie. W ka mie ni cy au to ra „Mi strza
i Mał go rza ty” jest dziÊ mu zeum, do któ re go war to
zaj rzeç choç by po to, by po roz ma wiaç o li te ra tu -
rze z sym pa tycz nà, mó wià cà po pol sku prze wod -
nicz kà. An drie jew ski Zjazd to ulu bio na uli ca tu ry -
stów i miesz kaƒ ców Ki jo wa. Jed na z naj star szych,
dłu ga, bru ko wa na, stro ma. Peł na ar ty stów i kra -
mi ków. Mo˝ na ku piç re pro duk cje ikon, nie złe i ki -
czo wa te pej za ̋ e, ko szul ki z po do bi znà Gor ba czo -
wa i Sta li na. Mo˝ na po słu chaç mi strzow skiej gry
na man do li nie al bo sfo to gra fo waç si´ u stóp po -
mni ka ˝i go la ka z po pu lar nej ukra iƒ skiej ko me dii
fil mo wej. A nad wszyst kim do mi nu je mo nu men -
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Ukraina zmienia
się, ale na
prowincji czas
się zatrzymał

Na poprzedniej
stronie:
Jedna
z najciekawszych
eklektycznych
kamienic
Odessy,
z pięknym
pasażem
handlowym
w środku

EL˚BIETA I ANDRZEJ LISOWSCY 
– krakowscy dziennikarze i podróżnicy, twórcy i gospodarze magazynu podróżników „Światowiec” 
(w każdą niedzielę o godz. 9.00 na antenie TVP INFO), członkowie nowojorskiego The Explorers Club.
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to rium oj ciec Wło dzi mierz od pra wia msz´ Êwi´ tà,
a je go ˝o na po ma ga w li tur gii, tak ̋ e pi´k nie Êpie -
wa jàc. Obo je nie tyl ko ra tu jà sà sied nià zruj no wa nà
cer kiew jesz cze z cza sów ca ra Pio tra I, ale i do -
pro  wa dzi li do zbu do wa nia tej no wej, je dy nej
w oko li cy pra wo sław nej cer kwi pod le głej Ław rze
Ki jow sko-Pe czer skiej. 
Go spo da rze za pra sza jà nas by ich od wie dziç i kil -
ka dni tu od po czàç od cy wi li za cji. Na ra zie z oj -
cem Wło dzi mie rzem, je go ˝o nà, któ rà na zy wa Ba -
tiusz kà, i trój kà ich dzie ci sia da my na chwi l´
pod ro słym kasz ta now cem, de lek tu jàc si´ pach nà -
cà Êwie ̋ o ze rwa ny mi zio ła mi her ba tà i wy bor nà
do mo wà na lew kà…

mo zaik i 3000 me trów kwa dra to wych fre sków au -
tor stwa ar ty stów bi zan tyj skich i ru skich...
To naj wi´k szy ma gnes dla tu ry stów od wie dza jà -
cych So bór So fij ski – naj cen niej szy, wpi sa ny na li -
st´ Âwia to we go Dzie dzic twa Kul tu ry UNE SCO,
za by tek Ki jo wa. Tu taj dzia ła ła pierw sza na Ru si
Ki jow skiej bi blio te ka. Na zwa so bo ru po cho dzi od
sym bo lu sztu ki bi zan tyj skiej – Ha gii So phii
w Kon stan ty no po lu. Na co dzieƒ jest tu taj mu -
zeum a li tur gia od by wa si´ tyl ko z oka zji wiel kich
Êwiàt i rocz nic.
Peł na har mo nii i ar ty zmu bu dow la wznie sio na
w la tach 1017-1031, roz bu do wa na w XVII i XVIII
stu le ciu, sta ła si´ wzo rem dla ar chi tek tu ry cer -
kiew nej ca łej Ru si. Jed nak pierw sza chrze Êci jaƒ ska
Êwià ty nia ist nia ła w tym miej scu ju˝ w cza sach
zmar łej w 969 ro ku Êw. Ol gi. DziÊ głów nà ko pu ł´
zdo bi XI -wiecz ny wi ze ru nek Chry stu sa Pan to kra -
to ra i apo sto łów – ewan ge li stów. Nie ste ty, XI -
-wiecz ne fre ski za ma lo wa no olej ny mi far ba mi
w XVIII i XIX stu le ciu. W la tach 30 XX wie ku nie -
któ re z nich od sło ni´ to, po zo sta wia jàc far b´ olej nà
tam, gdzie nie prze trwa ły ory gi nal ne ma lo wi dła. 
Re li gij ne ser ce Ki jo wa i ca łej Ukra iny bi je jed nak
w Ław rze Ki jow sko-Pe czer skej. Da ła jej po czà tek
pu stel nia przy by łe go tu taj ze Êw. Gó ry Athos
w 1050 ro ku Êw. An to niu sza. DziÊ na te re nie ław -
ry spo czy wa 118 Êwi´ tych m´ ̋ ów. Tu taj mo˝ na
po me dy to waç wspól nie z piel grzy ma mi i naj bar -
dziej od czuç rytm ˝y cia mni chów. 

MO NA STYR 
ÂWI¢ TEJ TRÓJ CY
Pod pra wo sław nà ka te drà w Win ni cy je ste Êmy
Êwiad ka mi uro czy ste go Êwi´ ce nia pło dów rol nych.
Przy po mi na to tro ch´ na sze ob rz´ dy Wiel ka noc ne
i te zwià za nie ze Êwi´ tem Mat ki Bo skiej Ziel nej.
Jesz cze w in nym miej scu – na ro gat kach du ̋ e go,
ale nie tu ry stycz ne go mia sta – za trzy mu je my si´
by zro biç zdj´ cia z prze ka za nia mu Êwi´ tych ikon,
któ re piel grzy mo wa ły ju˝ przez Bia ło ruÊ i Ro sj´.
Wi ta je kil ka dzie siàt ty si´ cy wier nych. Sà or kie stry
i łzy wzru sze nia. Ka˝ dy z ze bra nych pra gnie po ca -
ło waç je den z kil ku na stu Êwi´ tych ob ra zów…
W Êwie cie pra wo sła wia Ukra iny jesz cze bar dziej
nie zwy kła oka zu je si´ wi zy ta w jed nej ze wsi Po -
do la. W Mo na sty rze Âwi´ tej Trój cy. Iwan – nasz
za przy jaê nio ny Ukra iniec – wspo ma gał fi nan so wo
je go re kon struk cj´, bo so wie ci moc no znisz czy li
kom pleks w 1961 ro ku. Wi ta jà cy nas oj ciec Wło -
dzi mierz za czàł je go od bu do w´ swo imi r´ ka mi
i wła sny mi Êrod ka mi. Iwan z gru pà zna jo mych po -
ma ga mu tak jak mo ̋ e, gdy˝ to miej sce wa˝ ne jest
dla ukra iƒ skiej re li gii, hi sto rii i kul tu ry. Spe cjal nie
dla nas i dla kil ku ku ra cju szy z po bli skie go sa na -
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Sobór Sofijski 
– najcenniejszy
zabytek 
Kijowa



ny park zaj mu je 150 ha po -
wierzch ni i zo stał tak za pro jek to -
wa ny, by mógł bu dziç ró˝ ne
wra ̋ e nia i emo cje. Wa˝ nà ro l´
od gry wa szmer wo dy i szum
drzew. W przy ro d´ har mo nij nie
wkom po no wa no bia łe mar mu ro -
we po mni ki – wi ze run ki bóstw
grec kich i po sta ci z hi sto rii sta ro -
˝yt nej. W´ drów ka po ogro dzie
jest me ta fo rà dro gi pro wa dzà cej
przez czy Êciec do ra ju. DziÊ do -
dat ko wà atrak cjà dla tu ry stów sà

prze ja˝d˝ ki stat kiem po je zior ku, prze pra wa ło dzià
przez tu nel, a na wet zdj´ cia z w´ ̋ em boa na szyi…
Po od po czyn ku ru sza my da lej pol skim tro pem –
w kie run ku Tar no po la. Do Ław ry, w któ rej kie dyÊ
mo dli ło si´ wie lu Po la ków. Był wÊród nich tak ̋ e
Ju liusz Sło wac ki. DziÊ sły nà cy z cu dow nych
uzdro wieƒ klasz tor przy cià ga piel grzy mów, cho -
rych i ˝e bra ków. 
Hi sto ria sank tu arium ma osiem wie ków, ale obec -
ny kształt otrzy ma ło ono w dru giej po ło wie XVIII
stu le cia. Zgod nie z pro jek tem Êlà skie go ar chi tek ta
Jo han na Got t frie da Hof f ma na, spro wa dzo ne go
tu taj przez sta ro st´ ka niow skie go – Mi ko ła ja Po -
toc kie go. Ten naj wi´k szy oÊro dek kul tu ma ryj ne go
na Ukra inie wspól ny był dłu go dla pra wo sław -
nych, gre ko ka to li ków i ka to li ków. DziÊ piel grzy -
mu jà tu taj głów nie wy znaw cy pra wo sła wia
pod zwierzch nic twem Pa triar cha tu Mo skiew skie -
go. A głów nym ce lem piel grzy mek jest wy pi cie
wo dy z cu dow ne go êró deł ka. 

ÂLA DA MI 
WSPÓL NEJ HI STO RII
Ni gdy nie by ły to zie mie spo koj ne. Cho cim jest
przy kła dem hi sto rycz nych za wi ło Êci Ukra iny.
Przez ko lej ne stu le cia te re ny te na le ̋ a ły do ksi´ -
stwa ki jow skie go, wo łyƒ skie go, ha lic ko -wło dzi -
mie rzow skie go. A tak ̋ e do Moł da wi, Tur cji i Pol -
ski. Wzno szà ce si´ wy so ko nad brze ga mi rze ki
po t´˝ ne basz ty, bra my, gan ki strze lec kie i mu ry
for ty fi ka cji bro ni ły do st´ pu ob cym. 
Dzi siaj ru iny for ty fi ka cji za pew nia jà od wie dza jà -
cym je Po la kom wie le sen ty men tal nych i hi sto rycz -
nych re flek sji. A wszyst kim wspa nia ły wi dok
na roz cià ga jà ce si´ po dru giej stro nie rze ki Po do le.
War to je od wie dziç choç by ze wzgl´ du na Ka mie -
niec Po dol ski – mia sto le gen d´, na zy wa ne: „ste po -
wà sto li cà” i „przed mu rzem chrze Êci jaƒ stwa”.
Zwy ci´ stwa i woj ny, try um fy i kl´ ski, zma ga nia
chrze Êci jan z is la mem – wszyst ko to mo˝ na od czuç
w´ dru jàc uli ca mi mia sta. Tu˝ przy wej Êciu do ka te -
dry stoi mi na ret (je go za cho wa nie by ło jed nym
z wa run ków pol sko -tu rec kie go
trak ta tu po ko jo we go z 1699 r.).
To je dy ny przy pa dek w Êwie cie,
gdy mi na ret wieƒ czy fi gur ka
Mat ki Bo skiej! W Ka mieƒ cu
obok ko Êcio łów ka to lic kich mi ja
si´ cer kwie, do my mo dli twy ka -
ra imów, ko Êcio ły or miaƒ skie.
Po la cy ode gra li wa˝ nà ro l´ w hi -
sto rii mia s ta, ale wy raê ny jest
tak ̋ e wpływ in nych kul tur.
W tym ty glu ró˝ nych na ro dów,
po wsta wa ły no we prà dy, ro dzi ła
si´ szcze gól na, nie uchwyt na,
a jed nak wy czu wal na tak ̋ e i dziÊ at mos fe ra mia sta.
Bru ko wa na or miaƒ ska ulicz ka bie gnie w dół. Po -
po łu dnie jest tu ci che i tro ch´ sen ne. Do cho dzi my
nià do wy so kie go brze gu Smo try cza. Gł´ bo ki jar
ota cza mia sto. Wi daç stàd słyn nà dzi´ ki Sien kie wi -
czo wi for te c´ i niemniej słyn ny most. 
Ale nie wszyst kie pol skie Êla dy na Ukra inie wià ̋ à
si´ z wal kà. Nad brze ga mi rze ki Ka mion ki, w oko -
li cach Hu ma nia, Sta ni sław Szcz´ sny Po toc ki za ło -
˝ył naj słyn niej szy obok Pu ław i Ar ka dii ogród sen -
ty men tal ny. Ten wspa nia ły park swo jà na zw´ i po -
wsta nie za wdzi´ cza mi ło Êci. Jest sym bo lem wiel -
kie go uczu cia hra bie go do Zo fii Wit to wej, uwa ̋ a -
nej za naj pi´k niej szà ko bie t´ ów cze snej Eu ro py.
Traf nym po su ni´ ciem pro jek tan ta – Lu dwi ka Met -
zel la by ło wy ko rzy sta nie 23-me tro wej ró˝ ni cy po -
zio mów te re nu oraz rze ki, któ ra wpły wa do sta wu
znaj du jà ce go si´ na po ło ̋ o nym ni ̋ ej wznie sie niu.
Staw za si la ka ska dy i wo do spa dy oraz wy peł nio ny
wo dà tu nel – na zwa ny Styk sem. Ten sen ty men tal -
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DE JA VU 
W ODE SSIE 
Kwit nie tu ka pi ta lizm, ale nikt nie bu rzy kil ku dzie -
si´ cio me tro we go po mni ka Le ni na, zbu do wa ne go
w 1967 ro ku przez twór c´ mo skiew skie go mau zo -
leum. Przy na le˝ noÊç do Ukra iny nie tłu mi t´ sk no ty
za XIX wie kiem, gdy Ode ss´ na zy wa no Ro syj skà
Ame ry kà. Tu taj na co dzieƒ po wa ga Eisen ste ina –
twór cy fil mu „Pan cer nik Po tiom kin” – prze pla ta
si´ z hu mo rem Ju liu sza Ma chul skie go i Je rze go
Stuh ra. Bo Ode ssa to cià głe po wro ty na Scho dy
Po tiom ki now skie i do sà sia du jà cej z ni mi, otwar tej
w czerw cu 2001 ro ku re stau ra cji „De ̋ a wju”. 
Przed wej Êciem zdj´ cie dzier ̋ à cej w r´ ce sierp
i młot Sta tuy Wol no Êci, a na drzwiach in for ma cja:
„Oso by, któ re nie spodo ba jà si´ ad mi ni stra cji lo -
ka lu mo gà nie zo staç wpusz czo ne do Êrod ka”.
Do st´ pu bro ni tak ̋ e odêwier ny w ta kiej sa mej li -
be rii jak ten z fil mu Ma chul skie go „Déjà vu”. Bo -
imy si´, ˝e po pro si o „pro pusk”, ale w koƒ cu
usłu˝ nie otwie ra drzwi. A w sie ni wi ta du ̋ e po -
pier sie Le ni na z peł nà opty mi zmu sen ten cjà: „Na
ro we rze do Êwie tla nej przy szło Êci!”. Nad wszyst -
kim gó ru je wy ma chu jà cy sza blà Je rzy Stuhr
w mun du rze bia ło gwar dzi sty. 

MIA STO 
LWA
To wła Ênie Êre dnio wiecz ny ry nek – ser ce Lwo wa,
wspa nia ła mo zai ka ar chi tek to nicz nych sty lów –
i ota cza jà ce go per ły ar chi tek tu ry za pew ni ły mia -
stu miej sce na li Êcie Êwia to we go dzie dzic twa
UNE SCO. Kie dyÊ miesz ka li tu taj bo ga ci miesz -
cza nie, ge ne ra ło wie, ksià ̋ ´ ta, kró lo wie. Na pla cu
skła da no hoł dy, do ko ny wa no stra ceƒ, od by wa ły
si´ wa˝ ne ce re mo nie ˝a łob ne. Tu taj Jó zef Pił sud -
ski od bie rał de fi la d´ z oka zji przy zna nia mia stu
Vir tu ti Mi li ta ri… 
Ma w so bie Lwów coÊ z Wied nia i Kra ko wa. Uwo -
dzi uro dà za byt ków, peł nà no stal gii at mos fe rà i na -
gro ma dze niem twór czych wi bra cji. Jest tro ch´ pro -
win cjo nal ny, sta ro Êwiec ki, ale jed no cze Ênie otwar ty
na wszyst ko co no we. Za nu rzo ny w at mos fe rze
mi sty ki, le gend, spe cy ficz ne go hu mo ru…
Po dob nie jak Sin ga pur jest mia stem lwa. Ma go
w her bie od XIV wie ku. Bo Lew to imi´ ru skie go
ksi´ cia – za ło ̋ y cie la gro du. I tak jak w da le kim
Sin ga pu rze prze pla ta jà si´ tu taj Êcie˝ ki ró˝ nych re -
li gii, na ro dów, kul tur. Nie co pro win cjo nal ny, po ło -
˝o ny na ubo czu Eu ro py, a jed nak Êwia to wy… 
Lwiw, Lwów, Lem berg, Le opo lis... Jesz cze w cza -
sach ZSRR zna lazł si´ na tra sie na szej w´ drów ki
do Azji Cen tral nej. Nie licz ne ho te le p´ ka ły
w szwach, wi´c ca łà noc spa ce ro wa li Êmy po
mie Ê cie Grot t ge ra, Ba na cha, Ko nop nic kiej, Za -
pol skiej, He ma ra... Pa trzy li Êmy na znisz czo ne
fa sa dy wspa nia łych ko Êcio łów, pa ła ców,
miesz czaƒ skich ka mie nic. Ale ju˝ wte dy
ule gli Êmy ma gii Lwo wa, uro ko wi je go ofi -
cyn i po dwó rek. Zwłasz cza, ˝e wy ra sta li -
Êmy na Dol nym Âlà sku, gdzie Lwo wia cy
sta no wi li po woj nie zna czà cà gru p´.
Wra ca jàc po la tach wie lo krot nie do
Lwo wa, pi szàc prze wod nik po tym
mie Êcie, zo ba czy li Êmy zu peł nie in ny
Êwiat. Od no wio nych i pi´k nie ilu mi no -
wa nych za byt ków, czyn nych przez ca łà
do b´ knaj pek.
Wy pi je my tu taj praw dzi wie or -
miaƒ skà ka w´, zje my ukra iƒ skie
– za pie czo ne w Êmie ta nie – piel -
mie ny, za mó wi my hu cul ski ko -
cio łek, spró bu je my win pro sto
z Kry mu, ku pi my na ba za rze
praw dzi wy sok z gra na tów z da -
le kie go Azer bej d˝a nu. A jed no -
cze Ênie mo ̋ e my za mó wiç tor cik
Sa che ra i pach nà cà jak w Wied -
niu ka w´, po czuç smak wy kwint -
nej kuch ni fran cu skiej czy zjeÊç
po pro stu mek sy kaƒ skie bu ri to. 
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Kon tu ry zu ni fi ko wa nych dra pa czy chmur, Ca dil -
lac z epo ki (a na nim atra py pie czy wa z bu tel ka mi
bim bru, któ ry u Ma chul skie go w´ dro wał sa nia mi
na Ala sk´), mi´k kie fo te le... No i za to pio ny w mi s -
ce z ce men tem ma fio so... 
Wszyst ko ju˝ by ło. I wszyst ko si´ po wta rza. Déjà
vu, a ra czej De ̋ a wju, jak to w Ode ssie – wie lo na -
ro do wym ty glu, mie Êcie spe cy ficz ne go hu mo ru,
sie dzi bie naj star szej wy twór ni fil mo wej nie tyl ko
Ukra iny i by łe go ZSRR, ale i Ro sji.
Ze Êwia ta re stau ra cji „De ̋ a wju” wy cho dzi my
wprost na le gen dar ne Scho dy Pri mor skie, zwa ne
Po tiom ki now ski mi. Ma jà 192 stop nie, 136 me trów
dłu go Êci i 27 me trów wy so ko Êci. Zbu do wa no je
w la tach 1834-1841. Łà czà sta re z no wym. Mia s to
z por tem. Re stau ra cj´ „De ja Wju” z Dwor   cem
Mor skim i ho te lem Kem pin ski, któ ry nie bez opo -
rów miesz kaƒ ców wpi sał si´ nie daw no w pej za˝
por tu i mia sta (w noc nych Êwia tłach przy po mi na
no wo jor ski Emi pre Sta te Bu il ding). To na tych
scho dach zgi n´ ło z ràk ba ło gwar dzi stów po nad
dwa ty sià ce lu dzi. Tu taj po sta wił ka me ry Eisen ste -
in, a wie le lat póê niej Ju liusz Ma chul ski. 
Ar ty Êci za wsze lu bi li Ode ss´, choç nie któ rzy – jak
Pusz kin i Mic kie wicz – zna leê li si´ tu taj na przy -
mu so wym ze sła niu. Lu dzi sztu ki przy cià ga ła nie
tyl ko nie zwy kła at mos fe ra ma ni fe stu jà ce go nie za -
le˝ noÊç mia sta, ale i naj star sza w Ro sji i ZSRR
wy twór nia fil mo wa. To tu taj, w po ko ju nr 326
Ho te lu Lon dyn skij, le gen dar na ame ry kaƒ ska tan -
cer ka Isa do ra Dun can spo ty ka ła si´ z ro syj skim
po età Sier gie jem Je sie ni nem. Ich zwià zek pe łen
na mi´t no Êci i cier pie nia naj ła god niej mo˝ na 

Wkra cza my w chro nio ny kie dyÊ ˝e la znà kur ty nà
Êwiat agi ta cji i pro pa gan dy. W re al noÊç Zwiàz ku
Ra dziec kie go. W to a le cie mo ̋ e my zo ba czyç apa -
ra tu r´ do pro duk cji sa mo go nu. Pla ka ty przy po mi -
na jà, ˝e „Kto nie pra cu je, ten nie je” a „Trosz czy
si´ o nas na Krem lu to wa rzysz Sta lin”. Bar to po
pro stu wy j´ ta z fil mu Ma chul skie go „Bu łocz na ja”
z wy ce lo wa nym w go Êci ckm -em. Tym sa mym,
któ ry wi dzo wie oglà da li w fil mie „Déjà vu”. Cz´Êç
sto li ków usta wio no po Êród okr´ to wych ko mi nów
(ze zna kiem sier pa i mło ta) – na po kła dzie oto -
czo ne go wo dà stat ku „Ab cha zja”... 
Prze bra ni za pio nie rów i kom so mol ców kel ne rzy
uwi ja jà si´ jak w ukro pie, bo na brak go Êci re stau -
ra cja nie na rze ka. No wo za trud nia ni pra cow ni cy
oglà da jà w ra mach szko le nia film „De ja vu”. Naj -
wi´k sze wra ̋ e nie ro bi jed nak me nu – peł ne re pro -
duk cji agi ta cyj nych pla ka tów i nazw nie zna nych
ni gdzie in dziej po traw. Mo˝ na de lek to waç si´
„Êwie ̋ à kom so moł kà”, „karl mark si zmem”, „˝ar -
tem Pi no che ta”, „za kà skà pro le ta riac kà”, czy da -
niem „Pro le ta riu sze wszyst kich kra jów łàcz cie
si´!”. „Ate izm po chłop sku” to po pro stu je siotr
w wa rzy wach, a sa łat ka z tuƒ czy ka – „Siód ma
Flo ta USA”. My za mó wi li Êmy coÊ l˝ej sze go –
„Ênia da nie kom so mol ca na dwie oso by”. Do sta li -
Êmy ka wał chle ba, sło ni ny, pusz k´ szpro tek, ce bu -
l´ i czy stà wód k´... 
Na znu dzo nych so wiec kà rze czy wi sto Êcià cze ka
ame ry kaƒ skie skrzy dło re stau ra cji, przy bli ̋ a jà ce
cza sy pro hi bi cji w Chi ca go. Tak ̋ e war to zaj rzeç
do to a le ty, by zo ba czyç jak w Ame ry ce p´ dzo no
bim ber. W sa mej re stau ra cji jest bar dziej no bli wie.

Na stronie obok:
W słynnym
odesskim hotelu
„Londynskij”
amerykańska
tancerka
Isadora Duncan
spotykała się
z rosyjskim
poetą
Siergiejem
Jesieninem. 

Poniżej:
Adoracja
świętych ikon 
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w pi guł ce smak dzi kiej przy ro dy. To nasz sen ty -
men tal ny po wrót do po zna nej przed 20 la ty Del ty
Du na ju – naj wi´k sze go re zer wa tu przy ro dy Eu ro -
py. Wte dy jed nak by li Êmy po stro nie ru muƒ skiej,
te raz od wie dza my zu peł nie dzie wi czà, pra wie nie
opi sa nà, mniej szà, ale cie ka wà cz´Êç ukra iƒ skà. 
Kie dyÊ Wił ko wo na zwa no słusz nie „We ne cjà
Ukra iny”. Za ło ̋ o na w XVIII wie ku wio ska jest
swo istà bra mà do wod ne go Êwia ta. Da lej mo˝ na
prze miesz czaç si´ ju˝ tyl ko na łód kach i mo to ro -
wych ło dziach. Pod glà da my wi´c pta ki, fo to gra fu -
je my za cho dy słoƒ ca i dzi kie ko nie, słu cha my Êwi -
stu po wie wa jà cych na wie trze, a cià gnà cych si´ po
ho ry zont trzci no wych la sów… Tra fia my na wet do
ry bac kie go chu to ru, gdzie w pry mi tyw nych wa -
run kach i w mo rzu ata ku jà cych non stop ko ma -
rów – ˝y je przez 2 ty go dnie po nad 20 ry ba ków
zmie nia nych póê niej przez ko le gów. Na jed nej
z wy se pek po zna je my, miesz ka jà ce tam sa mot nie,
dwie sio stry – po nad osiem dzie si´ cio let nie ko bie -
ty. Jed na z nich ni gdy nie opu Êci ła te go miej sca,
dru ga – a˝ trzy krot nie – by ła we wsi Wił ko wo…
Ma jà swo je upraw ne po let ka, a resz t´ – jak trze ba
– do wo ̋ à im za przy jaê nie ni ry ba cy…Czu je my si´
jak we Ênie, jak w nie do st´p nych za kàt kach Azji.
I nie do wie rza my, ˝e tam by li Êmy le ̋ àc – kil ka dni
póê niej – na prze peł nio nej ludê mi czar no mor skiej
pla ̋ y, któ rà dzie li od wsi Wił ko wo tyl ko 20 mi nut
jaz dy lo kal nym au to bu sem…
Nor mal ne mia ry nie przy sta jà do bo ga te go dzie -
dzic twa re li gij ne go, spo łecz ne go i kul tu ral ne go
ukra iƒ skiej zie mi. Ukra ina jest jed no cze Ênie bli ska
i da le ka. Bli ska wspól nà hi sto rià, wspo mnie nia mi
lu dzi, re li già. I da le ka. Bo ina czej roz kła da jà si´ tu -
taj ak cen ty i in ne sà pro por cje. Na pew no ma na
nie tak ̋ e wpływ ten bez kres pól, łàk i ste pu... 

okre Ê liç ja ko trud ny. Cza sa mi wła Ênie do te go po -
ko ju Je sie nin za pra szał zna jo mych i pro sił, al bo
zmu szał Isa do r´, by dla nich taƒ czy ła. Nie mo gła
mu od mó wiç, ale je Êli nie lu bi ła ko goÊ z go Êci, wy -
ra ̋ a ła to taƒ cem. Isa do ra zgi n´ ła, gdy jej szal za -
plà tał si´ w szpry chy spor to we go bu gat ti. Czy to,
˝e tak wi tal na, ra do sna, by wa ła tu taj, da ło ja kàÊ
czàst k´ ener gii Ode ssie? My Êli my o tym ˝e gna jàc
w por cie bry tyj ski sta tek z dwo ma ty sià ca mi tu ry s -
tów. Jak w cza sach naj lep szej Êwiet no Êci, jak w fil -
mie spon ta nicz nie ˝e gna jà ich miesz kaƒ cy Ode ssy
przy dêwi´ kach gra jà cej tro ch´ unie sio ne, tro ch´
pa trio tycz ne ka wał ki or kie stry... I za raz pie Êni Mi -
szy Szu fu tin skie go – uwiel bia ne go ode sskie go
bar da, miesz ka jà ce go dziÊ w Fi la del fii, na bra ły do -
dat ko we go wa lo ru. Ale tyl ko pie Êni po wsta łe tu taj,
w Ode ssie, bo te naj now sze, ame ry kaƒ skie sà ju˝
zu peł nie z in ne go Êwia ta.
To co zo sta wi li po so bie ar ty Êci czu je si´ na słyn -
nym dep ta ku Die ri ba siw ska. Jest on miej scem spo -
tkaƒ za rów no miesz kaƒ ców Ode ssy jak i tu ry stów.
Ka˝ dy mo ̋ e po czuç si´ tu taj do brze i na lu zie. 

WE NE CJA UKRA INY
Jesz cze nie tak daw no te mu wsi Wił ko wo nie by ło
w ogó le na ma pie, bo w cza sach ZSRR sta cjo no -
wa ły tu taj ne jed nost ki Czar no mor skiej Flo ty. DziÊ
nie Êmia ło wkra cza tu ry sty ka, ale za gra nicz ni go -
Êcie do wo ̋ e ni sà zwy kle tyl ko na kil ka go dzin au -
to ka ra mi z Ki jo wa i od le głej o pi´ç go dzin jaz dy
sa mo cho dem Ode ssy. Wszyst ko po to, by zo ba -
czyç z bli ska pe li ka ny, cza ple, po czuç ni czym
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W sieni
restauracji
„Deża wju”
w Odessie
wkraczamy
w świat realnego
socjalizmu
i filmu Juliusza
Machulskiego
„Deja vu”. 

Poniżej:
Chutor rybacki
w ukraińskiej
części Delty
Dunaju. 
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P i´ç ty si´ cy ki lo me -
trów, po au to stra dach
i bez dro ̋ ach Ukra iny,
w czter dzie sto stop -
nio wym upa le, z Ki jo -

wa na Krym i z po wro tem. Nie -
po wta rzal ny test za ło gi i sa mo -
cho du. Wszy scy zda li eg za min
na piàt k´… dzien ni karz
Krzysz tof Hipsz, fo to re por ter
An drzej Hel dwe in i Fiat Se di ci.
A wszyst ko to za le d wie w cià gu
dzie si´ ciu dni.
Wy pra w´ zor ga ni zo wa ło Ukra -
iƒ skie Sto wa rzy sze nie Dzien ni -
ka rzy Mo to ry za cyj nych. Ju˝
po raz dzie sià ty wzi´ li w niej
udział dzien ni ka rze z Au strii,
Tur cji, Czech, Bia ło ru si i Ro sji.
Dwa dzie Êcia sa mo cho dów mia -
ło do po ko na nia tra s´ li czà cà
oko ło 3 ty si´ cy ki lo me trów wio -
dà cà ze sto li cy Ukra iny do naj -
od le glej szych za kàt ków Kry mu.
Na sza za ło ga, dzi´ ki wspar ciu
Fiat Au to Po land, po je cha ła 
Fia tem Se di ci 1,9. Uro czy sty
start miał miej sce w sta cji Fia ta
w Rze szo wie, gdzie po kon fe -
ren cji pra so wej z miej sco wy mi
me dia mi wy star to wa li Êmy do
na sze go pierw sze go od cin ka, do
Ki jo wa. Tam na stà pił uro czy sty
start sprzed ukra iƒ skie go Par la -
men tu. W ko lum nie, eskor to wa -
nej przez mi li cj´ (wszyst ko po
to, aby kil ku set ki lo me tro we od -
cin ki po ko ny waç jak naj szyb -
ciej) ru szy li Êmy w stro n´
Chmiel ni ka, miej sca, gdzie swo -
jà sie dzi b´ usta no wił Boh dan
Chmiel nic ki. Ten pierw szy etap
był jed no cze Ênie wa˝ nym
spraw dzia nem dla au ta i nas 
sa mych. Po dró ̋ o wa nie w doÊç
eks tre mal nych wa run kach (tem -
pe ra tu ra) i ze Êred nià pr´d ko Ê -

cià ok. 100 km/h uÊwia do mił
nam, ˝e mi mo nie wiel kich ga ba -
ry tów i doÊç twar de go za wie sze -
nia au to jest nam bar dzo przy ja -
zne. By ło to wa˝ ne, bo wiem
ka˝ de go dnia pro gram był nie -
zwy kle na pi´ ty: licz ne spo tka -
nia, kon fe ren cje pra so we, zwie -
dza nie za byt ko wych miejsc
i obiek tów wy ma ga ły do brej
kon dy cji, a tej, na wet po po ko -
na niu kil ku set ki lo me tro we go
od cin ka, ni gdy nam nie bra ko -
wa ło. Jak choç by w Czar nym

Ka mie niu, nie zwy kłym miej scu
na ste pach Aker ma nu czy Bach -
czy sa ra ju, sto li cy im pe rium Tu -
haj -be ja. Ja ko ˝e mar ka Fiat jest
na Ukra inie ma ło zna na, na sze
Se di ci wzbu dza ło spo re za in te -
re so wa nie, szcze gól nie je go na -
p´d 4x4, któ ry spraw dza si´ 
tu taj zna ko mi cie. Cz´Êç dróg
bo wiem jest w sta nie doÊç opła -
ka nym i spraw ne po ru sza nie si´,
zwłasz cza w cen tral nej Ukra -
inie, to sztu ka nie la da. Dru gim
wa˝ nym ar gu men tem by ło zu ̋ y -
cie pa li wa, któ re nie ukry wam,
za sko czy ło tak ̋ e nas sa mych.
Oto bo wiem sa mo chód na ca łej
tra sie prze jaz du kon su mo wał

Êred nio za le d wie 5,7 li tra ole ju
na p´ do we go na sto ki lo me trów!
A ˝e ce ny pa liw na Ukra inie
rów nie˝ po w´ dro wa ły zna czà co
do gó ry, fakt ten wzbu dzał
szcze ry po dziw. Zwłasz cza u or -
ga ni za to rów, dla któ rych by li -
Êmy naj mniej pa li wo ̋ er nà za ło -
gà, bo wiem star tu jà ce Maz dy,
BMW, Ssan gY on gi, Da ewoo,
Che vro le ty czy Ła dy mu sia ły 
za trzy my waç si´ na sta cjach
ben zy no wych cz´ Êciej ni˝ my.
Je dy nym man ka men tem by ła
zie le nie jà ca ru ra wy de cho wa,
ale na to nie mie li Êmy ju˝ ˝ad -
ne go wpły wu – to je dy nie Êwia -
dec two du ̋ e go za siar cze nia la -
ne go do ba ku pa li wa, co jed nak
nie mia ło ˝ad ne go wpły wu
na pra c´ sil ni ka. 
Ukra iƒ ski ob jazd, fi nan so wa ny
przez miej sco wych oli gar chów,
od by wa jà cy si´ pod pa tro na tem
Mi ni ster stwa Spraw We wn´trz -
nych, miał na ce lu przede
wszyst kim pre zen ta cj´ kra ju, je -
go za byt ków i osià gni´ç go spo -
dar czych. W ten spo sób biz nes -
me ni sta ra jà si´ wy r´ czyç paƒ -
stwo we urz´ dy, któ re nie za -
wsze w spo sób sku tecz ny pro -
mu jà swój kraj na ze wnàtrz. 

W Sedici
po drogach Ukrainy

K. Hipsz,
redaktor
naczelny
miesięcznika
poświęconego
ekstremalnym
sportom
samochodowym
„Speed”,
fotograf 
A. Heldwein
i Fiat Sedici
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P rzed dwudziestu laty
na przedmieściach Nowego

Sącza urządzano park etnograficzny.
Z czterech regionów Ziemi Sądeckiej
przeniesiono tam najstarsze
i najbardziej charakterystyczne dla
ludowej architektury tych okolic
budowle. Wśród nich znalazła się
nawiedzona chata z Wierchomli.
Kiedy w izbach wszystko stanęło już
na swoim miejscu, chatę zamknięto
na klucz. Po kilku dniach pracownicy
skansenu weszli do wnętrza i ze
zdziwieniem zobaczyli, że meble są
odsunięte od ścian, a niektóre
drobne przedmioty leżą w nieładzie
na podłodze. W kilka dni potem stróż
nocny obchodząc zabytkową wioskę
zobaczył na kamiennych schodkach
przed chatą skulony ciemny kształt
zgarbionego człowieka, siedzącego
z twarzą ukrytą w dłoniach. Gdy
podszedł bliżej, usłyszał stłumiony
płacz, a kiedy odezwał się – zjawa
zniknęła. Podobno przed wieloma
laty, któryś z właścicieli popełnił w tej
chacie samobójstwo.
Na krużgankach i w korytarzach
renesansowego zamku w Suchej
Beskidzkiej pojawia się natomiast
widmowa postać damy w czarnym
stroju, jaki w XVIII w. nosiły owdowiałe
matrony wysokiego rodu.
Niewidzialna ręka otwiera drzwi
w amfiladzie komnat, a zimny
podmuch daje się odczuć, gdy ma się
pojawić. Zamkowa opowieść głosi, że
jest to widmo Anny Konstancji
z Lubomirskich Wielopolskiej
Małachowskiej, władającej kiedyś
tymi ziemiami. Była ona żoną dwóch
magnatów – Jana Kazimierza
Wielopolskiego, który wkrótce
po ślubie zmarł zapisując jej wielkie

rRUBRYKI
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RYS. Janusz Stefaniak

Nawiedzone miejsca 
południowej Polski

dobra zwane „państwem suskim”.
Zaś drugi mąż – Stanisław
Małachowski, uczynił Annę
Konstancję jeszcze bogatszą, ale
i z nim pozostała w małżeństwie
zaledwie trzy lata. 
Ludzie równi jej stanem podziwiali
energię i rozsądek, z jakim młoda
jeszcze wdowa zarządzała majątkiem.
Ale poddani – mieszczanie i chłopi
– drżeli przed „srogą panią”. Anna
Konstancja ustanowiła kodeks praw
dla poddanych, a w Wieży Zegarowej
na zamku sama sprawowała sądy.
Nawet za drobne przewinienia
wymierzała karę chłosty i skazywała
na wtrącenie do lochu. Dożyła
sędziwego wieku. Pochowano ją
w krypcie miejscowego kościoła.
Poddani i służba odetchnęli, ale
jeszcze nie wypaliły się znicze
na grobowej płycie, kiedy
na cmentarzu zaczęło pojawiać się
jej widmo. Widywano zjawę
nawet wówczas, gdy
dobra suskie przeszły
na innych właścicieli
– Branickich, a później
Tarnowskich. Anna
Konstancja we wdowim
welonie prześladowała
nie tylko pałacowych
gości, ale również straż
obywatelską. 
Z Pałacem Wielopolskich
w Krakowie wiąże się
opowieść o Czarnej
Damie zapisana przez
biskupa krakowskiego
Łętowskiego, który miał
słyszeć ją od pewnego
sędziwego księdza.
Ksiądz ów, jeszcze jako
wikary, uczestniczył



Na dziedzińcu górnego zamku
w Niedzicy i w pobliżu zamkowej
kaplicy pojawia się w poszumie
wichru kobieca postać w bieli,
sięgająca sklepienia. Legenda głosi,
że to duch nieszczęsnej księżniczki
z kraju Inków Uminy, która tu żyła
przez lat kilka jako żona jednego
z właścicieli zamku.
W połowie XVIII w. potomek
węgierskiej rodziny Sebastian
Berzevicy wyruszył do Ameryki
Południowej w poszukiwaniu przygód
– i zapewne majątku. Po latach
osiadł w Peru i tam ożenił się
z Indianką ze szlachetnego rodu
z krwi dawnych władców państwa
Inków. Mieli jedną córkę imieniem
Umina, która w wieku 15 lat wyszła
za młodzieńca z równie świetnej
inkaskiej rodziny, imieniem Tupak
Amaru. Kiedy w Peru wybuchło
powstanie przeciwko Hiszpanom
na jego czele stanął krewny męża
Uminy. Po upadku powstania
Sebastian Berzevicy wraz z Uminą
i jej mężem uszli do Europy,
zabierając ze sobą część
legendarnego skarbu Inków,
przynależnego z mocy prawa rodzinie
Tupak Amaru. W Europie dosięgła ich
zemsta Hiszpanów – męża Uminy
zasztyletowano w weneckim zaułku.
Na krótko przed jego śmiercią Umina
urodziła syna. Stary Berzevicy
postanowił wraz z Uminą i wnukiem
powrócić do zamku nad Dunajcem.
Po roku w niedzickim zamku Uminę
zasztyletowano. Aby ocalić wnuka,
Berzevicy kazał go zaadoptować
swym dalekim kuzynom Beneszom,
przepisując na nich majątek. 
Antoni – bo takie imię wymienia się
w akcie adopcji – znał tajemnicę
swego pochodzenia i skarbu Inków.
Na łożu śmierci zaklinał swych
synów, aby nie szukali bogactw
władców Peru, gdyż ciąży na nich
przekleństwo. Uminę podobno
pochowano pod kaplicą w srebrnej
trumnie, a pod całun włożono
dokument sporządzony pismem
węzełkowym „kipu” – może
testament Tupak Amaru, 
a może wskazówkę, jak dotrzeć
do skarbu?
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w przerażającym zdarzeniu. 
Otóż w burzliwą noc jakiś człowiek
w płaszczu z kapturem zastukał
w okno wikarówki i poprosił go, 
aby pojechał z nim do umierającego.
Ksiądz wraz z kościelnym wsiedli
do karety. Jechali długo skręcając
w coraz to inne ulice. Po przybyciu
na miejsce wprowadzono ich do
bogato urządzonej sali. Za stołem
pokrytym czarnym suknem siedział
starszy mężczyzna w masce, a obok
niego młoda zapłakana dziewczyna
w czarnej sukni. Mężczyzna kazał
wyspowiadać przerażoną dziewczynę
i przygotować ją na śmierć. Kiedy
ksiądz zaprotestował, mężczyzna
zagroził mu ścięciem. Przerażony
duchowny wyspowiadał pannę
i udzielił jej komunii, a wtedy kat ściął
jej głowę. Duchowny i kościelny byli

bliscy omdlenia, więc podano im
ku pokrzepieniu wino. Księdzu
jednak tak trzęsły się ręce, że rozlał

część wina, kościelny zaś wypił swój
kieliszek do dna. Kościelny jeszcze tej
nocy zmarł w męczarniach, ksiądz zaś
ciężko rozchorował się – wino bowiem
było zatrute. Nieszczęsną pannę
spotkał tak straszny los za to, że
pałała występną miłością do
pokojowca. Po latach, kiedy wezwano
księdza do pałacu Wielopolskich, by
oddał ostatnią posługę
umierającemu, rozpoznał salę, gdzie
odbyła się egzekucja. Odtąd na
rodzinie Wielopolskich zaciążyć miało
przekleństwo, zaś w Pałacu pojawiła
się Czarna Dama. 
Z kolei wśród ruin gotyckiego zamku
w Ogrodzieńcu wieczorami lub nocą
można zobaczyć zjawę Czarnego Psa,
który ciągnie za sobą długi, brzęczący
łańcuch. Oczy jego płoną, sierść jest
smoliście czarna. Stara powieść
głosi, że tak po wsze czasy pokutuje
kasztelan Stanisław Warszycki. Ten
okrutny pan tu właśnie,
na zewnętrznym dziedzińcu zamku,
urządził grotę zwaną „Męczarnią
Warszyckiego”, gdzie torturowano
opornych poddanych. 
Równie okrutnie poczynał sobie ze
służbą, a nawet z domownikami.
Podobno i własną żonę skazał
na publiczną chłostę. 

Zamek w Pieskowej Skale ma swoich
widmowych mieszkańców, którzy tylko
nocami odwiedzają jego mury. Błądzi
więc po dziedzińcu i korytarzach
mężczyzna w długiej czarnej opończy
z kapturem, który jakby skrywa ściętą
z królewskiego wyroku głowę. W takiej
właśnie postaci pojawia się dawny pan
na Pieskowej Skale, Krzysztof Szafraniec,
warchoł i pieniacz, występujący przeciw
królewskiej władzy. Został ścięty
na Rynku Krakowskim z wyroku Stefana
Batorego. Ciało jego pochowano
w podziemiach kościoła Dominikanów,
niedaleko miejsca kaźni, a jego duch
w postaci bezgłowego upiora powraca
nocami do swojej posiadłości. 
Drugie widmo Pieskowej Skały to
nieszczęsna Dorota – za życia była żoną
jednego z kasztelanów zamku. Zazdrosny
mąż podsłuchał, jak spowiadała się
księdzu z miłości do nadwornego lutnisty,
i kazał wtrącić ją do lochu, skazując
na śmierć głodową. Zjawa Doroty nieraz
widywana jest na pierwszym piętrze,
w sieni, gdzie niegdyś była zamkowa
kaplica. Kobieta w ciemnej opończy
zarzuconej na suknię klęczy z twarzą
zwróconą ku ścianie. Gdy podejdzie się
blisko niej – rozwiewa się w powietrzu. 



F irma Manta Multimedia zaprezentowała DVD 080
X-Recorder – urządzenie będące odtwarzaczem DVD

z wbudowanym tunerem telewizyjnym, wzbogacone o różne
funkcje nagrywania. Manta umożliwia zgrywanie materiału
wprost do skompresowanego formatu DivX. Nowością
w tym modelu są rozszerzone możliwości napisów.
Do obsługi scen dialogowych dodano opcję narratora lub
krzyku, tzn. jeśli w pliku z napisami występują specjalne
znaczniki, urządzenie wyświetli tekst pochyłą lub
pogrubioną czcionką. Dostępne systemy video to: PAL/NTSC/AUTO. Opcja instalacji dysku twardego
przez złącze ATA pozwala użytkownikowi na montaż HDD w specjalnie do tego przeznaczonej kieszeni.
Materiały można nagrywać na HDD, pendrive czy na zewnętrzny dysk USB. Manta dtwarza:
DVD, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW, CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3 i Picture CD. 
Sugerowana cena producenta to około 399 zł. 
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GRUPA LUDZIE PRODUKTY AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
NOWOÂCIrRUBRYKI TEKST

Joanna Lasek

Zgrywa w domu

LEKKA I WYGODNA
Tucano, włoski producent toreb, pokrowców 
oraz akcesoriów do komputerów przenośnych
zaprezentował niedawno nową torbę
do notebooków PC oraz Apple MacBook Pro.
Tucano „Giorno work” jest lekka
i wygodna. Oprócz standardowych
ścianek zabezpieczających, torbę
wyposażono w dodatkowe wkłady
absorbujące uderzenia z zewnątrz.
System kieszeni pozwala na włożenie
nie tylko samego notebooka, ale
również dokumentów, wizytówek czy
przyborów do pisania. „Giorno work” 
może być zamontowana do wózka. Na rynku
dostępne są trzy kolory: czarny, kawowy i bordo.
Produkt posiada 24 miesięczną gwarancję. 

SATELITA NIEZB¢DNY JEST
Sezon urlopowy trwa w najlepsze, nawigacja
samochodowa sprzedaje się więc doskonale. Naprzeciw
potrzebom podróżujących wyszedł Blaupunkt, tworząc
TravelPilot 300 PND (Portable Navigation Device). System
jest dostępny w dwóch wersjach – zawiera dane jedynie
z Europy Zachodniej (21 krajów) lub ze wszystkich państw
europejskich (ponad 40). Ekran dotykowy jest łatwy
w obsłudze, nawigacja ma funkcję ostrzegania o limitach
prędkości, korkach, a jeśli już ktoś natknie się na zator,
można za pomocą Pilota 300 umilać sobie czas grami,
słuchaniem muzyki lub przeglądaniem zdjęć.

O CZYM 
MARZÑ DELFINY
Produkty Casio wyróżniają się
ładnym designem
i funkcjonalnością. Tym razem

producent zadbał również
o środowisko. Dolphin &
Whale Eco-research
Network Baby G-watch

to zegarek przeznaczony 
dla kobiet nowoczesnych,

lubiących estetyczne przedmioty
i wrażliwych na problemy
ekologii. Część dochodów ze
sprzedaży powyższego modelu
zostanie przeznaczona
na fundusz ochrony delfinów
i wielorybów. 
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„JABŁKO” ZNOWU KUSI
Wielbicieli gadżetów ucieszy
wiadomość, że na rynku pojawił się
nowy model iPhone’a. iPhone 3G jest
dwa razy szybszy i dwa razy tańszy niż
pierwsze iPhony. Dostęp do Internetu
jest błyskawiczny, przy czym można go
używać nawet podczas rozmowy
telefonicznej. Telefon zapewnia
możliwość korzystania z Apple Store,
skąd użytkownicy mogą ściągać gry,
wiadomości biznesowe, sportowe
i dotyczące zdrowia. Telefon na razie
jest dostępny jedynie w Stanach
Zjednoczonych, cena sugerowana to
około 199 $. Miejmy jednak nadzieję,
że Apple zdecyduje się wprowadzić
iPhone’a na rynek polski.

SUPEREKSPRES
Po długiej podróży przyda się dobra kawa, o co zadba Bosch, który wprowadził na rynek
ekskluzywną linię ekspresów Tassimo. Nie ma potrzeby czekać, aż maszyna się rozgrzeje,
Tassimo jest gotowy do użycia natychmiast po włączeniu. Za pomocą jednego guzika możemy
przygotować ulubiony rodzaj „czarnego napoju” – od Latte Macchiatto do klasycznego
mocnego Espresso. Ekspresy są energooszczędne, mimo swojej mocy, zbiornik na wodę ma
maksymalną pojemność 2 l i jest bardzo łatwy w napełnianiu. 

G-watch jest wodoodporny
(głębokość 200 m), można więc
spokojnie nurkować z delfinami
i wielorybami, mając go na
nadgarstku. Dolphin & Whale Eco-
research to organizacja zajmująca
się propagowaniem wiedzy
na temat delfinów i wielorybów.
Dla mężczyzn Casio stworzyło
elegancką i nowoczesną linię
zegarków Oceanus. Ciekawostką
jest wykorzystanie baterii
słonecznych, które pozwalają na
samoczynne ładowanie się
zegarka. Oceanus jest
wodoszczelny (głębokość 100 m),
ma szkiełko odporne
na zadrapania.  



RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca

1.2 69 KM POP 33.575 1242 51 160 5,1 119 4

1.2 69 KM SPORT 40.375 1242 51 160 5,1 119 4

1.2 69 KM LOUNGE 40.375 1242 51 160 5,1 119 4

1.4 16V 100 KM POP 40.375 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.4 16V 100 KM SPORT 47.175 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.4 16V 100 KM LOUNGE 47.175 1368 73,5 182 6,3 149 4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM POP 40.375 1248 55 165 4,2 111 4

1.3 M-JET 16V Z DPF 75KM SPORT 47.175 1248 55 165 4,2 111 4

1.3 M-JET 16V 75KM LOUNGE 47.175 1248 55 165 4,2 111 4

WYMIARY 
355/163/149

BAGAŻNIK
185 LITRÓW500
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.1 ACTIVE 29.147 1108 40 150 5,7 135 4/5
1.2 DYNAMIC 31.697 1242 44 155 5,6 133 4/5
1.3 M-JET 16v ACTUAL 33.397 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.3 M-JET 16v DYNAMIC 36.797 1248 51 160 4,3 114 4/5
1.4 16v 100 HP 42.747 1368 74 160 6,5 154 4/5
1.2 4X4 38.497 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.2 4X4 CLIMBING 40.197 1242 44 145 6,6 156 4/5
1.3 MULTIJET 16v 4X4 43.597 1248 51 150 5,3 135 4/5
1.3 M-JET 16v 4X4 CLIMBING 45.297 1248 51 150 5,3 135 4/5
CROSS 52.947 1248 51 150 5,3 141 4/5

WYMIARY 
354/158/154

BAGAŻNIK
206 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 35 LPanda WYMIARY 

403/169/149
BAGAŻNIK
275 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LGrande Punto

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.6 16v DYNAMIC 4X4 50.142 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 MTJ Z DPF  DYNAMIC 4X4 60.342 1910 88 180 6,8 174 5
1.6 16v EMOTION 4X4 54.392 1586 79 170 7,1 173 5
1.9 MTJ Z DPF  EMOTION 4X4 64.592 1910 88 180 6,8 174 5

WYMIARY 
411/175/162

BAGAŻNIK
270 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 50 LSedici

CENNIK RABATOWY DLA PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.2 65KM ACTIVE 3D 33.567 1242 48 155 6,1 145 4/5
1.4 77KM ACTIVE 3D 34.417 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.3 MJT 16v 75KM ACTIVE 3D 40.367 1248 55 165 4,7 123 4/5
1.4 77KM ENERGY 3D 36.967 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 77KM DYNAMIC 3D 38.667 1368 57 165 6,1 145 4/5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 3D 41.217 1368 70 177 6,1 145 4/5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 3D 46.317 1248 66 165 4,7 123 4/5
1.4TURBOT-JET 16v120KM SPORT 3D 52.267 1368 88 195 6,6 155 4/5
1.9 MJT 130KM SPORT 3D 55.667 1910 95 200 5,8 150 4/5

1.4 77KM ENERGY 5D 38.242 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM ENERGY 5D 40.792 1368 70 177 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 75KM ENERGY 5D 44.192 1248 55 165 4,7 123 5
1.4 77KM DYNAMIC 5D 39.942 1368 57 165 6,1 145 5
1.4 STARJET 16v 95KM DYN. 5D 42.492 1368 70 177 6,1 145 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. 5D 47.592 1248 66 175 4,6 122 5
1.4 STARJET 16v 95KM EMOT. 5D 45.042 1368 70 177 6,1 145 5
1.4TURBOT-JET 16v120KM EMOT. 5D 49.292 1368 88 195 6,6 155 5
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 77KM ACTIVE 40.367 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM ACTIVE 48.867 1248 62 156 5,5 145 5
1.9 M-JET 105KM ACTIVE 50.567 1910 77 164 5,8 153 5
1.6 16v NATURAL POWER/ 
CNG (gaz ziemny) ACTIVE 56.517 1596 76/68 163 9,2 171 5
1.4 77KM FAMILY 45.467 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v Z DPF 85KM FAMILY 53.967 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 120KM FAMILY 58.217 1910 88 174 6,1 160 7
1.4 77KM DYNAMIC 43.767 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM DYN. 52.267 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 105KM DYNAMIC 53.967 1910 77 164 5,8 153 5
1.4 77KM MALIBU 49.717 1368 57 148 7,4 174 5
1.3 M-JET 16v 85KM MALIBU 58.217 1248 62 153 5,5 145 7
1.9 M-JET 120KM MALIBU 62.467 1910 88 174 6,1 160 7

WYMIARY 
425/172/182

BAGAŻNIK
750 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 LDoblò

WYMIARY 
475/177/160

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 62 LCroma

RA BAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 16v 90KM AC TI VE 44.192 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 47.592 1368 88 197 6,7 158 5
1.6 MJT 16v 105KM AC TI VE 52.692 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM AC TI VE 54.392 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM AC TI VE 52.692 1910 88 194 5,3 139 5
1.4 16v 90KM DY NA MIC 47.592 1368 66 179 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 120KM DYN. 50.992 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM DYN. 55.667 1368 110 212 7,1 167 5
1.6 MJT 16v 105KM DYN. 56.092 1598 77 187 4,9 129 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM DYN. 57.792 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 56.092 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT 16v 150KM DY NA MIC 60.767 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 120KM EMOT. 58.642 1368 88 197 6,7 158 5
1.4 T -JET 16v 150KM EMOT. 62.042 1368 110 212 7,1 167 5
1.6 MJT 16v Z DPF 120KM EMOT. 65.442 1598 88 195 4,9 129 5
1.9 MJT 120KM EMO TION 63.742 1910 88 194 5,3 139 5
1.9 MJT16v 150KM EMO TION 67.142 1910 110 209 5,6 149 5
1.4 T -JET 16v 150KM SPORT 62.042 1368 110 212 7,1 167 5
1.9 MJT16v 150KM SPORT 67.142 1910 110 209 5,6 149 5

Bravo WYMIARY 
434/179/149

BAGAŻNIK
400 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 58 L

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.8 16v 140KM DY NA MIC 73.092 1796 103 200 8,5 200 5
1.9 MJT 120KM DY NA MIC 79.892 1910 88 195 6,1 160 5
1.9 MJT 16v Z DPF 150KM DY NA MIC 86.692 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.DYN. 92.642 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT 16v 150KM EMO TION 90.942 1910 110 210 6,1 161 5
1.9 MJT16v Z DPF 150KM AUT.EMOT. 96.892 1910 110 210 6,1 161 5
2.4 MJT20v200KM AUT.EMOT. 114.742 2387 147 216 8,0 212 5

WYMIARY 
456/173/150

BAGAŻNIK
500 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 45 LLinea

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miej sca
1.4 77KM AC TI VE 37.817 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM AC TI VE 46.317 1248 66 170 4,9 129 5
1.4 77KM DYNAMIC 42.917 1368 57 165 6,3 148 5
1.3 MJT 16v 90KM DYNAMIC 51.417 1248 66 170 4,9 129 5
1.4TURBO T-JET 16v 120KM DYN. 50.567 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM DYN. DUALOGIC 56.092 1248 66 170 4,9 123 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOTION 56.092 1248 66 170 4,9 129 5
1.4TURBO T-JET 16v 120KM EMOT. 54.817 1368 88 195 6,8 159 5
1.3 MJT 16v 90KM EMOT. DUALOGIC 60.767 1248 66 170 4,9 123 5

Ceny z 15% 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.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.



RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 127.415 2198 136 224 9,2 218 2
2.2 JTS 185KM SELESPEED 134.215 2198 136 224 9,1 214 2
2.4 JTDM 210KM 142.715 2387 154 231 6,8 179 2
2.4 JTDM 200KM Q-TRONIC 149.515 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 Q4 260KM 163.115 3195 191 244 11,5 272 2
3.2 JTS V6 Q2 260KM 156.315 3195 191 250 11,1 262 2
3.2 V6 Q4 260KM Q-TRONIC 169.065 3195 191 224 12,2 288 2

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
253 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LSpider
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.2 JTS 185KM 120.615 2198 136 224 9,2 218 2
2.2 JTS 185KM SELESPEED 127.415 2198 136 224 9,1 214 2
2.4 JTDM 210KM 135.915 2387 154 231 6,8 179 2
2.4 JTDM 200KM Q-TRONIC 142.715 2387 147 225 7,9 208 2
3.2 JTS V6 Q4 260KM 156.315 3195 191 244 11,4 270 2
3.2 JTS V6 Q2 260KM 149.515 3195 191 250 11,0 260 2
3.2 V6 Q4 260KM Q-TRONIC 162.265 3195 191 244 12,1 286 2

WYMIARY 
475/186/175

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 LBrera

WYMIARY 
439/183/132

BAGAŻNIK
445 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159 Sportwagon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 MPI 140KM PROGRESSION 84.915 1796 103 208 7,6 179 5
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 90.865 1859 118 214 8,7 205 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 89.165 1910 88 193 5,9 157 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 93.415 1910 110 212 5,9 159 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 98.515 2198 136 224 9,2 218 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 118.915 2387 154 231 6,8 179 5
3.2 JTS 260KM 4X2 PROGRESSION 135.065 3195 191 250 11,0 260 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 100.215 1910 110 212 5,9 157 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 111.265 2198 136 224 9,2 218 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 118.065 2198 136 224 9,1 214 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 131.665 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 DISTINCT. 139.315 2387 154 227 7,2 192 5
3.2 JTS 260KM 4X2 DISTINCTIVE 147.815 3195 191 250 11,0 260 5
3.2 JTS 260KM 4X4 DISTINCTIVE 155.465 3195 191 244 11,4 270 5
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 107.015 1910 110 209 7,1 187 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 138.465 2387 147 225 7,9 208 5
3.2 JTS 260KM 4X4 DIST. Q-TRONIC 162.265 3195 191 244 12,1 286 5
2.4 JTDM 210KM SPORTIVA 135.915 2387 154 231 6,8 179 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 SPORTIVA 143.565 2387 154 227 7,2 192 5
3.2 JTS 260KM 4X2 SPORTIVA 152.065 3195 191 250 11,0 260 5
3.2 JTS 260KM 4X4 SPORTIVA 159.715 3195 191 244 11,4 270 5
2.4 JTDM 210KM TI 137.615 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 TI 145.265 2387 154 227 7,2 192 5
3.2 JTS 260KM 4X2 TI 153.765 3195 191 250 11,0 260 5
3.2 JTS 260KM 4X4  TI 161.415 3195 191 244 11,4 270 5

WYMIARY 
466/182/141

BAGAŻNIK
405 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 70 L159

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.8 MPI 140KM PROGRESSION 91.715 1796 103 206 7,8 183 5
1.9 JTS 160KM PROGRESSION 97.665 1859 118 212 8,8 207 5
1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 95.965 1910 88 192 6,0 159 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.215 1910 110 210 6,0 159 5
2.2 JTS 185KM PROGRESSION 105.315 2198 136 222 9,3 220 5
2.4 JTDM 210KM PROGRESSION 125.715 2387 154 229 6,9 181 5
3.2 JTS 260KM 4X2 PROGRESSION 141.865 3195 191 248 11,1 262 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 107.015 1910 110 210 6,0 159 5
2.2 JTS 185KM DISTINCTIVE 118.065 2198 136 222 9,3 220 5
2.2 JTS 185KM DIST. SELESPEED 124.865 2198 136 222 9,2 216 5
2.4 JTDM 210KM DISTINCTIVE 138.465 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 DISTINCT. 146.115 2387 154 225 7,4 194 5
3.2 JTS 260KM 4X2 DISTINCTIVE 154.615 3195 191 248 11,1 262 5
3.2 JTS 260KM 4X4 DISTINCTIVE 162.265 3195 191 242 11,5 288 5
1.9 JTDM 150KM DIST. Q-TRONIC 113.815 1910 110 207 7,2 190 5
2.4 JTDM 200KM DIST. Q-TRONIC 145.265 2387 147 223 8,0 210 5
3.2 JTS 260KM 4X4 DIST. Q-TRONIC 169.065 3195 191 242 12,2 288 5
2.4 JTDM 210KM SPORTIVA 142.715 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 210KM  4X4 SPORTIVA 150.365 2387 154 225 7,4 194 5
3.2 JTS 260KM 4X2 SPORTIVA 158.865 3195 191 248 11,1 262 5
3.2 JTS 260KM 4X4 SPORTIVA 166.515 3195 191 242 11,5 272 5
2.4 JTDM 210KM TI 144.415 2387 154 229 6,9 181 5
2.4 JTDM 210KM 4X4 TI 152.065 2387 154 225 7,4 194 5
3.2 JTS 260KM  4X2 TI 160.565 3195 191 248 11,1 262 5
3.2 JTS 260KM  4X4  TI 168.215 3195 191 242 11,5 272 5

GRUPA LUDZIE PRODUKT
CENNIK

AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY
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RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
3D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 61.625 1598 77 185 8,2 196 5
3D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 64.175 1598 88 195 8,2 194 5
3D 1.9 JTDM 120KM PROGRESSION 70.125 1910 88 193 5,8 153 5
3D 1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 75.225 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 69.275 1598 88 195 8,2 194 5
3D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 75.225 1970 110 208 8,9 210,9 5
3D 2.0 TS 150KM SELESPEED DIST. 82.875 1970 110 208 8,9 210,9 5
3D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 80.325 1910 110 208 5,9 157 5
3D 1.9 JTDM 150KM Q2 82.875 1910 110 208 5,9 157 5

5D 1.6 TS 105KM PROGRESSION 63.325 1598 77 185 8,2 196 5
5D 1.6 TS 120KM PROGRESSION 65.875 1598 88 195 8,2 194 5
5D 1.9 JTDM 120KM PROG. 71.825 1910 88 193 5,8 153 5
5D 1.9 JTDM 150KM PROG. 76.925 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.6 TS 120KM DISTINCTIVE 70.975 1598 88 195 8,2 194 5
5D 2.0 TS 150KM DISTINCTIVE 76.925 1970 110 208 8,9 210,9 5
5D 2.0 TS SELESPEED 150KM DIST. 84.575 1970 110 208 8,9 210,9 5
5D 1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 82.025 1910 110 208 5,9 157 5
5D 1.9 JTDM 150KM Q2 84.575 1910 110 208 5,9 157 5

WYMIARY 
475/186/175

BAGAŻNIK
324 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 60 L147

Ceny z 15% 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.
Pracownicy spółek Grupy Fiat mogą alternatywnie skorzystać z opcji 10% rabatu i darmowego pakietu ubezpieczeniowego. Kompletny
wykaz wyposażenia i dostępnych opcji można otrzymać w salonach sprzedaży.

Oferta jest dostępna w Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland, ul. Katowicka 24, Bielsko-Biała.

Centrum Sprzedaży Fiat Auto Poland • tel. 033 813 44 40

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 16v 95KM ORO 51.765 1368 70 175 6,6 157 5
1.3 M-JET 16v 70KM ORO 54.315 1228 51 159 4,9 129 5
1.4 16v 95KM PLATINO 60.265 1368 70 175 6,6 157 5
1.6 M-JET 16v 120KM PLAT. 72.165 1598 88 190 4,9 129 5

WYMIARY 
378/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LMusa

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 8v 77KM ORO 42.415 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM ORO 44.965 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 MULTIJET 16v 90KM ORO 50.915 1248 66 173 4,9 123 4
1.4 8v 77KM PLATINO 46.325 1368 57 163 6,2 146 4
1.4 16v 95KM PLATINO 48.875 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 MULTIJET 16v 90KM PLATINO 53.975 1248 55 167 4,5 119 4
1.416v95 KMSPORT MOMO DESIGN 50.575 1368 70 175 6,7 159 4
1.3 M-JET 16v105 KM SPORT MOMO DES. 57.375 1368 77 177 4,7 123 4

WYMIARY 
378/170/153

BAGAŻNIK
215 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 47 LYpsilon

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
1.4 TB 16V 155KM DISTINCTIVE 61.965 1368 114 215 6,5 153 4/5
1.6 JTDM 16V 120KM DISTIN. 62.815 1598 88 198 4,8 126 4/5 

WYMIARY 
406/148 /145

BAGAŻNIK
270  LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA  45MiTo

RABAT 15% PLN poj. kW km/h l/100km CO2 miejsca
2.0 JTS 165KM PROGRESSION 97.325 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM PROGRESSION 100.725 1910 110 209 6,2 165 5
2.0 JTS 165KM DISTINCTIVE 102.425 1970 122 216 8,7 208 5
2.0 JTS 165KM SELESPEED DIST. 108.375 1970 122 216 8,7 208 5
1.9 JTDM 150KM DISTINCTIVE 105.825 1910 110 209 6,2 165 5
1.9 JTDM 150KM Q2 109.225 1910 110 209 6,2 165 5

WYMIARY 
449/176/136

BAGAŻNIK
320 LITRÓW

ZBIORNIK
PALIWA 63 LGT



ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132452, Fax (0-33) 8132451
Prezes Zarzàdu: Maurizio Emo 

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074350, Fax (0-22) 6074352
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132100, Fax (0-33) 8132036
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Ci´˝arowa 49, 43-430 Skoczów
Tel. (0-33) 8538200, Fax (0-33) 8532964
Wiceprezes Zarzàdu: Marek Kanafek

ul. Otoliƒska 25, 09-407 P∏ock
Tel. (0-24) 2679600, Fax (0-24) 2679605
Dyrekcja Generalna 

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2630665, Fax (0-32) 2636618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960111, Fax (0-32) 2960340
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Chopina 72, 41-300 Dàbrowa Górnicza
Tel. (0-32) 295 79 22, Fax (0-32) 2957958
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132199, Fax (0-33) 8132955
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Gen. M. Zaruskiego 11, 41-200 Sosnowiec
Tel. (0-32) 2960296, Fax (0-32) 2936618
Prezes Zarzàdu: Adriano Fontana

ul. Turyƒska 100, 43-100 Tychy
Tel. (0-32) 2179404, Fax (0-32) 2179440
Dyrektor, Wiceprezes: Roberto Rossi

Al. Jerozolimskie 224, 02-495 Warszawa
Tel. (0-22) 5784300, Fax (0-22) 5784318
Dyrektor Generalny: Mario Giagnoni

ul. W´glowa 72, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132242, Fax (0-33) 8134108
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132549, Fax (0-33) 8126988
Cz∏onek Zarzàdu: Tomasz Trombala

ul. Konwojowa 57, 43-346 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8135323, Fax (0-33) 8134113
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

reprezentacja i koordynacja 
dzia∏alnoÊci Grupy Fiat w Polsce

produkcja 
samochodów osobowych

produkcja odlewów ˝eliwnych 
dla przemys∏u samochodowego

produkcja 
maszyn rolniczych

koordynacja dzia∏alnoÊci Magneti Marelli
w Polsce

produkcja cz´Êci samochodowych 
– oÊwietlenie

produkcja cz´Êci samochodowych 
– uk∏ady wydechowe

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja cz´Êci samochodowych 
– zawieszenia

produkcja i obs∏uga urzàdzeƒ 
dla przemys∏u samochodowego

import i sprzeda˝ samochodów 
dostawczych i ci´˝arowych

administracja ksi´gowa, 
personalna i p∏ace

zakupy ma te   ria ∏ów poÊrednich 
i bezpo Êred nich do produkcji 
samochodów

us∏ugi celne

Lista spó∏ek Grupy Fiat w Polsce

ul. Gra˝yƒskiego 141, 43-300 Bielsko-Bia∏a
Tel. (0-33) 8132485, Fax: (0-33) 813 5333
Prezes Zarzàdu: Enrico Pavoni

ochrona osób, mienia i ochrona 
przeciwpo˝arowa oraz transport

produkcja silników i skrzyƒ biegów 
do samochodów

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074849
Prezes Zarzàdu: Gra˝yna Portas

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074800, Fax (0-22) 6074982
Prezes Zarzàdu: Marat Nevretdinov

us∏ugi bankowe

leasing samochodów

stan na 31 lipca 2008 r.

ul. Szturmowa 2, 02-678 Warszawa
Tel. (0-22) 6074821, Fax (0-22) 6074854
Prezes Zarzàdu: Saverio Cacopardo

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. CNH Polska Sp. z o.o.

5. Magneti Marelli Poland SA

6. Automotive Lighting Polska Sp. z o.o. 

7. Magneti Marelli Exhaust 
Systems Polska Sp. z o.o.

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

9. Magneti Marelli Suspension 
Systems Poland Sp. z o.o.

10. Comau Poland Sp. z o.o. 

11. Iveco Poland Sp. z o.o.

12. Fiat Services Polska Sp. z o.o. 

13. Fiat Purchasing Poland Sp. z o.o.

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

15. Sirio Polska Sp. z o.o.

Joint Ventures

1. Fiat-GM Powertrain Polska Sp. z o.o. 

2. Fiat Bank Polska SA 

3. Fidis Leasing Polska Sp. z o.o.

4. Fidis Finance Polska Sp. z o.o.
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